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АНОТАЦІЯ 

Бехта-Гаманчук М. П. Комунікативні інтенції наратора у британській 

художній літературі початку ХХІ ст. Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Національний університет “Львівська 

політехніка”, Запорізький національний університет, Львів – Запоріжжя, 2017.  

У дисертації здійснено інтегрований лінгвістичний аналіз комунікативних 

інтенцій наратора в сучасній британській літературі, а саме в художніх прозових 

текстах неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії, з опертям на 

прагманаративний науковий підхід. Misery lit є новим жанром автобіографічної 

літератури, до якого належать твори, в яких автор описує труднощі та 

випробування, пережиті в період дитинства. З лінгвістичного погляду 

дослідження цих художніх прозових текстів є надзвичайно актуальним, зважаючи 

на їх наративні та прагматичні особливості (дуалізм оповідної інстанції, ненадійна 

нарація, семантика комунікативних інтенцій наратора, особливості мовленнєвих 

актів, у яких вони реалізовані).  

Текстового адресанта (наратора) досліджено як ключову постать 

художнього прозового тексту, наділену антропоморфними рисами мислення і 

мови, яка в художньому тексті реалізує свої комунікативні інтенції. Від типу 

оповідної інстанції, вибраної автором, залежить інтерпретація читачем 

художнього тексту та його інтенціональної спрямованості. Оповідь може вести як 

надійний, так і ненадійний наратор. Надійного наратора визначаємо як такого, що 

своїми розумовими здібностями, вдачею та намірами через дотримання 

комунікативних норм продукує правдоподібний, достовірний художній наратив. 

Для ненадійного наратора властивим є цілеспрямована чи нецілеспрямована 

хибна інтепретація оповіді, що суперечить системі норм та цінностей тексту або 

читача. І надійна, й ненадійна нарація є складним феноменом у художньому 

тексті, який неможливо витлумачити лише на основі текстових даних, а потрібно 

інтерпретувати як у прагматичних, так і у формальних відношеннях.  
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Незаперечним є те, що створення художнього тексту та його цілісність і 

зв’язність зумовлені комунікативними інтенціями оповідача. Виявлення 

комунікативних інтенцій наратора дає підстави для висновків про їх вплив на 

свідомість адресата, про подання та спотворення інформації надійним і 

ненадійним наратором. У кожному висловленні оповідача від однослівної репліки 

до великих фрагментів тексту можна вловити його комунікативну інтенцію.  

Комунікативну інтенцію наратора розглянуто з позицій прагманаратології і 

визначено як призначення фіксованого мовленнєвого акту з урахуванням змісту 

висловлення ситуації текстоорієнтованої художньої дійсності. Комунікативні 

інтенції наратора, займаючи чільне місце в архітектоніко-композиційній 

організації художнього дискурсу неожанру misery lit, відображені в його 

мовленнєвих актах, які, у свою чергу, представлені в композиційно-мовленнєвих 

формах оповіді, опису та міркування. Чинником ідентифікації мовленнєвого акту 

є семантика дієслова та відповідних дієслівних форм. 

Мовленнєві акти наратора тексту неожанру misery lit розглянуто на основі 

теорії мовленнєвих актів, яку запропонував Джон Серль. Актуалізація 

декларативів (п’ятого типу мовленнєвих актів у класифікації Дж. Серля) не 

властива наратору тексту misery lit, оскільки ціллю декларативів є внесення 

уповноваженим лицем змін в статус об’єкта. Тобто, для проголошення 

декларативного акту адресанту необхідно володіти певними повноваженнями, 

владою. Оскільки наратором тексту неожанру misery lit є дитина, то таких 

повноважень вона не має. У дискурсі оповідача misery lit домінують 

репрезентативні (38 %) та експресивні (31 %) мовленнєві акти. Для директивів 

(17 %) та комісивів (14 %) характерна менша частотність вживання, проте вони 

несуть важливе смислове навантаження текстів misery lit. Типовими вербальними 

експлікаторами мовленнєвих актів є to know, to want, to realize (репрезентативи), 

to beg, to pray, to demand (директиви), to promise, to vow, to swear (комісиви), to 

apologize, to thank, to hate (експресиви).  

Наратор тексту неожанру misery lit реалізує прямі та непрямі мовленнєві 

акти (репрезентативи, директиви, комісиви та експресиви) через усі типи 
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висловлень (розповідні, питальні, спонукальні). Для цих мовленнєвих актів 

характерний різний ступінь іллокутивної сили, емоційна забарвленість, 

актуалізація через ментальні та емотивні дієслова, слова модальної семантики та 

інтенсифікатори-конкретизатори. 

У дисертації висвітлено типологію та структуру комунікативних інтенцій 

наратора тексту неожанру misery lit. Ці інтенції реалізовано за допомогою різних 

типів мовленнєвих актів: репрезентативи – інтенція інформативності та 

аргументативності, директиви – інтенція конфліктності та кооперативності, 

комісиви – інтенція рефлексивного зобов’язання, експресиви – інтенція 

шанобливості й афективності. Ці комунікативні інтенції відображені в трьох 

типах комунікативних ситуацій: 1) проблемна життєва ситуація, що передбачає 

реакцію спонуки, 2) проблемна життєва ситуація, що передбачає реакцію розпуки, 

3) проблемна життєва ситуація, що передбачає реакцію протесту. 

Кожен тип комунікативної ситуації репрезентований лексичними 

номінантами, що передають семантику спонуки (to beg, to pray, to demand, to ask, 

to order), розпуки (to apologize, to hate, to resent, to be sorry) та протесту (to 

promise, to vow, to swear, to protest). Розпуку найповніше реалізовано в 

репрезентативних та експресивних мовленнєвих актах, спонуку – в директивних і 

комісивних, протест – у директивних, комісивних та репрезентативних 

мовленнєвих актах. 

Найчастотнішим засобом реалізації функцій комунікативних інтенцій 

наратора крізь фактуру мовленнєвих актів є дієслівний складник у дійсному 

способі, почасти з вигуковими лексичними номінантами, що становить 75% від 

загальної кількості використаних вербальних лексем у мовленнєвих актах.  

Для тексту неожанру misery lit, як і для будь-якого іншого художнього 

тексту, характерна прагматична спрямованість на текстового адресата 

(нарататора), що виявляється через таку організацію всіх елементів текстової 

системи, яка оптимально забезпечує залучення нарататора на бік текстового 

адресанта, переконує його в справедливості задуму наратора. 
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Ключові слова: наратор, наратив, художній текст, художній дискурс, misery 

lit, комунікативна інтенція, комунікативна ситуація, мовленнєвий акт. 

SUMMARY 

Bekhta-Hamanchuk M. P. Narrator’s Communicative Intentions in British 

Fiction of the Beginning of the XXI century. – Qualifying scientific work as a 

manuscript.  

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Specialty – 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Lviv Polytechnic National University, Zaporizhzhia National 

University. – Lviv, Zaporizhzhia, 2017. 

The thesis contains an integrated linguistic analysis of the narrator’s 

communicative intentions in contemporary British fiction, namely in misery lit texts as a 

new genre of literary autobiography, on the basis of a pragmatic-narrative scientific 

approach. Misery lit is a new genre of autobiographical literature which includes works 

in which the author describes difficulties and trials experienced during childhood. From 

the linguistic point of view, the study of these fictional prose texts is extremely relevant 

given their narrative and pragmatic peculiarities (dualism of narrative authority, 

unreliable narration, semantics of communicative intentions of the narrator, peculiarities 

of speech acts in which they are implemented). 

The textual addresser (narrator) is studied as the key figure of a fictional prose 

text, endowed with anthropomorphic features of thinking and language, which 

implements his/her communicative intentions in the text. The reader’s interpretation of 

the text and its intentional orientation depends on the type of narrative authority chosen 

by the author. A narrator can be either reliable or unreliable. We define a reliable 

narrator as the one that produces a plausible, reliable fictional narrative observing 

communicative norms through his mental abilities, manner, and intentions. The 

unreliable narrator is characterized by intentional or not intentional false narration of the 

story, contrary to the system of norms and values of the text or the reader. Both reliable 

and unreliable narration are complex phenomena in a fictional text which can not be 

interpreted only on the basis of textual data, but must be interpreted both pragmatically 

and in formal terms. 
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It is indisputable that the creation of a fictional text and its integrity and cohesion 

are conditioned by the communicative intentions of the narrator. The discovery of the 

communicative intentions of the narrator gives grounds for conclusions about their 

influence on the consciousness of the addressee, on the presentation and distortion of 

information by a reliable and unreliable narrator. In each utterance (from a single 

remark to large pieces of text) the narrator’s communicative intention can be implied. 

The communicative intention of the narrator is considered from the standpoint of 

pragmatic narratology and is defined as the purpose of a fixed speech act, taking into 

account the content of the statement of the situation of textualized fictional reality. 

Narrator’s communicative intentions, occupying a prominent place in the architectonic-

compositional organization of the fictional misery lit discourse, are reflected in his 

speech acts which, in turn, are equally represented in the discourse modes of narration, 

description and argumentation. A speech act is identified on the basis of the semantics 

of the verb and the corresponding verbal forms. 

Narrator’s speech acts in misery lit texts are dealt with on the basis of the theory 

of speech acts proposed by John Searle. Actualization of declarations (the fifth type of 

speech acts in the classification of J. Searle) is not typical for the narrator in misery lit 

texts since the purpose of the declarations is the change of the status of an object by the 

authorized person. That is, to declare a declarative act the addresser must have certain 

authority, influence, power. The narrator in misery lit texts is a child, he/she does not 

have such an authority. In narrator’s discourse in misery lit texts representative (38%) 

and expressive (31%) speech acts dominate. Directives (17%) and commissives (14%) 

are characterized by a lower frequency of use, but they have an important semantic load 

of misery lit texts. Typical verbs used in speech acts are: to know, to want, to realize 

(representatives), to beg, to pray, to demand (directives), to promise, to vow, to swear 

(commissives), to apologize, to thank, to hate (expressives). 

The narrator in misery lit texts realizes direct and indirect speech acts 

(representatives, directives, commissives, and expressives) through all types of 

utterances (statements, questions, imperative sentences). These speech acts are 

characterized by a different degree of illocutionary force, emotional coloring, 
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actualization through mental and emotional verbs, words of modal semantics and 

intensifiers-specifiers. 

The dissertation highlights the typology and structure of the communicative 

intentions of the narrator of misery lit texts. These intentions are realized in various 

types of speech acts: representatives – informative intention and argumentative 

intention, directives – conflictive intention and co-operative intention, commissives – 

the intention of the reflective commitment, expressives – the intention of politeness and 

affective intention. These communicative intentions are reflected in three types of 

communicative situations: 1) problematic life situation presupposing the reaction of 

incentive (urge), 2) problematic life situation presupposing the reaction of despair, 

3) problematic life situation presupposing the reaction of protest.  

Each type of communicative situation is represented by correspondent lexical 

units that convey the semantics of incentive (to beg, to pray, to demand, to ask, to 

order), despair (to apologize, to hate, to resent, to be sorry) and protest (to promise, to 

vow, to swear, to protest). Despair is realized mainly in representative and expressive 

speech acts, incentive – in directives and commissives, protest – in directives, 

commissives and representatives. 

The most frequent means of realizing the functions of the narrator’s 

communicative intentions through the presentation of speech acts is the verbal 

component in the indicative mood, partly with the vocal lexical nominates, which is 

75% of the total number of verbal units used in speech acts. 

Misery lit texts, as any other fictional prose texts, are characterized by the 

pragmatic orientation towards the text recipient (narratator) which is manifested through 

such an organization of all elements of the text system that optimally provides the 

involvement of the narratator to the side of the narrator, convinces him in the reliability 

of narrator’s intention. 

Key words: narrator, narrative, fictional text, fictional discourse, misery lit, 

communicative intention, communicative situation, speech act. 
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ВСТУП 

 

Дисертацію присвячено вивченню комунікативних інтенцій наратора та 

їхнього лінгвального вираження в текстах британської літературної автобіографії, 

зокрема її неожанру: misery lit (mis lit, misery memoirs, mis mems, misery porn), 

термін і тлумачення якого вперше використано в публікаціях британського 

журналу “The Bookseller” [335]. Під misery lit, із покликанням на англійськомовні 

лексикографічні джерела, в українськомовному тлумаченні розуміємо 

“автобіографічні твори, у яких автор/ка описує труднощі та випробування, 

пережиті в період свого дитинства” [231; 308; 312; 334]. Це спогади (оформлені в 

літературні автобіографічні реколекції), зосереджені на зізнаннях письменників, 

які, переживши в дитинстві жахливі травми, докладно описують насильство в 

сім’ї, інцест, злидні, жорстокість, сексуальні домагання, алкогольну та 

наркотичну залежність [337]. Ця література привертає до себе увагу 

переосмисленням і новим трактуванням філософських, політичних та естетичних 

засад сучасної цивілізації крізь призму історичного досвіду. 

Комунікативні інтенції широкого дискурсного спектра привертають увагу 

представників різних наукових напрямів: прагматики (Г. П. Грайс, Дж. Остін, 

П. Стросон, Дж. Серль), комунікативної граматики (Г. О. Золотова, Дж. Ліч), 

лінгвістики тексту (І. А. Бехта, Р. де Богранд, Н. С. Валгіна, В. Дресслер, 

І. М. Колегаєва, В. А. Кухаренко), психолінгвістики (О. О. Леонтьєв, 

О. М. Шахнарович), літературознавства (М. М. Бахтін). Комунікативні інтенції 

текстового адресанта (наратора), пов’язані зі структурою художнього 

висловлення, з його іллокутивною силою, розуміємо як комунікативну, 

прагматичну і психологічну настанову адресанта, що виявляється в мовленнєвій 

дії, через яку він психологічно впливає на адресата.  

Натепер лінгвісти досліджують: роль інтенції в організації мовленнєвої 

діяльності (Н. Д. Арутюнова, П. Коген, О. В. Падучева, Г. Г. Почепцов, 

Н. І. Формановська), поняття мовних стратегій (Т. ван Дейк, О. С. Іссерс, 

О. О. Селіванова, С. О. Сухих), особливості мовної особистості (М. Бірвіш, 
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В. І. Карасик, О. О. Потебня, Г. Штейнталь), інтенції адресанта 

(Н. Д. Арутюнова, А. М. Баранов, В. З. Дем’янков, Ю. С. Степанов), способи 

презентації інтенцій в мовленні (Л. Г. Бабенко, Ж. Г. Ланда, М. Л. Пратт, 

Дж. Серль), мовленнєві акти та жанри (Ф. С. Бацевич, А. Вежбицька, 

В. В. Дементьєв, Т. В. Шмельова), класифікації й типології мовленнєвих актів та 

жанрів (В. В. Богданов, Д. Вундерліх, Дж. Остін, Дж. Серль, П. Стросон). Утім 

досі відсутні студії комунікативних інтенцій наратора в текстах неожанру misery 

lit як різновиду літературної автобіографії, мовленнєвих актів, у яких вони 

реалізуються, і лексико-граматичних засобів їхнього вираження. 

Актуальність теми дисертації визначається її відповідністю загальним 

спрямуванням сучасної лінгвістики, зокрема лінгвокультурології, наратологічної 

поетики, текстолінгвістики, лінгвостилістики, дискурсології, прагматики, на 

вивчення комунікативних намірів текстового адресанта (наратора), на розуміння 

світосприйняття текстопростору літературних творів. Актуальність наукової праці 

підсилена також відсутністю аналізу засобів актуалізації комунікативних інтенцій 

текстового адресанта (наратора), виявлених у розмаїтому спектрі мовленнєвих 

актів у текстопросторі неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії, 

представленого текстами великих епічних творів британських письменників 

початку ХХІ століття.  

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертація, тему якої затверджено 

на засіданні Вченої ради Національного університету “Львівська політехніка” 

22 квітня 2014 року (протокол № 3), відповідає профілю досліджень кафедри 

прикладної лінгвістики Інституту комп’ютерних наук та інформаційних 

технологій цього ж вишу й об’єднана в межах наукової теми “Базові когнітивні 

механізми творення мовних одиниць” (номер державної реєстрації 

0114U001238), затвердженої Міністерством освіти і науки України. 

Мета дисертаційної праці – встановити зумовленість комунікативно-

прагматичних інтенцій текстового адресанта (наратора) і мовленнєвих актів 

їхнього вираження типом художнього тексту, а саме – неожанром misery lit як 

різновидом літературної автобіографії британських письменників початку ХХІ 

століття. 
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 Заявлена мета вимагає вирішення конкретних завдань у процесі 

дослідження:  

–  визначити роль і місце комунікативних інтенцій текстового адресанта 

(наратора) в архітектоніко-композиційній організації британського художнього 

дискурсу неожанру misery lit;  

–  напрацювати методику вивчення комунікативних інтенцій текстового 

адресанта британського художнього дискурсу неожанру misery lit;  

–  висвітлити типологію та структуру комунікативних інтенцій 

текстового адресанта британського художнього дискурсу неожанру misery lit;  

–  описати комунікативно-прагматичні риси семантики мовленнєвих 

актів британського художнього дискурсу неожанру misery lit;  

–  окреслити парадигму функційних маніфестацій комунікативних 

інтенцій наратора британського художнього дискурсу неожанру misery lit;  

–  розкрити шляхи, способи й механізми вияву комунікативних інтенцій 

наратора британського художнього дискурсу неожанру misery lit. 

Об’єктом дослідження є комунікативні інтенції текстового адресанта 

(наратора) і мовленнєві акти їхнього вираження у cтруктурі британського 

художнього тексту початку ХХІ століття.  

Предметом аналізу є структурні, семантичні, прагматичні аспекти вияву 

комунікативних інтенцій текстового адресанта (наратора) в межах мовленнєвих 

актів сучасного британського художнього тексту початку ХХІ століття.  

Матеріалом дослідження слугували художні прозові тексти неожанру 

misery lit: К. Бріско “Ugly” (2006), Д. Велан “No More Silence” (2010), К. Глас 

“Damaged” (2006), С. Гілл “Secret Evil” (2012), Дж. Елліот “The Little Prisoner” 

(2010), Дж. Кавана “Click, Click” (2011), І. та А. Керр “No One Listened” (2008), 

Ш. Кінан “Broken” (2008), Г. Кросланд “A Family Christmas” (2009), К. Льюїс “The 

Kid” (2003), Т. Магуайр “When Daddy Comes Home” (2007), Р. МакКанн “Just a 

Boy” (2005), Ф. МакКорт “Angelas’s Ashes. A memoir of a childhood” (1999), “Tis a 

Memoir” (2000), Д. Пельцер “A Child Called ‘It’” (1995), “The Lost Boy” (1997), 

Дж. Петерс “Cry Myself to Sleep” (2009), Дж. Піко “My Sister’s Keeper” (2004), 
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П. Рoш “Unloved” (2007), К. Спрай “Child C” (2008), В. Стіл “Punished” (2009), 

К. Шелдак “Dance for Your Daddy” (2007). Досліджуваний корпус номінативних 

засобів вираження комунікативних інтенцій текстового адресанта (наратора) в 

межах мовленнєвих актів – 3974 контекстуальні репрезентації – методом 

суцільної вибірки виокремлено зі 7057 умовних сторінок текстів великої епічної 

форми неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії британських 

письменників початку ХХІ століття.  

Методологічна основа охоплює праці, концепції, що напрацьовані в 

сучасній теорії художнього дискурсу (Е. Бенвеніст, І. А. Бехта, С. М. Єнікєєва, 

Ю. А. Зацний, Г. Кук, О. П. Левченко, Г. І. Приходько, Д. Таннен, 

М. А. К. Халлідей), лінгвістики тексту (Р.-А. де Богранд, Н. С. Валгіна, 

В. Дресслер, І. М. Колегаєва, Г. В. Колшанський, В. А. Кухаренко, 

О. О. Селіванова), комунікативної лінгвістики (Н. Д. Арутюнова, Л. Г. Бабенко, 

Ф. С. Бацевич, В. В. Богданов, А. Вежбицька, Т. ван Дейк, Ю. А. Зацний, 

О. С. Іссерс, Ю. М. Караулов, Р. К. Махачашвілі, Г. Г. Почепцов, 

Н. І. Формановська), прагмалінгвістики (Л. Р. Безугла, Дж. Ліч, 

Л. С. Піхтовнікова, Дж. Юйл), мовленнєвих актів (Д. Вундерліх, Дж. Остін, 

Дж. Серль, П. Стросон). Використано тези, сформовані у філософії мови 

Л. Вітгенштейном, Б. Расселом і розвинені у працях логіків оксфордської школи 

Дж. Остіна, Дж. Серля – творців теорії мовленнєвих актів.  

Методи і прийоми дослідження. Поставлені у праці завдання вирішено з 

урахуванням багатоаспектності феномена комунікативні інтенції текстового 

адресанта (наратора) в межах мовленнєвих актів. Завдання зумовлено потребою 

застосувати методику системного аналізу текстопростору неожанру misery lit як 

різновиду літературної автобіографії, яка ґрунтується в поєднанні із 

загальнонауковими (спостереження, опис, систематизація, індукція, дедукція) та 

емпірико-теоретичними (аналіз, синтез) методами на поетапному залученні 

методологічних засад лінгвокультурологічного, лінгвопоетичного, 

прагманаративного наукових підходів.  
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Використання методів лінгвокультурологічного підходу – культурно-

історичного і лінгвокультурологічного аналізу – уможливило узагальнення 

особливостей соціально-історичного й культурного контексту, у якому живуть і 

творять британські письменники початку ХХІ ст. і який впливає на 

психоемоційну сферу письменників, формуючи інтенційні орієнтації авторів 

текстів неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії. Під час 

лінгвопоетичного аналізу застосовано такі спеціальні методи і прийоми: 

інтерпретаційно-текстовий аналіз (для виокремлення з досліджуваних романів 

інтенційно-маркованих контекстів), контекстуальний аналіз (для визначення 

адресантної маркованості й обсягу інтенційно-маркованих контекстів), 

компонентний аналіз (для визначення семного складу вербальних репрезентантів 

мовленнєвих актів), дескриптивний і лінгвостилістичний аналіз (для встановлення 

типу мовленнєвих актів – їхнього системного опису і стилістичної маркованості 

лексичних одиниць як номінантів мовленнєвих актів), системно-функційний 

аналіз (для систематизації та класифікації різних типів вербальних репрезентантів 

мовленнєвих актів художніх антропоморфів). Методологічну базу 

прагманаратологічної наукової парадигми представлено методиками 

прагматичного аналізу (для з’ясування структурного і семантичного складників 

художнього тексту в їхніх дискурсних зв’язках, задля фіксації взаємин між 

суб’єктами зовнішньо- і внутрішньотекстової діяльності: письменником ↔ 

читачем, наратором ↔ нарататором), наративного аналізу (для з’ясування суті 

глибинної структури тексту художнього твору як естетичної комунікації між 

наратором (оповідачем) та адресатом (читачем) і формування уявлення про 

мовленнєві акти в художньому текстопросторі як про багаторівневий процес 

оповідування). Процедури кількісних підрахунків використано на всіх етапах 

аналізу для визначення кількісних параметрів вербалізації й актуалізації 

комунікативних інтенцій текстового адресанта (наратора) в межах мовленнєвих 

актів у текстопросторі неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертації 

вперше в сучасному мовознавстві на матеріалі сучасної англійської мови: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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–  представлено різнобічний і багатоаспектний опис комунікативних 

інтенцій наратора, у межах мовленнєвих актів у фактурі художнього тексту 

неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії з опертям на 

методологічні засади лінгвокультурології, лінгвопоетики і прагманаратології; 

–  напрацьовано методику вивчення комунікативних інтенцій 

текстового адресанта британського художнього дискурсу неожанру misery lit; 

–  визначено роль і місце комунікативних інтенцій текстового адресанта 

в архітектоніко-композиційній організації британського художнього дискурсу 

неожанру misery lit; 

–  описано комунікативно-прагматичні риси семантики мовленнєвих 

актів британського художнього дискурсу неожанру misery lit;  

–  окреслено парадигму функційних маніфестацій комунікативних 

інтенцій текстового адресанта британського художнього дискурсу неожанру 

misery lit та розкрито шляхи, способи й механізми їхнього вияву. 

Положення, що виносяться на захист: 

1. Розквіт і жанрове розмаїття літературної автобіографії, здатність 

синтезувати родові властивості різних епічних форм, залучати різноманітні 

комунікативні інтенції текстового адресанта, на тлі загальної кризи наративних 

прийомів на початку ХХІ століття, сприяють росту зацікавленості явищем 

літературна автобіографія, а вивчення її неожанру misery lit (misery memoirs, misery 

porn, trauma fiction), який ще немає українського терміна-відповідника, вважаємо 

осмислено актуальним і перспективним у сучасних філологічних студіях. 

2. Комунікативні інтенції текстового адресанта (наратора) і мовленнєві акти, 

у яких вони реалізуються, розглянуто на тлі теорії мовленнєвих актів у текстах 

неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії, є наміром висловити 

стан сильного душевного болю, безнадії, безвихіддя; відчаю, розпуки і 

відображені в конкретних типах комунікативних ситуацій на зразок: 1) проблемна 

життєва ситуація, що припускає (i.e. формує в уявленні адресанта) реакцію 

cпонуки; 2) проблемна життєва ситуація, що припускає реакцію розпуки; 

3) проблемна життєва ситуація, що припускає реакцію протесту.  
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3. Текст як ціліснооформлений лінвгокультурологічний факт є знаком, 

денотатом якого є фрагмент дійсності, зміст тексту, а сигніфікатом – інтенція 

автора-наратора, смисл тексту. Структурно дискурсне втілення комунікативних 

інтенцій наратора в текстах неожанру misery lit становить три компоненти: 

1) спонукання адресанта до зміни афективного стану адресата; 2) мотивовану 

аргументацію зміни афективного стану адресата; 3) афективну реакцію адресата 

на інтенційний складник текстового адресанта в одному з мовленнєвих актів, який 

становить мовленнєву дію з певною метою, що здійснюється відповідно до засад і 

правил мовленнєвої поведінки текстових антропоморфів. 

4. Лінгвальні засоби оформлення семантичного змісту виокремлених 

мовленнєвих актів текстового адресанта (наратора) в неожанрі misery lit – 

репрезентативів, директивів, комісивів, експресивів – залежать від типів 

текстових комунікативних ситуацій. Їх виокремлено, систематизовано й описано 

лексичними номінантами, які транслюють: а) семантику спонуки → to beg, to pray, 

to demand, to ask, to order; б) семантику розпуки → to apologize, to hate, to resent, to 

be sorry; в) семантику протесту → to promise, to vow, to swear, to protest.  

5. З-поміж фіксованих комунікативних ситуацій в текстопросторі неожанру 

misery lit, з яскраво оповитими комунікативними інтенціями наратора, 

виокремлено типаж мовленнєвих актів з іллокутивною силою на зразок: 

а) психологічної зневаги; б) соціальної наруги; в) акцентуйованої агресії. 

6. Засобам вираження комунікативних інтенцій наратора у текстопросторі 

неожанру misery lit властива розлога різноманітність і надмірна експресивність на 

лексичному та синтаксичному рівнях лінгвопрагматичного аналізу структури 

мовленнєвих актів. На лексичному рівні фіксуємо стилістично марковані лексичні 

номінанти у функції епітету, художнього порівняння, метафори, гіперболи. На 

синтаксичному рівні стилістично забарвленими є інверсія, паралельні конструкції, 

риторичні запитання.  

7. Інтенцію текстового адресанта (наратора) розглянуто з позицій 

прагманаратології з осердям на комунікативну структуру висловлення з його 

іллокутивною силою і визначено як призначення фіксованого мовленнєвого акту з 
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урахуванням змісту висловлення ситуації текстоорієнтованої художньої дійсності. 

Найчастотнішим засобом вияву функцій комунікативних інтенцій наратора крізь 

фактуру мовленнєвих актів є дієслівний складник у дійсному способі, почасти з 

вигуковими лексичними номінантами, що становить 75% від загальної кількості 

використаних вербальних лексем у мовленнєвих актах. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у напрацюванні 

системного опису комунікативних інтенцій наратора у фактурі мовленнєвих актів 

художнього текстопростору неожанру misery lit як різновиду літературної 

автобіографії. Дослідження є внеском у теорію комунікації, розвиває основні 

положення теорії мовленнєвих актів, уточнює класифікацію типів мовленнєвих 

дій. У межах лінгвокультурології, лінгвістики тексту, прагманаратології 

теоретично релевантним став опис структури, семантики та функцій 

комунікативних інтенцій текстового адресанта, що засвідчило поглиблення й 

експансію наукових уявлень про архітектоніко-композиційну організацію текстів 

неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії. Результати 

дослідження можна використати в лекційних курсах із прагмастилістики 

англійської мови (розділи “Стилістична прагматика”, “Стилістика тексту”, 

“Дискурсна стилістика”, “Стилістична семантика і синтактика”), лінгвістики 

тексту (розділи “Текстуальність”, “Категорії тексту”), лінгвопрагматики (розділи 

“Теорія мовленнєвих актів”, “Комунікативні стратегії і тактики”), наратології 

(розділи “Глибинна і поверхнева структури текстів”, “Типологія текстових 

комунікантів”), у різних за тематикою спецкурсах і спецсемінарах у сфері 

новітніх лінгвістичних студій, а також під час написання наукових робіт. 

Здійснений аналіз може стати в пригоді для вивчення споріднених явищ на 

матеріалі текстів інших функційних стилів. 

Апробація результатів роботи. Дисертацію обговорено на засіданні 

кафедри прикладної лінгвістики Національного університету “Львівська 

політехніка” (протокол № 9 від 27.02.2017). Основні положення дисертації 

висвітлено в доповідях на міжнародних та всеукраїнських наукових 

конференціях: 12
th
 European Conference on Languages, Literature and Linguistics 
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(Відень, 2016), VI International scientific conference “Actual problems of the theory 

and practice of philological researches” (Прага, 2017), VII Міжнародна науково-

практична конференція “Міжкультурна комунікація: мова – культура – 

особистість” (Острог, 2013), Міжнародна наукова конференція “Людина. 

Комп’ютер. Комунікація” (Львів, 2013, 2015), Міжнародна науково-практична 

конференція “Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній 

соціокультурний процес” (Тернопіль, 2013), VII Міжнародна наукова конференція 

“Актуальні проблеми германської філології та прикладної лінгвістики” (Чернівці, 

2013), VIIІ Міжнародна наукова конференція “Актуальні проблеми 

перекладознавства, романо-германської філології та перекладу” (Чернівці, 2014), 

Всеукраїнська науково-практична конференція “Тенденції розвитку та 

функціонування слов’янських і германських мов” (Миколаїв, 2013), 

Всеукраїнська науково-практична конференція “Інноваційні технології у 

контексті іншомовної підготовки фахівця” (Полтава, 2014), Міжуніверситетський 

круглий стіл з міжнародною участю “Англійська мова у ХХІ столітті: спосіб 

мислення, професійної комунікації та діалогу культур” (Одеса – Дрогобич, 2016), 

а також на наукових семінарах кафедри прикладної лінгвістики Національного 

університету “Львівська політехніка” (2014–2017), засіданнях міжкафедральних 

наукових семінарів “Текст. Культура. Соціум” у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка та “Наративні студії у вимірах когніції та 

дискурсу” у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича 

(2014–2017). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображено в 16 

одноосібних публікаціях, з яких 7 статей надруковано в наукових фахових 

виданнях України, 3 статті – в іноземних наукових журналах, 2 – у збірниках 

наукових праць України, 4 – у тезах доповідей, виголошених на наукових 

конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Структуру роботи зумовлено науковою 

логікою дослідження, його метою і поставленими завданнями. Дисертація 

загальним обсягом 243 сторінки (з них 193 сторінки основного тексту) 
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складається з переліку умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів з 

висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел 

(398 позицій), списку джерел ілюстративного матеріалу (22 позиції загальним 

обсягом 7057 сторінок текстового корпусу) та додатків (14 сторінок).  

У додатках подано схему функцій наратора в художньому тексті 

(додаток А), схеми типологій наратора у лінгвістичних дослідженнях (додаток Б), 

лінгвістичні методи аналізу комунікативних інтенцій наратора тексту неожанру 

misery lit (додаток В), методику добору матеріалу (додаток Г), таблицю основних 

засобів актуалізації категорій проспекції та ретроспекції в текстах неожанру 

misery lit (додаток Д), діаграму співвідношення типів мовленнєвих актів у текстах 

неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії (додаток Е), діаграму 

типових вербальних експлікаторів репрезентативних мовленнєвих актів (додаток 

Ж), діаграму типових вербальних експлікаторів директивних мовленнєвих актів 

(додаток И), діаграму типових вербальних експлікаторів комісивних мовленнєвих 

актів (додаток К), діаграму типових вербальних експлікаторів експресивних 

мовленнєвих актів (додаток Л), комунікативні інтенції наратора тексту неожанру 

misery lit як різновиду літературної автобіографії (додаток М).  
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РОЗДІЛ 1 

КАТЕГОРІЯ НАРАТОРА В ТЕОРЕТИЧНОМУ АСПЕКТІ  

СУЧАСНИХ МОВОЗНАВЧИХ СТУДІЙ 

 

1.1 Наратор з позиції класичних і посткласичних наратологічних 

досліджень 

 

Упродовж останніх десятиріч спостерігаємо істотні зміни в уявленнях про 

мову, дискурс, мовленнєву діяльність, а отже, і про літературно-художній твір як 

продукт цієї діяльності. Сучасна філологічна наука зазнала впливу новітніх 

наукових парадигм, що спонукає науковців до перегляду поглядів на об’єкт 

аналізу тексту як продукту мовленнєвої діяльності, який фіксує процес мовної 

комунікації. Широкі можливості для вивчення оповідної техніки відкрили 

зарубіжні та вітчизняні дослідження в царині наратології [M. Bal 2002, R. Barthes 

1987, W. Booth 1961, S. Chatman 1978, D. Cohn 1978, L. Dolezel 1988, M. Fludernick 

1996, G. Genette 1980, A.-J. Greimas 2004, S. Lanser 1981, A. Nünning 2002, 

G. Prince 1982, Sh. Rimmon-Kennan 1983, F. K. Stanzel 1984, В. Д. Балдинюк 2003, 

І. А. Бехта 2004, 2013, Р. Т. Гром’як 2007, Н. О. Кожевнікова 1994, О. В. Падучева 

1996, І. В. Папуша 2012, М. І. Руденко 2003, О. М. Ткачук 2002, В. Шмід 2003].  

Науково обґрунтованим та актуальним у сучасній наратології є дослідження 

типології наратора [W. Booth, N. Friedman, G. Genette, P. Lubbock, F. Stanzel, 

В. Шмід], вивчення дискурсних зон надійного і ненадійного наратора [J. C. Anderson 

1994, E. Black 2005, S. Chatman 1980, D. Cohn 2000, B. S. Dahiya 1992, R. Gaskin 2013, 

S. Hadjetian 2007, D. Heyd 2011, S. Lanser 1981, F. Martinez-Bonati 1981, V. Nünning 

2015, J. Phelan 2005, G. Prince 2003, E. Schauber 1986, D. Sperber, D. Wilson 2006, 

І. А. Бехта 2004, А. В. Жданова 2007, Ю. І. Левін 1998,], аналіз критеріїв визначення 

та маркерів ненадійності наратора [S. Chatman 1978, S. Hadjetan 2007, S. Lanser 1981, 

J. Lothe 2013, A. Nünning 2002, Sh. Rimmon-Kennan 1983], дослідження ролі читача в 

інтерпретації наративу ХТ, його надійності [E. Black 2005, D. Heyd 2011, T. Kindt 

2008, D. Sperber 2004, D. Wilson 2004]. 
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1 . 1 . 1  Т и п о л о г і я  н а р а т о р а  і  г р а м а т и ч н а  м о д е л ь  й о г о  

р е п р е з е н т а ц і ї  в  х у д о ж н ь о м у  т в о р і . У сучасних філологічних 

дослідженнях простежуємо значне зацікавлення проблемами наратології, зокрема 

моделями нарації (оповіді) та категорією наратора (оповідача), які перебувають у 

полі зору широкого кола вітчизняних і зарубіжних дослідників [І. А. Бехта 2004, 

В. Поліщук 2003, М. І. Руденко 2003, О. М. Ткачук 2002, В. Шмід 2003, M. Bal 

2002, W. Booth 1961, D. Cohn 1978, M. Fludernick 1996, G. Genette 1980, 

A. Nünning 2002, S. Rimmon-Kennan 1983, F. K. Stanzel 1984]. У лінгвістиці 

сьогодення активно вивчають своєрідність текстової дієвості оповідача, 

особливості комунікативної компоненти художнього твору, типологію персонажів 

та нараторів, типологію точки зору, що засвідчує безугавну зацікавленість до 

текстових моделей комунікації. 

У комунікативній ситуації ХТ аналогом адресанта є не сам автор, а наратор, 

оповідач, тобто текстовий адресант [140; 367]. Ролан Барт зазначав, що “той, хто 

мовить у викладі, не є тим, хто пише (у житті)” [13, с. 221]. Тож модель 

наративної комунікативної ситуації виглядає так [79; 205; 207; 215; 225; 226; 298; 

344; 352]: реальний автор → імпліцитний автор → (наратор → нарататор) → 

імпліцитний читач → реальний читач.  

На думку О. В. Падучевої, неповноцінність комунікативної ситуації ХТ є 

однією з причин неможливості ототожнення автора і наратора, оскільки автор, 

будучи відокремленим від свого висловлення, не може виступати для читача 

просторово-часовим орієнтиром [140, с. 201]. Отже, характерною рисою наративу 

є присутність в ньому наратора як посередника між автором і читачем.  

Саме наратор виступає центральним поняттям під час аналізу наративу 

[207, р. 18]. В. Бут визначає наратора як “Я” твору, яке майже ніколи не є 

ідентичним з образом автора-письменника (“Narrator usually means the “I” of the 

work, but the “I” is seldom if ever identical with the implied image of the artist”) [215, 

р. 73]. Ш. Ріммон-Кенан розглядає наратора як наративний голос (narrative voice), 

“мовця” тексту (‘speaker’ of a text) [352, р. 88]. Д. Кост вважає наратора 

абстрактною сутністю, наділеною антропоморфними рисами, яка має конкретну 
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функцію, “місію”. У його теорії наратор є суб’єктом проголошення висловлень, 

що містять наратему або залучені до конструювання наратеми читачем (“A 

narrator is the subject of enunciation of one or more utterances that either contain a 

narrateme or are involved in the production of a narrateme by the reader”) [Coste, 

р. 166]. На думку В. Шміда, наратор – адресант фіктивної наративної комунікації 

[193, с. 64]. І. А. Бехта вважає, що наратор – суб’єкт свідомості, який 

безпосередньо втілений у тексті і з яким має справу читач [24, с. 214].  

Будучи суб’єктом викладу та забезпечуючи цілісність структури й 

композиції тексту, наратор функціонує першочергово для встановлення 

репрезентаційних рамок, у межах яких наративний дискурс можна прочитати як 

повідомлення, а не як вимисел [383, p. 499]. У такий спосіб наратор звільняє 

реального автора від відповідальності за “факти” наративу художнього твору 

[383, р. 500]. Ж. Женетт кодифікував цей принцип у подвійній формулі [79, 

с. 400]:  

 

А = Н – фактичний наратив (factual narrative), 

А ≠ Н – фіктивний наратив (fictional narrative). 

 

У праці “Фігури” Ж. Женетт подає такі функції оповідача (додаток А): 

наративна (власне здійснення нарації, історія); режисерська (визначення 

внутрішньої організації тексту/дискурсу); комунікативна (встановлення контакту 

між комунікантами, адже в наративній ситуації фігурує два протагоністи: адресат 

(присутній, відсутній або потенціальний) та оповідач); функція свідка, очевидця 

(відображення зв’язків (емоційного, морального, інтелектуального), в які оповідач 

вступає при оповіді історії); ідеологічна (втручання оповідача можуть мати форму 

авторитетного/дидактичного коментарю) [79, с. 263–266]. Проте жодна з 

вищезгаданих функцій не є повністю відокремленою від інших. Вони всі 

взаємопов’язані, хоча лише наративна функція є облігаторною [245]. 

“Когерентність структури і композиції художнього тексту забезпечується 

єдністю свідомості, що за нею стоїть, а саме – свідомістю наратора, бо власне він 
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є суб’єктом втіленої в тексті авторської свідомості, з якою має справу читач” [23, 

с. 14]. Визначальною рисою наратора є його текстова експліцитність: він діє лише 

у творі і ніколи поза ним. Кожний новий літературний твір – це кожний новий 

наратор. Саме тому з часу виникнення поняття “наратор” типологія наратора і 

його точки зору була в центрі уваги наратології [79; 193; 215; 260; 311; 367]. Як 

слушно зазначає В. Шмід, “маючи евристичний, а не онтологічний характер, 

типологія наратора має бути проста і має враховувати лише елементарні критерії” 

[193, с. 79]. Науковець запропонував основні критерії і типи наратора в 

художньому тексті (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Типи наратора в художньому тексті 

Критерії Типи наратора 

спосіб зображення експліцитний – імпліцитний 

дієгетичність дієгетичний – недієгетичний 

ступінь обрамлення первинний – вторинний – третинний 

ступінь вияву сильно – слабко виявлений 

особовість особовий – безособовий 

антропоморфність антропоморфний – неантропоморфний 

гомогенність єдиний – розсіяний 

вираження оцінки об’єктивний – суб’єктивний 

інформативність всезнаючий – обмежений знаннями 

простір всюдисущий – обмежений місцезнаходженням 

інтроспекція той, якого можна знайти – той, якого не можна знайти 

професійність професійний – непрофесійний 

надійність ненадійний – надійний 

 

Типологія В. Шміда узагальнює типи нараторів, виокремлені мовознавцями 

в різний час (див. додаток Б). Опозиція В. Шміда “дієгетичний – недієгетичний 

наратор” відповідає за своєю суттю опозиції Ж. Женетта, який розрізняє 

гомодієгетичного наратора, що говорить від власного імені, від першої особи та 
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виступає при цьому персонажем описаних подій, та гетеродієгетичного наратора, 

який не є персонажем твору, але має інформацію про нього (оповідь при цьому 

ведеться від третьої особи) [79, с. 254–257]. 

Терміни “наративна ситуація від першої особи” (акторіальний наратор) та 

“наративна ситуація від автора” (аукторальний наратор), які запропонував 

Ф. Штанцель [367, р. 47], приблизно відповідають згаданим вище термінам 

Ж. Женетта. Акторіальний наратор виражає події через сприйняття персонажа, 

тимчасом як аукторальний подає власне сприйняття фабули. За принципом рівня 

Ж. Женетт також розрізняє інтрадієгетичного та екстрадієгетичного наратора [79, 

с. 254–260]. Інтрадієгетичний наратор оповідає в межах більшого, рамкового 

наративу, нарація ж екстрадієгетичного наратора конституює основний наратив.  

Вартою уваги є наративна типологія Ф. Штанцеля. Він пропонує три 

основні елементи наративної ситуації – особу (ідентичність/неідентичність сфер 

існування наратора і персонажа), перспективу (зовнішня/внутрішня фокалізація) 

та спосіб (дієгезис/мімезис) [367, р. 47–60]. Відповідно мовознавець виокремлює 

три наративні ситуації з огляду на переважання одного з членів трьох вище 

названих опозицій – першоособова наративна ситуація, авторська наративна 

ситуація та персонажна наративна ситуація [367, р. 60].  

Наратор є лінгвістично маркованою категорією [253]. Виходячи з цього, 

М. Флудернік розглядає наративну інстанцію як продукт інтерпретативних 

стратегій читача, які, своєю чергою, визначені загальними фреймами 

посередництва (для рівня сюжету) та комунікативними скрепами (для 

наративного дискурсу) [253, р. 61]. “Найяскравішою рисою нарації (і наратора 

водночас) є граматичний показник особи, від якої ведеться оповідь” [24, c. 33]. 

Найпоширенішими є форми викладу від першої або третьої особи однини [23; 24; 

79; 196; 207; 253; 341; 348]. 

І. А. Бехта влучно зауважує, що спосіб викладу від першої особи називають 

суб’єктним (актуалізованим через чиєсь “Я”) на противагу несуб’єктній нарації 

(ілюзії самовикладу твору, коли всезнаючий наратор немовби ховається за 

зображуваним світом) від третьої особи [23, с. 33–34]. Лінгвіст наголошує на 
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тому, що в суб’єктній нарації мовленнєву зону наратора збудовано на основі 

займенника від першої особи, який виступає як ядрова мовна одиниця цього типу 

нарації, забезпечуючи актуалізацію в тексті аксіологічної форми модальності, що 

дає змогу вважати цей текст особливою авторизованою конструкцією  

[23, c. 34–35].  

Оскільки ХТ інтерпретуємо в умовах неповноцінної комунікативної 

ситуації (в наративному режимі), то не існує відношення висловлення до моменту 

мовлення [140]. У зв’язку з цим темпоральні зв’язки тексту залежать від 

індивідуального, часового плану наративного суб’єкта [23; 24; 140; 348]. Замість 

моменту мовлення існує інша точка відліку – момент текстового часу. “Для 

наративної ситуації письмового повідомлення темпоральним ядром слугують 

часові форми дієслова минулого часу… У суб’єктній нарації, яка імітує усну 

розповідь, зростає прагнення до характерності викладу та експресивності, що, 

відповідно, сприяє широкому використанню praesens historicum і praesens 

futuralis” [23, с. 36]. Тобто час оповідача (наративний час) базується на 

об’єктивному часовому відліку [140].  

Текстовий адресант (суб’єкт “я”) створює умови предикації всередині 

висловлень наративного мовлення й у текстовому цілому. Суб’єктна визначеність 

наративної перспективи текстів від першої особи зумовлює підпорядкованість 

дискурсної зони персонажів наративній логіці “я” – наратора, його експресивному 

ставленню до персонажа [23, с. 35]. 

Н. О. Кожевнікова вважає, що “між суб’єктом мовлення і типом оповіді 

існує двосторонній зв’язок. Не лише суб’єкт мовлення визначає мовне 

оформлення оповіді, але й самі форми мови викликають з певною визначеністю 

уявлення про суб’єкт, конструюючи його образ” [90, с. 5]. 

Отже, нараторові належить провідна роль у дискурсному просторі ХТ, 

оскільки він забезпечує цілісність структури та композиції тексту. Фактично вся 

фактура сьогоденного англомовного художнього тексту рельєфно постає перед 

читачем у двох дискурсних зонах – наратора і персонажів, які, взаємодіючи між 

собою, формують дискурсний ландшафт художнього твору. До мовленнєвих 
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форм, що формують текст, відносять дискурсні сегменти наратора та персонажів. 

Охоплюючи основний корпус тексту, наратор фіксує основні інформативні, 

естетичні та комунікативні завдання. 

 

1 . 1 . 2  М о в н а  к о м б і н а т о р и к а  н а д і й н о г о  н а р а т о р а .  У 

сучасній наратології актуальним є вивчення дискурсних зон надійного та 

ненадійного наратора. Ці поняття вперше ввів у мовознавчу науку В. Бут [215, 

р. 158]. За його теорією, надійність найкраще визначати стосовно її зв’язку з 

імпліцитним автором, який лежить в основі наративу. В. Бут називає наратора 

надійним, якщо він діє згідно з нормами твору (з нормами імпліцитного 

(абстрактного) автора), та ненадійним, якщо він таким не є (narrator is reliable 

“when he speaks for or acts in accordance with the norms of the work (which is to say, 

the implied author’s norms), unreliable when he does not”) [215, р. 158–159].  

Проблематику надійного наратора та його мовну комбінаторику також 

вивчали J. C. Anderson 1994, D. Cohn 2000, B. S. Dahiya 1992, S. Hadjetian 2007, 

S. Lanser 1981, U. Margolin 2015, V. Nünning 2015, J. Phelan 2005, G. Prince 2003, 

E. Schauber 1986, A. Solbach 2005. Багато лінгвістів у своїх дослідженнях 

спирались на напрацювання В. Бута, розглядаючи (не)надійного наратора в 

контексті його ставлення до імпліцитного автора. І. А. Бехта доречно зауважує, 

що “суб’єктний актуалізатор наративної перспективи художнього твору, наратор, 

пов’язаний з категорією автор-письменник імплікативним зв’язком, у якому він є 

мовленнєво-мислимим наслідком антецедента – автора” [24, с. 214].  

На думку Дж. Принса, наратор надійний, якщо поводиться згідно з нормами 

імпліцитного автора (“reliable narrator – a narrator behaving in accordance with the 

implied author’s norms”) [343]. Відповідно до теорії Дж. Андерсон, надійний 

наратор не змінює своїх ідей (які збігаються з ідеями імпліцитного автора) у 

процесі розгортання твору (“a reliable narrator does not shift his or her allegiance 

from one set of norms to another in the course of work. Nor does a gulf emerge between 

the ideology of a reliable narrator and the implied author”) [202, р. 29]. Дослідниця 

називає надійного наратора представником/делегатом (spokesperson) імпліцитного 
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автора [202, р. 29]. Якщо ж надійний наратор є недраматизованим (оповідає від 

третьої особи та не є персонажем, будучи при цьому сполучною ланкою між 

подіями та читачем [215, р. 152]), то ці дві категорії майже неможливо розрізнити 

[202, р. 29]. 

Проте чимало мовознавців вважає таке визначення (не)надійності 

тавтологічним через неоднозначний характер категорії імпліцитного автора та 

непомисленність його норм, оскільки ці норми конструює адресат у процесі 

читання, коли він припускає, якими цінностями може володіти реальний автор 

[205; 207; 298; 330; 331; 332]. Імпліцитний автор – сутність, яку читач сам 

конструює, а не механічно отримує з тексту [272].  

Згідно з теорією А. Нюннінга [330, р. 83], важливими є не норми 

імпліцитного автора, а норми та сприйняття реальних читачів. У випадках, коли 

наратор є ненадійним, читач запитає себе, чи це була авторська інтенція ввести 

ненадійного наратора, щоб заплутати читача, чи це сам автор є ненадійним. Із 

позицій когнітивної наратології, (не)надійність наратора також не варто 

окреслювати через норми антропоморфної сутності “імпліцитний автор”. 

Натомість цей феномен можна концептуалізувати в контексті теорії фреймів як 

проекцію читачем, що намагається збагнути непослідовності й неоднозначності 

наративу, приписуючи їх ненадійності наратора [247, р. 32].  

Надійний наратор забезпечує надійний доступ до необхідної інформації та 

визначає для читачів цінності, на яких мають базуватися їхні судження [358, 

р. 30]. Для визначення надійності наратора С. Лансер вибудовує три осі: 

обман/чесність, ненадійність/надійність, наративна некомпетентність/наративна 

майстерність [298, р. 170]. Надійний наратор підтримує рівень довіри з читачем, 

оповідаючи про себе та інших персонажів максимально чесно, без спотворення 

фактів [241, р. 77]. Усе, що оповідає надійний наратор, є правдивим. Він знає все 

необхідне для розуміння тексту та представляє себе таким перед читачем. Саме 

тому читач ніколи не сумнівається в такому нараторі та сприймає всю 

інформацію, що оповідається, як належне. Читач не обов’язково має 

погоджуватись з надійним наратором. Він може вважати цінності надійного 
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оповідача відразливими, його погляди – примітивними, а ідеї ненадійного 

оповідача – досить цікавими [268, р. 3; 344, р. 12].  

Надійний наратор є таким наратором, чиї оповідь та коментарі читач 

сприймає як авторитетний (надійний) виклад фіктивної правди [352, р. 101]. 

Намір автора представити “правдоподібний”, “автентичний” художній текст 

зумовлює вибір надійної техніки нарації [241, р. 78].  

На думку Дж. Лота, надійність є стандартною властивістю нарації, що існує 

за замовчуванням (default condition of narration), тимчасом як ненадійність 

виступає маркованою характеристикою [310, р. 106]. При визначенні надійності 

наратора вирішальним фактором є взаємодія між текстовими сигналами та 

знаннями читача про світ. Семантична структура тексту є важливою, як й 

імпліцитна інформація, яку читач отримує у процесі опрацювання ХТ [268, р. 4]. 

Яким непоказним не був би наратор, у тексті завжди будуть сліди його 

присутності [272, р. 90]. Кожен опис належить йому та видає його формулювання. 

На рівні наративу наратор виявляє себе через вихідні компоненти історії (setting 

on the level of story) та просторово-часову фокалізацію. Крім цього, наратора 

можна виявити на рівні елементів, які не є одразу помітними на рівні наративу 

(події, що не трапились, речі, про які не знають персонажі) [272, р. 91]. На думку 

І. А. Бехти, “маркерами категорії автор-наратор можуть бути мовні структури, що 

виступають як конструктивні в реалізації наративної перспективи тексту, яка є 

системно-структурною взаємодією його мовленнєвих, композиційно-сюжетних і 

часово-просторових сторін” [23, с. 19].  

Зважаючи на неоднозначність поняття надійний наратор та складність 

аналізу його виявів у ХТ, вважаємо, що надійна нарація – багатогранне явище у 

фактурі ХТ. Варто погодитись з думкою, що наратор може бути надійним в одних 

аспектах і ненадійним – в інших [362, р. 322]. Художній наратив є сукупністю 

пропозицій, кожна з яких окремо або будь-яке їх поєднання є надійними чи 

ненадійними відносно інформації, яку надають [332, р. 37]. С. Четмен класифікує 

ці пропозиції на повідомлення про факти, узагальнення, тлумачення та судження 

[226, р. 219–253]. Дж. Фелан виокремлює три базові класи пропозицій на основі 
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їхньої домінантної функції – повідомлення (reporting), інтепретація (interpreting) 

та оцінювання (evaluating) [340, р. 94]. Ці пропозиції стосуються трьох осей 

художньої комунікації (рис. 1.1) та відповідають трьом базовим модальностям – 

алетичній, епістемологічній та аксіологічній [332, р. 39].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Функції наратора в художній комунікації 

 

Тож наратор може бути надійним або ненадійним оповідачем, тлумачем чи 

оцінювачем. Він виконує ці три функції (ролі) одночасно та іноді послідовно [339, 

р. 50]. Оповідач може достовірно повідомляти про події (надійний наратор), але 

неправильно їх тлумачити та/чи оцінювати [298, р. 170–172; 339, р. 50]. У 

контексті модальностей наративні пропозиції можуть бути алетично, 

епістемологічно або аксіологічно (не)надійними. 

Алетична модальність охоплює твердження про інформацію в наративі, 

враховуючи й індивідуальні факти, й узагальнення. Епістемологічна модальність 

стосується інференцій, отриманих із фактів, припустимих пояснень для них. 

Аксіологічна модальність полягає в оцінюванні будь-якого елементу чи дії в 

НАРАТОР 

В
іс

ь
 ф

ак
ті

в
, 

п
ер

со
н

аж
ів

, 
п

о
д

ій
 

В
іс

ь
 с

п
р
и

й
н

я
тт

я
, 

ін
те

р
п

р
ет

ац
ії

 

В
іс

ь
 е

ти
ч

н
и

х
 

су
д

ж
ен

ь,
 о

ц
ін

к
и

 

функція оповіді, 

повідомлення 

функція 

тлумачення, 

інтерпретації 

функція 

розмірковування, 

оцінювання 



35 
 

 

наративі за певними критеріями – етичними, інтелектуальними чи естетичними 

[313, р. 39; 314, р. 101–104]. 

У тексті легше ідентифікувати ознаки ненадійності, тому надійність можна 

визначити як відсутність ознак ненадійності. У багатьох тестах складно 

встановити, чи наратор є (не)надійним, і якщо ненадійним – то наскільки [215]. 

Тож надійність наратора неможливо визначити об’єктивним способом. Для цього 

недостатньо текстових індикаторів, як внутрішня зв’язність [272, р. 88].  

Аналізуючи першоособового наратора в романі Ф. С. Фітцджеральда 

“Великий Гетсбі” (якого В. Бут вважає надійним), Т. П. Мерфі наводить п’ять 

факторів надійності оповідача: 1) локація ведення оповіді “дім”; 2) стандартний, 

загальноприйнятий варіант англійської мови; 3) статус наратора-спостерігача; 

4) моральна зрілість; 5) ретроспективна переоцінка головного персонажа в 

кульмінації оповіді [327, р. 13–16]. 

Надійність також не залежить від типу наратора. Гетеродієгетичні наратори 

є частіше (але не завжди) надійними, ніж гомодієгетичні, але це можна пояснити 

більшим ступенем їх віддаленості, а отже, й об’єктивності. Тобто остаточне 

рішення про надійність наратора ухвалює читач [272, р. 89]. Конвенційно читач 

вважає наратора надійним до моменту, доки не ідентифікує які-небудь текстові 

сигнали ненадійності [310, р. 106].  

Значна текстова свобода наратора дає змогу йому проникати у 

внутрішній світ персонажів, прямо чи опосередковано звертатися до читачів, 

вступати в полеміку з автором [128, с. 141]. Завдяки коментарям наратора 

автор може обережно контролювати рівень залучення або відсторонення 

читача від подій історії. Для цього треба, щоб читач розглядав інформацію з 

таким рівнем відчуженості (байдужості) чи залученості (співчуття), як й 

імпліцитний автор. 

Підсумовуючи, зауважимо, що надійність наратора ХТ є складним 

поняттям, яке треба визначати і в прагматичних, і в формальних відношеннях 

[207, р. 133]. Власне надійність полягає в тому, що щось об’єктивно правдиве 

може бути стверджено про дії та міркування. Визначальні риси надійності 
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залежать від етичних аспектів, пов’язаних із поглядами, судженнями, 

пріоритетами наратора [207, р. 133]. Отож, спираючись на все сказане вище, 

визначаємо надійного наратора як такого, що своїми розумовими здібностями, 

вдачею та намірами через дотримання комунікативних норм продукує 

правдоподібний, достовірний художній наратив. 

 

1 . 1 . 3  Д и с к у р с н е  р а н ж у в а н н я  н е н а д і й н о г о  н а р а т о р а .  

Феномен ненадійної (зокрема гомодієгетичної) нарації перебуває в центрі уваги 

багатьох наукових розвідок [E. Black 2005, S. Chatman 1980, D. Cohn 2000, 

R. Gaskin 2013, T. Heyd 2011, F. Martinez-Bonati 1981, V. Nünning 2015, D. Sperber, 

D. Wilson 2006, І. А. Бехта 2004, А. В. Жданова 2007, Ю. Й. Левін 1998]. 

Більшість лінгвістів, услід за В. Бутом, розглядають ненадійного наратора в 

контексті його ставлення до імпліцитного автора [M. Abrams 1993, J. C. Anderson 

1994, D. Cohn 2000, B. S. Dahiya 1992, S. Hadjetian 2007, S. Lanser 1981, J. Phelan 

2005, G. Prince 2003, E. Schauber 1986].  

У “Словнику літературних термінів” М. Абрамса представлено таке 

визначення: “помилковий або ненадійний наратор є таким, чиї сприйняття, 

інтерпретація та оцінка подій, які він оповідає, не збігаються з імпліцитними 

судженнями та нормами, які маніфестує автор, і які, як очікує автор, поділятиме 

пильний читач” [197, р. 168]. Цінності ненадійного наратора разюче відрізняються 

від цінностей імпліцитного автора [226, р. 149]. 

Відкидаючи риторичний підхід В. Бута, А. Нюннінг вважає, що ненадійну 

нарацію доцільно тлумачити в межах когнітивної парадигми. З погляду 

А. Нюнніга, наратор є ненадійним, якщо його позиція суперечить системі норм та 

цінностей цілого тексту або читача [331, р. 38]. Тобто наратор є ненадійним не 

відносно норм імпліцитного автора, а відносно морально-етичних норм та 

здорового глузду текстового критика/читача [331, р. 40].  

Ш. Ріммон-Кенан, також не залучаючи імпліцитного автора, визначає 

ненадійного наратора як такого, чию оповідь та/або коментарі читач ставить під 

сумнів [352, р. 101]. Б. Даайя вважає наратора ненадійним, якщо він оповідає про 
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себе та інших персонажів у комічний та/або іронічний спосіб [241, р. 77]. К. Вол 

уточнює, що всі стандартні визначення ненадійного наратора припускають 

існування надійного аналога/відповідника [382, р. 21]. 

Методологію розгляду наратора як ненадійного запропонував Ф. Мартінез-

Бонаті, який розрізняв два шари мови ХТ: міметичні висловлення, що створюють 

вигаданий світ (події, персонажів, предмети) та неміметичні висловлення, що 

створюють образ наратора, відображають його мислення.  

Міметичні висловлення є об’єктивними, читач сприймає їх як правду, 

неміметичні висловлення є суб’єктивними, читач сприймає їх з різним ступенем 

довіри. Тож ненадійну нарацію характеризує помітна невідповідність між 

враженням про події (що читач формує з міметичних висловлень оповідача) та 

міркуваннями про ці події (з неміметичних висловлень цього ж дискурсу) [314, 

р. 44–46]. Наратор є ненадійним, якщо його неміметичні висловлення (коментарі, 

судження, узагальнення) не співвідносяться з міметичними у переконливий 

спосіб, створюючи враження, що він не може чи не хоче надати правильну 

інтерпретацію подій [230, р. 73; 314, р. 45]. 

З наведених вище міркувань випливає, що ненадійність художнього 

наративу найдоречніше розглядати у світлі підходу, орієнтованого на читача [230, 

р. 73; 226, р. 233; 331, р. 37]. Під час ненадійної нарації оповідь наратора не 

збігається з припущеннями імпліцитного читача про справжню мету твору, 

імпліцитний читач помічає розбіжності між резонною побудовою оповіді 

(reasonable reconstruction of the story) та варіантом наратора [226, р. 233]. 

Конфліктують норми імпліцитного читача та наратора, імпліцитний автор 

тимчасом секретно комунікує з імпліцитним читачем [226, р. 233]. Вплив 

ненадійної нарації полягає у переорієнтації уваги читача з рівня оповіді на 

адресанта, особливості його психології [331, р. 38–39; 382, р. 23]. 

Дж. Фелан розглядає ненадійну нарацію як спосіб непрямого спілкування, у 

якому автор комунікує зі своєю аудиторією (читачем) через посередництво 

іншого адресанта/мовця [247, р. 9]. Відтак текст має двох адресантів 

(експліцитного та імпліцитного), двох адресатів та, відповідно, дві мети. 
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Основним критерієм для розрізнення типів ненадійної нарації В. Нюннінг 

вважає типи мотивів [331, р. 11]: особистості, які навмисне обманюють інших та 

намагаються отримати вигоду від своїх хибних тлумачень (тип “брехун”, “liar”), 

та особистості, які прагнуть оповідати правду, але не завжди можуть це робити 

(тип “дурень”, “fool”). Причини такої некомпетентності різноманітні – 

нерозуміння фактів, емоційне залучення/одержимість, що веде до спотворення 

подій, нездатність тлумачити/оцінювати, що відбувається. 

В. Рігган спробував проаналізувати типи ненадійного наратора, 

зосереджуючи увагу на першоособовій нарації, як на найбільш часто вживаному 

виді ненадійної нарації. Він виокремив такі типи ненадійного наратора: 

 рicaro – наратор, для якого характерні перебільшення та хвастощі; 

 madman – наратор, який страждає від серйозного психічного 

захворювання (шизофренія чи параноя), неадекватно тлумачить власні емоції, 

сприйняття; 

 clown – наратор, який не сприймає оповіді серйозно і веде свідому гру 

з умовностями, правдою та очікуваннями читача, спотворюючи реальність; 

 naïf – наратор, чиє сприйняття є незрілим/обмеженим через його точку 

зору; 

 liar – зрілий наратор, який навмисне зображає себе у фальшивому 

світлі, часто щоб затьмарити свою ганебну поведінку в минулому [351, р. 143]. 

Типологію В. Ріггана базовано на основних механізмах творення ненадійної 

нарації [331, р. 40], проте згадана типологія не є вичерпною й не покриває всього 

спектра ненадійної нарації.  

Нарація є ненадійною відносно більше, ніж однієї з трьох осей комунікації: 

осі фактів/подій, осі розуміння/сприйняття, осі цінностей [339, р. 10]. У цьому 

контексті Дж. Фелан виокремлює шість типів ненадійності: misreporting, 

underreporting, misreading, underreading, misregarding, underregarding [339, р. 10–

11]. Крім того, лінгвіст розрізняє два базові типи ненадійності – “відчужувальну” 

ненадійну оповідь (estranging unreliability) та “пов’язувальну” ненадійну оповідь 

(bonding unreliability) [247, р. 11]. Перша змушує читача повною мірою зрозуміти 
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недоречність позиції наратора, поглянути на нього “відчужено”. Друга – емоційно 

зближує читача з ненадійним оповідачем всупереч розумінню всієї помилковості 

його уявлень.  

Із позицій структурної та когнітивної наратології виокремлюють три типи 

маркерів ненадійності наратора: 

 інтратекстуальні (text-internal) – непослідовності на рівні оповіді 

та/або дискурсу, а також стилістичні особливості (наприклад, вигуки, еліпсиси, 

риторичні запитання, повтори); 

 екстратекстуальні (text-external) – безпосереднє апелювання до читача 

(наратор суперечить загальним знанням про світ читача або оповідає неможливі з 

погляду логіки факти); 

 паратекстуальні (paratextual) – знання читача про літературні жанри, 

мовні засоби, його культурні цінності [332, р. 10]. 

Однак проблема ненадійної нарації не може бути вирішена лише на основі 

текстових даних [332, р. 45]. Ненадійний наратор не є структурною чи 

семантичною характеристикою тексту, а прагматичним феноменом, який не 

можна повністю осягнути без врахування концептуальних передумов/принципів 

читача [332, р. 45]. Необхідні прагматичні і когнітивні рамки, які беруть до уваги 

модель світу та концептуальну інформацію, яку вже має читач, та взаємодію між 

текстовою і позатекстовою інформацією [332, р. 45]. До джерел ненадійності 

Ш. Ріммон-Кенан відносить обмежені знання наратора, його особисте залучення, 

втручання та неоднозначну систему цінностей [352, р. 102]. На думку С. Четмена, 

причинами ненадійності наратора можуть бути: жадібність, кретинізм, 

довірливість, психологічна та/або моральна неповноцінність, спантеличення й 

відсутність інформації, невинність тощо [226, р. 233]. 

А. Нюннінг представив найповнішу натепер таксономію текстових 

індикаторів ненадійності художнього наративу: 1) експліцитні суперечності в 

наративному дискурсі; 2) розбіжності між висловленнями наратора та його 

вчинками; 3) невідповідність між тим, як наратор описує сам себе та як його 

зображають інші персонажі; 4) суперечності між експліцитними коментарями 



40 
 

 

наратора про інших персонажів та імпліцитною характеристикою самого себе або 

ж тим, як він мимоволі себе виявляє; 5) розбіжності між власне оповіддю 

(викладом подій) та її інтерпретацією; 6) вербальні реакції персонажів та їхні 

невербальні сигнали (жести, міміка); 7) оповідь про події з різних точок зору та 

контраст між цими версіями; 8) дискурсні сигнали експресивності та 

суб’єктивності наратора, що позначають високий ступінь емоційної залученості; 

9) прямі звернення до читача та свідомі спроби скеровувати його співчуття; 

10) синтаксичні індикатори емоційної заангажованості – вигуки, еліпсиси, 

повтори тощо; 11) ідіосинкратичні вербальні звички – стилістичні особливості, 

порушення мовних норм; 12) експліцитні, автореферентні, метадискурсні 

рефлексії наратора про його надійність; 13) визнана ненадійність, провали в 

пам’яті, коментарі про когнітивні обмеження; 14) зізнання в упередженості в 

деяких ситуаціях; 15) паратекстуальні маркери (заголовки, підзаголовки, 

передмови) [223, р. 97–98]. “Підхід А. Нюннінга дає змогу виявити ненадійність 

оповіді, оскільки пропонує інструментарій для багатоаспектного аналізу 

суперечностей у дискурсній поведінці наратора” [72, с. 46]. 

Аналізуючи наратора в оповіданні Р. Ларднера “Haircut” (якого В. Бут 

вважає ненадійним), Т. П. Мерфі наводить п’ять факторів ненадійності оповідача: 

1) локація ведення оповіді “маленька міська перукарня”; 2) мовлення оповідача, 

нестандартний варіант англійської мови; 3) порушення етичного коду наратора-

спостерігача; 4) відсутність трансформацій характеру; 5) відсутність модифікацій 

значення минулих подій під час кульмінації оповіді [327, р. 16–19]. 

Д. Лодж у праці “The Art of Fiction” зауважує, що навіть найбільш 

ненадійний наратор не може бути повністю ненадійним. Якщо все, що він 

оповідає, брехня, то це ще раз доводить те, що читачі і так знали, а саме: художній 

текст – це вимисел. Тому треба знайти змогу розрізнити правду і неправду у 

вигаданій реальності тексту, так як це робиться в реальному житті. В іншому 

випадку ХТ втратить свою інтригу [306, р. 154]. 

Отже, враховуючи сказане вище, визначаємо ненадійного наратора як 

оповідача, який цілеспрямовано чи нецілеспрямовано хибно інтерпретує оповідь, 
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суперечачи в такий спосіб системі норм та цінностей тексту або читача. 

Неправильне тлумачення подій марковане певними інтратекстовими та 

екстратекстовими індикаторами, що варіюються від внутрішніх суперечностей у 

межах дискурсу до непослідовностей, які виявляє індивідуальний читач залежно 

від його очікувань від ХТ, фонових знань про світ, морально-етичних поглядів та 

цінностей. 

 

1.2 Теоретичні основи дослідження комунікативних інтенцій наратора в 

сучасній британській художній прозі 

 

У вивченні мови текстів художньої літератури важливим є системний, 

комплексний підхід: поєднання лінгвістичного та комунікативно-прагматичного 

чинників, які зумовлюють не лише вибір, а й художнє використання та реалізацію 

мовних засобів у тексті твору. Таке поєднання уможливлює поглиблений аналіз 

суб’єктів мовленнєвої та комунікативної діяльності в різножанрових текстах. 

Адже форми художнього викладу чи оповідної техніки є, власне способом 

організації та існування тексту. Одним із актуальних напрямів сучасних 

лінгвістичних досліджень є прагманаратологічний підхід до вивчення мовних 

явищ у різножанрових художніх текстах [J. Austin 1980, G. Currie 1986,               

T.-A. van Dijk 1972, H. P. Grice 1975, L. Herman 1990, S. Hoffman 2004, M. Kearns 

1999, G. Leech, 1981, M. Locher 2017, J. Lothe 2013, U. Margolin 1986, F. Martinez-

Bonati 1977, J. Mey 2011, J. Phelan 2005, M.-L. Pratt 1977, G. Prince 1982, 

N. Schechet 2005, J. Searle 1975, M. Short 1981, M. Sutrop 2000, R.-J. Watts 1981, 

Е. С. Азнаурова 1988, М. Т. Гаібова 1986]. 

Художній текст розглядаємо як продукт мисленнєво-мовленнєвої діяльності 

адресанта, розгорнуту вербальну форму втілення його комунікативних інтенцій. 

Незаперечним є факт, що створення тексту та його цілісність зумовлені 

комунікативними інтенціями текстового адресанта. Із позицій комунікативної 

лінгвістики текст досліджує чимало вчених: R.-A. de Beaugrande 1981, T. van Dijk 

1975, W. Dressler 1981, Ch. Fillmore 1983, R. Jakobson 1975, А. М. Баранов 2007, 
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І. А. Бехта 2004, В. В. Богданов 1990, Н. С. Валгіна 2003, Г. О. Золотова 1998, 

Г. В. Колшанський 2013, В. А. Кухаренко 1988, Ю. М. Лотман 1973, В. О. Лукін 

1999, О. В. Падучева 1996, Г. Г. Почепцов 1987, Т. В. Радзієвська 1993. 

Інтенціональність справедливо вважають однією з найважливіших текстових 

характеристик [E. Black 2005, M. Bortolussi 2003, G. Currie 1990, J. Mikkonen 2013, 

A. Napolano 2014, A. Peterrsson 2001, R.-J. Watts 1981, Е. С. Азнаурова 1988, 

І. А. Бехта 2004, 2013, М. Т. Гаібова 1986, О. В. Падучева 2010]. 

 

1 . 2 . 1  М о в н і  з а с о б и  в и я в у  к о м у н і к а т и в н и х  і н т е н ц і й  

н а р а т о р а  в  х у д о ж н ь о м у  т в о р і .  Комунікативний підхід до дослідження 

художніх текстів виник і розвинувся як результат неможливості розгорнутого 

тлумачення художнього тексту з позицій лінгвістичного структуралізму 

[J. D. Culler 1975, R. Fowler 1981, P. Werth 1976, М. Т. Гаібова 1986]. Із позицій 

комунікативної лінгвістики текст досліджують R.-A. de Beaugrande 1981, T. van 

Dijk 1972, W. Dressler 1981, H. P. Grice 1975, А. М. Баранов 2007, І. А. Бехта 2004, 

В. В. Богданов 1990, Г. О. Золотова 1998, Г. В. Колшанський 2013, Г. Г. Почепцов 

1987, Т. В. Радзієвська 1993, Л. П. Чахоян 1986.  

У праці “Вступ до лінгвістики тексту” (“Introduction to Text Linguistics”) 

Р. де Богранд та В. Дресслер пропонують сім критеріїв текстуальності, яким має 

відповідати текст із позиції комунікування: когезія (cohesion), когерентність 

(coherence), інтенціональність (intentionality), прийнятність (acceptability), 

інформативність (informativity), інтертекстуальність (intertextuality) та 

ситуаційність (situationality) [208, р. 3]. Стрижневим для цього дослідження є 

критерії інтенціональності, оскільки будь-який ХТ є інтенціональним актом 

комунікації [J.-K. Adams 1985, E. Black 2005, M. Bortolussi 2003, P. Cobley 1996, 

G. Currie 1990, G. Iseminger 1995, A. Jucker, M. Locher 2017, J. Mikkonen 2013, 

A. Napolano 2014, A. Peterrsson 2001, R.-J. Watts 1981, G. White 2005, 

Е. С. Азнаурова 1988, І. А. Бехта 2004, М. Т. Гаібова 1986, О. В. Падучева 

2010]. 
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Тлумачення авторських інтенцій/намірів не раз відкидали як недоречний 

етап у процесі аналізу художнього тексту [13; 184; 392]. Однак, на думку 

більшості мовознавців, метою інтерпретації художнього тексту є реконструкція 

початкового значення цього тексту, тобто інтенції текстового адресанта [278; 

288]. Художній текст є комунікативним актом, у якому автор продукує 

висловлення та очікує одержати реакцію читача, який розпізнав авторську 

інтенцію [321, р. 128]. Іншими словами, автор не лише має намір передати 

інформацію, а передати її через спілкування, маніфестуючи свою комунікативну 

інтенцію, що відбувається завдяки використанню певних семантичних та 

прагматичних конвенцій [321, р. 128]. 

Як влучно зауважує О. В. Падучева, “художній текст є мовленнєвим твором, 

і як твір такого типу характеризується своїм суб’єктом мовлення. В усній 

комунікації це мовець. В оповідному тексті це мав би бути автор-творець тексту. 

Однак прямої відповідності між мовцем у розмовній мові та автором-творцем 

художнього тексту нема. Ставлячи завдання опису семантики і функціонування 

мови в літературному творі, можна говорити лише про аналогів мовця. Роль 

автора-творця в художньому тексті не можна ототожнити з роллю мовця в 

мовленнєвому висловленні” [140, с. 201]. Тож у художньому тексті наявні два 

види гіпотетичної інтенціональності – інтенціональність реального автора та 

інтенціональність гіпотетичного автора [321, р. 106]. Відмінність між цими 

підходами має онтологічний характер. Відповідно до першого підходу, автор є 

реальною, не вигаданою (фіктивною) істотою, в той час як його повідомлення 

видумане [303; 378; 380]. За другим підходом, інтерпретація художнього тексту 

не має базуватися на тлумаченні інтенцій реального автора, а орієнтуватися на 

авторський конструкт, якому приписують ідеї, виражені в тексті [240; 329; 353]. 

Інтенціональність реального та гіпотетичного автора відрізняється також 

епістемологічно. Для виокремлення інтенцій реального автора, його гіпотез, 

важливу роль відіграє його біографія, тимчасом як інтенції гіпотетичного автора 

конструюються лише на основі художнього тексту [321, р. 106].  
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На нашу думку, доцільно також говорити про інтенціональність текстового 

адресанта (наратора), оскільки комунікативна структура наративу складається з 

різних рівнів комунікації – зовнішньотекстової/реальної (на рівні автор ↔ читач) 

та внутрішньотекстової/вигаданої (на рівні наратор ↔ нарататор) [3; 23; 24; 27; 

140; 193; 301] (рис. 1.2).  

 

 За межами оповіді      Автор ↔ Читач 

  

В оповіді        Наратор ↔ Нарататор 

Рис. 1.2. Рівні художньої комунікації 

 

Принагідно зауважимо, що деякі лінгвісти, коментуючи відсутність 

необхідності дублювання, вважають, що адресатом оповідача в комунікативній 

ситуації наративу є не нарататор, як представник читача, а власне читач [140, 

с. 216; 379]. 

Дискурс наратора загалом можна розглядати як мовленнєвий акт 

макрорівня [272, р. 355]. Індивідуалізація наратора в літературному фіктивному 

контексті означає конструювання образу адресанта через його вербалізовані 

мовленнєві акти [272, р. 355]. Це можливо на основі двох теоретичних підходів – 

психологічної теорії атрибутивності, яка через поведінку (зокрема вербальну) 

робить висновок про характер та ставлення адресанта, та лінгвістичної 

прагматики, яка характеризує час, місце, контекст висловлення, можливості, 

переконання, комунікативні інтенції адресанта [313]. 

Як наголошує Дж. Серль, природа мовленнєвого акту – інтенціональна [325, 

р. 221]. Тож між адресантом й адресатом відбувається комунікація (перехід 

запланованого повідомлення від адресанта до адресата), яка перебуває під 

впливом комунікативної інтенції [227, р. 254]. Репрезентація комунікативних 

інтенцій у тексті забезпечує адресата базою/основою для розпізнання мовлення та 

думок наратора [216, р. 228] (рис. 1.3). 
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Рис. 1.3. Комунікативний процес художнього наративу 

 

Розуміння наративу адресатом співвідноситься з розумінням 

комунікативних інтенцій адресанта. Автор створює репрезентацію, пишучи текст; 

це набір індикаторів, за допомогою яких адресат може зробити висновок про 

інтенційне наповнення тексту та витлумачити зміст оповіді. Тож художній 

наратив є інтенціонально-комунікативним артефактом, що виникає внаслідок 

комунікативного акту свого творця [328, р. 93]. Для розуміння цього 

комунікативного акту адресат має сформувати власну думку про мету, якої хоче 

досягнути адресант через комунікативний акт [338, р. 68]. 

Відомий лінгвіст, логік і філософ Г. П. Грайс розглядає комунікативну 

інтенцію як намір адресанта повідомити щось, передати у висловленні певне 

суб’єктивне значення [266, р. 379]:  

 

A має щось на думці, коли виголошує x. 

 

На думку Е. С. Азнаурової, інтенція суб’єкта мовлення оформлена у вигляді 

задуму – змістово-смислового конструкта, що виник на основі творчого 

осмислення того фрагмента дійсності, який є предметом повідомлення, 

вербалізований у художньому тексті та реалізується у формі змістово-

концептуальної інформації тексту [1, с. 94]. Зовнішні ознаки, які можна 

лінгвістично спостерігати та фіксувати, не можна зрозуміти й вивчити без 

розуміння їх інтенціонального осмислення [15, с. 105]. 

Інтенції 

наратора 

Репрезента-

ція (текст) 

Зміст 

оповіді 
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Як влучно зауважують Дж. Принс та А. Нюннінг, що більше індикаторів 

нарації (відносно того, що оповідається) в тексті, то більш маркованою є категорія 

наратора [331; 344]. На думку О. В. Падучевої, вияви наратора в художньому 

тексті можна розділити на дві частини – просторово-часові та емоційно-

ідеологічні. Просторово-часова позиція оповідача майже не пов’язана з автором 

на відміну від емоційно-ідеологічної. Суб’єктивне ставлення, представлене 

наратором у ХТ, може бути реальним (автор має такі ж погляди) або ж вигаданим, 

як і вся фабула, що становить складну проблему, яку неможливо вирішити лише 

на основі смислу тексту [140, с. 215]. Комунікативні функції оповідача у ХТ 

залежать від його мовного оформлення. Маркерами категорії автор/наратор 

можуть бути мовні структури, що виступають як конструктивні в реалізації 

наративної перспективи тексту [23, с. 19].  

Крім текстового адресанта (наратора), важливою категорією ХТ є текстовий 

адресат, нарататор, образ адресата [6; 7; 101; 135; 181]. 

Н. А. Ніколіна стверджує: “Художній текст є адресованим повідомленням: 

це форма комунікації “автор – читач”. Той чи інший художній текст, до якого 

звертається читач, формує у нього певні “очікування”, які, зазвичай, зумовлені 

закладеними у свідомості адресата уявленнями про проблематику, композицію і 

типові характеристики тексту, продиктовані передусім його жанром. Подальше 

тлумачення пов’язане з увагою до розгортання образів, повторів, послідовності і 

особливостей поєднання мовних засобів різних рівнів. Саме тому філологічний 

аналіз художнього тексту відштовхується від його змістової сторони, але потім 

послідовно вводить в свою сферу розгляд мовної системи літературного твору” 

[135, с. 21]. 

Аналізуючи комунікативні аспекти ХТ, Н. В. Кулібіна слушно зауважує, що 

однією з найважливіших категорій є орієнтованість тексту на певний тип читача. 

“Текст без читача, тобто поза сприйняттям читача, неповноцінний. Реально він 

існує у процесі його сприйняття, під час реконструкції тієї частини його змісту, 

яка прямо в тексті не виражена, а, як припускають, є відомою читачу і яку він 

отримує при створенні власної проекції тексту” [101, с. 25]. 
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Підсумовуючи, зауважимо, що художній текст – це інтенціональний твір, 

джерелом існування якого є творчі мовленнєві акти свідомості текстового 

адресанта, а фізичною підставою – текст, усталений на письмі або через інший 

фізичний засіб можливої репродукції [284, р. 141]. Дискурси наратора й 

персонажа несуть функційно-прагматичне навантаження у ХТ. 

Від комунікативних намірів текстового адресанта (наратора) та від його 

орієнтованості на певного адресата залежить мовна структура художнього тексту. 

Мовні засоби різних рівнів у художньому тексті, використовувані автором під час 

різнопланового комунікування текстових антропоморфів, слугують засобом 

розвитку сюжету і способом комунікування авторських повідомлень. 

 

1 . 2 . 2  К о м у н і к а т и в н і  і н т е н ц і ї  н а д і й н о г о  н а р а т о р а  в  

с у ч а с н і й  б р и т а н с ь к і й  х у д о ж н і й  п р о з і .  Надійна нарація, будучи 

стандартною, немаркованою характеристикою ХТ [310, р. 106], не привертає 

настільки багато уваги лінгвістів, як ненадійна оповідна техніка, яка давно 

перебуває в полі зору мовознавчих та літературознавчих розвідок. Однак чимало 

лінгвістів все ж звертають увагу у своїх дослідженнях на цей феномен, вивчаючи 

надійного наратора, його функції та наміри у ХТ [J. C. Anderson 1994, M. Bal 

2002, W. Booth 1961, D. Cohn 2000, B. S. Dahiya 1992, S. Hadjetian 2007, R. Kellogg 

2006, S. Lanser 1981, J. Lothe 2013, U. Margolin 2015, V. Nünning 2015, J. Phelan 

2005, G. Prince 2003, Sh. Rimmon-Kenan 2002, R. Scholes 2006, A. Solbach 2005]. 

Вибір автором способу нарації є актом, що відкриває інтенціональність 

тексту, тобто “what the text does, rather than what the text is meant to mean” [287, 

р. 6]. Вибір надійної чи ненадійної нарації є риторичною стратегією, метою якої є 

реалізація потенціалу тексту [359, р. 30].  

Для В. Бута надійна нарація є засобом прямої комунікації імпліцитного 

автора з читачем [362, р. 322]. Н. Шечет вбачає проблему поняття надійність 

наратора в його застосуванні, адже надійність часто приписують всезнаючому 

нараторові, тимчасом як ненадійність – наратору-персонажу, що веде до 

асоціативного зв’язку всезнання з надійністю, а першоособової нарації – з 
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ненадійністю [359, р. 30; 397]. Такий асоціативний зв’язок є помилковим та 

негативно впливає на значущість поняття надійності оповідача у ХТ [359, р. 30]. 

Дж. Лот порівнює поняття авторитету наратора та надійності наратора, 

звертаючи увагу на те, що хоч це і пов’язані поняття, проте неідентичні [310, 

р. 106]. Основною відмінністю є те, що надійність обмежується та асоціюється 

лише з фігурою наратора. Авторитет оповідача, своєю чергою, є вагомою 

характеристикою не лише наратора, а й імпліцитного автора [310, р. 106]. У 

художніх наративах з обізнаним, надійним третьоособовим наратором його 

авторитет може прирівнюватися до авторитету автора; навіть наратори-персонажі 

можуть бути представлені як повністю авторитетні в певних питаннях [310, 

р. 106; 299]. Водночас художній наративний дискурс містить потенційну 

небезпеку прирівнювання надійності й авторитету наратора. Наратор може бути 

надійним, але не мати морального авторитету [310, р. 109]. 

На думку А. Нюнніга, (не)надійність наратора має бути визначена у 

відношенні до фреймів референтності – треба розмежовувати модель щоденного 

досвіду та модель знань літературних конвенцій. Перша референтна модель, 

перебуваючи в залежності від референтності тексту, базується на емпіричному 

досвіді читачів та критеріях правдоподібності. Основою цих фреймів є 

припущення, що текст співвідноситься з реальним світом. (Не)надійність 

наратора залежить від таких референтних рамок: 

–  загальні знання читача/критика про світ; 

–  історичні знання про світ або культурні коди; 

–  експліцитні теорії особистості або імпліцитні моделі психологічної 

когерентності та людської поведінки; 

–  знання соціальних, моральних або лінгвістичних норм, що 

стосуються періоду написання й опублікування тексту; 

–  психологічна диспозиція читача, система його цінностей [331, р. 47]. 

У. Марголін пропонує застосовувати термін надійний (reliable, dependable) 

щодо об’єктів, процесів та агентів, а імовірний, гідний довіри (credible) – щодо 

тверджень, свідчень та доказів. Термін надійний (trustworthy) стосується лише 
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агентів у загальному розумінні, з позитивними очікуваннями їхньої майбутньої 

поведінки [313, р. 33]. У контексті вербального дискурсу терміни reliable та 

trustworthy, застосовані до процесу й агента відповідно, функціонують як 

диспозиційні терміни, що позначають довгострокову тенденцію діяти в 

характерний/певний спосіб у комунікативній ситуації. У випадку надійної нарації 

характерний спосіб означає повне розкриття всієї доступної інформації та її 

логічну презентацію. Для надійного наратора це означає дотримання інтенції та 

супровідні зусилля заради впевненості в тому, що його твердження виражають 

його справжні переконання [313, р. 33].  

Для кожного з трьох компонентів художньої наративної ситуації 

У. Марголін пропонує умови надійності: 

1) наративну пропозицію (narrative proposition/claim) вважають надійною 

або імовірною (правдоподібною), якщо вона надає читачеві правдиву та 

обґрунтовану інформацію щодо наративного домену відповідно до очікувань 

читача до пропозицій такого типу; тобто пропозиція є надійною, якщо 

задовольняє семантичні умови; 

2) наративний мовленнєвий акт вважають надійним або успішним, якщо він 

може продукувати надійні наративні пропозиції одного чи кількох типів; тобто 

мовленнєвий акт є успішним, якщо підпорядковується комунікативним нормам 

(максимам, правилам, процедурам); 

3) наратора вважають надійним, якщо він, маючи необхідний ментальний 

стан, дотримується комунікативних норм, що сукупно приводить до 

продукування надійних наративних пропозицій; ментальний стан визначають як 

розумові здібності, вдачу та інтенції [313, р. 37]. 

Надійність на рівні пропозиції можна оцінити за допомогою чотирьох 

семантичних чинників: 

– правдивість індивідуальних пропозицій – їхня відповідність реальному 

стану справ у домені референтності; 

– відношення послідовності – сумісність та відсутність суперечностей у 

межах будь-якого сполучення алетичних пропозицій у наративі; 
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– загальна когерентність та семантична релевантність – не лише правдивість 

індивідуальних пропозицій, а й їхня взаємна сумісність, гармонія для 

забезпечення зв’язної оповіді про певні події в домені; 

– повнота й комплексність інформації – всеохопність оповіді щодо 

характерних рис послідовності репрезентованих подій [313]. 

Отож, надійна оповідь задовольняє чотири умови – всі твердження в ній 

правдиві; пропозиції не містять непослідовностей; оповідь є когерентною; 

інформацію представлено повністю. У цьому контексті надійність розглядають як 

семантичне поняття, пов’язане з пропозиціями (локуціями). 

Р. Воттс схематично зобразив прагматику надійної нарації так [385, р. 180]: 

 

X сподівається, що Y виконає α (“X relies on Y to do α”). 

 

У наративній комунікативній ситуації читач (X) сподівається, що наратор 

(Y) дотримуватиметься принципу кооперації для художнього наративу (α).  

Надійність на рівні мовленнєвих актів – прагматична за природою – 

пов’язана з іллокутивними актами та їхнім комунікативним статусом [291], які, 

своєю чергою, оцінюють відповідно до базових норм комунікативної співпраці. 

Більшість лінгвістів віддає перевагу теорії комунікації Г. П. Грайса (M. L. Pratt, 

T. Heyd, T. Kindt). Принцип кооперації та максими Г. П. Грайса [265, р. 45–46] 

можна застосувати під час аналізу будь-якого типу дискурсу, зокрема й 

художнього (не лише на рівні персонаж ↔ персонаж, але й на рівні наратор ↔ 

нарататор) (E. Black, R. Watts, M. L. Pratt). 

Згідно з теорією Г. П. Грайса, комунікативний внесок на певному етапі 

діалогу має бути таким, якого потребує спільна мета цього діалогу. Він 

виокремлює максими, слідування яким відповідає дотриманню цього 

принципу: 

 кількості – надавати достатню кількість інформації; 

 якості – не надавати неправдивої й недостовірної інформації; 

 відношення (релевантності) – не відхилятися від теми; 
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 способу – уникати неоднозначних висловів, бути лаконічним [265, 

р. 308]. 

У контексті аналізу ХТ максима кількості розгорнутіша, що пояснюється 

обов’язком наратора зацікавити свого адресата [385, р. 202–203]. Однак ця 

максима все ж презентує неоднозначність, оскільки складно визначити, яка 

кількість інформації є необхідною в ХТ та коли наратор виходить за межі 

необхідної кількості інформації. На думку Р. Воттса, єдиним критерієм для 

визначення, чи наратор дотримується максими кількості, є реакція читача [385, 

р. 203]. У цьому випадку читач повинен повірити, що наратор відібрав достатньо 

інформації для сприйняття ХТ [213, р. 28].  

Загалом у випадку надійної нарації наратор дотримується всіх згаданих 

вище максим, що є запорукою успішної художньої комунікації. Надійний наратор 

надає читачеві необхідну кількість правдивої, однозначної, точної інформації, не 

відхиляючись від теми та не повідомляючи забагато фактів, завойовуючи у такий 

спосіб довіру читача. 

 

1 . 2 . 3  К о м у н і к а т и в н і  і н т е н ц і ї  н е н а д і й н о г о  н а р а т о р а  в  

с у ч а с н і й  б р и т а н с ь к і й  х у д о ж н і й  п р о з і .  Концепція ненадійного 

наратора, будучи суперечливим аспектом наратологічних досліджень, є 

надзвичайно вагомим і водночас складним, недостатньо висвітленим питанням 

[M. Abrams 1993, L. Altes 2014, J. C. Anderson 1994, E. Black 2005, S. Chatman 

1980, D. Cohn 2000, R. Gaskin 2013, D. Heyd 2011, S. Lanser 1981, F. Martinez-

Bonati 1981, A. Nünning 1999, V. Nünning 2015, J. Phelan 2005, G. Prince 2003, 

D. Sperber 2006, D. Wilson 2006, T. Yacobi 2005, І. А. Бехта 2004, А. В. Жданова 

2007, Ю. І. Левін 1998, О. В. Падучева 1996, В. Шмід 2003]. 

На думку Р. Воттса, якщо наратор є надійним, то немає підстав 

розмежовувати категорії наратора та автора. Для феномена ненадійного наратора 

у ХТ лінгвіст пропонує два пояснення: 

1) авторові не вдалося уникнути непослідовностей у тексті, тобто 

наративний принцип кооперації порушено автором випадково, нецілеспрямовано; 
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2) автор навмисно дозволяє нараторові порушувати наративний принцип 

кооперації, ставлячи під загрозу комунікативну гру (communicative action game) 

між ним самим і читачем; його намір полягає в зусиллях читача відновити 

принцип кооперації, відстеживши можливі імплікатури [385, р. 156]. 

Розмежувавши ці два комунікативні рівні, зрозуміло, що ненадійність 

походить від наратора, є навмисним явищем та джерелом можливих імплікатур.  

Поняття комунікативна імплікатура (conversational implicature) спершу 

вживав Г. П. Грайс у контексті реального наративу на позначення значущих 

елементів, безпосередньо не представлених семантико-синтаксичною структурою 

висловлення адресанта, які має відстежити адресат [385, р. 95; 265]. Проте 

навмисне порушення наративного принципу кооперації також можна розглядати 

як імплікатуру [385, р. 95]. На думку Р. Воттса, якщо наративна особистість 

ненавмисно порушила комунікативну максиму, то читач має інтерпретувати 

імплікатуру на рівні комунікації між ним самим та імпліцитним автором. У 

такому випадку тлумачення таких імпліцитних значущих елементів буде 

еквівалентне тлумаченню авторських комунікативних інтенцій [385, р. 95]. 

Ефект ненадійності оповідача полягає у скеруванні уваги читача з рівня 

оповіді на дискурсний рівень наратора, таким чином виводячи на передній план 

особливості психології оповідача [201, р. 151; 339, р. 495–496]. Під “психологією 

оповідача” (термін Дж. Фелана) Л. Алтес розуміє комунікативні інтенції та етику 

(моральні уявлення) автора [201, р. 151]. 

Теорія лінгвістичної прагматики презентує шляхи вирішення 

методологічних та теоретичних проблем ненадійної нарації. Ненадійність 

наратора можна розглядати як порушення комунікативних максим Г. П. Грайса 

[213; 331]. Проте, як влучно зауважує Т. Хейд, ненадійна нарація може бути 

порушенням принципу кооперації без наміру імплікатури [276, р. 7].  

Д. Сбербер та Д. Вілсон наголошують на тому, що теорія Г. П. Грайса 

стосується інтенційних, явних порушень максим (як жарти, іронія) [391, р. 608, 

611, 613]. Крім того, лінгвісти не розмежовують здатності (можливості) та 

бажання дотримуватися максим. У зв’язку із цим, на думку Д. Спербера та 
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Д. Вілсон, недоцільно застосовувати максими Г. П. Грайса під час аналізу 

ненадійної нарації [391, р. 608, 611, 613]. 

Водночас інші лінгвісти порушення максим комунікації вважають 

характеристикою ненадійної нарації [213; 291]. Згадуючи теорію Г. П. Грайса 

[265, р. 45–47], зазначимо, що ненадійний наратор характеризується грубими 

порушеннями максим, а саме максими якості (надання недостовірної 

інформації, суперечності), максими кількості (нарація містить забагато/замало 

інформації), максими способу (вживання незрозумілих висловів, 

суперечностей, неоднозначностей) та максими релевантності (надання 

несуттєвої інформації) [291, р. 130–134]. Розгляньмо порушення максим у ХТ 

докладніше. 

Максима кількості. У ХТ немає визначеної кількості інформації, яка є 

необхідною чи корисною. Максима кількості слугує поясненням пошуків читачем 

значення тривіальних та недоречних деталей [213, р. 29]. Під час порушення 

максими кількості, текстовий адресант може бути цілком неінформативним, 

недостатньо інформативним та занадто інформативним. Це ускладнює те, що 

текст може бути достатньо інформативним для однієї культурної спільноти та 

зовсім неінформативним для іншої. Крім того, те, що було достатньо 

інформативним у час написання, може не бути таким через якийсь проміжок часу. 

Те саме стосується й максими способу. 

Максима якості. У ХТ наратори, як і персонажі, говорять неправду, 

перебільшують чи приховують інформацію. Часто порушення максими якості 

виявляється в непослідовностях між поглядами наратора та персонажів [213, 

р. 29]. Деякі лінгвісти відзначають неможливість дотримання максими якості в 

ХТ, що пов’язано з тим, що твердження у ХТ не мають задовольняти типові 

вимоги до правдивості (як у нехудожніх висловленнях) [315, р. 2]. 

Максима способу та релевантності. Максима способу перебуває повністю 

під контролем адресанта/мовця, стосуючись того, як інформацію представляють. 

На найвищому рівні текстової організації будь-яке відхилення від хронологічного 

порядку презентації подій є порушенням цієї максими (а також максими 
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релевантності) [213, р. 30]. Письменники реорганізовують нарацію: звичним є 

переплетення теперішнього з минулим (у контексті максим способу й 

релевантності), таким чином скеровуючи читача, який аналізує імплікатури таких 

відхилень від максим комунікації [213, р. 28]. Максима релевантності стосується 

організації висловлень так, аби гарантувати їхню доречність у комунікативній 

ситуації [251, р. 65]. 

Дж. Томас наводить п’ять способів недотримання комунікативних максим: 

1) нехтування максими (flouting a maxim) – адресант приймає рішення 

ігнорувати одну/кілька максим, використовуючи комунікативну імплікатуру; при 

цьому адресант не має наміру обманути адресата, лише змусити його шукати інше 

значення висловлення;  

2) порушення максими (violating a maxim) – адресант свідомо порушує 

максиму комунікації з наміром обманути адресата; 

3) несвідоме порушення максими (infringement) – адресант порушує 

максиму, не маючи ні наміру використати комунікативну імплікатуру, ні наміру 

обманути адресата; натомість адресант несвідомо порушує максиму через 

недосконале володіння мовними засобами (наприклад, дитина чи дорослий, що 

вивчає мову); 

4) ухиляння від максими (opting out of a maxim) – адресант вказує 

адресатові, що не має бажання дотримуватися максими; причиною цього часто є 

бажання приховати правду з етичних чи особистих причин; 

5) призупинення дії максими (suspending a maxim) – адресант та адресат не 

очікують дотримання максим, оскільки замовчують інформацію, яка є 

необхідною/важливою через культурні переконання [234; 375].  

Потреба в ненадійній нарації виникає з бажанням пояснити непослідовності, 

суперечності в наративі, не звинувачуючи при цьому автора та виводячи в такий 

спосіб читача на активні позиції [23; 24; 189; 225; 226; 230; 331; 383]. 

Використання ненадійної нарації розкриває метатекстуальну природу сюжету [80, 

с. 36]. Така комунікативна модель організовує не лише взаємодію автора і читача, 
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але й процес семіозису, зображений в романі, коли наратор замість однозначного 

тлумачення знакового комплексу формує кілька версій [80, с. 35]. 

Говорячи про ненадійного оповідача, О. В. Падучева зазначає, що “завдання 

виявлення прихованого смислу оповіді автор доручає читачеві”, наголошуючи 

при цьому, що формалізація подібної процедури не під силу сучасній 

лінгвістичній семантиці [140, с. 216]. 

І. А. Бехта стверджує, що фігура оповідача має перебувати в постійній 

опозиції до вражень, які формуються у процесі читання. А сам читач піддається 

впливу співгри процесу творення ілюзій та їх руйнування, яка перетворює 

читання на природний процес відтворення [25].  

Отож, з погляду лінгвопрагматики та теорії комунікації, лінгвістичний 

механізм ненадійної нарації можна описати як відхилення від стандартного 

шаблону комунікації. Прагматичний підхід до ненадійності, безумовно, 

наголошує на різних комунікативних ролях, залучених у наративному процесі. 

Сюди відносимо сутність фіктивного наратора й нарататора, імпліцитного автора 

і читача, реального автора і читача. Із прагматичної перспективи й автор, і 

наратор є відповідальними за ненадійність оповіді. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Теоретичні передумови вивчення комунікативних інтенцій наратора в 

сучасному британському художньому тексті ґрунтуються на системному, 

комплексному підході, що поєднує лінгвістичний та комунікативно-прагматичний 

чинники аналізу. У цьому дослідженні схиляємося до лінгвістичного аналізу 

тексту в межах лінгвістики тексту із залученням прагматики тексту, оскільки 

розглядаємо особливості експлікації комунікативних інтенцій оповідача в 

сучасному художньому тексті, який, за своєю природою, є інтенціональним актом 

комунікативної взаємодії.  

У світлі наукової думки провідних вітчизняних і зарубіжних мовознавців 

текстовий адресант (наратор) є стрижневою постаттю художнього тексту. 
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Художня нарація відрізняється від усного мовленнєвого дискурсу тим, що не 

передбачає повноцінної комунікативної ситуації з повноцінним мовцем та 

синхронним адресатом. Спосіб нарації (наративна стратегія, обрана автором), 

оповідна інстанція, комплекс мовних засобів фіксації думки відіграє надзвичайно 

важливу роль у сприйнятті художнього наративу адресатом.  

Важливим є розмежування категорій автора (письменника, реальної особи) і 

наратора (суб’єкта тексту твору, наділеного антропоморфними рисами мислення 

й мови; функціонального засобу побудови художнього світу) та відповідно їх 

комунікативних інтенцій. Мовні засоби різних рівнів, що їх вживає автор під час 

прямого і непрямого передавання мовлення персонажів та наратора, є важливим 

засобом розвитку сюжету та одним із способів комунікації авторських 

повідомлень читачеві. 

Інтерпретація читачем художнього тексту та його інтенціональної 

спрямованості прямо залежить від типу оповідної інстанції, вибраної автором. І 

надійна, і ненадійна нарація є складним феноменом у художньому тексті, який 

неможливо витлумачити лише на основі текстових даних, а належить 

інтерпретувати як у прагматичних, так й у формальних відношеннях.  

Надійний наратор, дотримуючись комунікативних норм, продукує 

правдоподібний, достовірний художній наратив, у такий спосіб завойовуючи 

довіру читача. Ненадійний наратор, будучи маркованою властивістю художнього 

тексту, цілеспрямовано чи нецілеспрямовано хибно інтерпретує оповідь, 

суперечачи системі норм та цінностей тексту або читача. Неправильне 

тлумачення подій марковане певними інтратекстовими та екстратекстовими 

індикаторами, що варіюються від внутрішніх суперечностей у межах дискурсу до 

непослідовностей, які виявляє індивідуальний читач залежно від його очікувань 

від художнього тексту, фонових знань про світ, морально-етичних цінностей.  

Незаперечним є те, що створення художнього тексту та його цілісність і 

зв’язність зумовлені комунікативними інтенціями оповідача. Інтенціональність 

художніх текстів виявляється в актуалізації оповідачем тих структурних елементів, 

які впливають на адресата/читача. Присутність у тексті наратора виявляється, 
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передусім, на рівні мовленнєвої будови, у свідомому доборі мовних засобів, 

використанні вербальних прийомів для взаємодії з читачем. 

Виявлення комунікативних інтенцій текстового адресанта (наратора) дає 

підстави для висновків про їх вплив на свідомість адресата-читача, про 

представлення та спотворення інформації надійним і ненадійним наратором. У 

кожному висловленні наратора, від однослівної репліки до великих фрагментів 

тексту, можна вловити його мовленнєвий задум або ж комунікативну інтенцію. 

Комунікативні інтенції наратора вербально експлікуються в його мовленнєвих 

актах, основною ознакою яких вважаємо цілеспрямованість. Вони є ядром, 

центром, що організовує єдину систему значень твору в парадигмі його 

численних інтерпретацій. Інтерпретація комунікативних інтенцій виводить читача 

на активні позиції, залучаючи його до процесу текстотворення. 

 

Основні положення цього розділу висвітлено у працях [30; 32–34; 40]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ МОВНИХ ЗАСОБІВ  

РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНИХ ІНТЕНЦІЙ НАРАТОРА  

В БРИТАНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ 

 

2.1 Антропоцентричні тенденції дослідження мовних явищ у неожанрах 

художньої літератури сьогодення 

 

У лінгвістиці антропоцентризм виступає провідним дослідницьким принципом 

з кінця ХХ століття, коли змінюються парадигми дослідження мови. Формування 

антропоцентричної парадигми з проголошенням людини центром і найвищою метою 

світобудови та тлумачення реальності лише з погляду людських цінностей 

передбачають зміну ракурсу розгляду мовних явищ: від моделювання мовної системи 

як високорівневої абстракції до вивчення мови як засобу спілкування в її 

функціонуванні [R. K. Blot 2003, M. Danesi 2012, E. Lenkeit 2003, M. Minami 2002, 

Л. Р. Безугла 2007, І. А. Бехта 2004, С. М. Єнікєєва 2006, Н. Г. Єсипенко 2012, 

Ю. А. Зацний 2004, О. С. Кубрякова 1995, Г. І. Приходько 2001].  

Людська особистість та індивідуальність, проходячи наскрізною лінією 

крізь сфери сучасної онтології, займає центральну позицію будь-якого 

гуманітарного дослідження. Людина, що говорить, мислить, відчуває, є головною 

дійовою особою у світі та мові, тому дедалі більше уваги приділяють проявам 

людської особистості за використання мови [242, р. 128]. Спираючись на опозиції 

“людина-людина”, “людина-соціум”, “людина-мислення”, “людина-культура”, 

антропоцентризм передбачає осмислення місця та ролі людини в суспільстві, 

культурі і мові [214, р. 133].  

Тож цілком логічним є вибір антропоцентричної парадигми основною 

методологічною платформою дослідження комунікативних інтенцій наратора в 

сучасній британській художній літературі, адже саме діалектична єдність 

параметрів текстового адресанта й адресата уможливлює об’єктивне 

конструювання дійсності сучасного художнього дискурсу. 
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2 . 1 . 1  К о м у н і к а т и в н і  і н т е н ц і ї  н а р а т о р а  в  

а н т р о п о ц е н т р и ч н і й  п а р а д и г м і  л і н г в і с т и ч н и х  д о с л і д ж е н ь .  На 

сучасному етапі розвитку лінгвістичного знання можна стверджувати, що 

панівною парадигмою досліджень стала антропоцентрична парадигма, про що 

свідчить зосередженість дослідників на вивченні людського чинника в мові. 

І. А. Бехта влучно зауважує, що “сучасна лінгвістика щораз більше наголошує на 

зв’язку мови з людиною, її свідомістю, мисленням, духовно-практичною, 

культурною і пізнавальною діяльністю. Розвиток лінгвістики як сучасної науки на 

антропологічних засадах передбачає створення єдиної теорії мови і людини, яка 

вивчає сукупність проблем взаємовпливу людини та її мови, відтак і шляхи 

реалізації такої взаємодії” [24, с. 22]. Увагу лінгвістів привертають різні напрями 

вивчення тексту, серед яких найперспективнішим є дослідження 

антропоцентричності ХТ, яка полягає в тому, що будь-який ХТ пов’язаний з 

людиною та є фактором культури [M. Danesi 2012, M. Minami 2002, 

Н. Д. Арутюнова 1999, М. М. Бахтін 1979, І. А. Бехта 2004, М. О. Богомолов 2002, 

В. В. Виноградов 1959, О. О. Гончарова 2005, Ю. М. Караулов 1987, 

О. С. Кубрякова 1995, М. Л. Макаров 2003, І. П. Шишкіна 2005]. 

На думку О. С. Кубрякової, антропоцентричний принцип виявляється в 

тому, що наукові об’єкти досліджують передусім за їхньою роллю для людини, за 

їхнім призначенням у людській життєдіяльності, за їхніми функціями для 

розвитку людської особистості та її вдосконалення [99, с. 212]. М. М. Бахтін 

вказує на панівне положення людини в будь-якому тексті: “Людина в її людській 

специфіці завжди виражає себе, тобто створює текст (хоч і потенційний)” [15]. 

В. А. Кухаренко називає антропоцентричність однією з обов’язкових категорій 

ХТ, суть якої полягає в підлеглості всього висловлення завданню характеризації 

суб’єкта мовлення [103, с. 75]. 

Антропоцентризм ХТ втілюється в антропоцентричній тріаді, що 

складається з трьох антропоцентрів: автора (адресанта художньої інформації, 

головного суб’єкта художнього пізнання, який ініціює за допомогою реального 

тексту акт художньої комунікації) – читача (адресата художньої інформації, 
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другого суб’єкта художнього пізнання, процеси якого відбуваються з опертям на 

текст, який пропонує автор) – персонажа (персоніфікованого медіума в реальній 

художній комунікації між автором і читачем, який є і для автора, і для читача 

об’єктом пізнання, але водночас є відносно незалежним суб’єктом, який 

функціонує в системі подій літературного твору) [63, с. 57; 92, с. 99, 126, с. 243]. 

Аналізуючи антропоцентри ХТ, доцільно ще раз наголосити на особливостях 

художньої комунікації, адже на поверхневому рівні текст є складним утвором, що 

поєднує зовнішньотекстову (реальну) і внутрішньотекстову (вигадану) 

комунікацію [3, с. 395]. На зовнішньотекстовому рівні комунікація відбувається 

на рівні автор – текст – читач, на внутрішньотекстовому рівні – текстовий 

адресант (наратор) – текст – текстовий адресат (нарататор). Схематично це 

зображено на рис. 2.1. 

 

 

 

 

 

внутрішньотекстова комунікація 

 

зовнішньотекстова комунікація 

Рис. 2.1. Модель побудови художньої комунікації 

 

У художній літературі антропоцентризм – особливий спосіб пізнання й 

осмислення суб’єктом дійсності. Суб’єкт прагне пізнати та експлікувати світ і 

пропускає його крізь призму своїх відчуттів. З огляду на це, у ХТ відображено 

кваліфікативні оцінки наратора (художнього антропоморфа), який у процесі своєї 

лінгвокреативної діяльності реалізує принцип антропоцентризму. Тож 

антропоцентризм є особливою характеристикою ХТ як комунікативної одиниці. 

Антропоцентричність будь-якого ХТ об’єктивується взаємовідношеннями 

текстового адресанта й адресата. Текстовий адресант намагається відобразити 

автор текстовий 

адресант 

текст текстовий 

адресат 

читач 
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власну особистість у мовному знаку, а також своє ставлення до мовної 

особистості текстового адресата, розраховуючи при цьому на розуміння з боку 

останнього. Адресант формує своє висловлення в такий спосіб, щоб донести його 

до адресата, беручи до уваги готовність останнього трактувати це висловлення 

відповідно до його намірів. Реалізація антропоцентричного принципу в 

дослідженні структури ХТ передбачає аналіз особливостей функціонування слів у 

просторі, обмеженому рамками замкненої системи, якою є текст [92, с. 99]. 

Іншими словами, текст є продуктом мовленнєвої діяльності людини, що 

відображає дійсність через її відбиття у свідомості людини.  

Добре відомо й неодноразово доведено, що в будь-якому акті мовленнєвого 

спілкування адресант має мовленнєві та немовленнєві цілі, які, зрештою, 

регулюють діяльність адресата [42; 273; 297; 324]. Цілеспрямованість комунікації 

(зокрема текстової) передбачає інтенцію здійснюваної адресантом мовленнєвої 

дії. 

Поняття комунікативна інтенція досліджено у працях багатьох українських 

та зарубіжних лінгвістів, які акцентували увагу на різних аспектах цього терміна – 

суб’єктивності значення, потенційному характері змісту висловлення, 

адресованості мовленнєвої дії, механізмах породження, мовних засобах 

вираження тощо [G. Grice 2003, J. Searle 1986, P. Strawson 2004, Н. Д. Арутюнова 

2005, Л. Р. Безугла 2007, Т. М. Дрідзе 1984, О. С. Іссерс 2008, О. О. Леонтьєв 

1974, Г. Г. Почепцов 1987, Н. І. Формановська 2005, Л. П. Чахоян 1986].  

Ще М. М. Бахтін відзначав, що для сприйняття висловлення адресатом як 

завершеного цілого воно має передавати мовленнєвий замисел адресанта. Він 

стверджував: “У кожному висловленні – від однослівної побутової репліки до 

великих, складних творів науки чи літератури – ми охоплюємо, розуміємо, 

відчуваємо мовленнєвий задум чи мовленнєву волю мовця, що визначає ціле 

висловлення, його обсяг та межі” [16, с. 179]. Цією мовленнєвою волею адресат і 

вимірює/оцінює завершеність висловлення.  

Дж. Серль, один з основоположників теорії мовленнєвих актів, пропонує 

схему мовленнєвої ситуації, за якою адресант має намір ідентифікувати 
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повідомлення з предметом x для адресата мовлення через те, що він (адресат) 

зрозуміє намір адресанта ідентифікувати предмет x. Адресант хоче, щоб адресат 

розпізнав його намір, залучивши власні знання про правила комунікації та знання 

про контекст [364, с. 94]. 

Н. І. Формановська називає інтенцію “психічним станом та когнітивним 

конструктом” і визначає її як “намір здійснити мовленнєву дію в комунікативній 

діяльності, взаємодії з партнером” [181, с. 29–30]. Як для замислу адресанта, для 

неї характерні вольова настанова, планування впливу на адресата та подальшої 

взаємодії з ним, передбачення результату взаємодії.  

Г. Г. Почепцов розглядає комунікативну інтенцію як “властиву 

висловленню спрямованість на вирішення певного мовленнєвого завдання 

комунікації”, яка актуалізується лише в умовах мовленнєвого спілкування та 

співвідноситься з певною сутністю поза межами висловлення [149, с. 433].  

На думку Л. Р. Безуглої, “інтенція є спрямованістю людської свідомості на 

об’єкти і стани речей зовнішнього світу. Вона може проявлятися подвійно: як 

репрезентаційна інтенція – спрямованість свідомості на певний об’єкт – концепт 

або пропозицію, і комунікативна інтенція – намір адресанта донести до адресата 

свою репрезентаційну інтенцію і так вплинути на нього” [18, с. 101]. 

Послуговуючись ТМА Дж. Остіна (наведеною у праці “How To Do Things 

With Words”), співвідносимо комунікативну інтенцію з іллокуцією, з 

мотиваційною сферою мовної особистості. Дж. Остін виокремлює локутивні, 

іллокутивні та перлокутивні акти [203, р. 101]. Під локуцією розуміємо акт 

говоріння. Іллокуція – здійснення певного акту в процесі мовлення (говоріння), на 

противагу дії власне говоріння; комунікативна дія; використання мови в 

конкретному випадку з конкретними функціями. Перлокуцію визначають як 

вплив на аудиторію, це лінгвістично опосередкована стратегічна дія [203, р. 101]. 

У цьому дослідженні комунікативні інтенції розглянуто в комунікативних 

ситуаціях, виокремлених не під час реальної комунікації, а в текстах художніх 

творів неожанру misery lit. Незважаючи на однобічність художньої комунікації 

(спрямованої від адресанта до адресата: автор комунікує з читачем, наратор з 
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нарататором), вважаємо що вона відображає дійсність (оскільки відбувається в 

соціокультурному просторі) та прирівнюємо її до мовленнєвого акту. Як 

відзначив Г. В. Степанов, “надзвичайно важливим для теорії літературної 

комунікації стало виявлення певного паралелізму між властивостями художнього 

тексту й мовленнєвого акту взагалі” [165, с. 106]. Отже, будь-який художній текст 

є мовленнєвим актом і його належить аналізувати з комунікативних позицій [12; 

23; 24; 44; 51; 83; 93; 103; 119; 120; 140; 149; 155; 208; 243; 244]. Структура 

комунікативного акту є своєрідною дослідницькою моделлю тексту: мовні 

властивості тексту зумовлені наміром адресанта, образом адресата, типом 

взаємодії, способом кодування інформації і темою повідомлення [155, с. 13]. У цій 

праці комунікативну інтенцію текстового адресанта (наратора) розуміємо як 

призначення фіксованого мовленнєвого акту з урахуванням змісту висловлення 

ситуації текстоорієнтованої художньої дійсності. 

На комунікативні параметри тексту, як відзначає І. О. Безкровна, впливає 

фактор адресанта, який зумовлює тип адресата, характер референта та спосіб 

кодування інформації [21, с. 88]. ХТ властивий складний багатовекторний 

характер адресованості, яка передбачає його одночасну спрямованість і на 

“адресата, тотожного адресантові”, й на “випадкового адресата” [21, с. 67]. 

Адресованість ХТ як єдиного цілого уможливлює розгляд адресованості 

мовленнєвих форм, що входять до нього.  

Отже, комунікативна інтенція, будучи визначальною мовознавчою 

субстанцією, відіграє надзвичайно важливу роль у процесі текстотворення, 

детермінуючи й організовуючи різнобічний процес художньої комунікації. Через 

експлікацію своїх комунікативних інтенцій наратор ХТ (основний художній 

антропоморф) передає нарататорові зміст і смисл ХТ, підводячи останнього до 

розпізнання своїх комунікативних намірів завдяки поєднанню різних 

мовленнєвих форм. Така увага до текстових антропоморфів та їхніх 

комунікативних намірів ще раз засвідчує виняткове значення сучасної 

антропоцентричної парадигми для лінгвістичного аналізу ХТ.  
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2 . 1 . 2  П р а г м а н а р а т и в н и й  п і д х і д  д о  в и в ч е н н я  

к о м у н і к а т и в н и х  і н т е н ц і й  о п о в і д а ч а  в  с у ч а с н і й  л і н г в і с т и ц і .  

В останні десятиліття ХХ ст. дедалі більше уваги мовознавці приділяють тексту 

та його аналізу, що зумовлює появу великої кількості нових теорій і концепцій у 

галузі лінгвістики тексту [K. Brinker 1992, S. Fleischman 2010, W. Heinemann 1982, 

H. Isenberg 1974, M. Kearns 1999, S. Lanser 1981, J. Petofi 1987, J. Phelan 1996, 

J. Searle 1975, І. А. Бехта 2004, Н. С. Валгіна 2003, А. П. Загнітко 2009, 

Г. В. Колшанський 2013, Т. В. Радзієвська 1993, З. Я. Тураєва 2012, К. А. Філіппов 

2003]. Проте непоодинокими є випадки незбігів у поглядах лінгвістів на сутність 

тексту, зокрема художнього, що можна, на нашу думку, пояснити відмінністю 

підходів учених до його опису. Звернімося до аналізу деяких з них.  

Р. Якобсон наголошував на чіткій розмежованості ролі текстового адресанта 

та ролі текстового адресата, їхніх поглядів. На його думку, модель текстової 

комунікації складається зі шістьох елементів [194, с. 196]: (1) адресант відсилає 

(2) інформацію в певному (3) коді, враховуючи (4) контекст, до (5) адресата через 

форму (6) контакту (рис. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Модель текстової комунікації Р. Якобсона 

 

Німецький учений В. Хайнеманн виокремлює три підходи до вивчення 

тексту: синтаксичний (розгляд поверхневої структури тексту за допомогою 

методів поняттєвого апарату “граматики пропозицій”), семантичний (розгляд 

глибинних, змістовних зв’язків тексту) і комунікативний (розгляд тексту в 

контексті прагматичного аспекту) [286, S. 10]. Утім, як справедливо зауважила 
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З. Я. Тураєва, для аналізу такого багатопланового феномена, як текст, треба 

залучати принципово нову систему понять і методів опису [176, с. 5]. Усі три 

згадані підходи, на думку К. А. Філіппова, не відкидають один одного, а 

доповнюють, зосереджуючи увагу на різних аспектах одного явища [180, с. 52].  

Прагматичну орієнтованість багато мовознавців виправдано визнають 

основною детермінантою розвитку лінгвістичної науки, що підтверджує 

актуальність комунікативно-прагматичного підходу до вивчення тексту [R.-A. de 

Beaugrande 1981, T. van Dijk 1981, W. Dressler 1981, H. P. Grice 1975, J. Leech 

1980, S. Levinson 1985, J. Searle 1986, О. В. Падучева 1996, Г. Г. Почепцов 1998, 

І. П. Сусов 1980]. Цю думку можна чітко простежити й у працях 

Г. В. Колшанського, який вважає прагматичний аспект чинником, що скеровує 

всю мовленнєву діяльність людини [93, с. 100]. Тільки з урахуванням інтенцій 

комунікантів разом з їхніми соціальними та ситуативними характеристиками 

можна системно аналізувати текст як цілісне утворення. Для забезпечення 

успішної мовленнєвої діяльності адресант цілеспрямовано використовує 

відповідні мовленнєві засоби й маніпулює ними, що і є прагматичною діяльністю.  

Інтенціональність художнього наративу та його прагматична структура є 

суперечливими питаннями серед учених-наратологів [L. K. Altes 2014, D. Herman 

2008, E. Hirsch 1967, G. Iseminger 1995, M. Kearns 1999, S. Lanser 1986, S. Levinson 

1996, J. Phelan 1996, J. Searle 1975, M. Sutrop 2000]. Визначити авторські інтенції – 

це основне завдання герменевтики. Натомість структуралістська наратологія 

відкидала цю проблему зі сфери свого дослідження [201, р. 107].  

Суб’єкт інтенції варіюється в різних лінгвістичних працях: ідеться про 

власне інтенціональність, тобто інтенції реального автора [E. D. Hirsch 1967], 

гіпотетичну інтенціональність, тобто авторську інтенцію як гіпотезу читача 

[G. Iseminger 1996] та помірковану (moderate) інтенціональність, яка віддає 

належне текстовим індикаторам, авторові й читачеві [J. Levinson 1996, D. Herman 

2008]. Відтак наратологія, аналізуючи поняття оповідної інстанції, імпліцитного 

автора та надійності/ненадійності наратора, не може не прийняти, експліцитно чи 

імпліцитно, одну із цих концепцій інтенціоналізму [201, р. 108]. Наратологічна 
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наука підтримує ідею, що процес створення/прочитання тексту автором/читачем 

керується інтенціональністю на глобальному рівні [201; 289]. 

С. Лансер стверджує, що наратологія має досліджувати наратив у 

взаємозв’язку з референційним контекстом (referential context), який одночасно є 

лінгвістичним, літературним, історичним, біографічним, соціальним та 

політичним [299, р. 345]. Отож, наратологічні моделі мають містити 

прагматичний компонент, нарівні із синтаксичним, семантичним та дискурсним 

[250, р. 164]. 

С. Фляйшман окреслює прагматичну структуру ХТ як комунікативний 

контекст із фіктивним адресантом та адресатом, у такий спосіб зберігаючи 

адресанта й адресата не обов’язково як частину тексту, а як частину контексту 

(“communicative context with an embedded fictional speaker and hearer, thus 

preserving a Speaker and an Adresseee, not necessarily as part of the text, but as part of 

the context”) [252, р. 107–108]. 

Дж. Фелан наголошує, що наратив є не лише оповіддю, але й дією 

(“narrative is not just a story but also action”), тобто оповіддю адресантом історії 

адресатові в конкретній ситуації з конкретною метою (“the telling of a story by 

someone to someone on some occasion for some purpose”) [340, р. 8]. 

Тож наратив є граматично і прагматично маркованою категорією [289, 

р. 36]. Недарма в межах класичної (структуралістської) наратології 

виокремлюють чотири її варіанти: 1) семантична наратологія (narrative semantics); 

2) синтаксична теорія наративу (syntactic narrative theory); 3) дискурсна 

наратологія (discourse (oriented) narratology); 4) прагманаратологія 

(rhetorical/pragmatic narratology) [388, р. 246]. Текстові (формальні) особливості 

наративу та його інтенціональну спрямованість досліджує риторична [W. Booth 

1961, J. Phelan 1996, 2005, P. Rabinowitz] та прагматична [K. Burke 1969, M. Kearns 

1999, S. Lanser 1981, M. L. Pratt] наратологія.  

Прагматичне бачення наративу крізь призму риторики неминуче пов’язане з 

його інтерпретацією, яка, своєю чергою, є гнучкою/піддатливою – відповідно до 

потреб, зацікавлень, цінностей того, хто інтерпретує цей наратив у конкретній 
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ситуації [340, р. 11]. К. Берк і В. Бут наголошують на тому, що наратив є 

особливим та потужним засобом повідомлення автором знань, почуттів, 

цінностей та переконань читачеві [215; 222]. Відтак, наратив розглядають як 

риторику (rhetoric). 

На думку М. Кірнса, дослідження наративу поєднує два підходи – аналіз 

текстових рис наративу (наприклад, фокалізація) та використання мови в наративі 

[289, р. 30]. Проте ці підходи не вивчено в контексті їхньої спільної 

характеристики, яка, на думку лінгвіста, забезпечується теорією мовленнєвих 

актів (ТМА). Дж. Остін та Е. Бенвеніст вказали на змогу застосувати ТМА до 

текстуального аналізу [203], а згодом Дж. Серль розвинув їхні ідеї (“The Logical 

Status of Fictional Discourse”, 1975). 

Дж. Серль розглядає використання мови як здійснення мовленнєвих актів, 

успішність яких зумовлено дотриманням певних правил. Якщо, наприклад, 

адресант хоче успішно щось ствердити, то речення, яке він говорить, має бути 

правдивим, щирим та достовірним. Порівнюючи масмедійний та художній 

дискурс, Дж. Серль доходить висновку, що автор ХТ лише вдає (pretend): вдаючи, 

що звертається до людей та розповідає про них, автор створює вигадані персонажі 

та події [364, р. 73]. Іншими словами, в основі вигаданого висловлення лежить не 

бажання обманути адресата неправдивим ствердженням, а бажання скористатися 

дією, властивою для стверджень, – відобразити стан справ. Хоч література не 

може прямо імітувати реальність, вона може імітувати висловлення про 

реальність. Автори ХТ досягають особливого ефекту – читачі знають про 

фіктивність/нереальність МА, але – згідно з правилами цієї мовленнєвої гри – 

читають вигадану оповідь так, ніби це реальне твердження. 

На думку Дж. Серля, бажаний (прогнозований) вплив значення (intended 

effect of meaning) є іллокутивним впливом/ефектом (illocutionary effect): адресант 

продукує висловлення та цим самим здійснює дію, маючи при цьому намір 

виробити розуміння (illocutionary effect) адресата [364, р. 74]. 

Варті уваги погляди М. Сутроп на художню комунікацію та її іллокутивну 

мету. Дослідниця розглядає фіктивний (художній) мовленнєвий акт як такий, що 
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належить до класу експресивів, його іллокутивна мета полягає у вираженні 

ментального стану мовця [372]. Іншими словами, мовець виражає ментальний 

стан, який є фантазією (уявою), а не переконанням. Він уявляє певну дію або своє 

переконання в тому, що певна дія відбувається. Однак таке твердження є досить 

суперечливим, оскільки поняття “уявний” (“imaginary”) та “фіктивний 

(художній)” (“fictional”) дещо відрізняються. 

У контексті комунікативних інтенцій М. Сутроп вважає, що художній 

мовленнєвий акт здійснюється без жодних намірів автора отримати на нього (МА) 

певну відповідь чи реакцію [372, р. 110], що, на нашу думку, є не зовсім 

правильним підходом. Як зазначає Г. Керрі, під час здійснення художнього 

мовленнєвого акту автор хоч і припускає певного адресата (аудиторію), але не має 

на думці конкретного адресата [239, р. 33]. Важливо те, що у своїх працях 

М. Сутроп чітко розмежовує іллокутивний (досягнути розуміння адресата, що 

висловлення не твердження, а художній мовленнєвий акт) та перлокутивний 

ефект (запросити адресата зайняти “фіктивну позицію/фіктивне ставлення” 

(fictive stance) до змісту повідомлення) у художній комунікації. 

Г. Керрі, К. Волтон, С. Хофман розглядають художні тексти як засоби 

реалізації директивної іллокутивної сили [239; 279; 384]. На їхню думку, 

мовленнєві акти в художніх текстах є висловленнями, у яких актуалізуються 

директивні мовленнєві акти, метою яких є змусити адресата повірити в їхній зміст 

(непряма іллокутивна дія).  

Отож, за основу цього дослідження беремо модель художньої комунікації, 

яку запропонував Дж. Серль. Уважаємо, що художній текст є складним 

комунікативним утворенням, одиницею спілкування, та розглядаємо його як 

такий, що складається з різноманітних мовленнєвих актів наратора, які 

відображають його комунікативні інтенції, які, своєю чергою, є основним 

текстотвірним чинником. Під час аналізу художнього наративу належить 

обов’язково враховувати його прагматичні компоненти та інтенціональну 

спрямованість, без яких такий аналіз буде неповноцінним, оскільки ці компоненти 

несуть основне змістове навантаження ХТ. 
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2 . 1 . 3  Е т а п и  а н а л і з у  к о м у н і к а т и в н и х  і н т е н ц і й  н а р а т о р а  

в  с у ч а с н і й  б р и т а н с ь к і й  х у д о ж н і й  п р о з і  з  п о з и ц і ї  

п р а г м а н а р а т и в н о г о  п і д х о д у .  Антропоцентричний принцип сучасних 

філологічних досліджень як один з найпослідовніших виявів телеологічної точки 

зору (колись сформований Сократом), який подає мовну систему у 

максимальному наближенні до людини, передбачає аналіз чинників, що 

визначають творення і сприйняття мовного матеріалу, його роль у комунікативній 

і соціальній ситуації та місце в культурі [R.-A. de Beaugrande 1981, T. van Dijk 

1975, W. Dressler 1981, H. P. Grice 1975, G. Leech 1981, S. Levinson 1985, J. Searle 

1986, А. М. Баранов 2007, І. А. Бехта 2004, В. В. Богданов 1990, Н. С. Валгіна 2003, 

Г. В. Колшанський 2013, В. А. Кухаренко 1988, Ю. М. Лотман 1973, В. О. Лукін 1999, 

О. В. Падучева 1996, Г. Г. Почепцов 1987, Т. В. Радзієвська 1993, І. П. Сусов 1980]. 

Методика дослідження КІ наратора в сучасній британській художній прозі 

детермінована поліпарадигмальністю, що поєднує три підходи – 

лінгвокультурологічний, лінгвопоетичний та прагманаративний.  

Методика дослідження охоплює загальнонаукові (спостереження, опис, 

систематизацію, аналіз, синтез, індукцію, дедукцію) і спеціальні лінгвістичні 

методи (лінгвокультурологічний, культурно-історичний, компонентний, 

контекстуальний, інтерпретаційно-текстовий, лінгвостилістичний, 

дескриптивний, системно-функційний, наративний, прагматичний) (додаток В).  

Вибудувано загальну методику аналізу дібраного матеріалу, яка передбачає 

опис КІ наратора на трьох рівнях – рівні жанрової специфіки misery lit як 

різновиду літературної автобіографії, рівні тлумачення КІ та рівні прагматики КІ з 

відповідним застосуванням методів, прийомів і процедур цих предметних сфер.  

Лінгвокультурологічний підхід сприяє дослідженню мовних особливостей 

текстового адресанта, його духовних цінностей для виявлення взаємозв’язку мови 

й культури [107; 108; 109; 117; 125; 147; 161; 172; 290; 390]. Методологічний 

арсенал лінгвокультурології широкий та неоднорідний. У цьому дослідженні 

лінгвокультурологічний підхід спрямовано на ознайомлення зі сучасною 

британською художньою прозою (а саме неожанром літературної автобіографії 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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misery lit) як з певною ситуацією в лінгвістиці, літературі, філософії та культурі. 

Використання синхронного аналізу лінгвокультурної ситуації в misery lit дає 

змогу окреслити лінгвофілософську палітру misery lit як неожанру літературної 

автобіографії загалом і її текстових реалізацій зокрема. Методологічну базу 

лінгвокультурологічної наукової парадигми представлено методиками культурно-

історичного та лінгвокультурологічного аналізу. 

Використання в цьому дослідженні культурно-історичного та 

лінгвокультурологічного методів уможливило вивчення зв’язку художнього 

тексту неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії, особистісної 

свідомості текстового адресанта (наратора) та адресата, автора й читача з 

культурним кодом в розвитку в часі та просторі, зокрема з іншими текстами. 

“Такий діалог має не лише рекурсивний характер, що передбачає інтерсеміотичні 

зв’язки з попередньою традицією культури, а й прокурсивний, який розглядають 

як гіпотетичне моделювання впливу тексту на майбутній розвиток семіотичного 

універсуму культури та його окремих семіосфер” [160, с. 534]. Наведімо приклад: 

“I’m sure we Roches were a wild lot, but noone seemed interested in asking why, 

and we were lumped together as if it was easier to assume that we were all the same, all 

a big headache. We were a problem family but no one wanted to know what the problem 

was. We became the problem. I don’t know what the adults around us thought. Maybe 

they thought that being poor was out problem, or that there were too many children for 

our parents to control” [416, р. 76]. 

За допомогою лінгвокультурологічного та культурно-історичного аналізу 

ХТ неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії встановлено, що 

ХТ цього неожанру яскраво відображають реальність та проблеми британського 

соціуму. Отже, лінгвокультурологічний напрям аналізу реалізовано на рівні 

жанрових особливостей текстів misery lit як різновиду літературної автобіографії.  

Методику аналізу КІ наратора у британській художній прозі (неожанрі 

misery lit) базовано також на загальних положеннях лінгвопоетичного підходу, 

що інтегрує літературознавчий і лінгвістичний аналізи в контексті функційної 

парадигми вивчення інтенціональності ХТ [15; 16; 49; 52; 53; 113; 153; 186]. 
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Поєднання лінгвістичного та літературознавчого підходу виносять об’єкт 

дослідження на макрофілологічний рівень. У межах лінгвопоетичного напряму на 

рівні тлумачення КІ наратора застосовано такі спеціальні методи: компонентний 

аналіз, контекстуальний аналіз, інтерпретаційно-текстовий аналіз, дескриптивний 

аналіз, лінгвостилістичний аналіз, системно-функційний аналіз.  

Компонентний аналіз розкладає значення на мінімальні семантичні складові 

частини, що формують загальну рису значення шляхом виокремлення 

розрізнювальних ознак [100; 158; 187]. За допомогою цього методу 

проаналізовано лексеми, які актуалізують МА текстового адресанта, у яких 

відповідно реалізуються його КІ. Цей аналіз має на меті виявити елементи 

значення відповідних лексем та їхні комплекси, описати їх, встановити ієрархію 

та взаємозалежність цих елементів.  

Контекстуальний аналіз передбачає дослідження КІ в умовах їхнього 

вживання в реченні, вивчення контекстуальної взаємодії слів, а також урахування 

специфіки мови [159]. Цей метод допоміг ідентифікувати КІ оповідача в 

контекстуально-ситуативному вживанні, визначити адресантну маркованість та 

обсяг інтенційно-маркованих контекстів. 

Інтерпретаційно-текстовий аналіз [59; 60; 132; 159] застосовано для 

виокремлення з досліджуваних романів інтенційно-маркованих контекстів, що 

дало змогу виявити функційну маніфестацію КІ наратора тексту неожанру misery 

lit та інтерпретувати їхній прагматичний ефект та значення.  

У процесі інтерпретаційно-текстового аналізу текстів неожанру misery lit 

встановлено, що КІ текстового адресанта, будучи наміром висловити стан 

сильного душевного болю, безнадії, відображені в конкретних типах 

комунікативних ситуацій на зразок: 1) проблемна життєва ситуація, що припускає 

реакцію спонуки; 2) проблемна життєва ситуація, що припускає реакцію розпуки; 

3) проблемна життєва ситуація, що припускає реакцію протесту. 

Дескриптивний метод розвинувся в рамках структурного напряму 

дослідження мовного онтогенезу та полягає у виокремленні і спостереженні за 

певними мовними й мовленнєвими явищами та систематизації знань про них [160, 
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с. 119–120]. Дескриптивний метод слугував засобом інвентаризації, 

систематизації, класифікації, інтерпретації структурних, семантичних і 

функційних особливостей досліджуваних мовних одиниць. За допомогою цього 

методу було описано проблемні життєві ситуації, у яких відображені КІ наратора 

та особливості вербалізації цих інтенцій. Наприклад: “Mr Hansen barks he’s had 

enough of this. I almost leap out of my skin with fear. ‘He’s going to call Mother 

again!’ my brain screams. I break down and cry. My body shakes like jello and I 

mumble like a baby, begging Mr Hansen not to phone Mother. ‘Please!’ I whine, ‘Not 

today! Don’t you understand, it’s Friday?’” [412, р. 10]. Наведена проблемна 

життєва ситуація припускає реакцію спонуки → КІ кооперативності → ДМА, 

актуалізований еліптичним реченням.  

Лінгвостилістичний аналіз полягає в дослідженні мовної організації ХТ, 

зв’язків мовних одиниць різних рівнів, що в сукупності реалізують естетичну 

ідею художнього твору [5; 46; 73; 103; 155; 159]. Метод лінгвостилістичного 

аналізу слугував засобом встановлення стилістичної маркованості лексичних 

одиниць у художніх текстах неожанру misery lit як різновиду літературної 

автобіографії.  

На лексичному рівні стилістично маркованими подибано лексичні 

номінанти у функції:  

епітету – “It was a constant, ugly stream of the few most aggressive expletives 

the English language could supply, fired out by a jet of permanent spite” [407, р. 7]; 

порівняння – “The doctor’s question was like a punch in the face” [413, 

р. 102]; 

метафори – “A bomb exploded inside my stomach” [413, р. 104]; 

гіперболи – “A mountain of guilt weighed on my shoulders” [413, р. 238].  

На синтаксичному рівні стилістично забарвленими є:  

інверсія – “Little did I know that my time with them was rapidly drawing to a 

close” [405, р. 148]; 
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паралельні конструкції – “‘I’ll be good. I’ll try real hard,’ I said, as I squared 

my shouders like I did back in the basement years ago. ‘I’ll make you proud of me” 

[413, р. 60]; 

риторичні запитання – “Nobody had hit me, but it felt like a big, hard kick in my 

chest. How could they say that nothing was happening?” [405, р. 56]. 

Системно-функційний аналіз застосовано для систематизації та класифікації 

різних типів вербальних репрезентантів МА художніх антропоморфів. Цей метод 

передбачає проведення дослідження від аналізу текстів романів неожанру misery 

lit з метою виявлення й опису КІ наратора з позиції їхньої семантики і структури 

до встановлення функцій та прагматичного потенціалу КІ наратора задля 

проникнення в глибинні смисли творчого задуму адресанта. Наприклад, 

найчастотнішим засобом вияву КІ наратора через ДМА є дієслівний складник у 

наказовому способі, почасти з вигуковими лексичними номінантами: “‘I’ll go and 

find out,’ she whispered back. ‘You stay here.’ ‘No, don’t leave me.’ I grabbed her arm 

and hung on. I didn’t want to be left on my own” [414, р. 79–80]. 

У контексті дослідження комунікативних інтенцій наратора у британській 

художній прозі головну роль відіграє прагманаративний підхід [215; 222; 289; 

298; 339; 340]. Причина популярності прагматики та наративних студій полягає у 

проникненні у структурно-функційні процеси текстотворення та можливості 

визначити ефективність матеріалу, передбачити характер формованого твором 

впливу й виявити роль окремих його складників. Методологічну базу 

прагманаративного наукового підходу представлено методиками прагматичного 

та наративного аналізу. 

Наративний аналіз – це поєднання методик, які визначають глибинні 

структури наративів і їхнє співвідношення з поверхневими структурами дискурсу 

[116; 119; 159]. Одиницями наративного аналізу є тематика наративу, його 

внутрішня структура, дискурсна зона наратора й персонажа, їхні оцінні 

відношення. Завдання полягає в описі вербальних засобів вияву текстового 

адресанта в оповіді. Проаналізовано висловлення, які, маючи різну іллокутивну 

мету і силу, реалізують КІ наратора. 
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Прагматичний аналіз передбачає розгляд тексту неожанру misery lit як 

складного МА, який текстовий адресант здійснює з певними намірами та цілями й 

у якому використовує комплекс мовних засобів та прийомів впливу на текстового 

адресата [264; 265; 266]. Прагматичний аналіз використано для визначення 

прагматики та іллокутивної сили МА, у яких наратор тексту неожанру misery lit 

реалізує свої КІ.  

Комплексний підхід до вивчення ХТ неожанру misery lit як літературної 

автобіографії потребує поетапного аналізу, який складається з чотирьох етапів. 

На першому етапі із застосуванням загальнонаукових методів індукції і 

дедукції, емпірико-теоретичних методів аналізу й синтезу проаналізовано й 

узагальнено теоретичні передумови вивчення комунікативних інтенцій наратора в 

художньому тексті та екстрапольовано їх на художній прозовий текст неожанру 

misery lit як різновиду літературної автобіографії. 

На другому етапі дослідження методом суцільної вибірки, 

контекстуального та інтерпретаційно-текстового аналізу вибрано 

контекстуальні фрагменти текстів неожанру misery lit, у яких виокремлено 

комунікативні інтенції наратора, що відповідають предмету нашого дослідження. 

Окрім того, залучено дескриптивний метод для фіксації спільних і відмінних рис 

різних типів мовленнєвих актів. Дібраний матеріал було узагальнено за 

допомогою індуктивного методу.  

На третьому етапі визначено взаємозв’язки між семантико-структурними 

та функційними виявами комунікативних інтенцій наратора в текстах неожанру 

misery lit як різновиду літературної автобіографії. Використано методи 

наративного та системно-функційного аналізу. 

На четвертому етапі досліджено структурно-семантичні механізми вияву 

комунікативних інтенцій наратора в текстах неожанру misery lit як різновиду 

літературної автобіографії. На цьому етапі використано прагматичний аналіз. 

Зазначені етапи дослідження сприяли комплексному вивченню 

структурних, семантичних та функційних маніфестацій комунікативних інтенцій 

наратора в текстах неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії. 
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2.2 Методика аналізу комунікативних інтенцій наратора в сучасній 

британській художній прозі 

 

Загальною тенденцією розвитку сучасної лінгвістики є врахування 

принципів міждисциплінарності, методологічного плюралізму та 

антропоцентризму. Тож вивчення художніх текстів є надзвичайно актуальним, 

оскільки відповідає принципу антропоцентризму, а також реалізує ще один 

важливий для сучасного мовознавства принцип текстоцентризму. Художній текст 

є унікальним психолого-естетичним феноменом, передбачає необмежену 

кількість інтерпретацій, адже є продуктом авторського задуму, побудованого за 

допомогою нестандартних засобів мови для вираження індивідуального бачення 

світу. Художній текст, як і будь-яке висловлення, має не лише мовну реалізацію, а 

й характеризується інтенціональною спрямованістю, яка може бути досліджена за 

допомогою методів наративного і прагматичного аналізу.  

Наративний аналіз художнього тексту передбачає дослідження внутрішньої 

структури наративу, його складників та характеристик [R. Barthes 1987, S. Cohan 

2002, T. van Dijk 1992, W. Labov 1997, G. Prince 1982, L. Shires 2002, J. Waletzky 

1997, І. А. Бехта 2004, В. З. Дем’янков 2006, О. А. Леонтович 2011, О. В. Падучева 

1996, О. А. Попова 2002, Ю. С. Степанов 1998, В. Шмід 2003]. 

Прагматичний аналіз художнього тексту пропонує дослідження тексту не 

лише як результату мовленнєвої діяльності, а передусім дослідження його як 

складного мовленнєвого акту, який адресант здійснює з певними цілями [J.-

K. Adams 1985, G. Cook 1989, G. Grice 1975, L. Hidalgo-Downing 2000, G. Leech 

1983, M. A. Locher 2017, J. Mey 1993, J. Searle 1969, G. Yule 2007, Е. С. Азнаурова 

1988, В. В. Богданов 1990, Г. Г. Матвєєва 1984]. 

Отже, у контексті дослідження комунікативних інтенцій наратора сучасної 

британської художньої прози головну роль відіграє прагманаративний підхід, 

який дає змогу проникнути у структурно-функційні процеси текстотворення та 

визначити ефективність матеріалу, передбачити характер формованого текстом 

впливу й виявити роль окремих його складників. 
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2 . 2 . 1  Н а р а т и в н и й  а н а л і з  к о м у н і к а т и в н и х  і н т е н ц і й  

о п о в і д а ч а  в  с у ч а с н і й  б р и т а н с ь к і й  х у д о ж н і й  п р о з і .  

Дослідженню наративу присвячено праці низки вітчизняних та зарубіжних 

учених, зокрема І. А. Бехти 2004, О. П. Левченко 2002, І. В. Папуші 2005, 

В. Я. Проппа 1928, О. М. Ткачука 2002, В. Шміда 2003, M. Bal 2002, R. Barthes 

1987, S. Chatman 1980, T. van Dijk 1992, L. Dolezel 1967, A. J. Greimas 1966, 

W. Labov 1997, M. L. Pratt 1977, G. Prince 1982, J. Waletzky 1997. 

Р. Барт трактував наратив як універсальну форму мовного існування [13, 

с. 196–197]. В. Лабов і Дж. Валетцкі визначають наратив як добір спеціальних 

лінгвістичних технік для повідомлення минулих подій [294, р. 12]. У 

наратологічному словнику Дж. Принса наратив визначено як виклад (результат і 

процес, об’єкт і техніку, структуру і процес структурування) однієї або більше 

реальних чи вигаданих подій, які оповідає один, два або кілька (більш чи менш 

явних) оповідачів одному, двом або кільком (більш чи менш явним) адресатам 

[343, р. 58]. 

Наративом називають текст (зокрема й невербальний), який повідомляє 

про одну чи кілька подій, та протиставляють його описовому тексту як такий, у 

якому оповідається про людей та події, що з ними відбуваються, у тій 

послідовності, яку встановлює адресант [146, р. 12]. При цьому наратив 

прирівнюють до викладу подій – оповідає про зміну стану персонажа або 

зовнішнього розташування в той чи інший момент часу посередництвом 

наратора [193, с. 9]. Відтак під час визначення наративу головними є подія та 

зміна стану, а в них основну роль відведено дії, лексичним та граматичним 

категоризатором якої є дієслово, а базовим маркером часу є минуле [69; 70; 

140; 192]. Характерною рисою наративу є лінійна організація подій в оповідь 

[228, р. 52–53]. 

Лінгвістичними ознаками наративу, на думку В. Лабова, є: 1) короткий 

виклад минулих подій, про які йтиме мова; 2) орієнтація адресата відносно часу, 

місця, ситуації, учасників подій; віднесеність оповіді до минулого часу; 

3) передача послідовності подій; 4) оцінка значущості, смислу подій, вираження 
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відношення подій; 5) вирішення ситуації; 6) код (повернення до теперішнього 

часу) [296, р. 55].  

Т. ван Дейк називає наратив художньої літератури штучним з огляду на 

певні структурні (його складність) і функційні (його прагматичні умови) причини 

та порівнює його з природним наративом, що існує в щоденній комунікації, 

додаючи, що розуміння штучного наративу має базуватися на ретельному аналізі 

природного [243]. О. В. Падучева доречно зауважує, що мова наративу 

складається переважно з тих самих слів і синтаксичних конструкцій, що й 

розмовна мова. Але лише переважно: певні елементи розмовної мови є 

недопустимими в наративі, а інші – змінюють інтерпретацію [140, с. 199]. У 

цьому сенсі аналіз художнього наративу є міждисциплінарним, адже охоплює 

знання філософії, лінгвістики, лінгвопоетики, психології тощо, і тому не є єдиним 

однорідним методом, а радше парасольковим терміном на позначення 

різноманітних методологічних підходів. 

О. О. Селіванова стверджує, що наративний аналіз є маргінальним методом, 

який застосовують у семіотиці тексту, літературознавстві й лінгвістиці тексту та є 

сукупністю методик, які визначають глибинні структури текстів-оповідей і їхнє 

співвідношення з поверхневими структурами дискурсу [159]. На думку 

О. А. Леонтович, наративний аналіз – якісний метод дослідження, скерований на 

інтерпретацію оповіді зі зверненням особливої уваги на часову послідовність, яку 

встановлюють люди як оповідачі подій свого життя [111, с. 92]. Завдання 

наративного аналізу О. В. Падучева вбачає у виявленні особливостей вживання та 

інтерпретації мовних елементів у наративі [140, с. 198]. Відтак наративний аналіз 

досліджує організацію художньої оповіді з лінгвістичних позицій. Центральним 

поняттям при цьому є глибинна структура оповіді.  

В. Лабов формує основні поняття наративного аналізу: 1) інформаційна 

значущість (оповідь має зацікавити аудиторію, щоб виправдати своє виникнення); 

2) кредит довіри (ступінь впевненості аудиторії в тому, що події відбулись саме 

так, як їх описує оповідач); 3) каузальність (вибір причин та наслідків у потоці 

подій); 4) схвалення або несхвалення аудиторією бачення світу оповідачем; 
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5) об’єктивність (як вираження емоцій або спостереження за матеріальними 

об’єктами й подіями) [296]. 

Т. ван Дейк пропонує власну методику наративного аналізу. Він вважає, що 

наратив є дискурсом дії, тому йому властиві такі категорії: інтенції, цілі й агенти 

(особистості, що виконують дії). Дослідник розмежовує інтенції та цілі: “ціль 

подібна до інтенції, але поміщає дію в рамку, куди входять інші дії, події та 

взаємодії”, тобто ціль здійснює функціональний контроль над нашими діями 

спільно з їхніми наслідками. Дія є успішною, якщо її наслідки чи результати 

ідентичні її інтенції (слабкий успіх) або цілі (сильний успіх) [243]. 

Під час аналізу художнього наративу через видозмінену комунікативну 

ситуацію передусім належить досліджувати мовні елементи, семантика яких 

пов’язана з комунікацією і які О. В. Падучева пропонує називати егоцентричними 

(слова і конструкції, що містять посилання до адресанта) [140, с. 200]. 

Згідно з Р. Бартом, завдання полягає не в тому, щоб проникнути в мотиви 

оповідача чи зрозуміти ефект оповіді на читача, а в тому, щоб описати код, за 

допомогою якого виявляють себе адресант та адресат протягом усієї оповіді [13].  

Я. Іфверсен вважає, що засади наративного аналізу формує вивчення 

проблем часу, структури, діяльності автора, оповідача та читача, фактора адресата 

[283]. Вивчення художнього дискурсу мовознавець базує на засадах дослідження 

соціолінгвістичної і культурної ситуацій, визначення комунікативної домінанти 

культурної й мовленнєвої діяльності та її художнього втілення, 

метакомунікативної й метамовної діяльності, структурних і лексичних 

особливостях організації дискурсу [138, с. 101]. Метою аналізу наративу є 

інтерпретація певного досвіду та аналіз наративних засобів, використовуваних 

для його опису. Усе, що є в наративі, сприяє розумінню його значення. 

Наративний аналіз містить три основні складники: час, характеристику та 

фокалізацію [271, р. 59]. До основних параметрів наративного аналізу відносять: 

наратора, персонажів, час, події, простір, взаємовідносини між категоріями 

(дихотомії), інтертекстуальні зв’язки та культурні пресупозиції (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Модель структури наративу 

 

Під час наративного аналізу треба розмежовувати сюжет наративу та 

дискурс наративу: сюжет стосується подій у хронологічній послідовності, які 

формують наратив, а дискурс охоплює спосіб/засоби, за допомогою яких сюжет 

оповідається [381, р. 141]. Відтак сюжет репрезентує абстрактну сюжетну лінію 

наративу, дискурс же є власне текстом, створеним письменником.  

Дослідження ХТ з урахуванням наративних характеристик дає змогу 

доходити висновків не лише лінгвістичного, а й функційно-смислового 

характеру, сприяючи зближенню літературознавства і лінгвістики, що 

стимулюється єдиним об’єктом вивчення – текстом [166, с. 203]. Наративний 

аналіз – це сукупність методик, які визначають глибинні структури текстів-

оповідей і їхнє співвідношення з поверхневими структурами дискурсу [159]. 

Зчеплення і порядок висловлень у ХТ регламентовані його глибинним змістом, 

який зосереджує в собі всі пізнавальні та прагматичні чинники 

комунікативного акту.  

Отож, аналіз наративу як засобу організації та осмислення досвіду є 

базовим під час дослідження художнього дискурсу. На основі комунікативних та 
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стилістичних параметрів за допомогою аналізу наративу можна змоделювати 

мовно-культурний універсум певного періоду. 

 

2 . 2 . 2  П р а г м а т и ч н и й  а н а л і з  к о м у н і к а т и в н и х  і н т е н ц і й  

н а р а т о р а  в  с у ч а с н і й  б р и т а н с ь к і й  х у д о ж н і й  п р о з і .  Розгляд 

художньої літератури як типу дискурсу уможливлює її аналіз із прагматичної 

перспективи. Першими спробами в цьому напрямі були напрацювання 

М. Л. Пратт (“Speech Act Theory of Literary Discourse”, 1977) у сфері прагматики 

ХТ на основі комунікативних імплікатур Г. П. Грайса [277, р. 8]. Відтоді і дотепер 

є багато лінгвістичних досліджень, у яких принципи прагматики застосовують як 

інструменти для аналізу ХТ [J.-K. Adams 1985, G. Cook 1989, T. van Dijk 1992, 

G. Grice 1975, M. A. Halliday 2006, G. Leech 1983, M. A. Locher 2017, J. Mey 1993, 

J. Searle 1969, G. Yule 2007, Е. С. Азнаурова 1988, В. В. Богданов 1990, 

В. З. Дем’янков 1981, Г. Г. Матвєєва 1984, О. В. Падучева 1996]. 

У будь-якому висловленні наявний прагматичний компонент: адресант, 

виконуючи комунікативне завдання, добирає засоби мови, визначаючи ставлення 

до них, організовує їх у такий спосіб, що уможливлює адекватне декодування 

висловлення [27, с. 76]. Акцентуючи увагу на прагматичних аспектах ХТ, 

І. А. Бехта стверджує: “Процес естетичного впливу на читача і результат його 

сприйняття є власне продуктом художньої співтворчості автора-письменника і 

читача, бо завдяки участі останнього визначаються закономірності соціального 

функціонування твору і здійснюється його вихід у реальний світ. Тому художній 

текст не може бути позбавленим прагматичної визначеності” [24, с. 252]. 

Основні ідеї й теорії прагматики, що вплинули на дослідження ХТ, мови ХТ 

та стилю ХТ, запропонували й розробили Дж. Остін, Дж. Серль та Г. П. Грайс. 

Г. П. Грайс розрізняв “що кажуть” в конкретній ситуації та “що мають на увазі”, 

запропонувавши термін імплікатура для імпліцитного значення висловлення та 

принцип кооперації з комунікативними максимами (кількості, якості, способу, 

релевантності) [265]. Т. ван Дейк зауважує, що максими Г. П. Грайса лише частково 

стосуються структури висловлення, та пропонує називати їх стилістичними [244, 
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р. 44]. Дж. Ліч і М. Шорт стверджують, що максими Г. П. Грайса можуть бути 

застосовані і під час аналізу взаємодії між автором та читачем, і в процесі аналізу 

взаємодії між персонажами [301, р. 231–254]. 

Дж. Остін розрізняє лінгвістичне значення (локуцію), функцію висловлення 

відповідно до мети адресанта (іллокуцію) та ефект, вплив на адресата 

висловлення (перлокуцію) [203, р. 94]. Вважаючи недосконалим поділ МА на 

локутивні, іллокутивні та перлокутивні (Дж. Остін), Дж. Серль запропонував 

п’ять класів МА: репрезентативи, директиви, комісиви, експресиви та 

декларативи [364].  

Репрезентативи (representatives). Зміст репрезентативних мовленнєвих 

актів полягає у фіксації (у різному ступені) відповідальності адресанта за 

повідомлення про стан справ, істинність судження, що висловлюється. Усі 

елементи класу репрезентативів можна оцінювати за шкалою, що охоплює істину 

й неправду. Напрям пристосування – “слова – реальність”; психологічний стан, 

що виражається – переконання, думка [364]. 

Директиви (directives). Іллокутивна сила директивів полягає в тому, що ці 

мовленнєві акти є спробами (до різної міри) адресанта домогтися, щоб адресат 

виконав певну дію. Напрям пристосування – “реальність – слова”; умова щирості 

– бажання (побажання, потреба); пропозиційний зміст – адресат виконає певну 

дію в майбутньому [364]. 

Комісиви (commissives). Метою комісивних мовленнєвих актів є 

висловлення зобов’язання (до певної міри) адресанта виконати дію в майбутньому 

або слідувати певній лінії поведінки в майбутньому. Напрям пристосування – 

“реальність – слова”; умова щирості – намір, інтенція; пропозиційний зміст – 

адресант виконає дію в майбутньому [364].  

Експресиви (expressives). Метою експресивних мовленнєвих актів є 

вираження психологічного стану, який задається умовою щирості відносно стану 

речей, визначеного в межах пропозиційного змісту. Експресиви не володіють 

напрямом пристосування, оскільки, здійснюючи такий МА, адресант не 

намагається пристосувати ні реальність до слів, ні слова до реальності [364].  



82 
 

 

Декларативи (declaratives). Реалізація декларативного мовленнєвого акту 

встановлює відповідність між пропозиційним змістом та реальністю, успішна 

реалізація МА гарантує відповідність пропозиційного змісту реальності. Напрям 

пристосування – одночасно і “слова – реальність”, і “реальність – слова”; умова 

щирості – відсутня [364].  

Важливим внеском Дж. Серля у прагматичну науку є також виокремлення 

прямих і непрямих МА. Непрямому МА властива відсутність кореляції між 

структурою та функцією висловлення, тоді як під час прямого МА кореляція між 

формою та функцією наявна [364]. 

ТМА має на меті пояснити, як висловлення або використання певних стилів 

у відповідному контексті за конкретних умов (відомих адресантові й адресатові) 

можуть здійснювати певні дії, тобто комунікативні акти, які бувають 

успішними/неуспішними [305, р. 203]. У ХТ мовленнєві акти трапляються не 

ізольовано, а разом з іншими мовленнєвими актами. У процесі читання значення 

МА зрозуміле у співвіднесенні його зі значеннями попередніх та наступних МА 

[198, р. 49]. МА може реалізуватися цілим реченням, його частиною або групою 

речень [381, р. 49]. 

Незважаючи на те, що прагматика та її складова частина – теорія 

мовленнєвих актів Дж. Остіна і Дж. Серля (ТМА) – призначалася для дослідження 

принципів усної комунікації й живого розмовного спілкування, останнім часом 

сформувалося переконання в тому, що прагматичний аспект надзвичайно плідний 

у дослідженні ХТ [J.-K. Adams 1985, T. van Dijk 1992, G. Leech 1981, M. Locher 

2017, J. Mey 1993, M. L. Pratt 1977, J. Searle 1969, M. Short 1981, Е. С. Азнаурова 

1988, В. В. Богданов 1990, В. З. Дем’янков 1981, Г. Г. Матвєєва 1984, 

О. В. Падучева 1996]. На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки адекватне 

осмислення функціонування будь-якого художнього тексту неможливо описати 

без врахування його прагматичної настанови. 

Лінгвістична прагматика досліджує використання мови у продукуванні та 

сприйнятті ХТ [320, р. 511]. Г. Г. Матвєєва вважає, що під прагматикою тексту 

треба розуміти аспект функціонування мовних одиниць, вибір яких 
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детермінований інтенціональними завданнями текстового адресанта, що враховує 

ситуативні умови акту спілкування та прийняті нормативні способи вживання 

мови [126, с. 7]. 

Однією з найважливіших можливостей застосування прагматики в аналізі 

ХТ є інтерпретація неекспліцитного, невербалізованого змісту, адже ХТ 

влаштований так, що разом з даними, що повідомляються в явній формі, він 

містить і таку інформацію, яку читач має “видобути” через ланцюжок умовиводів 

[140, с. 232]. Тобто ХТ містить інформацію та ідеї, виражені імпліцитно, і ця 

імпліцитність може бути художнім прийомом. Прагматику можна назвати 

дослідженням “невидимих значень”, тобто розпізнаванням того, що мається на 

увазі, навіть якщо воно насправді не сказано/не написано [398, р. 112]. 

Основною сферою зацікавлень прагматичного аналізу є не структура мови, 

а використання цієї мови конкретним адресантом. Прагматичний опис ХТ 

базується на таких категоріях: висловлення (на противагу реченню), адресант та 

адресат (або письменник і читач), контекст (час, місце висловлення), відносини 

між адресантом й адресатом [198, р. 2]. 

Належить зазначити, що, як і будь-який інший тип дискурсу, художній 

дискурс побудований згідно з певними правилами й конвенціями, яких 

дотримуються або які порушують (M. L. Pratt 1977, T. van Dijk 1977). 

Характерною рисою літератури ХХ–ХХІ ст. є тенденція навмисного порушення 

конвенцій на різних рівнях: у межах тексту (створюючи неможливі світи), на рівні 

інтеракції з читачем (не виправдовуючи його очікування) [277, р. 10]. Із позицій 

прагматичного підходу, художній текст – складний мовленнєвий акт, що 

здійснюється з певними інтенціями й цілями та в якому застосовується комплекс 

прийомів впливу на адресата [173, с. 75].  

Підсумовуючи, зазначимо, що сучасна лінгвістика досліджує й аналізує 

організацію мовленнєвих повідомлень у контексті прагматичної діяльності 

адресанта й адресата. Метод прагматичного аналізу є дієвим засобом дослідження 

контекстуальної зумовленості прагматичних функцій висловлень, визначення 

типів мовленнєвих актів, що слугують для реалізації комунікативних інтенцій 

наратора в сучасній британській художній прозі. 
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2 . 2 . 3  О б ґ р у н т у в а н н я  в и б і р к и  д о с л і д ж е н н я .  У центрі уваги 

цієї наукової розвідки перебуває феномен тексту неожанру misery lit як 

різновиду літературної автобіографії. Дослідження системно спрямоване на 

висвітлення особливостей комунікативних інтенцій наратора, а також 

мовленнєвих актів, у яких вони реалізовані, у текстах неожанру misery lit як 

різновиду літературної автобіографії.  

Матеріалом дослідження слугували британські художні прозові тексти 

неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії: К. Бріско “Ugly” 

(2006), Д. Велан “No More Silence” (2010), К. Глас “Damaged” (2006), С. Гілл 

“Secret Evil” (2012), Дж. Елліот “The Little Prisoner” (2010), Дж. Кавана “Click, 

Click” (2011), І. та А. Керр “No One Listened” (2008), Ш. Кінан “Broken” (2008), 

Г. Кросланд “A Family Christmas” (2009), К. Льюїс “The Kid” (2003), Т. Магуайр 

“When Daddy Comes Home” (2007), Р. МакКанн “Just a Boy” (2005), Дж. Петерс 

“Cry Myself to Sleep” (2009), Дж. Піко “My Sister’s Keeper” (2004), П. Рoш 

“Unloved” (2007), К. Спрай “Child C” (2008), В. Стіл “Punished” (2009), К. Шелдак 

“Dance for Your Daddy” (2007). До переліку текстів також входять художні тексти 

американських письменників Дейва Пельцера “A Child Called ‘It’” (1995), “The 

Lost Boy” (1997) та Френка МакКорта “Angelas’s Ashes. A memoir of a childhood” 

(1999), “Tis a Memoir” (2000), зважаючи на те, що саме цих авторів вважають 

основоположниками неожанру misery lit.  

Упродовж останніх десятиліть у британській культурі активно розвивається 

новий жанр автобіографічної літератури – misery lit (mis lit, misery memoirs, mis 

mems, misery porn, trauma fiction). Термін misery lit вперше було використано в 

публікаціях британського журналу “The Bookseller” [335].  

Під цим терміном, з покликанням на англійськомовні лексикографічні 

джерела [231; 308; 312; 334], в українськомовному тлумаченні розуміємо 

“автобіографічні твори, у яких автор описує труднощі та випробування, пережиті 

в період дитинства
1
”. Ці спогади (оформлені в літературні автобіографічні 

реколекції) зосереджені на зізнаннях письменників, які, переживши в дитинстві 

                                                           
1
 Тут і далі переклад наш. – М. П. Бехта-Гаманчук. 
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жахливі травми, докладно описують насильство в сім’ї, інцест, злидні, 

жорстокість, сексуальні домагання, алкогольну та наркотичну залежність [323].  

На думку критиків, неожанр misery lit як різновид літературної автобіографії 

бере свій початок у мемуарах американського автора Дейва Пельцера “A Child 

Called ‘It’”, виданих 1995 року, де автор описує страждання, яких він зазнав, 

живучи поруч із матір’ю, що потерпала від алкогольної залежності [199]. Варто 

згадати такі твори американських авторів, як “Wild Swans” Юнг Чанг (1992) та 

“Angela’s Ashes” Френка МакКорта (1996), які також вважають зародковими для 

неожанру misery lit. Хоча неожанр misery lit виник у США, він швидко набув 

популярності й поширення у Великобританії. 

Типовими є назви творів, написаних у неожанрі misery lit як різновиді 

літературної автобіографії. Їх можна поділити на два види: 1) драматично 

навантажений дієприкметник минулого часу (“Wasted”, “Abandoned”, 

“Damaged”); 2) непослідовна, плутана фраза, яка “бере за душу” (“Daddy’s Little 

Girl”; “Don’t Tell Mummy”) [199]. Назва твору наголошує на вразливості дитини 

та жорстокості її батьків/опікунів/дорослих/кривдників. На обкладинці назва 

книжки, як правило, подана шрифтом, стилізованим під рукописний, часто 

недбалий почерк. Також на обкладинці можна побачити зображення скривдженої 

дитини (додаток Г). Ці елементи містять ідею сповіді, зізнання [365]. Естетика 

такого дизайну має пояснення: людина підсвідомо зупиняє свій погляд на тому, 

що для неї є знайомим, зрозумілим. 

Оповідь у текстах неожанру misery lit як різновиду літературної 

автобіографії, як правило, починається з періоду дитинства наратора та ведеться 

від першої особи однини. Наратор описує жорстоке поводження з ним або 

неувагу до нього з боку близьких дорослих. Зазвичай кульмінацією оповіді є 

певний емоційний катарсис, вирішення, звільнення або втеча від проблем.  

Особливістю ХТ неожанру misery lit є дуалізм текстового адресанта: у ХТ 

наратор має подвійну сутність (це наратор-дитина й наратор-дорослий). 

Домінантним у тексті цього неожанру є наратор-дитина, оскільки всі події 

представлені через свідомість дитини, яка пропускає через своє суб’єктивне 
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сприйняття все, що трапилось, та описує свої переживання. Однак наратор-

дорослий також присутній у тексті, він додає свої коментарі та дає читачеві змогу 

його розпізнати. Наведімо приклади.  

Наратор-дитина: Tigs and I look at each other. We don’t mention the cards. We 

put them aside. Later, when I am alone, I take the card out. I look at his writing, ‘Love 

Daddy.’ Inside me there is a longing, a wanting. I want my father to love me. I want it 

all to be all right. I want ‘home’ with my mother and father, even though I know that it 

has ceased to exist [417, р. 98–99]. 

Наратор-дорослий: Even now I find it difficult to sit down to eat with my own 

wife and children. There’s a fear always at the back of my mind that I’ll forget myself 

and start shoveling food into my mouth as fast as I can. When I was a young man I went 

out for a meal with a girl and I have never forgotten the way she asked: ‘How do you 

get that much food into your mouth all at once?’ I’ve never eaten out since, not even in 

McDonald’s [416, р. 42]. 

Основними темами, які розкриває неожанр misery lit, є біль від насильства, 

жахлива поведінка людей, які спричиняють страждання, вразливість дитини та її 

спроможність пережити насильство, вистояти, не зламавшись [337]. Твори цього 

неожанру написані через багато років після пережитих подій, коли людина 

досягла певної стабільності, створила сім’ю, виховує дітей, зокрема у спосіб, в 

який ніколи не виховували її. 

Популярність текстів неожанру misery lit у Великобританії демонструє, що 

відбувся певний зсув у міжособистісних стосунках – суспільство стало більш 

відкритим, люди охочіше обговорюють неприємні події, замість того, щоб 

замовчувати їх. Твори цього неожанру є чимось більшим, ніж просто особистими 

записами й розповідями про події. Це парадигма моральної реакції, яка може дати 

читачам змогу вважати себе частиною морального суспільства, об’єднаного 

травматичним досвідом [337]. 

Формування досліджуваного текстового масиву відбувалося шляхом 

суцільної вибірки з 22 романів неожанру misery lit. За лінгвальну одиницю 

дослідження було прийнято контекстуальний фрагмент тексту, що містить 
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комунікативну інтенцію наратора. Досліджуваний корпус налічує 3974 

контекстуальні фрагменти. Загальна кількість матеріалу дослідження становить 

7057 сторінок. Оскільки критерієм виокремлення фрагментів тексту слугує 

контекст, у якому реалізовано комунікативні інтенції наратора, фрагменти 

відрізняються за розміром. Така гетерогенність одиниць аналізу виявилася 

виправданою з погляду прагматики.  

Для визначення достатності обсягу вибірки (кількості прикладів) для 

надійності дослідження послуговуємося формулою відносної похибки вибірки. 

Прийнято вважати, що ця величина не має перевищувати 33% [143, с. 56–57] за 

умови довірливої ймовірності 95% (значущість Р = 0,05). Відносну похибку 

вибірки вираховуємо за формулою: 

 , 

 

де Zp – константа, яка для 5-відсоткового рівня значущості дорівнює 1,96; N – 

обсяг вибірки (в абсолютних величинах: у кількості вживань мовленнєвих актів, 

що містять комунікативні інтенцій наратора); р – відносна частотність уживань 

одиниць аналізу. 

Досліджуваний корпус налічує 3974 контекстуальні фрагменти тексту, що 

містять комунікативну інтенцію наратора. Загальна кількість матеріалу 

дослідження становить 7057 сторінок. Частота вживання контекстуальних 

фрагментів тексту, що містять комунікативну інтенцію оповідача, становить 

3974/7057, тобто 0,56. Відносна похибка дорівнює: 

 

Ця величина є меншою за допустимі 33%. Отже, маємо підстави 

стверджувати, що отримана кількість контекстуальних фрагментів тексту, які 

містять комунікативну інтенцію наратора, свідчить про достатню кількість 

прикладів для отримання статистично релевантних даних про досліджуваний 

об’єкт.  
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Висновки до розділу 2 

 

Наукова парадигма антропоцентричності (що ґрунтується на засадах 

лінгвокультурології) є основною методологічною платформою дослідження 

комунікативних інтенцій наратора в сучасній британській художній прозі. Зараз 

під впливом антропологічної й культурологічної лінгвістики ускладнилося 

уявлення про семантичну організацію художнього тексту. Внаслідок цього 

художній текст розуміємо як різновид мовленнєвого акту (акт комунікації між 

адресантом і адресатом) і як сукупність змісту та смислів. 

Художній текст є інтенціональним продуктом комунікативної дії. Мета 

художньої комунікації реалізується як інтенція суб’єкта мовлення (текстового 

адресанта). Комунікативну інтенцію розглянуто як багатоаспектний об’єкт 

аналізу, який уможливлює плюральність підходів та методів до її тлумачення. 

Багатовимірність об’єкта дослідження визначила потребу звернення до 

широкого набору методик та методів аналізу – загальнонаукових і лінгвістичних. 

Серед загальнонаукових методів, застосованих у нашому дослідженні, є аналіз, 

синтез, індукція, дедукція, спостереження.  

Міжпарадигмальністю цієї роботи зумовлено вибір лінгвістичних методів 

дослідження. Серед лінгвістичних методів дослідження найбільш продуктивними 

виявилися методи лінгвокультурологічного, культурно-історичного, 

компонентного, контекстуального, інтерпретаційно-текстового, дескриптивного, 

лінгвостилістичного, системно-функційного, наративного, прагматичного аналізу, 

а також елементи кількісного аналізу та статистичних обрахунків даних. 

У світлі лінгвокультурологічного, лінгвопоетичного та прагманаративного 

підходів до аналізу мовних явищ описано основні принципи текстологічних 

досліджень комунікативних інтенцій наратора, подано методику поетапної 

характеризації комунікативних інтенцій наратора художнього тексту неожанру 

misery lit як різновиду літературної автобіографії, що ґрунтується на застосуванні 

методів і прийомів, поєднаних у межах системного підходу, що визначаються 

метою і завданнями дослідження. Методологічною основою праці стали 
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принципи системності й варіативності мовних одиниць в аспекті текстової 

реалізації. Тут сформовано положення про мову як систему взаємопов’язаних 

елементів, про дихотомію мови й мовлення, про зв’язок мови і мислення, про 

єдність форми і змісту, про зв’язок теоретичного й емпіричного знання у 

філософії й мові, положення про пізнання й людську культуру.  

Обґрунтовано вибір матеріалу дослідження, а саме художні тексти 

британських письменників, написані на початку ХХІ ст. у неожанрі misery lit як 

різновиді літературної автобіографії. Misery lit є новим жанром автобіографічної 

літератури, до якого належать твори, у яких автор описує труднощі та 

випробування, пережиті в період дитинства. Популярність текстів неожанру 

misery lit демонструє важливість мультикультурної проблеми сімейного насилля 

та жорстокого ставлення до дітей/підлітків. Дослідження цих художніх текстів є 

надзвичайно актуальним із лінгвістичного погляду, зважаючи на наративні та 

прагматичні особливості цих текстів (дуалізм оповідної інстанції, комунікативні 

інтенції текстового адресанта, мовленнєві акти, у яких вони експліковані, та мовні 

засоби їх реалізації).  

Художній дискурс неожанру misery lit із позицій комунікативно-

прагматичного підходу до аналізу мовних явищ треба досліджувати через його 

орієнтацію на адресата, з урахуванням здатності останнього сприймати, 

правильно розуміти та інтерпретувати повідомлення. 

У контексті дослідження комунікативних інтенцій наратора тексту 

неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії головну роль відіграє 

прагманаративний підхід, який дає змогу проникнути у структурно-функційні 

процеси текстотворення та визначити ефективність матеріалу, передбачити 

характер формованого текстом впливу й виявити роль окремих його складників. 

 

Основні положення цього розділу висвітлено у працях [31; 38; 39; 41]. 
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РОЗДІЛ 3 

НАРАТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ  

КОМУНІКАТИВНИХ ІНТЕНЦІЙ НАРАТОРА  

В СУЧАСНІЙ БРИТАНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ 

 

3.1 Наративна модель комунікативних інтенцій наратора в сучасній 

британській художній прозі 

 

Художній текст – це результат діяльності, спрямований на реалізацію 

творчих можливостей, здібностей, психологічних особливостей особистості. 

Особливості наративу художнього тексту диктують зміну правил інтерпретації 

мовних елементів. Чимало науковців вивчали художній текст як особливий об’єкт 

лінгвістики й у різні часи висловлювали низку ідей щодо теорії текстотворення 

[M. Bal 2002, R. Barthes 1987, W. Booth 1961, L. Dolezel 1967, M. Fludernik 1993, 

N. Friedman 1974, G. Genette 1998, A.-J. Greimas 2004, R. Jakobson 1975, D. Lodge 

1966, P. Lubbock 1955, G. Prince 1982, Sh. Rimmon-Kenan 2002, F. Stanzel 1984, 

R. Walsh 1997, M. M. Бахтін 1975, І. А. Бехта 2004, В. А. Кухаренко 1978, 

Ю. М. Лотман 1994, О. М. Ткачук 2002, Б. А. Успенський 1970, В. Шмід 2003].  

Дискурс наратора як ядро ХТ, що є предметом цього дослідження, треба 

аналізувати з наративної та прагматичної перспективи. Наративний аналіз 

мовлення оповідача ХТ зосереджено на дослідженні комунікативно-мовленнєвої 

структури тексту, яку формує поєднання трьох основних композиційно-

мовленнєвих форм – оповіді, опису та міркування. Основи вивчення 

композиційно-мовленнєвих форм напрацювали зарубіжні та вітчизняні лінгвісти 

[S. Chatman 1990, M. Fludernik 2000, C. Hamilton 2009, P. Hühn 2010, M. Longo 

2016, Z. McKeon 1982, E. Riesel 1975, E. Schendels 1975, Л. Г. Бабенко 2005, 

Н. В. Безсмертна 1972, М. Брандес 2004, В. В. Виноградов 1959, В. А. Кухаренко 

1988, О. А. Нечаєва 1974, Г. Я. Солганик 2001]. Важливим також є дослідження 

часової організації ХТ [P. Brooks 1984, D. Carr 1986, S. Fleischmann 1990, 

R. Ingarden 1973, M. Sternberg 1978, Ts. Todorov 1965, М. М. Бахтін 1975, 

Н. Х. Копистянська 1998, Ю. М. Лотман 1994]. 
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3 . 1 . 1  К о м у н і к а т и в н і  і н т е н ц і ї  н а р а т о р а  в  р е т р о -

п р о с п е к т и в н о м у  к л ю ч і  о п о в і д і .  Категорії часу і простору є 

важливими змістовими компонентами ХТ, оскільки визначають форми його 

часово-просторової організації. Художній час – це унікальна структурна 

організація трьох основних змістових універсалій тексту: Людини, Часу і 

Простору [103, с. 96]. Найцінніший внесок у вивчення художнього часу і 

простору зробили P. Brooks 1984, D. Carr 1986, A. Eshel 2013, S. Fleischmann 

1990, R. Ingarden 1973, M. Sternberg 1993, Ts. Todorov 1965, М. М. Бахтін 1975, 

Н. Х. Копистянська 1998, Ю. М. Лотман 1994, Б. С. Мейлах 1958.  

ХТ “є умовним, оскільки він є образом дійсності, тому час та простір 

також є умовними” [191, с. 148]. Вони задають параметри художнього світу та 

відображають авторську свідомість. З огляду на це, їх розуміння і тлумачення є 

пошуком засобів вираження задуму текстового адресанта.  

“Художній час володіє певними характеристиками, що відрізняють його 

від інших просторово-часових форм: багатовимірність, реверсивність, 

впорядкованість. Вони визначають якісну відмінність художнього часу від 

концептуального часу” [176, с. 93], що створюється в інших видах текстів. 

Перебіг часу в ХТ інший, ніж у дійсності, оскільки наратор може 

виокремлювати ті події, які, за його творчим задумом, є головними, та, 

навпаки, нехтувати менш значущі події. Швидкість і напрямок руху часу у ХТ 

змінюються за бажанням наратора. “Читач живе в хронотопі, встановленому 

автором, який вільно пересуває ланки часового ланцюга, оскільки наперед знає 

кожну з них” [136, с. 147]. У ХТ послідовність часу часто порушено залежно 

від задуму оповідача. Час не рухається суцільним потоком, а зазнає 

темпоральних зламів. Тоді спостерігаємо часові відхилення, порушення 

часового порядку, так звані ахронії, які виявляються у двох різновидах: 

проспекції та ретроспекції.  

Ретроспекція об’єднує форми мовного висловлення, які звертають увагу 

читача на попередньо згадану змістовну інформацію [58; 60; 136; 252; 377]. 
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Ретроспективне бачення наративу випливає із двох тверджень: 1) будь-який 

текст має адресанта (наратора); 2) будь-який акт нарації містить два 

темпоральні плани: теперішнє адресанта (і адресата) і минуле подій, які 

оповідає наратор [252, р. 127]. Виокремлюють п’ять типів ретроспекцій 

залежно від їх уведення в текст та функціонування в ньому [137, с. 12–13]:  

1) Інтродуктивна: 

(1) Little is known about my father’s family or his life before he went to 

Farney Close. What is known is that he was from a working-class family who could 

no longer deal with his criminal behavior and who hoped he would settle down at 

boarding school and focus on his education [405, р. 14]. 

Інтродуктивну ретроспекцію наратор використовує для введення нового 

персонажа в художній світ. Вона має значне смислове навантаження, будучи 

важливою для розуміння подальшого розвитку подій.  

2) Кумулятивна: 

(2) One day, when I was about five or six, I was sent home three times in one 

day for wetting my knickers and Mum was called to the school to talk about it. When 

we got home and has shut the front door, Mum turned on me straight away. Her eyes 

looked huge and round. She had a screaming fit [405, р. 44]. 

 Метою кумулятивної ретроспекції є оповідь про окремі минулі події 

з порушенням хронологічного порядку викладу. У такий спосіб складається 

ланцюг ситуацій, що пояснює дії/відчуття оповідача в сюжетному 

теперішньому. 

3) Відновлювальна: 

(3) If only I had understood at the time what I learnt many years later  – my 

headmaster, John Marshall, had told the police that I was being abused, but not by 

him [405, р. 203].  

Відновлювальна ретроспекція, яка допомагає відновити правдивий 

перебіг подій, помилково витлумачених наратором, є яскравою рисою 
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ненадійної нарації. У ній відображається опозиція наратор-дорослий ↔ 

наратор-дитина.  

4) Метанаративна (інклюзивна) ретроспекція полягає у введенні 

наратором світу, чужого для художнього, надаючи йому достовірності . 

Прикладом є введення газетних текстів, особистих щоденників, листів. 

Ретроспекції цього типу не представлені в текстах неожанру misery lit, що 

пов’язано із простою композицією цих ХТ та фігурою наратора (дитини). 

5) Ремінісцентна: 

(4) I had learnt to start screaming and crying at the top of my lungs whenever 

Mum commanded it, which she did with a certain look and a nod… I had to do this at 

virtually every shop we went to. I remember having to sit in the baby pram, which I 

hated, because I wasn’t a baby – I was five or six. I was older than all the other 

children in prams and it felt weird, but Mum could hide more shopping if I sat in the 

baby pram, so I sat in the baby pram a lot [405, р. 60]. 

Наратор вдається до ремінісцентної ретроспекції, коли поринає у спогади 

у зв’язку з асоціацією, викликаною ситуацією в сюжетному теперішньому.  

У текстах неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії 

наратор використовує засоби ретроспекції у проблемній життєвій ситуації, що 

припускає реакцію розпуки, пригадуючи минуле інших персонажів ХТ, що 

відображається на їхній жорстокій поведінці (приклад (1)), оповідаючи про 

минулі події, через які він перебуває у стані розпачу та безнадії (приклади (2), 

(3), (5)). 

При використанні ретроспекції у ХТ наративний ланцюг подій 

зупиняється, сюжетне теперішнє консервується (484 ретроспекції на 7057 

сторінок тексту). Попри значну кількість ретроспективних вставок, їхній обсяг 

в ХТ є незначним (від 1-2 речень до кількох абзаців). Аналіз ретроспекцій у ХТ 

неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії наведено  

в табл. 3.1. 
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Таблиця 3.1 

Типи ретроспекції в текстах неожанру misery lit 

Тип ретроспекції 

Кількість 

відібраних 

фрагментів (n) 

Кількість 

відібраних 

фрагментів (%) 

Інтродуктивна 22 5 

Кумулятивна 154 32 

Відновлювальна 44 9 

Метанаративна 0 0 

Ремінісцентна 264 54 

Усього 484 100 

 

У текстах творів неожанру misery lit ретроспекції представлені засобами 

різних мовних рівнів: граматичного (система минулих часів англійської мови Past 

Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous; конструкції used to do 

something, would do something), лексичного (ментальна й темпоральна лексика – 

лексеми to remember, to recall, to picture, to remind, to know, to think, memory, 

thought тощо, словосполучення на зразок 8 October 2000, that night, just a few 

weeks after, by the time I was five, one memory of this time stands out above all the 

others, when we were very young), синтаксичного (інверсія, умовні речення) 

(додаток Д).  

Проспекція об’єднує різні мовні форми віднесення змістової інформації до 

того, про що йтиметься в наступних частинах тексту [58; 60; 136; 252; 377]. 

Проспекція, як і ретроспекція, дає адресатові можливість ясніше уявити собі 

зв’язок та зумовленість подій. Проспекція скеровує увагу читача, мобілізує його 

творчий потенціал передбачати те, що буде викладено в тексті далі. Удаючись до 

проспекції, наратор у проблемній життєвій ситуації, що передбачає реакцію 

розпуки, створює підозру (suspense), формуючи очікування читача щодо 

можливого шляху розгортання подій. Наведімо приклад:  
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(5) I have spent so much of my life trying to forget what happened next that it 

has affected my ability to remember it well at all. Some of my memories of those days 

are incomplete or too painful to recall, while others are terrifying crisp and vivid. All 

my recollections are nonetheless jumbled up like jigsaw-puzzle pieces that won’t stay 

where you put them… [405, р. 105].  

У текстах творів неожанру misery lit проспекція трапляється не так часто, як 

ретроспекція, але виконує важливу текстотвірну функцію. У процесі аналізу та 

методом суцільної вибірки виокремлено 308 контекстуальних фрагментів із 

проспекцією на 7057 сторінок тексту.  

У створенні проспекції граматичні мовні засоби не відіграють основної 

ролі, оскільки немає однієї граматичної моделі та вжито всі часові форми. Проте 

проспекцію часто створюють за допомогою інверсії – стилістичного 

синтаксичного засобу, що полягає в незвичному розміщенні слів у реченні з 

порушенням синтаксичної конструкції: (6) Little did I know it, but a chain reaction 

had been set in motion that was to have disastrous, lifelong consequences [405, р. 118]. 

Основну роль у створенні проспекції відіграє темпоральна та ментальна 

лексика: to know, to be about to, to plan, to realize, to understand, to comprehend, to 

learn, next, ahead, following, as soon as, even then тощо (додаток Д). Наприклад:  

(7) I saw his sly smile as he put the medication into his pocket and knew then that 

I was about to enter one of the darkest times of my childhood [405, р. 160].  

(8) What happened next was the cruellest twist I could ever have imagined. Mum 

and Stanley were, as always, one step ahead [405, р. 170].  

У текстах неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії 

проспекція часто слугує свідченням того, що оповідач є ненадійним. Наприклад:  

(9) It is still hard for me to comprehend all that had happened in what felt like 

bloody decades. To this day, it remains difficult for me to put it in the right order, but I 

will try to give you an insight into how I felt [405, р. 155].  

(10) What happened next is written in the best order I know [405, р. 192].  

У прикладах (9), (10) основним наміром наратора є створення очікування та 

підозри про жахливі події, які з ним трапилися. Окрім цього, ці приклади 
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ілюструють ненадійність текстового адресанта. В автобіографічних текстах 

неожанру misery lit наратора-дитину почергово змінює наратор-дорослий, який, 

оповідаючи історію свого життя, пригадує дитинство та делегує свої 

повноваження вести оповідь про нього нараторові-дитині. У наведених 

фрагментах наратор сам зізнається в ненадійності. Це ставить під сумнів рівень 

його довіри (і, відповідно, довіри автора) до власної пам’яті.  

У текстах художніх творів неожанру misery lit проспективні елементи не є 

великими за обсягом (1-2 речення), тому читачеві легко повернутися до 

перерваного континууму. “Основною функцією проспекції в тексті є 

інформативність. Проспекція змінює характер співвідношення між змістовно-

фактуальною, змістовно-концептуальною та підтекстовою інформацією та формує 

спектр читацького очікування” [129, с. 174]. Саме створення й порушення спектра 

очікування надає тексту інформативну насиченість.  

І проспекцію, і ретроспекцію наратор актуалізує у текстах неожанру misery 

lit в ситуації, що передбачає реакцію розпуки, через РМА, експліковані переважно 

за допомогою ментальних дієслів (to remember, to think, to know, to suppose, to 

understand тощо).  

На рівні внутрішньотекстової комунікації ретроспекція та проспекція 

відіграють надзвичайно важливу роль у процесі спілкування наратора тексту 

неожанру misery lit із нарататором, формуючи наративний простір ХТ неожанру 

misery lit як різновиду літературної автобіографії. Ретроспекція функціонує для 

розуміння взаємозв’язку подій художнього наративу misery lit, їхньої 

інтерпретації у хронологічній послідовності. Проспекція формує очікування 

нарататора, скеровуючи його увагу відповідно до задуму наратора.  

Крім того, і ретроспекція, і проспекція яскраво відображають ненадійність 

наратора тексту неожанру misery lit. Через ретроспекцію і проспекцію 

актуалізується дуалізм оповідної інстанції, опозиція наратор-дорослий ↔ 

наратор-дитина. Через проспекцію експліковано намір оповідача передати 

власну невпевненість, закликаючи нарататора до розуміння і співпереживання. 

Тож у категоріях ретроспекції та проспекції тісно переплітаються лінгвальні та 
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психолінгвальні характеристики тексту. Моделювання художнього часопростору 

в текстах неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії відбувається 

не у хронологічній послідовності, а на емоційному, асоціативному рівні в 

належному причиново-наслідковому порядку.  

Підсумовуючи, зазначимо, що позицію текстового адресанта (наратора) 

виражено в композиційно-сюжетній організації твору, динаміці репрезентації 

подій, в особливостях оповідної системи. Прийоми проспекції та ретроспекції 

(повернення до минулих подій чи звернення до майбутніх подій) є 

взаємопов’язаними і реалізуються через різноманітні мовні засоби. Основною 

функцією їх використання є увиразнення певних аспектів, наголос на значущості 

певних компонентів відповідно до задуму текстового адресанта. Через прийоми 

ретроспекції та проспекції наратор впливає на сприйняття й інтерпретацію 

художнього тексту, скеровуючи реакцію та моделюючи смаки нарататора. 

 

3 . 1 . 2  Д о м і н а н т н і  к о м у н і к а т и в н і  і н т е н ц і ї  н а р а т о р а  в  

о п о в і д н о м у  т и п і  м о в л е н н я . На сучасному етапі розвитку лінгвістичної 

науки вагоме місце відведено проблемі висвітлення композиційно-мовленнєвих 

форм у ХТ. У мовознавстві ці компоненти мовлення фігурують під різними 

назвами: text types [S. Chatman 1990], discourse modes/modes of discourse 

[M. Fludernik 2000, M. Longo 2016, Z. McKeon 1982], methods of discourse 

[C. Hamilton 2009], types of discourse [P. Hühn 2010], функційно-смислові/змістові 

типи мовлення [А. П. Загнітко 2007, О. А. Нечаєва 1974, Г. Я. Солганик 2001], що 

підкреслює їх залежність від призначення мовлення та його змісту/смислу, або 

композиційно-мовленнєві форми [В. В. Виноградов 1959, В. А. Кухаренко 1988].  

Традиційно за функційно-прагматичним (мета висловлення) та структурно-

логічним (таксисна співвіднесеність дієслівних дій, зв’язок між предметами в 

думці) критеріями виокремлюють три основні композиційно-мовленнєві форми – 

оповідь, опис, міркування [Л. Г. Бабенко 2005, Н. В. Безсмертна 1972, М. Брандес 

2004, В. А. Кухаренко 1988, О. А. Нечаєва 1974, E. Riesel 1975, E. Schendels 1975]. 

Саме такий поділ вважають зумовленим комунікативною заданістю і 
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функційними особливостями відрізків комунікативно-мовленнєвої структури 

тексту [156, с. 21]. 

Розгляд композиційно-мовленнєвих форм у взаємозв’язку з образом 

наратора дає змогу розкрити основні ідеї й концепції ХТ. У цьому дослідженні 

дискурс наратора аналізуємо з наративної, дескриптивної та аргументативної 

перспективи, тобто в його описах, оповідях та міркуваннях. 

Як композиційно-мовленнєва форма оповідь дає уявлення про розвиток 

подій та їх послідовність (відповідно до задуму оповідача) та є найпоширенішим 

способом викладу інформації [51; 78; 164; 226; 228; 230; 280]. Ю. М. Лотман 

визначив подію як “переміщення персонажа через межу семантичного поля” [119, 

с. 282]. Ця межа може бути й топографічною, і прагматичною, психологічною, 

етичною чи пізнавальною [192, с. 14]. Подія виступає стрижнем будь-якого 

оповідного тексту.  

Оповідь відображає події та явища, тісно пов’язані між собою, як такі, що 

об’єктивно відбулися в минулому. Оповідь можна вважати основною частиною 

авторського монологічного мовлення. Вона є “відображенням реальної дійсності, 

в якій протікає роман” [164, с. 143]. Наведімо приклад: 

(11) Once Dad told me to stand up in front of the others as we sat in the front 

room. He seemed quite friendly. Then he picked up a vase and brought it down on top 

of my head in one smooth move. There was blood everywhere, and that was one of the 

many times I had to be taken to have my wounds stitched up [416, р. 84–85]. 

Як ілюструє приклад (11), характерним для оповідного типу мовлення є 

вживання минулих часів, здебільшого Past Simple, що передає послідовність 

подій. Активні дієслова в цьому фрагменті передають етапи дій, вони “тримають” 

на собі текст, фіксуючи зміну подій (told me, picked up, brought). Маркерами 

зв’язності подій виступають лексеми once та then. Ланцюговий зв’язок речень 

забезпечує лінійний зв’язок думки. 

Для оповіді характерний специфічний видо-часовий контекст, необхідний 

для того, щоб передати послідовність подій. На відміну від опису, оповідь має 

динамічний характер, є подієвою, тому й актуалізується за допомогою дієслівних 
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компонентів. Дієслівні форми Past Simple позначають дії, що змінюють одна одну 

й мають динамічний, послідовний характер, а Past Continuous – дії, що 

відбуваються в одній часовій площині й мають недоконаний характер: 

(12) I came home from school one day and hung about in the kitchen, where my 

mother was making tea in the big stained, white enamel teapot which was the piece of 

kitchen equipment that got the most use in our house. Neither of us spoke. No-one in my 

family ever said hello or asked how you were. Eventually she looked at me [416, р. 62]. 

Як композиційно-мовленнєва форма оповідь займає найбільший обсяг 

мовлення наратора в будь-якому ХТ та бере на себе основне сюжетне 

навантаження, повідомляючи про дії і стани, що розгортаються [103, c. 134]. 

Хоча для традиційного художнього наративу характерними є минулі часи, 

теперішні часи також ужито в різний спосіб. У граматичному плані теперішні 

часи є найгнучкішими, адже їх можна вживати відносно до минулого, 

майбутнього, темпорально немаркованих чи атемпоральних подій [252, р. 34–35]. 

Теперішній час у традиційному тексті художнього твору можна періодично 

вживати в контексті минулого часу [254, р. 124], перегукуючись з історичним 

теперішнім. “Історичне теперішнє використовує теперішній час для оповіді про 

минулі події” [280, р. 9]. Наратор вживає історичне теперішнє, зазвичай, у 

більшому контексті минулого часу для зображення яскравіших сцен та 

підкреслення їх емоційного впливу. Наведімо приклад:  

(13) I’m alone. I’m hungry and I’m shivering in the dark. I sit on top of my 

hands at the bottom of the stairs in the garage. My head is tilted backward. My hands 

became numb hours ago. My neck and shoulder muscles begin to throb. But that’s 

nothing new – I’ve learned to turn off the pain. I’m Mother’s prisoner. I am nine years 

old, and I’ve been living like this for years. Every day it’s the same thing. I wake up 

from sleeping on an old army cot in the garage, perform the morning chores, and if I’m 

lucky, eat leftover breakfast cereal from my brothers. I run to school, steal food, return 

to ‘The House’ and am forced to throw up in the toilet bowl to prove that I didn’t 

commit the crime of stealing any food. I receive beating or play another one of her 

‘games’, perform afternoon chores, then sit at the bottom of the stairs until I’m 
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summoned to complete the evening chores. Then, and only if I have completed all of my 

chores on time, and if I have not committed any ‘crimes’, I may be fed a morsel of food. 

My day ends only when Mother allows me to sleep on the army cot, where my body 

curls up in my meek effort to retain any body heat. The only pleasure in my life is when 

I sleep. That’s the only time I can escape my life. I love to dream [413, р. 3]. 

Основною інтенцією наратора у прикладі (13) є підсилення впливу на 

читача за допомогою спектра всіх теперішніх часів. Так наратор створює ефект 

залученості, читач ніби є свідком подій. Д. Кон стверджувала, що такий вплив 

історичного теперішнього не можна розглядати як характерну рису теперішньої 

нарації, оскільки він прямо залежить від опозиції теперішнє ↔ минуле [230, 

р. 99]. Якби теперішній час не функціонував у звичному часовому оточенні 

наративу, то його часові відхилення не були б помітними і, відповідно, не було б 

драматичного впливу та яскравішої оповіді.  

Важливу функцію в оповідних структурах виконують дискурсні маркери 

– мовні одиниці, які використовують для встановлення зв’язку між певним 

сегментом дискурсу та попереднім висловленням [106; 140; 256; 2694 293; 

346; 360]. Їхньою основною функцією є організація вербальної діяльності 

оповідача, керування процесом взаємодії з адресатом, вираження 

суб’єктивних відношень.  

(14) Afterward, the police officer kindly led me through the maze of corridors as 

we made our way from room to room for lots of examinations, tests, blood samples and 

X rays. I found myself moving in a daze … I became so scared that I first asked, then 

begged the policemen to check around every corner and enter every room before I did. I 

knew that somewhere out there Mother was poised, ready to snatch me away. At first 

the officer refused, and only after I became so petrified that I couldn’t breathe or move 

did the policemen humor me and follow my requests [413, р. 32]. 

Як видно з прикладу (14), оповідь є зображенням подій/явищ, що 

відбуваються не одночасно, а одна за одною або ж зумовлюють одна одну. 

Дискурсні маркери зі значенням темпоральності (у прикладі (14) – afterward, as, 

first, then, at first, only after) найчастіше трапляються в текстах неожанру misery lit, 
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оскільки їх наратор вживає, щоб передати події у логічній послідовності, що є 

його основною інтенцією в оповідному типі мовлення. Також натрапляємо на 

дискурсні маркери зі значенням просторовості, причиново-наслідкових 

відношень, протиставлення, умови, доповнення тощо.  

Оповіді також властива темпоральність, адже в ній особливу увагу 

приділяють тій послідовності, у якій відбуваються події. Передаючи різні 

моменти в часі та взаємозв’язки між ними, оповідь надає читачеві змогу 

інтерпретувати часові послідовності. Позначення місця, дії, назви суб’єктів, що 

виконують дії, позначення самих дій, темпоральні вказівники – це мовні засоби, 

за допомогою яких ведеться оповідь:  

(15) By this time I was so accustomed to the violence that the pain didn’t matter, 

I accepted that I was going to feel pain every day anyway. My injuries were neither here 

no there for me [416, р. 86]. 

“Події в оповіді пов’язані одна з одною як причина з наслідком, наслідки, 

своєю чергою, спричиняють наступні наслідки до остаточного результату. Навіть 

якщо дві події очевидно не пов’язані між собою, ми припускаємо, що вони 

можуть бути пов’язані, на іншому, вищому рівні, який виявиться пізніше” [225, 

р. 46]. Відтак, події подають у хронологічній послідовності або у причиново-

наслідкових відношеннях.  

Вербальними маркерами оповідності є: дієслова дії, вжиті в минулому, зрідка 

теперішньому, часі, представлені в певній послідовності, іменники з конкретним 

значенням, дискурсні маркери темпоральності, просторовості, причиново-

наслідкових зв’язків та ін. Дієслова в оповідному типі мовлення, на відміну від 

описового, завжди акціональні та повністю передають властиві їм лексичні значення.  

Крім того, саме в оповіді реалізовано категорії проспекції та ретроспекції, 

коли наратор натякає на майбутні події або згадує минулі: 

(16) I tried to schedule every other weekend off, on the off chance of visiting 

Father in San Francisco. Over the years, I had left hundreds of messages to all the fire 

stations throughout the city [413, р. 232]. 
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У ХТ композиційно-мовленнєві форми майже ніколи не трапляються в 

чистому вигляді, а органічно поєднуються. Без такого поєднання ХТ мав би 

протокольний характер. І. Р. Гальперін вважає, що синтез оповідного й описового 

контекстів є характерною рисою мови художньої прози [60]. Наприклад: 

(17) Once while walking home from school, a couple of the football boys teased 

me about using crayons. I wanted so badly to tell them off, but I knew I’d probably 

screw that up, too. I ran off, my feeling hurt. Soon I met up with another kid from my 

class named John. Like me, John stuck out. He had scraggly, long black hair and thin, 

worn-out clothes. John had a very distinctive walk, and I suddenly realized that no one 

seemed to pick on him [413, р. 137]. 

У прикладі (17) опис органічно вплетено в оповідь, він не перериває її. У 

такий спосіб наратор надає читачеві коротку інформацію (1-2 висловлення) про 

нового персонажа, якого він вводить у текст. Порівнюючи опис та оповідь, 

Н. С. Валгіна зауважує, що “структура оповіді може мати різну форму, але ці 

відмінності не є такими численними, як у структурі опису. Усі вони, так чи 

інакше, пов’язані з характеристикою активного виявлення дії, з вказівкою на 

перехід від однієї події до іншої” [51, с. 57]. 

Узагальнюючи сказане, зазначимо, що “серед основних ознак оповідних 

текстів виділяються: наявність провідної ідеї, плановість, логічна послідовність 

розташування мовного матеріалу в тексті, динамічність, активність дієслівних 

форм, їхня повнозначність” [98, с. 216]. 

Характерною ознакою оповіді у ХТ неожанру misery lit як різновиду 

літературної автобіографії є її суб’єктивний характер. Наратор оповідає лише про 

ті події, які вважає важливими, та може замовчувати іншу інформацію. Яскравим 

засобом для привернення уваги нарататора до подій у ХТ є чергування 

використання наратором теперішніх і минулих часів. Теперішні часи при цьому 

виступають засобом зближення наратора з нарататором, формуючи в останнього 

відчуття безпосередньої присутності в певній ситуації.  

У композиційно-мовленнєвій формі оповіді КІ наратора актуалізовано через 

усі типи МА – РМА, ДМА, КМА, ЕМА. Засобом вияву КІ є дієслівний складник у 

дійсному способі теперішнього або минулого часу.  
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Оповідь як композиційно-мовленнєва форма є серцевиною ХТ та несе 

основне художнє навантаження, містячи основну змістову інформацію. За своєю 

сутністю тексти неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії є 

ретроспективними та оповідними. Адже базовою, текстоформувальною 

комунікативною інтенцією наратора (текстового адресанта) є бажання повідомити 

про події, що трапилися з ним, оповісти про пережиті страждання, травми. 

Основна інтенція наратора – це відобразити послідовність подій та їхню динаміку, 

процеси пришвидшення чи сповільнення дії, акцентувати уваги на певних 

моментах. Будь-яке повідомлення про події містить не лише інформацію, а й 

виражає ставлення автора-наратора до того, що повідомляється. Створюючи ХТ, 

наратор передусім прагне подати емоційну, пізнавальну інформацію, розкрити 

основне смислове навантаження тексту. 

 

3 . 1 . 3  Д о м і н а н т н і  к о м у н і к а т и в н і  і н т е н ц і ї  н а р а т о р а  в  

о п и с о в о м у  т и п і  м о в л е н н я .  Важливою характеристикою художнього 

дискурсу та одним з основних компонентів монологічного мовлення текстового 

адресанта є опис, оскільки він допомагає створювати художні образи, що і є 

однією з цілей такого типу дискурсу [51; 78; 80; 164; 226; 228; 230; 280]. Як 

композиційно-мовленнєва форма опис залежить від позиції оповідача. Він 

спрямований на “зображення цілої низки ознак, явищ, предметів або подій, що 

необхідно уявити собі одночасно” [98, с. 216]. Наведімо приклад: 

(18) To be fair, I don’t know how it would have been possible to make a meal 

every day and serve it on plates to everyone who was living in that flat. It had only four 

rooms, apart from the bathroom and kitchen, and there were twelve people living in it, 

three adults and nine children. The third adult, if you can believe it, was our lodger, a 

drinking pal of my father’s called Harry… [416, р. 16–17]. 

У прикладі (18) наратор коротко описує своє житло та викриває свою 

присутність, уживаючи вставні та вставлені конструкції to be fair, if you can 

believe it, ніби звертаючись безпосередньо до читача, що підкреслює 

суб’єктивність його оповіді. “Художній опис завжди суб’єктивний, мовець 
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здебільшого фіксує ті ознаки предмета або ситуації, які важливі саме для нього, 

тому в художньому описі важлива категорія суб’єктивної модальності… 

Суб’єктивність художнього опису реалізована за допомогою вставних та 

вставлених синтаксичних конструкцій, мовець не лише фіксує окремі фрагменти 

дійсності, а й коментує їх відповідно до внутрішнього світовідчуття” [94, с. 13]. 

Опис “фіксує ознаки об’єктів та суб’єктів, дій та станів, і тому є переважно 

статичним” [103, с. 136]. Найпоширенішими в текстах неожанру misery lit є описи 

із предметною та якісною ремою. Наведімо приклад: 

(19) The yellow and candy-apple-red Murray bicycle with its metallic-red 

banana seat was my prized possession [413, с. 81]. 

Приклад (19) є описом із якісною ремою, оскільки тут можна логічно 

виділити слова, що називають якості, ознаки – yellow, candy-apple-red, metallic-

red, prized. Дієслова тут нерематичні, вони не виражають активної дії. У 

синтаксичному плані опис часто оформлено дієсловами to be, to have та їхніми 

синонінами, дієсловами відчуттів (зорові і слухові ефекти). Дієслова в описах або 

семантично послаблені, або мають якісно-зображувальне значення, передають 

якість, характеристику предмета, а не позначають активну дію.  

(20) I looked down at different parts of my body. My legs and arms were a 

combination of yellow and brown. Dark circles of purple bruises faded on top of fresh 

rings of blue bruises – where I was either grabbed, punched or slammed down on the 

kitchen floor. When the doctor came into the room he seemed very concerned about my 

hands and arms. My fingers were dry, raw and red from all the years of using the 

combinations of cleaning chemicals… [413, р. 32]. 

У прикладі (20) основне смислове навантаження несуть іменники, саме 

вони створюють фон описуваної картини. Предметний контекст тут активно 

підкреслено якісним (yellow, brown, dark, purple, fresh, blue). У ХТ опис 

виступає надзвичайно важливим елементом, що дає змогу яскраво й образно 

представити предмет, людину, подію, явище. Опис тісно пов’язаний із лицем 

(портретизація), місцем (сценічність), умовами (ситуативність) дії [73, с. 137]. 
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Традиційно до опису відносять портрет і пейзаж, тобто повідомлення про 

зовнішні ознаки дійової особи та обстановки дії [103, с. 68]. Наведемо 

приклади: 

(21) Mum wasn’t a tall woman, maybe only a few inches over five feet, but she 

was built like a bulldog… It wasn’t that she was overweight, but she had broad 

shoulders and arms as powerful as a boxer’s … Her clothes were always shabby and 

often grabby, and the only feminine thing about her that I can recall from my early 

childhood was the red patterned headscarf, tied under her chin, that she almost always 

wore when she was out [416, р. 5–6]. 

(22) I never knew him as anything other than a vicious-tempered drunken animal. 

He did manage to hand on to the only job I recall him having, working as a council 

lavatory cleaner at the public conveniences in Lambeth, but he drank constantly [416, 

р. 12]. 

Портрет виступає одним із головних засобів індивідуалізації персонажа. 

Приклади (21), (22) є різновидами портретного опису, наратор описує свою матір і 

свого батька, використовуючи здебільшого іменники (woman, shoulders, arms, 

skin, hair, face, clothes) та прикметники (tall, overweight, broad, powerful, fair, dark, 

straight, faded, shabby, grabby, vicious-tempered). Специфіка опису, зокрема 

портретного, пов’язана з перерахуванням ознак. Тому в таких описах превалюють 

іменники і прикметники, що характеризують іменники. У прикладі (21) 

спостерігаємо точний художній опис зовнішніх ознак людини, а приклад (22) є 

описом внутрішнього портрета, що допомагає краще зрозуміти особистість 

персонажа. Портрет завжди номінативний та оцінювальний [103, с. 136]. Опис 

експліцитно містить суб’єктивну оцінку текстового адресанта та модальність, 

тобто безпосередньо вказує на розподіл його симпатій та антипатій. 

Важливу функцію в текстах неожанру misery lit як різновиду літературної 

автобіографії відіграють пейзажні описи. Їхнім основним завданням є створення 

фону сюжетних подій. Істотним є те, що пейзаж має не стільки просторову, 

скільки антропоцентричну спрямованість, оскільки є засобом поглибленого 

роз’яснення образу персонажа та його стану. Пейзажних описів природи в текстах 
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творів майже немає, проте наратор часто вдається до опису приміщень (своєї 

домівки, сиротинця, будинку прийомних батьків тощо): 

(23) The floor of the basement room was screeded with filthy concrete and there 

must have been half a dozen old wooden rat traps scattered here and there, their 

spring catches rusted solid. The walls were plastered and painted, although it was 

impossible to tell what colour it was under the grime… By the time we’d been there a 

few months the whole room smelt evil, stale and decaying, with an underlying stench 

that made me think of the alley behind one of the local pubs where men too drunk to get 

to the toilet relieved themselves [416, р. 33]. 

Наратор тексту неожанру misery lit часто вдається до подієвих описів. 

Подієві описи складно виокремити в тексті через їх схожість з іншою 

композиційно-мовленнєвою формою – оповіддю. На думку Н. С. Валгіної, 

подієвий опис – це картина, яку спостерігають збоку [51, с. 55].  

(24) The other visits were just as long. At times I was too scared to talk and long 

moments of silence followed. Other times, for no apparent reason and not 

understanding why, I’d burst into tears… Sometimes we would lie at the end of the 

couch, and I would talk about things that were of no relation to my bad past. During 

those times I would play with the long strands of Ms Gold’s shiny hair. I soon began to 

trust Ms Gold [413, р. 38]. 

Хоч у прикладі (24) і наявні дієслова руху, це не рух предметів, за якими 

спостерігають, а радше рух думки спостерігача, тобто наратора. Зміни стану тут 

не пов’язані з активними діями певних суб’єктів/об’єктів, це переходи від одного 

стану до іншого, за якими спостерігають збоку. Форма описових фрагментів 

призначена для зображення. У прикладі (24) наведено опис регулярної 

повторюваної дії, який реалізується за допомогою конструкції would do something 

на позначення звички в минулому. 

Виявлено, що в текстах неожанру misery lit переважають подієві (46%) та 

портретні (36%) описи. Оскільки тексти творів є автобіографічними, наратор 

оповідає свою історію, то цілком очевидним є використання великої кількості 

подієвих описів. До портретних описів відносимо описи наратором інших 
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персонажів, а також самого себе, свого внутрішнього стану, почуттів. Пейзажні 

описи рідко пов’язані з описами природи. Здебільшого це описи житла наратора, 

приміщень, у яких він перебував, закладів для неповнолітніх. 

Співвідношення різних типів опису в текстах неожанру misery lit як 

різновиду літературної автобіографії наведено на рис. 3.1. 

 

46%

36%

18%

подієвий

персонажний

пейзажний

Рис. 3.1. Співвідношення типів опису в текстах неожанру misery lit 

 

Вербальними маркерами дескриптивності є прикметники у функції епітету, 

іменники, прислівники, дієприкметники. Лінгвальними експлікаторами 

дескриптивності також є стилістичні прийоми (порівняння, метафори, епітети, 

гіперболи). Часто трапляються паралельні синтаксичні конструкції:  

(25) Over the next few months, I had some wild and wonderful days. I tried most 

drinks and didn’t like them. I tried most drugs and didn’t like them either. I tried 

pretending to be someone else for a while and that was fun…[405, р. 218]. 

У текстах неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії саме 

за допомогою композиційно-мовленнєвої форми опису наратор має змогу 

транслювати семантику розпуки, яка наскрізно проходить через увесь текст: 

(26) My life would be characterized by more than mere poverty. You can be poor 

but emotionally stable. You can have little but be rich in love. There may be material 

things you cannot have, but there is often that bedrock of emotional security that 

protects you. This was the way of life enjoyed by the vast majority of our neighbours. 

We lived somewhere else entirely. Abuse comes in many forms and we would be victims 
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of it. It was a different kind of abuse from that which I would suffer in Quarriers. It 

wasn’t governed by malice or sexual deviance. This abuse would be born of ignorance 

and living in an emotional vacuum [420, р. 48]. 

Дескриптивність допомагає авторові зображати деталі (якості й характерні 

риси предметів, персонажів, обстановки), які “впливають на сприйняття сюжету, 

але не є елементами сюжетного руху” [122, с. 123]. Вплітаючись у мовлення 

наратора, опис виконує різні стилістичні функції. Для дискурсу неожанру misery 

lit як різновиду літературної автобіографії характерні детальні описи людей, місць 

та їхніх ознак. Найпоширенішими є описи з якісною або предметною ремою. 

У цьому типі мовлення немає руху, для нього характерна статичність. 

Опису загалом властива й суб’єктивна модальність. Наявність в описах емоційно-

оцінювальних слів створює й доповнює образ наратора. Загалом смислове 

навантаження опису має імпліцитний характер та зумовлює розгортання змістово-

фактуальної інформації, маючи на меті стимулювати читача до виявлення 

додаткових прагматичних настанов. 

 

3 . 1 . 4  Д о м і н а н т н і  к о м у н і к а т и в н і  і н т е н ц і ї  н а р а т о р а  в  

м і р к у в а н н я х  я к  т и п і  м о в л е н н я .  Як композиційно-мовленнєва форма 

міркування відіграє важливу роль у смислоутворенні тексту [51; 78; 80; 164; 228; 

280]. Виступаючи як узагальнена точка зору текстового адресанта, воно має 

форму роздумів про ситуацію чи предмет, що представлені послідовно, та подає 

“інформацію про причиново-наслідкові зв’язки між об’єктами та діями, які 

існують у пере- і постконтексті” [103, с. 141].  

Міркування часто доповнено елементами оповіді та опису, тому їх іноді 

називають комбінованою композиційно-мовленнєвою формою. Наприклад: 

(27) I was pushed out of the flat every day for hours on end by my mother and left 

to go where I wanted, and I was quite proud of knowing my way around…There was a 

playground there with swings and a roundabout, and there were ponds near to it that I 

could walk round and throw stones into. It was interesting and peaceful. I had no idea 

that it was also a place that could have been deadly for a toddler on his own and that no 
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child that young should have been left wandering round it. No normal person would 

have that to such a small child, of course. My mother and father wouldn’t have thought 

twice about it, but they weren’t normal. And, in any case, even at that age I didn’t want 

to go home [416, р. 4]. 

У прикладі (27) наратор починає свій МА з опису звичних для нього 

подій та місць, плавно переходячи до усвідомлення та роздумів про 

адекватність поведінки його батьків. З огляду на те, що композиційно-

мовленнєві форми рідко трапляються в ХТ у чистому вигляді, часто 

виокремлюємо міркувальну домінанту, яка поєднує аргументативні, описові та 

оповідні компоненти.  

Міркування виступає репрезентантом думки наратора, оскільки відображає 

його життєві уявлення і переконання та сприяє найбільшому розкриттю змістово-

концептуальної інформації. 

Часто натрапляємо на міркування з елементами оповіді, у фрагментах якої 

використано суб’єктивно-модальні конструкції зі семантикою припущення.  

(28) For a while, this further convinced me that I must be making it happen. If 

not, then why did it happen everywhere I went? It wasn’t until I witnessed for myself 

other children being abused in the units that I came to realise that this wasn’t just 

happening to me – it was happening to lots of children. I also saw that these children 

didn’t do anything to deserve the abuse they were handed out: they were told they were 

being punished, but I could see that they had done nothing wrong. So once again, I 

considered that maybe it wasn’t me turning people into abusers. Maybe, just maybe, I 

didn’t deserve this treatment either. As this dawned on me, my feeling of injustice 

began to escalate. Why were people allowed to get away with this? 

Life was changing so fast it was hard to form and hold an opinon of anything for 

very long. I had come to realize that the voice inside my head was in fact just me trying 

to calm me down, which was a relief, as I had honestly believed I had been going mad 

for a while there [405, р. 176–177]. 

Через припущення наратор дає зрозуміти нарататору, що виражає власне 

бачення ситуації, про яку розповідає, і при цьому дає змогу адресатові самому 
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вирішувати, чи погоджується він з викладеною оцінкою. Такий спосіб оповіді-

міркування заглиблює нарататора в сюжет твору і створює ілюзію присутності в 

ситуаціях, які розгортаються за задумом наратора. Міркування органічно 

переплітаються з оповіддю, без якої неможливе повноцінне осмислення тексту 

художнього твору. Основною характеристикою міркування є наявність логічного 

зв’язку між думками, попередні судження є основою для наступних, в результаті 

чого постає відповідь на поставлене запитання. 

Часова перспектива в міркуванні зазвичай нівелюється, виводячи думки 

наратора в позачасову площину, проте трапляються випадки, коли часова 

перспектива позначає етапи розвитку думки, закріплення певних принципів.  

Інтенцію в міркуваннях у ХТ відображено в текстових скрепах на зразок I 

think, I considered, It seemed, This dawned on me і т.д. Ці слова дають інформацію 

про справжню позицію адресанта. Наведімо приклад: 

(29) To begin with, my stealing was a way of surviving, but it quickly progressed 

into something else … I think this was the first time I started to notice the gaps between 

us all and I really didn’t like what I was seeing, but at the same time, my brain started 

thinking, How do I do that? How do I get some of what they have? [405, р. 216]. 

У прикладі (29) наведене міркування є внутрішнім монологом та засобом 

характеристики наратора, оскільки демонструє перебіг його думок, доступ до 

якого зазвичай обмежений. “Міркування є одним із проявів внутрішнього 

мовлення в зовнішньому висловленні, вираженому в художньому тексті у викладі 

монологічного висловлення” [89, с. 8]. Через нього відбувається реалізація 

комунікативної функції внутрішнього мовлення. Воно має свою природу, свої 

лексичні та синтаксичні особливості, є способом вирішення проблеми, тому ми 

його розглядаємо як дискурсний, зафіксований у тексті МА. Це мовленнєве 

вираження думки, де сукупність лінгвальних засобів є моделлю вербалізації 

операцій мислення [89, с. 8]. Завдяки своїй експліцитності міркування найповніше 

відображає ставлення наратора до предмета висловлення, сприяючи оптимальній 

реалізації таких текстових ознак, як прагматичність та комунікативність. 
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Модель з аргументативною домінантою розбудовується за типовою схемою 

умовиводу: теза → аргументи →висновки. Теза є твердженням, яке треба 

довести/спростувати/пояснити, під аргументами розуміємо докази з наведеними 

прикладами, висновки відображають остаточну думку. Міркування бувають 

повними й неповними (без прикладів, висновку). Перший та третій елементи є 

факультативними, центральний – аргументи – обов’язковий.  

(30) (1) Church was hard too. (2) I could never understand for the life of me why 

we were given a penny that had to go in the collection plate when there never seemed to 

be any money in the house to buy food. (3) I also couldn’t understand how one of my 

brothers always seemed to have money on a Monday morning. (4) I was obviously a bit 

stupid, because it took me a while to work out that he was palming his penny and 

probably taking a few more from the plate [416, р. 91]. 

(31) It was obvious to me that there was something wrong with us. We just 

couldn’t live like other people did. We had no self-control because our parents didn’t 

have any around us [416, р. 77]. 

Приклад (30) є взірцем повного роздуму, у якому наявні всі складники: 

теза, аргументи та висновки. Теза (1) вводиться за допомогою РМА. 

Мовленнєві акти (2)-(3) є аргументами. Вони вводяться паралельними 

синтаксичними конструкціями I could never understand. У висновку (4) 

оповідачеві нарешті вдається зрозуміти ситуацію. Неповний роздум 

представлений у прикладі (31), у якому спостерігаємо тезу й аргументи, без 

висновків. “Частину логічної структури міркування можуть становити інші 

текстово-дискурсивні форми – повідомлення та опис, які у цьому випадку 

виступають як його аргументативна частина” [89, с. 9]. Міркування також 

сприяє розвитку проспекції та ретроспекції, підсумовуючи попередню 

інформацію та створюючи простір для розгортання подальшої інформації. Саме 

тому воно є невід’ємним елементом текстотворення. 

Типовими для текстів неожанру misery lit є міркування про любов/нелюбов 

батьків, суспільну неприйнятність, які сповна експлікують семантику розпуки 

оповідача тексту неожанру misery lit: 
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(32) This was a particularly vicious beating, but violence of this kind seemed 

normal to me. It was what parents were for, what they did to you. If I thought about it at 

all I believed it was no more than I deserved and that it was my fault I brought this kind 

of punishment on myself. I often thought that if only I wasn’t so bad I would get 

affection and sympathy. I was beginning to ask myself why I was always in trouble. 

There had never been a moment when being good got any reward, but I still tried hard 

to do what they wanted. Especially for my father. I wanted to be loved, but most of all, 

even from a young age, I wanted to make my dad happy [416, р. 13]. 

(33) I wanted to be part of… big happy gang, but even then I felt as if I was a 

long way off from them, separated from those other children by more than my age and a 

line of railings. I had already half realized that for reasons I couldn’t yet understand I 

would never be able to join in. It felt bad. I was the ninth of ten children and I already 

knew exactly what loneliness was [416, р. 24]. 

Міркування наратора текстів неожанру misery lit часто насичені риторично-

питальними та окличними реченнями. Використання загальних питальних речень 

надає додаткового значення невпевненості. До прикладу: 

(34) I just don’t understand. Why? Why won’t she even talk to me? Am I that 

bad? Why didn’t you tell me she was coming over? Why? I didn’t tell her to come over, 

did I? Did I tell her to beat me… to… not feed me for days or… or to have me live and 

sleep in the garage like… like… an animal? [413, р. 82]. 

Використання питальних речень у прикладі (34) акцентує увагу на тому, що 

відповіді на запитання оповідача ще не знайдено. Тональність роздуму навіює 

відчай та розпуку. Замовчування, паузи, графічно репрезентовані трикрапкою, є 

ознакою пауз у міркуванні. Автор намагається відтворити не лише змістові 

характеристики роздуму, а й його здійснення в часі. Читач ніби спостерігає збоку, 

як наратор розмірковує, ледь стримуючи сльози. У цьому прикладі також 

спостерігаємо стилістичний прийом градації – поступового нагнітання задля 

підвищення (клімаксу).  

Для міркувань характерні різні мовні засоби: лексичні, морфологічні, 

синтаксичні. Основною характеристикою міркування як лексико-семантичної 
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структури є його узагальнений характер, що передається різними засобами, серед 

яких наявність безособових займенників, абстрактних іменників, конекторів. 

Важливою граматико-синтаксичною характеристикою є вживання в тезовій 

частині міркувань питальних речень, що виражають КІ наратора і прагматичну 

спрямованість міркування, а також наявність складнопідрядних речень причини. 

Підсумовуючи, зазначимо, що міркування як композиційно-мовленнєва 

форма характеризується такими ознаками: наявність у ньому логічних частин 

(тези, аргументів та висновку), контамінація з іншими типами мовлення – описом 

та оповіддю, наявність типових лексико-семантичних, граматико-синтаксичних та 

стилістичних засобів (абстрактних іменників, пояснень, вживання теперішнього 

часу, вживання питальних речень, риторичних запитань). 

У прагматичному ракурсі дослідження композиційно-мовленнєвих форм 

належить зазначити, що на відміну від семантичної функції, яка керує функцією 

повідомлення, прагматична функція керує функцією впливу. Так, із погляду 

семантики, оповідь оформлює текст як подію, опис – як зовнішність, місцевість, 

картину природи, міркування – як коментар, доказ, роздум тощо. Із позиції 

прагматики, функція впливу виглядає як інтонаційне оформлення, тональність 

усього тексту або його частин. Як зазначає І. А. Бехта, “процес пізнання смислу 

тексту метафорично співвідноситься з прагматичною метою художнього тексту. 

Концептуальна картина світу читача змінюється під впливом прочитаного й 

пропущеного через свідомість художнього тексту” [24, с. 69].  

Усі три композиційно-мовленнєві форми мають важливе значення у процесі 

репрезентації трьох типів комунікативних ситуацій, виявлених у текстах 

неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії – проблемна життєва 

ситуація, що припускає реакцію 1) спонуки, 2) розпуки, 3) протесту. Саме в 

оповіді, описі та міркуваннях оповідач через МА реалізує свої КІ, формуючи в 

такий спосіб конкретні комунікативні ситуації.  

Тож у процесі смислотворення важливу роль відіграють усі композиційно-

мовленнєві форми – оповідь, опис та міркування. Вдале поєднання всіх трьох 

типів мовлення забезпечує структурну єдність та зв’язність ХТ. Оповідь, опис та 
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міркування відносно рівноцінно представлені в текстах неожанру misery lit як 

різновиду літературної автобіографії. Співвідношення цих типів мовлення в 

текстах неожанру misery lit наведено на рис. 3.2. 

 

 

Рис. 3.2. Співвідношення композиційно-мовленнєвих форм  

у текстах неожанру misery lit 

 

Методом суцільної вибірки було відібрано 3974 контекстуальні текстові 

фрагменти із композиційно-мовленнєвими формами оповіді, опису та міркування: 

оповідь – 1391 (35%), опис – 1113 (28%), міркування – 1470 (37%).  

Описи становлять найменшу частину мовлення наратора, є доволі 

лаконічними, стосуються минулого головних та другорядних персонажів, їхніх 

особистісних рис. Значну частину становлять подієві описи, адже основна 

інтенція оповідача – це повідомити читачеві історію свого життя. Сюди 

відносимо описи шкільних буднів, спілкування із соціальним працівниками, 

членами сім’ї, однолітками та ін. Подієві описи близькі до оповіді як 

композиційно-мовленнєвої форми, але відрізняються характером зображення 

подій. При описі вона статична, її часто подано як звичку чи регулярно 

виконувану дію, тимчасом як в оповіді маємо справу з динамічною подією. У 

композиційно-мовленнєвій формі опису найповніше реалізовано розпуку 

текстового адресанта неожанру misery lit.  
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Оповідь виступає каркасом художнього тексту, невід’ємним його 

елементом. Оскільки художні тексти misery lit є неожанром літературної 

автобіографії, то весь текст є ніби великою “оповіддю” наратора. Для аналізу в 

цьому дослідженні було відібрано лише текстові фрагменти, що стосуються 

безпосередньо “Я” наратора, його дій. За допомогою оповіді наратор тексту 

неожанру misery lit передає всі три реакції – розпуки, спонуки та протесту. 

Важливу роль в усіх текстах неожанру misery lit відведено міркуванням 

оповідача. Саме в них реалізуються його основні КІ. Він прагне розкрити і 

показати свої страждання, пережиті в дитинстві, винести їх на загал аудиторії, а 

найголовніше, сам збагнути, чому ті чи інші події відбулися в його житті, та хто у 

всьому винен. Роздуми слугують оповідачеві неожанру misery lit для передачі 

своєї розпуки, яка, накопичуючись, переходить у протест.  

Підсумовуючи, зазначимо, що кожна композиційно-мовленнєва форма – 

оповідь, опис чи міркування – відіграє свою важливу роль у ХТ та творенні його 

смислу. Наратор, вміло використовуючи ці типи мовлення та поєднуючи їх, 

комунікує з нарататором, намагається донести йому свою історію та вплинути на 

нього в певний спосіб згідно зі своїми комунікативними намірами. 

 

3.2 Структурно-семантичний патерн комунікативних інтенцій наратора 

в сучасній британській художній прозі 

 

Основною прагматичною властивість ХТ є цілеспрямованість текстової 

комунікації – ХТ є вербальною формою втілення комунікативних інтенцій 

текстового адресанта (наратора). Незаперечним є те, що створення тексту та його 

цілісність зумовлено комунікативними інтенціями оповідача.  

Прагматичною формою реалізації комунікативної інтенції наратора в 

художньому тексті є висловлення – мовленнєвий акт та його іллокутивна сила. 

Теорія мовленнєвих актів (ТМА) сформувалася у працях лінгвістів Оксфордської 

школи (J. Austin, J. Searle, P. Strawson). В її основу покладено поняття 

мовленнєвого акту як мінімальної одиниці спілкування, який реалізується в 
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умовах мовленнєвої комунікації. Незважаючи на те, що ТМА спочатку 

зосереджувалася на висловленнях у реальних ситуаціях живого спілкування, 

поняття мовленнєвий акт варто розглядати як загальний термін для будь-якого 

типу використання мови (й усного, і письмового) [J.-K. Adams 1985, K. Bach 1979, 

T. van Dijk 1981, M. Locher 2017, J. Mey 1993, M. L. Pratt 1977, J. Searle 1979, 

M. Short 1981, Е. С. Азнаурова 1988, Г. Г. Матвєєва 1984]. ТМА під час аналізу 

ХТ зміщує фокус уваги з тексту як стабільного об’єкта (у ракурсі формалізму) з 

властивими йому внутрішніми особливостями на текст як рухомий 

(неоднозначний) об’єкт з індивідуальним сприйняттям та інтерпретацією. 

Мовленнєві акти аналізували та класифікували багато лінгвістів [J. Austin 

1975, K. Bach 1979, B. Fraser 1975, R. Harnish 1979, G. Leech 1983, J. Searle 1969, 

D. Wunderlich 1972, Л. Р. Безугла 2007, В. В. Богданов 1990, В. І. Карасик 2002, 

Г. Г. Почепцов 1987, І. П. Сусов 1980, Н. І. Формановська 2002 та ін.]. У цьому 

дослідженні послуговуємося класифікацією мовленнєвих актів на основі 

іллокутивної мети, яку запропонував Дж. Серль. Він виокремив п’ять класів: 

репрезентативи (representatives), директиви (directives), комісиви (commissives), 

експресиви (expressives) та декларативи (declaratives) [168, с. 120–121]. 

 

3 . 2 . 1  С т р у к т у р н о - с е м а н т и ч н а  х а р а к т е р и с т и к а  

к о м у н і к а т и в н и х  і н т е н ц і й  н а р а т о р а  в  м о в л е н н є в и х  а к т а х  

“ р е п р е з е н т а т и в и ” .  Репрезентативи (які також фігурують у лінгвістичній 

термінології як констативи [K. Bach 1979, R. Harnish 1979, Г. Г. Почепцов 1987] 

або асертиви [G. Leech 1983]) є МА, які фіксують відповідальність мовця за 

повідомлення, його істинність. Сюди належать МА з іллокутивною силою 

повідомлення, опису, ствердження, пояснення, констатації факту. Л. Р. Безугла 

зазначає, що “інтенція адресанта в разі реалізації мовленнєвого акту асертивного 

типу складається з іллокутивної цілі адресанта представити деякий стан речей як 

істинний та перлокутивної цілі змусити адресата повірити в цю істинність” [18, 

с. 209–210].  
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(35) At first I don’t think I really believed that the other children didn’t like me 

simply because of the colour of my skin. So, despite all the handicaps Mum thought up 

for me, I didn’t give up hope that if I tried hard enough, someone would eventually like 

me. I was constantly trying to think of ways to make that happen – always without 

success. At least at school they only called me names and refused to sit next to me, 

whereas in the street people sometimes threw stones and eggs at us. Their hostility 

towards us was as frightening as it was baffling to me, and I simply didn’t understand 

why they were so angry and full of hatred [402, р. 59]. 

За словами Г. Фреге, за допомогою розповідних речень [РМА] виражається 

визнання істинності. При цьому не треба вживати лексему “істинно”. І навіть 

якщо воно використовується, то стверджувальна сила полягає не в ньому, а у 

формі розповідного речення; якщо стверджувальна сила губиться, навіть лексема 

“істинно” не може її відновити [259, S. 36]. На думку А. Вежбицької, РМА мають 

неабияку актомовленнєву потенцію, оскільки в них експліцитно або імпліцитно 

наявний семантично нерозкладний примітив “я кажу” [391, р. 251], який 

переводить будь-яке висловлення до мовленнєвих дій. У такий спосіб глибинна 

структура висловлення у прикладі (35) є такою:  

I [narrator] inform you [narrattee] that at first I don’t think I really believed that 

the other children didn’t like me simply because of the colour of my skin. Despite all the 

handicaps Mum thought up for me, I didn’t give up hope that if I tried hard enough, 

someone would eventually like me…  

У текстах неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії РМА 

першочергово функціонують для повідомлення міркувань наратора, 

представлення його описів персонажів, подій, явищ, його інтерпретації подій, у 

такий спосіб будучи зафіксованими в усіх композиційно-мовленнєвих формах.  

За допомогою РМА наратор ознайомлює нарататора зі світом ХТ, описуючи 

все: персонажів, події, що відбуваються, місця, явища тощо. Переважною часовою 

формою є група минулих часів. Наведімо приклад: 

(36) The day-to-day problems of the Whelan family were less philosophical than 

actual… Ma spent a lot of time in bed, leaving us to fend for ourselves in a hand-to-
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mouth existence. A mother’s duty fell to Jeanette, and it was she who tried to hold us 

together. Ma didn’t even dress us or put shoes on our feet. That was the role of social 

workers, who would trail us to Glasgow city centre for new clothes [420, р. 54]. 

За С. А. Сухих, функцією репрезентативів є уявлення про стан речей, а 

їхніми мовленнєвими виявами є висловлення про стан речей, особистої думки, 

переконання та обґрунтування [170, с. 41]. РМА у функції міркування 

представлені, як правило, у вигляді внутрішнього мовлення наратора:  

(37) At first I thought I was a bad boy. Then I thought Mother was sick because 

she only acted differently when my brothers were not around and my father was away at 

work. But somehow I always knew Mother and I had a private relationship. I also 

realized that for some reason I have been Mother’s sole target for unexplained rage and 

twisted pleasure [418, р. 4]. 

РМА з іллокутивною силою міркування переважно експліковано за 

допомогою дієслова to think та вжито для інтерпретації пережитих подій і 

відчуттів. Стилю комунікації наратора-дитини властиве заглиблення у внутрішній 

світ переживань, роздуми над складними питаннями, які він не може збагнути, а 

також намагання знайти на них відповідь.  

У РМА наратор тексту неожанру misery lit як різновиду літературної 

автобіографії часто висловлює свою невпевненість, припущення, тим самим ще раз 

підтверджуючи свою ненадійність. Цілком очевидно, що наратор, будучи дитиною, 

до кінця не усвідомлював усіх подій, що відбувалися з ним у дитинстві.  

(38) I’m not sure exactly where Guerneville is, but I do know it lies north of the 

Golden Gate Bridge. I’m sure it will take me a few days to get there, but I don’t care. Once 

I’m there I can survive by stealing loaves of French bread and salami from the local Safeway 

supermarket, and sleep on Johnson’s Beach while listening to the sounds of the cars 

rumbling across the old evergreen Parker truss bridge that leads into the city [413, р. 11].  

Важливу роль в актуалізації РМА (у функції міркування та припущення) 

відіграють слова модальної семантики perhaps, probably, possibly, maybe тощо: 

(39) As I cleared my thoughts, my mouth seemed to hang open. I felt so frustrated. 

Maybe I wasn’t so smart, but I didn’t think that I deserved to be treated like an idiot 

[413, р. 102]. 
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До РМА також відносимо речення узагальненого змісту, які 

“репрезентують істини та закономірності, які є наслідком узагальнення 

людського досвіду” [179, с. 31]. Це загальноприйняті судження, які “в 

конкретній ситуації вживання набувають ознак суб’єктивно досягнутого 

висновку, наслідку спостережень, за які мовець бере на себе відповідальність” 

[62, с. 157]. Наведімо приклади: 

(40) Some wounds are just too deep to ever heal [403, р. 7].  

(41) Most children accept most things that adults do without really wondering 

how or why they do them [402, р. 53].  

РМА (40), (41) актуалізовані наратором-дорослим за допомогою речень 

узагальненого змісту. Оповідач констатує певний стан речей та є відповідальним 

за ці судження, зроблені на підставі власного досвіду. За допомогою таких 

репрезентативів наратор має намір сформувати думку адресата задля виникнення 

в нього позитивної/негативної реакції. У такий спосіб оповідач максимально 

реалізує свій комунікативний намір. Він вдається до узагальнень такого типу, 

коли елементарний МА стає недостатнім для реалізації КІ. Внаслідок цього 

формується складний МА. У його структурі базовий МА корелює з узагальненим 

висловленням, яке або перебирає на себе його іллокутивну силу, або готує 

підґрунтя для сприйняття інформації базового МА.  

Крім цього, узагальнення також представляє наратора як мовну особистість, 

є засобом його самовираження. Досягаючи різними засобами свого 

комунікативного наміру, наратор тим самим презентує себе. Зокрема, 

використання ним узагальнень у тексті неожанру misery lit свідчить про його 

емоційно-психологічний стан внаслідок аналізу життєвих подій із позиції 

дорослого. Узагальнені висловлення дають змогу більш ефективно реалізувати 

комунікативний намір адресанта. Актуальну інформацію в таких висловленнях 

адресат інтерпретує на основі комунікативних імплікатур.  

Характерним типом індиректної реалізації РМА є питальні конструкції. 

Твердження в питальній формі часто називають риторичним запитанням. 

Наведімо приклад: 
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(42) I again turned away. Suddenly Ms Gold sprang up from the couch. Her face 

became bright red and her hands were shaking. I tried to hold back my feelings, but a 

surge of anger erupted. ‘No!’ I cried out. (а) ‘Don’t you get it? Don’t you understand? 

She’ll get me back. She’ll win. She always wins. No one can stop The Mother. Not you, 

not anyone. She’ll get me back! [413, р. 46].  

У МА (42a) наратор за допомогою двох риторичних запитань, що 

взаємодоповнюють один одного, реалізує індиректний репрезентатив. РМА 

можна актуалізувати іншими структурними типами питального висловлення: 

спеціальним (43), еліптичним спеціальним питанням (44), риторичним питанням 

(45).  

(43) Lifting my little sister into my arms, I asked Mum, ‘What are Pakis? Why 

don’t people like us?’ They were questions I’d asked her more than a dozen times since 

we’d come to live in Manchester, and more than a dozen times she’d ignored them, as 

she did now [402, р. 2–3]. 

(44) How much to clean the bathroom? I stated in my most serious voice [413, 

р. 86]. 

(45) It was the most crushing blow. I couldn’t believe it. What kind of mother was 

she? What had I done to make her hate me so much? [405, р. 159]. 

Різноманітні питальні конструкції, які реалізують РМА, мають істотний 

аргументативний потенціал у текстах неожанру misery lit. У РМА у функції 

повідомлення інформації та висловлення припущення їх використовують для 

збереження позитивного обличчя адресата. Крім того, виступаючи в ролі 

стилістичної фігури риторичного запитання, вони реалізують естетичну функцію.  

Отож, РМА у текстах неожанру misery lit як різновиду літературної 

автобіографії у функції повідомлення, опису, роздуму, припущення фіксують 

відповідальність наратора за істинність свого судження. Якщо оповідач щось 

стверджує, повідомляє, припускає тощо, неодмінно мається на увазі, що він 

визнає виражений стан речей істинним [168; 326; 342; 364]: 

N вірить, що p. 

 



121 
 

 

Дж. Серль стверджує, що РМА є найбільш нейтральними щодо своєї 

іллокутивної сили [364]. Також вони найменше пов’язані зі статусом 

комунікантів, оскільки передавання інформації може бути здійснено незалежно 

від соціального статусу адресанта задля досягнення іллокутивної мети. Вони 

орієнтовані від дійсності до висловлення, їх пропозиційний зміст нічим не 

обмежено. До вербальних експлікаторів репрезентативних мовленнєвих актів у 

текстах неожанру misery lit відносимо: to think, to know, to want, to state, to explain, 

to predict, to agree, to disagree, to inform, to boast, to believe та ін. У семантиці цих 

дієслів можна виокремити такі компоненти, як ‘говоріння’, ‘повідомлення’, з 

одного боку, та ‘мислення’, ‘міркування’ – з іншого.  

Характерним для РМА є вживання ментальних дієслів to know, to believe, to 

want, to think та їх фразових еквівалентів (наприклад, to be aware of) (додаток Ж). 

Дієслово to know трапляється найчастіше: у 597 (39,5%) відібраних для аналізу 

репрезентативних МА (табл. 3.2). Таку частотність можна пояснити намаганнями 

наратора досягнути своєї іллокутивної мети, тобто представити певну ситуацію як 

істинну, правдиву. Підсвідомо це дієслово спричиняє відчуття впевненості, 

змушуючи адресата повірити нараторові.  

Таблиця 3.2 

Типові вербальні експлікатори репрезентативних мовленнєвих актів 

Вербальний експлікатор Кількість (n) Кількість (%) 

KNOW 597 39,5 

WANT 201 13,5 

REALIZE 98 6,5 

STATE 82 5,4 

UNDERSTAND 28 1,8 

THINK 20 1,3 

Усього 1026 68 

Усього РМА 1510 100 
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Отож, РМА у текстах неожанру misery lit не є емоційно нейтральними, а 

виражають ставлення до інформації, що оповідається, зі сторони текстового 

адресанта, відіграючи в такий спосіб активну роль у реалізації комунікативних 

інтенцій останнього. У текстах неожанру misery lit наратор використовує РМА з 

іллокутивною силою ствердження, повідомлення, опису подій, розмірковування 

та припущення. На оцінку ступеня істинності інформації впливають відповідні 

дієслова, модальні дієслова та прислівники, вставні слова, слова з модальною 

семантикою, що додатково підкреслюють достовірність судження й описують 

ситуативні умови спілкування.  

РМА у текстах неожанру misery lit можуть бути прямими й непрямими. 

Наратор актуалізує непрямі РМА за допомогою різноманітних видів питальних 

конструкцій (риторичні запитання, спеціальні запитання та ін.).  

Мовлення наратора тексту неожанру misery lit характеризується високою 

частотністю вживання РМА (38%). Це можна пояснити тим, що саме за 

допомогою РМА наратор безпосередньо комунікує з нарататором, реалізовуючи 

свої комунікативні інтенції. 

 

3 . 2 . 2  С т р у к т у р н о - с е м а н т и ч н а  х а р а к т е р и с т и к а  

к о м у н і к а т и в н и х  і н т е н ц і й  н а р а т о р а  в  м о в л е н н є в и х  а к т а х  

“ д и р е к т и в и ” .  Директивні мовленнєві акти (ДМА) вивчають і зарубіжні, і 

вітчизняні науковці [K. Bach 1979, G. Grice 1975, R. M. Harnish 1979, G. Leech 

1983, J. Searle 1986, D. Wunderlich 1976, В. В. Богданов 1990, В. І. Карасик 2002, 

Г. Г. Почепцов 1981, Н. І. Формановська 1994]. У Дж. Остіна вони фігурують як 

екзерситиви – висловлення, за допомогою яких адресант здійснює владні функції, 

реалізує свої права й авторитет (призначення на посаду, наказ, заборона, 

попередження) [168, c. 117]. В. В. Богданов та Н. І. Формановська не 

використовують терміна директиви. У їхній класифікації це поняття охоплює 

ін’юнктиви, реквестиви та адвісиви [168, с. 130]. Згідно з теорією Дж. Серля, 

ДМА є спробами зі сторони адресанта домогтися того, щоб адресат щось зробив 

[168, с. 121]. 
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За характером прагматичного компонента Г. Г. Почепцов виокремлює 

директиви двох видів – ін’юнктиви (накази) та реквестиви (прохання). Й 

ін’юнктив, і реквестив спрямовані на спонукання адресата до виконання дії. У 

функції основного дієслова в обох видах висловлення використовують лише 

дієслова дії. Вони відрізняються силою спонукання, ознакою 

обов’язковості/необов’язковості дії для адресата (в оцінці адресанта), яка властива 

ієрархічним відносинам між адресатом та адресантом. Ін’юнктив реалізується в 

умовах нерівного спілкування, коли адресант, завдяки своєму становищу чи/та 

статусу може наказувати адресатові [149, с. 443]. У його глибинній структурі є 

компонент INJUNC, що означає [Я НАКАЗУЮ].  

Натомість дія, позначена дієсловом в реквестивному акті, не є обов’язковою 

для виконання адресатом. У цьому випадку адресант та адресат перебувають або в 

рівноцінному становищі або ж адресант є нижчим (чи опиняється в певній 

ситуації) від адресата за своїм соціальним статусом. Глибинна структура 

реквестива містить компонент REQUEST, що означає [Я ПРОШУ]. Адресант не 

має змоги використовувати ін’юнктив. Тож ін’юнктив та реквестив перебувають у 

відносинах комплементарності [149, с. 443].  

ДМА є відображенням конкретної спонукальної ситуації, що 

характеризується наявністю джерела спонукання (прескриптора, або суб’єкта 

волевиявлення), потенційної дії або стану, виконавця потенційної дії, акту 

спонукання [20, с. 10]. Схематично це можна зобразити так: 

 

       Потенційна дія/стан 

 

 

 

          Акт спонукання 

Рис. 3.1. Структура директивного мовленнєвого акту 

 

Суб’єкт 

волевиявлення 

Виконавець 

потенційної дії 
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ДМА є двостороннім ініціативним МА, який, як правило, передбачає 

реакцію у відповідь. Переважно ДМА займають ініціальну позицію, тобто є 

початком мовленнєвої взаємодії комунікантів, проте в окремих випадках можуть 

діяти і як реактивний МА, тобто бути реакцією на мовленнєві дії адресанта. 

Наведімо приклад: 

(46) Larry Jr swung his arm toward Chris, but at the last moment he brushed his 

hand through his hair. ‘Psych!’ Larry sneered. ‘Hah! It doesn’t take much to fool a 

couple of morons, does it?’ 

I could feel my body temperature rise. ‘Go to hell!’ I yelled [413, р. 93]. 

ДМА у прикладі (46) виникає як реакція наратора на поведінку хлопця 

Ларрі, який, будучи старшим та відчуваючи перевагу, знущається з оповідача 

та його друга. Не витримуючи такого ставлення, наратор реагує лайкою, що 

виявляється у формі наказового способу. Отже, передумовою здійснення ДМА 

є наявність адресанта й адресата, які постають у певних соціальних ролях, 

мають спільний фонд мовленнєвих навичок, знань та уявлень про світ, а також 

наявність певного предмета комунікації. Успішність ДМА залежить від 

успішності діалогу комунікантів, узгодженості їхніх волевиявлень [74, с. 4]. 

У цьому дослідженні критеріями розмежування різних типів ДМА 

визначаємо іллокутивну силу ДМА, інтенсивність волевиявлення, соціально-

рольовий статус адресанта й адресата. 

Надзвичайно важливу роль у визначенні характеру спонукання відіграє 

соціально-рольовий статус комунікантів. Породження і сприйняття 

комунікативного смислу ДМА залежить від типу взаємин між співрозмовниками, 

що ґрунтуються на домінуванні, підпорядкуванні або рівності. Для наратора 

тексту неожанру misery lit характерне підпорядкування, він здебільшого 

перебуває в позиції слабшого, будучи залежним від дорослих. Нижчий соціально-

рольовий статус наратора істотно впливає на характер спонукання та накладає 

табу чи обмеження на застосування таких МА, як наказ, заборона, дозвіл; змушує 

його ретельно планувати свої мовленнєві дії, відбирати оптимальні мовні засоби 
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для досягнення комунікативної мети. Переважають непрескриптивні директиви – 

прохання, благання, порада, пропонування послуги. Наприклад: 

(47) After the first lesson at the mosque, I begged Mum, ‘Please don’t make me 

go again. What’s the point of trying to learn something I can’t understand? You don’t 

know the Qur’an. You’re not even a proper Muslim. So why are you making us learn 

it? It’s only because he wants us to do it and you’re trying to keep him happy. It’s not 

fair.’ Mum just clicked her tongue and didn’t’ answer, and the next week she took us 

again, and the week after that [402, р. 109]. 

Приклад (47) є взірцем ДМА благання, яке актуалізоване через 

використання дієслова to beg, а також лексеми please. Спонукання експліковано 

також через РМА повідомлення (You don’t know the Qur’an. You’re not even a 

proper Muslim) та питальні речення (What’s the point of trying to learn something I 

can’t understand? So why are you making us learn it?). Таким ДМА властива 

залежність від адресата, який завжди ухвалює рішення щодо здійснення дії. 

ДМА з позиції слабшого актуалізовано за допомогою: 1) розповідних 

речень, у яких спонукальне значення поєднується із прагматичним значенням 

бажання чи констатації необхідності/можливості реалізації певної дії через 

введення до складу речення відповідних модусів і предикатів; при цьому наратор 

знижує категоричність МА за допомогою різних форматорів (вставні речення 

(наприклад, I wonder), лексеми please, форм умовного способу тощо); 

2) питальних речень на зразок Could I/you/we…?, у яких спонукальне значення 

поєднується із прагматичним значенням питання про можливість здійснити дію: 

(48) For weeks my plan worked until one day when I came to the house of a lady 

who knew Mother. My timetested story, ‘I lost my lunch. Could you make me one?’ fell 

apart. Even before I left her house, I knew she would call Mother [412, р. 43]. 

У виняткових випадках, зокрема в ситуації конфлікту чи в екстремальній 

ситуації, оповідач тексту неожанру misery lit здійснює ДМА з позиції сильнішого, 

спонукаючи адресата до негайних дій. Наведімо приклад: 

(49) I hurled the can behind me and searched for help. Time seemed to stand still 

until I finally heard the sound of small shoes skipping across the hallway. A little girl 
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stopped a feet beside me then gawked. ‘Get help!’ I yelled. ‘Pull the alarm! Pull the 

alarm!’ The girl threw both hands on her tiny mouth. ‘Come on!’ I ordered. ‘Move 

your ass!’ [413, р. 143]. 

Перебуваючи в екстремальній ситуації, оповідач сам є ініціатором 

директива та спонукає адресата до дій, намагається змусити його діяти 

відповідно до своїх вимог й отримати прогнозовану реакцію у відповідь. 

Адресант зацікавлений у виконанні дії, яка є для нього бенефактивною. 

Обов’язковість виконання дії адресатом зумовлено його нижчим соціально-

рольовим статусом, що позбавляє його права ухвалювати рішення щодо 

(не)здійснення дії.  

Наратор експлікуває своє волевиявлення в таких ДМА, як наказ, вимога, 

заборона, дозвіл. До основних мовних засобів їх актуалізації відносимо: 

1) спонукальні речення з дієсловом-присудком у формі наказового способу; 

2) розповідні речення, у яких спонукальне значення поєднується з прагматичним 

значенням бажання адресанта щодо реалізації певної дії через введення до свого 

складу модусів I want, I wish, I would like.  

Під час спілкування з однолітками, друзями, дорослими, з якими він у 

близьких довірливих стосунках, наратор реалізує ДМА з позиції рівного. Такі МА 

спрямовано на врегулювання поведінки один одного у процесі спілкування, що 

спричинено необхідністю налагодити ефективну успішну співпрацю/комунікацію. 

Особливістю таких ДМА є приблизно однаковий соціально-рольовий статус 

адресанта й адресата, що дає їм більше свободи у використанні різних типів ДМА 

та виборі мовних засобів їх втілення, ніж в умовах субординації, хоч і позбавляє 

їх права використовувати інші МА (як наказ). Наведемо приклад: 

(50) We always thought we were being really quiet and so we were always taken 

by surprise when we heard Mum’s or Hassan’s angry voice shouting at us from upstairs 

to shut up. Then, one morning, we heard Hassan’s heavy tread on the stair and panic 

seemed to swell inside me as I searched frantically for the remote control.  

‘Switch it off!’ I sobbed to my brother. ‘Quickly, before he comes down.’ But it 

was already too late [402, р. 113]. 
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У прикладі (50) наратор із позиції рівного реалізує ДМА прохання. У таких 

ДМА дія може бути бенефактивною для обох чи одного з комунікантів, проте не є 

обов’язковою, її виконання залежить від намірів адресата. 

В. І. Карасик виокремлює категоричні та некатегоричні МА [87, с. 50]. 

Категоричні ДМА виражають волю адресанта (накази, вимоги, інструкції, 

заборони). Адресат має виконати те, що хоче від нього адресант, думка адресата 

до уваги не беруть. Фактично такі мовленнєві дії не передбачають мовленнєвої 

реакції адресата у відповідь (окрім сигналу розуміння й готовності виконати дію). 

При некатегоричних ДМА беруть до уваги думку адресата, він виконує дію на 

свій розсуд (поради, побажання, прохання).  

Некатегоричні директиви є складнішими порівняно з категоричними, 

оскільки адресант із різних причин намагається знизити ступінь прямого впливу 

на адресата. Однак це не змінює призначення таких МА – домогтися виконання 

бажаної дії. Некатегоричність – це спосіб полегшення комунікації, етикетна 

характеристика дії, яка має досягнути мети в оптимальний спосіб [87, с. 52]. 

Некатегоричні мовленнєві дії реалізують вимоги комунікативного постулату 

ввічливості, який запропонував Дж. Ліч [300, р. 131–142]. Некатегоричність та 

ввічливість пов’язані, але не тотожні. Некатегоричність висловлення зумовлена не 

лише прагненням адресанта знизити ступінь прямого впливу на адресата, але й 

іншими причинами: невпевненістю в істинності повідомлюваного, особистісними 

характеристиками адресанта, особливостями ситуації.  

У текстах творів неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії 

вживають і категоричні, і некатегоричні директиви. Наратор залежний від рішень 

дорослих, тому частіше перебуває в позиції слабшого. Характерною є емоційна 

нестабільність, якій властиві зриви, коли головний герой спонукає 

співрозмовника до певних дій в агресивній формі, незважаючи на свій соціально-

рольовий статус. Попри це, категоричні директиви також трапляються, коли 

наратор виступає з позиції сильнішого або ж перебуває в екстремальній ситуації. 

У текстах неожанру misery lit зустрічаються ДМА з різним ступенем 

інтенсивності іллокутивної сили: 
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–  накази, наприклад:  

(51) Larry fluttered his eyebrows as he cocked his right arm up and back. I could 

almost imagine Larry striking Chris and smashing his teeth. Without thinking, I yelled, 

‘No! Stop it! Just stop it!’ [413, р. 21]; 

–  заборони у формі наказу, наприклад:  

(52) For a moment, I couldn’t breathe and, as everything inside my head went 

black, I began to thrash around on the bed, trying to push him off me and crying, 

‘Don’t! Don’t do that. It’s horrible. It makes me feel sick’ [402, р. 91]; 

–  прохання, наприклад:  

 (53) From behind me Larry was panting like a dog. ‘What’s up?’ ‘Do me a 

favour,’ I said. ‘Let’s take a break and ride down this street’ [413, р. 109]; 

–  благання, наприклад:  

(54) I begged Mum not to let them do it. ‘Sami’s ill,’ I told her. ‘Hassan beat him 

with a plank of wood that had nails in it. That’s what made him like this. Please, please 

Mum, don’t let Hassan do this. Don’t trust him. You don’t even know what they’re 

going to do. Please, Sami’s been through enough. You said yourself that he just needs 

to rest [402, р. 136]. 

Оповідач передає події зі свого, суб’єктивного погляду, повідомляючи 

адресатові причини ухвалення тих чи інших рішень, свої сумніви й вагання, 

міркування та роздуми. Тому в текстах неожанру misery lit часто трапляються так 

звані накази самому собі, коли оповідачеві важко ухвалити рішення, він наказує 

сам собі щось зробити у своїй свідомості, наприклад:  

(55) For the next hour, while Sami, Asha and I sat on the floor and played with 

the scuffed and broken toys we’d found in a box underneath a low, wooden table, Dad 

barely spoke to us – and barely seemed to hear us when we spoke to him. There was a 

voice in my head that kept saying, ‘This wasn’t how it was supposed to be. Do 

something. Make him notice you so that he’ll remember you’re like the son he never 

had’ [402, р. 67]. 

Співвідношення директивних МА з різним ступенем інтенсивності 

іллокутивної сили наведено в табл. 3.3. 
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Таблиця 3.3 

Співвідношення ДМА з різною іллокутивною силою 

 Типи директивних МА Кількість (n) Кількість (%) 

Д
И

Р
Е

К
Т

И
В

И
 

некатегоричні 
прохання 106 15,7 

благання 159 23,5 

категоричні 

вимога 132 19,5 

наказ 181 26,8 

наказ собі 98 14,5 

Усього 676 100 

  

Для вираження семантики спонукання використовують такі мовні засоби: 

1) морфолого-синтаксичні (наказовий спосіб дієслова-присудка, синтаксичні форми зі 

значенням імперативності); 2) лексичні (частки (let’s), модальні предикативи (must, 

need, should), займенники (I’m begging you), вставні компоненти, модальні слова 

(perhaps); 3) контекстуальні (визначення комунікативної ситуації, в якій функціонує 

директив). Типові вербальні експлікатори ДМА в текстах неожанру misery lit як 

різновиду літературної автобіографії наведено в табл. 3.4 (додаток И).  

Таблиця 3.4 

Типові вербальні експлікатори директивних мовленнєвих актів 

Вербальний експлікатор Кількість (n) Кількість (%) 

BEG 123 18,2 

PRAY 121 18 

YELL 76 11,3 

DEMAND 57 8,4 

SAY/TELL 56 8,3 

PLEAD 36 5,3 

ORDER 16 2,3 

ASK 15 2,2 

Усього 500 74 

Усього ДМА 676 100 
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Отож, у текстах неожанру misery lit наратор експлікує ДМА різного типу: 

1) за критерієм іллокутивної сили – МА накази, вимоги, прохання, благання; 

2) за критерієм інтенсивності волевиявлення – категоричні, некатегоричні 

ДМА; 3) за критерієм соціально-рольового статусу – ДМА з позиції 

сильнішого, слабшого або рівного. Основними вербальними експлікаторами 

ДМА в текстах неожанру misery lit є лексичні номінанти to beg, to pray, to yell. 

У семантиці цих дієслів можна виокремити такі компоненти, як ‘прохання’, 

‘наказування’, ‘спонукання’. ДМА сповна відображені під час репрезентації 

наратором тексту неожанру misery lit проблемних життєвих ситуацій, що 

припускають реакцію спонуки і протесту.  

Проаналізувавши структурний та комунікативно-прагматичний складники 

ДМА, можна стверджувати, що ці МА становлять важливу частину дискурсу 

наратора тексту неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії та 

ефективно відображають його комунікативні інтенції. Незважаючи на те, що 

частка ДМА є відносно незначною – 17% (676 із 3974 відібраних для аналізу МА), 

ці МА відіграють важливу роль під час реалізації наратором тексту неожанру 

misery lit семантики спонуки і протесту, відображаючи процес боротьби та 

виживання оповідача.  

 

3 . 2 . 3  С т р у к т у р н о - с е м а н т и ч н а  х а р а к т е р и с т и к а  

к о м у н і к а т и в н и х  і н т е н ц і й  н а р а т о р а  в  м о в л е н н є в и х  а к т а х  

“ к о м і с и в и ” .  Як МА зобов’язання, комісиви досліджувало багато лінгвістів, і 

вони фігурують у їхніх класифікаціях під різними назвами: комісиви [J. Austin 

1962, K. Bach 1979, R. Harnish 1979, G. Leech 1983, J. Searle 1986, D. Wunderlich 

1976], промісиви [Г. Г. Почепцов 1981], обіцянки [Ю. Д. Апресян 1995], 

зобов’язання [B. Fraser 1975]. Д. Вундерліх, окрім обіцянки та зобов’язання, 

розглядав також оголошення і погрози як типи реалізації комісивів [168, с. 124]. 

Г. Г. Почепцов називає акт обіцянки промісивом, а акт погрози – менасивом [149, 

с. 437–440]. К. Бах відносить до комісивів погодження, парі, гарантування, 

запрошення, пропозицію, обіцянку, клятву та пропонування послуг [204].  
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Комісиви є мовленнєвими актами, ціллю яких, за Дж. Серлем, є накласти 

на адресанта зобов’язання здійснити певну майбутню дію або ж слідувати 

певній лінії поведінки [168, с. 121]. “Їхній перлокутивний смисл полягає в 

тому, що адресант намагається змусити адресата повірити, що він виконає 

певну дію, і в такий спосіб завірити/заспокоїти/утішити/дати йому надію – 

змусити діяти певним чином” [18, с. 224]. У текстах неожанру misery lit наратор 

використовує КМА з іллокутивною силою обіцянки, клятви, присяги та 

погрози.  

Під обіцянкою розуміємо добровільне взяття на себе зобов’язання виконати 

щось, коли додаткові вимоги до адресата не висуваються, наприклад: 

(56) ‘David,’ she said lovingly, as she leaned over to stroke my hair,‘looking at 

you with that turtle… If only they saw you the way I do.’ I carefully replaced the turtle 

in the candy box. Then I reached out to Lilian’s hands. ‘I know I’ve been bad and that I 

deserved to be punished for what I did, but I promise – cross my heart and hope to die – 

I’ll be good. Real good. I promise… Mom’ [413, р. 168]. 

Приклад (56) є взірцем повного експліцитного МА обіцянки. Також 

спостерігаємо форму обіцянки, яка є певним відхиленням від канону (cross my 

heart and hope to die). Сюди відносимо й інші нестандартні фразові експлікатори – 

you have my word, make a vow, you can count on me, I will never fail you, які вже 

“своїм аналітизмом дещо посилюють прагматичну силу і, крім того, дають змогу 

вводити конкретизатори-інтенсифікатори” [56, с. 250]. У структурі цього КМА є 

предикат, дієслово зі семантикою обіцянки (перформативна частина), та 

з’ясувальна (неперформативна) частина, яка є інформативною та містить власне 

обіцянку. Підтвердженням комісивності є також наявність часового розриву. 

Перформативна ситуація співвідноситься з теперішнім, а інформативна 

з’ясувальна – з майбутнім. Хоча предикат to promise має форму теперішнього 

часу, він виражає віднесеність дії до плану майбутнього. Експліцитний МА 

обіцянки зображено на рис. 3.2.  
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     ТЕПЕРІШНЄ             МАЙБУТНЄ 

 

Рис. 3.2. Структура експліцитного КМА обіцянки 

 

Часто обіцянка постає лише в інформативній частині, перформативна 

частина відсутня. Майбутній час дієслів (Future Simple) акцентує увагу на плані 

майбутнього таких висловлювань. Наведімо приклад: 

(57) Without a word, Alice opened her arms. And as she held me, I suddenly 

realized that my lifelong search for love and acceptance had finally ended in the arms 

of a foster parent. The next day I stood tall as I looked into Harold’s blue eyes. ‘Be 

good now, son,’ he said. ‘I will, sir. You watch. I’ll make you proud’ [413, р. 242]. 

Експліцитна форма КМА обіцянки є доволі рідкісним явищем, що можна 

пояснити легкістю ідентифікації акту. Значно частішими є імпліцитні КМА – 

висловлення у прямій мові із суб’єктом мовлення, вираженим особовим 

займенником та предикатом, експлікованим дієсловом, переважно в майбутньому 

неозначеному часі (приклад (57)).  

Типовими також є обіцянки наратора тексту неожанру misery lit самому 

собі, як правило, про те, щоб змінити життя в майбутньому, чинити опір 

насильству, втекти з дому, захистити братів та сестер: 

(58) I realized then that he wanted me to cry. It was almost as if he liked seeing 

me upset. This realization stirred something new in me. For the first time, I felt defiance 

rise inside me, an anger that I’d never experienced, and in that moment I made myself 

a promise: I would never cry for Stanley ever again [405, р. 69].  

ПЕРФОРМАТИВНА 

ЧАСТИНА 

НЕПЕРФОРМАТИВНА 

ЧАСТИНА 

Дієслово (зі 

семантикою 

обіцянки) 

Інформативна 

частина 

(власне 

обіцянка) 
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КМА обіцянки наратор найповніше експлікує за допомогою дієслова to 

promise у формі першої особи однини дійсного способу.  

До КМА також належать клятви та присяги, які експліковано за допомогою 

дієслів to vow та to swear. МА клятви є стилістично більш маркованими, вони 

передбачають сильніший вплив на адресата й адресанта. 

(59) That evening, while I stared out of the window of my cell, a warm feeling 

from deep inside my soul began to take form. I’m going to do it! I vowed. I’m going to 

prove to Mrs C, Mr Hutchenson and to Mother that I am a good kid! I knew that my 

court date was only a few weeks away. So, I told myself, I’ll have to work a little harder. 

I fell asleep, no longer feeling afraid [413, р. 168]. 

У прикладі (59) експліковано клятву наратора самому собі. Такі МА є 

типовими для текстів неожанру misery lit. Усі події, що відбуваються, пропущені 

крізь свідомість наратора. Оповідаючи свою історію, він часто передає свої 

роздуми й міркування. МА такого типу передають велике емоційне навантаження 

тексту, змушуючи адресата ще більше повірити нараторові.  

Присяги семантично дещо відрізняються від клятв. Вони мають значення 

твердої обіцянки здійснити щось, але, крім того, також їх використовують, щоб 

засвідчити істинність сказаного. При цьому вони не є синонімічними МА 

обіцянки (приклад (60)). За допомогою дієслова to swear (60) наратор завойовує 

довіру адресата, ще раз акцентуючи увагу на істинності своїх суджень і 

міркувань. 

(60) Lilian gritted her teeth as I continued. ‘…once, when I was four or five, I set 

the napkins by the candles before dinner… and they caught on fire! I swear, cross my 

heart, I didn’t mean to, Mrs Catanze! It was an accident!’ [413, р. 163]. 

КМА з іллокутивною силою обіцянки, клятви та присяги часто вживають із 

різноманітними інтенсифікаторами, скажімо як cross my heart and hope to die у 

прикладі (56). Такі інтенсифіктори мають значний прагматичний потенціал та 

допомогають нараторові повніше реалізувати свої КІ. 

У текстах неожанру misery lit також спостерігаємо КМА з іллокутивною 

силою погрози. Погроза – це висловлений намір завдати фізичної, матеріальної чи 
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іншої шкоди адресатові (залякування), що має на меті “змінити наміри адресата 

виконати якісь дії” [97, с. 141]. М. М. Бахтін розглядає погрозу як особливий клас 

негативно-емоційних висловлювань, у яких стосунки комунікантів та їх 

емоційний стан виражено вербальними і/або невербальними засобами [15, с. 241]. 

Механізм погрози полягає в залякуванні адресата можливими майбутніми діями, 

які адресант втілить в життя, як тільки умова (не) буде виконана. “Ціль погрози – 

примусити адресата підкорюватися волі мовця й виконувати дії, які суперечать 

його (адресата) інтересам” [154, с. 169]. 

Суперечливим є місце погрози у ТМА. Основоположники теорії Дж. Остін 

та Дж. Серль зараховують погрозу до КМА. Однак погроза не є комісивом у 

чистому вигляді, оскільки комісиви спрямовані на самого адресанта. Зважаючи на 

те, що погроза спонукає адресата до дії/бездіяльності, то її можна розглядати як 

ДМА, що функційно схожий на інші ДМА (прохання, поради). Однак погроза 

передбачає обов’язковість виконання спонукання адресанта, тоді як прохання – 

факультативність. Відтак, ДМА в чистому вигляді як погроза також не виступає. 

У зв’язку із цим деякі дослідники тлумачать погрозу як складний директивно-

комісивний МА (О. В. Єрофєєва), або ж позначають його власним терміном – 

менасив (Г. Г. Почепцов). У цьому дослідженні погрозу розглядаємо як різновид 

комісивного мовленнєвого акту.  

Погроза як МА має складну двокомпонентну структуру: прояв 

гніву/невдоволення до адресата та спроба змусити адресата виконати/не виконати 

щось через страх перед загрозою [55, с. 18]. Семантика погрози містить вимогу 

(що висуває адресант до адресата) та обіцянку (негативних наслідків у випадку 

невиконання цієї вимоги). Цей мовленнєвий акт можна відобразити за допомогою 

таких схем: 

 

наратор хоче, щоб Y виконав z 

якщо Y не виконає z, то наратор буде невдоволений 

наратор погрожує, що a, якщо не z 
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Як засіб комунікативного впливу погроза спрямована на зміну діяльнісної 

чи емоційної сфери адресата через апеляцію до почуття страху чи побоювання. 

“Це засіб агресивної цілеспрямовано деструктивної комунікативної поведінки, що 

виникає за умов напруженого, ускладненого спілкування” [55, с. 19] і 

спрямований на досягнення цілі лише адресанта. Наведемо приклад: 

(61) Then he touched my hair with his fingers in a way that made me feel 

uncomfortable. When I moved my head to look away from him, he took hold of my hand 

and said, ‘Do you know what this is? Have you seen one of these before? I turned back 

towards him and gave a cry of disgust. ‘Touch it,’ Hassan said, laughing as he stood up 

and dropped his towel onto the floor. ‘Go on. It won’t bite you.’ ‘I don’t want to touch 

it,’ I told him. ‘It’s horrible. Let go of me or I’ll tell Mum’ [402, р. 9]. 

Як керування діяльністю й поведінкою адресата погроза передбачає 

цілковите ігнорування інтересів останнього. У прикладі (61) наратор-дівчинка 

погрожує вітчиму. Наратор перебуває в позиції слабшого, будучи повністю 

залежною від рішень дорослого, але через погрозу вона може підвищити свій 

статус та домінувати над дорослим. У цьому випадку погроза виступає 

категоричним, статусно-маркованим КМА. Залякування вітчима негативними й 

небажаними для нього наслідками є спробою вербального насилля й тиском на 

нього задля досягнення інтересів оповідачки. Успіх наратора залежить від його 

вміння правильно й майстерно висловити свою агресію стосовно адресата, 

вплинути на емоційну сферу та спричинити страх.  

Погроза поєднує в собі дві іллокутивні сили: спонукальну (вимога до 

адресата виконати певну дію – Let go of me) та комісивну (зобов’язання наратора 

виконати певну дію в майбутньому в разі невиконання вимоги – I’ll tell Mum). У 

такий спосіб директивну частину вербалізовано за допомогою наказового способу 

дієслова, а комісивну – майбутнього часу дієслова.  

До лексичних номінант, за допомогою яких актуалізовано КМА, належать: 

to promise, to vow, to swear, to guarantee, to intend, to plan, to give one’s word, to 

purpose, to agree, to mean (to), to propose та ін (табл. 3.5) (додаток К). 
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Таблиця 3.5 

Типові вербальні експлікатори комісивних мовленнєвих актів 

Вербальний експлікатор Кількість (n) Кількість (%) 

PROMISE 101 18 

VOW 64 11,5 

SWEAR 56 6,5 

ASSURE 10 2 

Усього 211 38 

Усього КМА 557 100 

 

Отож, у текстах неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії 

наратор експлікує КМА з іллокутивною силою обіцянки, клятви, присяги та 

погрози. Суб’єкт пропозиції, як правило, тотожний адресантові. Пропозиція КМА 

полягає в майбутній дії адресанта. Основними вербальними експлікаторами КМА 

в текстах неожанру misery lit є лексичні номінанти to promise, to vow, to swear, to 

assure. Типовою формою реалізації КМА є розповідне або спонукальне речення.  

Особливістю КМА обіцянки є поєднання комісивної (перформативна 

частина) та репрезентативної (з’ясувальна частина) частин. КМА погрози також 

поєднує дві іллокутивні сили – комісивну й директивну.  

КМА є досить дієвим засобом відображення комунікативних інтенцій 

наратора тексту неожанру misery lit, незважаючи на їх незначну частку серед 

відібраних для аналізу МА наратора (557 МА, що становить 14%). Саме за 

допомогою КМА актуалізовано семантику спонуки і протесту оповідача, яка 

відображає основне смислове навантаження ХТ misery lit. 

 

3 . 2 . 4  С т р у к т у р н о - с е м а н т и ч н а  х а р а к т е р и с т и к а  

к о м у н і к а т и в н и х  і н т е н ц і й  н а р а т о р а  в  м о в л е н н є в и х  а к т а х  

“ е к с п р е с и в и ” .  За Дж. Серлем, ціллю ЕМА є вираження психологічного стану 

адресанта, його ставлення до змісту повідомлення й характеристика ступеня його 

відвертості [168, с. 121]. Експресиви під різними назвами фігурують майже в усіх 
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класифікаціях МА: бехабітиви [J. Austin], сатисфактиви [D. Wunderlich], 

перформативи [Г. Г. Почепцов], зізнання [K. Bach, R. M. Harnish], експресиви 

[J. Searle, В. В. Богданов]. “Як і асертиви, експресиви можуть репрезентувати 

будь-яку пропозицію, але в них ця пропозиція не стверджується, а спричиняє 

певні почуття, тобто адресант, покладаючись на те, що пропозиція є істинною, 

емоційно або естетично її коментує” [18, с. 228]. 

Послуговуючись шістьма елементами текстової комунікації, які 

виокремив Р. Якобсон [194, с. 196], зауважимо, що саме на адресантові 

зосереджена експресивна функція мови, адже він безпосередньо виражає своє 

ставлення до повідомлення. Експресивна функція є однією з найважливіших 

функцій тексту.  

ЕМА слугують передусім для вираження ввічливості текстового адресанта. 

“Лінгвістична ввічливість є системою стратегій мовленнєвої поведінки, які 

спрямовані на запобігання та уникнення конфліктів у комунікації, до того ж, 

кожна зі стратегій реалізується шляхом відхилення від одного чи декількох 

правил принципу кооперації для опису механізмів максимально повного й 

ефективного передавання інформації у спілкуванні” [265, р. 241–245]. 

Дотримання принципу ввічливості створює прийнятну атмосферу спілкування, 

нормальне тло для реалізації комунікативних інтенцій.  

ЕМА характеризуються насамперед іллокутивною силою вибачення та 

подяки. ЕМА з іллокутивною силою вибачення трапляються найчастіше, оскільки 

наратор тексту misery lit, перебуваючи в позиції слабшого, постійно просить 

вибачення за свою погану поведінку, боячись гніву дорослих або вважаючи себе, 

під впливом батьків, недостойною дитиною:  

(62) I stood on front of the three of them, not understanding the consequences of 

my actions. What’s the big deal? I asked myself again. 

‘I’m sorry,’ I blurted. ‘It’s all my fault. I asked Larry to do it. All we did was ride 

down the street. What’s the problem?’ I asked innocently [413, р. 114]. 

Звернення до словникової дефініції вказує на те, що за формулою вибачення 

в англійській мові стоїть значення визнання вини (It’s all my fault у прикладі (62)) 
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та вираження співчуття з цього приводу [231; 308; 312; 334]. ЕМА з іллокутивною 

силою вибачення експліковано за допомогою словосполучення to be sorry (for). 

ЕМА вибачення реалізовано шляхом порушення максими кількості 

інформації, оскільки вони полягають у виконанні певної додаткової, вербальної 

дії, яка має компенсувати нанесення шкоди особі адресата.  

Наратор використовує лексичну номінанту sorry також в ЕМА з 

іллокутивною силою розкаяння (regret), передаючи відчуття наратора, пов’язані з 

подіями, що відбулися: 

(63) I’m so sorry. I didn’t mean to come to this. I didn’t mean to tell the secret. I 

didn’t mean to hurt the family [413, р. 43]. 

Після ЕМА вибачення найчастотнішими є ЕМА з іллокутивною силою 

подяки, актуалізовані здебільшого за допомогою дієслова to thank: 

(64) The elderly woman who ran the temporary foster home introduced herself as 

‘Aunt Mary’ and greeted me at the kitchen door. I thanked the police officer with the 

strongest handshake I could. I felt that he had worked overtime for me. He knelt down 

and said in a deep voice, ‘David, it’s kids like you that made me want to become a 

policeman.’ Without thinking, I grabbed his neck. The moment I did, my arms felt as if 

they were on fire. I didn’t care. ‘Thank you, sir’ [413, р. 34].  

У прикладі (64) наратор висловлює вдячність полісменові, який, забравши 

його від жорстоких батьків, привіз у прийомний будинок. Подяка тут виражено й 

експліцитно, й імпліцитно. Експліцитну подяку можна зрозуміти із буквального 

змісту речення. Її іллокутивна формула безпосередньо співвідноситься з локуцією 

висловлення, тобто з його пропозиційним змістом. В імпліцитному МА наратор 

передає більше інформації, розраховуючи на знання нарататора та його здатність 

робити потрібні висновки зі сказаного. Without thinking, I grabbed his neck є 

репрезентативним мовленнєвим актом, у якому наратор описує свої дії. 

Прочитавши таку реакцію на слова полісмена, розуміємо, що дитина дуже вдячна 

і висловила цю вдячність, без роздумів, обійнявши полісмена.  

ЕМА подяки є переважно реактивним актом, який здійснюють у відповідь 

на пропозицію, обіцянку. Для адресата цей ЕМА є бенефактивним. У реактивній 
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репліці адресант може підвищити силу представлення прагматичного значення 

подяки за допомогою інтенсифікаторів – наприклад, часток, прислівників.  

На думку Н. Д. Арутюнової, за своєю природою подяка є 

антропоцентричною. Висловлюючи подяку, мовець міряє її до себе [7, с. 267]. 

Подяку застосовують до всього, що спрямовано на шляхетну модель малого й 

великого світу, тобто на те, що людина вважає добром [7, с. 268]. Наприклад: 

(65) ‘So where is he now?’ I begged. 

‘I don’t know, son. I only see him when he needs a few bucks.’ Uncle Lee stopped 

for a moment to clear his throat. He looked at me in a way he never had before. ‘David, 

don’t be too hard on your old man. He never really had a family… He loved you kids, 

but the marriage destroyed him. His job wasn’t easy on him, either. It’s all that kept him 

going. He lived for the station. But his drinking… it’s all that he knows.’ 

‘Thanks, Uncle Lee,’ I said, as I shook his hand. ‘Thanks for not putting me off. 

At least now I know’ [413, р. 174]. 

Подяка є реакцією на вчинок чи волевиявлення співрозмовника. У 

типології Ю. Д. Апресяна МА подяки належить до групи перформативів 

мовленнєвого ритуалу. Такий МА може мати кілька іллокутивних сил: 

1) подяка за допомогу співрозмовника; 2) подяка за висловлену пропозицію, 

яку реалізують у двох випадках: ствердна позитивна відповідь співрозмовника, 

який приймає пропозицію; реакція-відмова на висловлену пропозицію; реакція 

на комплімент; реакція на прояви емоційного стану: вітання, турботи, 

запрошення, докір. 

ЕМА з іллокутивною силою вибачення та подяки актуалізовано за 

допомогою лексичних номінант to be sorry, to thank. Подяка й вибачення можуть 

мати і позитивний характер, коли наратор щиро здійснює ці ЕМА, і негативний, 

коли він здійснює їх з іронією.  

Наратор текстів неожанру misery lit вживає ЕМА для передачі свого 

особистого ставлення до адресата, емоцій, душевного стану, реакцій на події, що 

відбуваються. Зважаючи на специфіку жанру, превалюють негативні експресиви: 
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(66) He looks at the paper, as the nurse reports her findings. He lifts my chin. I’m 

afraid to look into his eyes, which is mostly a habit from trying to deal with my Mother. 

But it’s also because I don’t want to tell him anything [412, р. 9–10]. 

(67) I wiped my nose before I stepped through the door. A million thoughts raced 

through my mind, all of them bad. I was terrified of what the consequences would be 

when Mother found out. No one had ever crossed The Mother like this before. When she 

found out, I knew there would be hell to pay [413, p. 29–30]. 

(68) I hated Mother most and wished that she were dead. But before she died, I 

wanted her to feel the magnitude of my pain and my loneliness for all these years… I 

also hated Father. He was fully aware of the hell I lived in, but he lacked the courage to 

rescue me as he had promised so many times in the past [412, р. 78–79]. 

У прикладах (66), (67) наратор актуалізує ЕМА з іллокутивною силою 

страху, експлікуючи його за допомогою конструкції to be+adjective (I was 

terrified; I’m afraid). У прикладі (68) наратор актуалізує ЕМА з іллокутивною 

силою ненависті, експлікуючи його за допомогою конструкції I+emotive verb (I 

hated Mother, Father). У цьому МА наратор передає своє ставлення до персонажів 

художнього світу, свій душевний стан, тому цей МА вважаємо експресивним.  

Позитивні емоції, що виникають в наратора в результаті сприйняття та 

позитивного оцінювання певного позамовного об’єкта (самого наратора, адресата, 

третьої особи чи конкретного предмета), комунікативно об’єктивовані в 

позитивному експресиві. Такі МА не є частими в текстах неожанру misery lit 

(порівняно з негативними експресивами), але також трапляються. Наприклад: 

(69) I loved my Father so much. I wanted to be with him forever, and I cried 

inside because I never knew when I was going to see Father again [412, р. 76].  

В ЕМА, у яких наратор виражає своє особисте ставлення, головними є 

прийоми схвалення й несхвалення, що можна пояснити прагматичною 

спрямованістю імплікаторів на вираження емоційно-оцінного ставлення до 

об’єктів навколишньої дійсності. Англійське дієслово to hate є семантично 

сильним за значенням (на відміну від to dislike тощо), тому яскраво передає 

ставлення оповідача, даючи читачеві зрозуміти неприємність ситуації: 
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(70) Hassan did become more cautious about touching me when Mum was in the 

house, but he continued to take me up to the bedroom almost every time she went out. I 

hated the things he did to me, but it was his violent rages that really controlled my life 

– and the lives of my brother and sister, too [402, р. 101]. 

У текстах неожанру misery lit також зустрічаються ЕМА з іллокутивною 

силою здивування, експліковані за допомогою конструкції to be+surprised, які 

передають психологічний стан наратора нарататорові: 

(71) On Christmas Day I received a pair of roller skates. I was surprised to get 

anything at all, but as it turned out, the skates were not a gift given in the spirit of 

Christmas. The skates proved to be just another tool for Mother to get me out of the 

house and make me suffer [412, р. 71]. 

Співвідношення ЕМА з різною іллокутивною силою в текстах неожанру 

misery lit як різновиду літературної автобіографії наведено в табл. 3.6. 

Таблиця 3.6 

Типи експресивних мовленнєвих актів у текстах misery lit 

Іллокутивна сила ЕМА Кількість (n) Кількість (%) 

Вибачення 330 28,5 

Розкаяння 71 5,5 

Подяка 250 20 

Страх 133 10,5 

Здивування 84 6,5 

Позитивне ставлення (любов) 145 11,5 

Негативне ставлення (ненависть) 218 17,5 

Усього 1231 100 

 

До лексичних номінант, за допомогою яких актуалізовано ЕМА, належать: 

to thank, to be sorry, to apologize, to hate, to love, to like, to resent, to be afraid, to be 

surprised, to be terrified та ін. (табл. 3.7) (додаток Л). 
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Таблиця 3.7 

Типові вербальні експлікатори експресивних мовленнєвих актів 

Вербальний експлікатор Кількість (n) Кількість (%) 

BE SORRY 279 22,5 

THANK 248 20 

HATE 165 13,4 

LIKE 96 7,7 

BE AFRAID 73 6 

APOLOGIZE 51 4,1 

LOVE 49 4 

RESENT 41 3,3 

Всього 1002 81 

Всього ЕМА 1231 100 

 

Підсумовуючи, зазначимо, що ЕМА є часто вживаними в текстах неожанру 

misery lit, адже семантика експресивних лексем та конструкцій містить емотивно-

суб’єктивні оцінки суб’єктів й об’єктів мовлення. Оповідач тексту неожанру 

misery lit використовує такі ЕМА з іллокутивною силою – вибачення, розкаяння, 

подяки, страху, здивування, позитивного ставлення (любові, прихильності), 

негативного ставлення (ненависті). ЕМА в текстах неожанру misery lit слугують 

для висловлення психологічного, душевного стану наратора, його ставлення до 

пропозиції (подій, персонажів, самого себе). Висловлення цього типу є реакцією 

на зміст повідомлення.  

Наратор тексту неожанру misery lit часто вживає ЕМА (1231 МА, що 

становить 31%), сповна реалізуючи свої комунікативні інтенції, які 

актуалізують семантику розпуки оповідача, що несе вагоме смислове 

навантаження ХТ misery lit. 
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Висновки до розділу 3 

 

ХТ є продуктом дискурсної діяльності опозиції автор/наратор ↔ читач, у 

якій опис, оповідь та міркування є складовими дискурсними одиницями, будучи 

вербальним втіленням думок оповідача. У загальному вигляді композиційно-

мовленнєві форми тлумачимо як складні мовленнєві конструкції, що надають 

завершеності думкам текстового адресанта, структуруючи їх та організовуючи 

їхній розвиток. Однією з найважливіших функцій композиційно-мовленнєвих 

форм є формування й розкриття змістовно-концептуальної інформації тексту. 

Із комунікативно-прагматичної перспективи це особливі комунікативні 

форми, метою використання яких є сприйняття інформації читачем. Оповідь, опис 

та міркування стають засобами реалізації когезії, когерентності, проспекції, 

ретроспекції та інших категорій ХТ. Їх свідомо відбирає наратор задля 

актуалізації своїх комунікативних інтенцій у ХТ. 

Під час наративного аналізу текстів неожанру misery lit як різновиду 

літературної автобіографії було відібрано та проаналізовано 3974 контекстуальні 

текстові фрагменти з композиційно-мовленнєвими формами оповіді, опису й 

міркування. Найменшу частину мовлення наратора займають описи – 1113 

фрагментів (28%). Це переважно портретні та подієві описи, пейзажні описи 

майже не представлені в текстах неожанру misery lit. Відібрано 1391 текстових 

фрагментів із композиційно-мовленнєвою формою оповіді, що становить 35% 

від загальної кількості. В оповіді реалізовано категорії проспекції та 

ретроспекції, що несуть важливе смислове навантаження тексту misery lit, 

скеровуючи рух думки нарататора відповідно до задуму наратора. Було 

проаналізовано 484 контекстуальні текстові фрагменти, що містять 

ретроспекцію, та 308 – із проспекцією. Найповніше в текстах неожанру misery 

lit представлено міркування наратора – 1470 фрагментів (37%). Саме в 

роздумах наратор тексту неожанру misery lit сповна розкриває пережиті 

страждання, аналізуючи події свого життя. Вміло використовуючи та 

поєднуючи композиційно-мовленнєві форми оповіді, опису й міркування в 
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тексті неожанру misery lit, наратор комунікує з нарататором та реалізує свої 

комунікативні інтенції.  

Виявлення комунікативних інтенцій наратора дає змогу визначити 

прагматичний потенціал ХТ. Проаналізувавши композиційно-мовленнєві форми, 

які використовує наратор тексту неожанру misery lit, було виокремлено 

мовленнєві акти, у яких він актуалізує свої комунікативні інтенції, – 

репрезентативи, директиви, комісиви та експресиви.  

Комунікативно-інтенціональний зміст РМА полягає у представленні 

певного стану речей як істинного. У текстах неожанру misery lit як різновиду 

літературної автобіографії наявні РМА з іллокутивною силою повідомлення, 

ствердження, опису, міркування та припущення (38%).  

ДМА функціонують для спонукання адресантом адресата до виконання 

певних дій. У текстах неожанру misery lit представлено ДМА з іллокутивною 

силою прохання, благання, вимоги й наказу (17%). За інтенсивністю 

волевиявлення ДМА можуть бути категоричні та некатегоричні, за соціально-

рольовим статусом – з позиції слабшого, сильнішого та рівного.  

КМА передають зобов’язання текстового адресанта виконати дію в 

майбутньому. У текстах неожанру misery lit наявні КМА з іллокутивною силою 

обіцянки, клятви, присяги та погрози (14%).  

ЕМА функціонують для репрезентації психологічного стану адресанта, його 

ставлення до пропозиції. У текстах неожанру misery lit представлено ЕМА з 

іллокутивною силою вибачення, розкаяння, подяки, здивування, страху, 

позитивного та негативного ставлення (31%). 

У дослідженні ХТ неожанру misery lit як різновиду літературної 

автобіографії виявлення комунікативних інтенцій наратора дає змогу зробити 

висновки про їхній вплив на свідомість адресата, про представлення й 

спотворення інформації надійним та ненадійним наратором.  

 

Основні положення цього розділу висвітлено у працях [37; 209; 210; 212]. 
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РОЗДІЛ 4 

ПРАГМАТИЧНА МОДЕЛЬ КОМУНІКАТИВНИХ ІНТЕНЦІЙ НАРАТОРА 

В СУЧАСНІЙ БРИТАНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ 

 

4.1 Прагматичні функції комунікативних інтенцій наратора в сучасній 

британській художній прозі у спектрі мовленнєвих актів 

 

 Із другої половини ХХ ст. текст у лінгвістиці розглядають як складне 

комунікативне утворення. Дослідження тексту як засобу комунікування та 

комунікативних інтенцій (задумів) його творця стало одним з основних напрямів 

лінгвістики тексту [J. Austin 1962, R. de Beaugrande 1981, T. van Dijk 1989, 

W. Dressler 1981, G. Grice 1985, J. Searle 1986, P. Strawson 1986, М. М. Бахтін 1975, 

І. А. Бехта 2004, Н. С. Валгіна 2004, І. Р. Гальперін 1981, О. С. Іссерс 2005, 

В. А. Кухаренко 1978, Ю. М. Лотман 1994, В. О. Лукін 1999, О. В. Падучева 1996, 

Г. Г. Почепцов 1990, О. О. Селіванова 2002, І. П. Сусов 2009, З. Я. Тураєва 1986, 

Н. І. Формановська 2002]. У фокусі уваги лінгвістів перебувають функційні та 

лінгвопрагматичні особливості текстової комунікації, а також особливості 

мовленнєвого впливу адресанта на адресата та мовні засоби його вираження.  

Прагматичною формою реалізації комунікативної інтенції є висловлення – 

мовленнєвий акт та його іллокутивна сила [J. Austin 1975, K. Bach 1979, B. Fraser 

1975, R. Harnish 1979, G. Leech 1983, J. Searle 1969, D. Wunderlich 1972, 

Л. Р. Безугла 2007, В. В. Богданов 1990, В. І. Карасик 2002, Г. Г. Почепцов 1987, 

І. П. Сусов 1980, Н. І. Формановська 2002]. Репрезентація іллокутивних актів у 

мовленні здійснюється через використання лексичних та граматичних засобів. 

Залежно від комунікативної інтенції текстового адресанта у процесі мовленнєвої 

діяльності відбувається відбір необхідного іллокутивного значення. Реалізуючись 

у мовленні одночасно з локутивним значенням, воно визначає прагматичний тип 

мовленнєвого акту. Комунікативна інтенція як прагмалінгвістичний чинник 

комунікативного процесу детермінує відбір лексичних та синтаксичних одиниць, 

визначає інформацію, яку адресант вкладає у своє повідомлення. 
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4 . 1 . 1  Д о м і н а н т н і  к о м у н і к а т и в н і  і н т е н ц і ї  у  ф у н к ц і ї  

р е п р е з е н т а т и в і в .  РМА є інформаційними МА, під час яких адресат отримує 

інформацію про певні події, предмети чи явища. Передусім вони відображають 

наміри текстового адресанта передати адресатові певну сукупність відомостей 

та/чи взяти на себе відповідальність за їх істинність [149; 168; 203; 204; 300; 364]. 

Саме тому в РМА найчастіше експліковано комунікативну інтенцію (КІ) 

інформативності, яка полягає у ствердженні реального або ірреального факту, у 

передаванні адресантом повідомлень про світ, стан речей, які, з одного боку, 

нададуть адресатові нові знання, а з іншого – покажуть обізнаність адресанта, 

його прагнення довести до відома адресата певну інформацію.  

Через РМА наратор дає можливість адресатові зрозуміти його почуття та 

переживання, розмірковуючи над подіями, що відбуваються в його житті. Він 

висловлює свої припущення, реагує на те, що йому не подобається. У такий 

спосіб він реалізує КІ аргументативності. Іншими словами, в РМА актуалізуються 

дві основні КІ наратора тексту неожанру misery lit – КІ інформативності та КІ 

аргументативності (рис. 4.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Комунікативні інтенції наратора в РМА 
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КІ інформативності в тексті неожанру misery lit реалізовано через РМА з 

іллокутивною силою оповіді/повідомлення та опису. КІ аргументативності в 

тексті неожанру misery lit реалізовано через РМА з іллокутивною силою 

міркування і припущення.  

КІ інформативності визначаємо як сукупність мовленнєвих дій з боку 

текстового адресанта (наратора), спрямованих на подання особистої інформації. 

Фактично ця інтенція виступає одним із засобів самопрезентації оповідача в 

тексті. КІ інформативності слугує передусім для передавання розпуки оповідача 

тексту неожанру misery lit. 

(72) Again my mother told me to put my hand down on the table. I asked her why 

and she said, ‘Just do it.’ In case I tried to move she dug her heels down on the toes of 

my shoes beneath the table. ‘Down,’ she ordered. ‘Don’t let me have to stand up.’ … 

My mother held the knife in her right hand and was playing with it, waving it around in 

small sweeping motions as she lowered the blade to a point which was about six inches 

from my hands. ‘The chicken!’ she said. ‘Now do you think that you will forget to pull 

all the hairs out again?’ ‘No,’ I said. My mother pressed the knife harder into my wrist 

and drew blood… She pulled the knife across my arm. Beads of blood rose up from the 

track of the knife and a straight line of flesh opened up. Blood dripped down the side of 

my arm and all over the plastic table cover [399, р. 72–73]. 

(73) I might have been Dad’s favourite, but now I was loved by no one. My 

brothers were free to kick and punch and abuse me in any way they chose and there was 

nothing I could do about it. They used to eat at the table but I had to lick up the scraps 

they tossed on to the floor for me. I wasn’t allowed to sleep in bed, unless it was to 

allow my brothers to sexually abuse and hurt me, but was relegated to the floor with 

only a single blanket to cover me [414, р. 3]. 

За допомогою РМА повідомлення (приклад (72)) та опису (приклад (73)) 

наратор тексту неожанру misery lit оповідає про нещастя і травми, що з ним 

трапилися, та описує персонажів чи пережиті події. Тексти неожанру misery lit 

насичені такими РМА, які, нагромаджуючись та накладаючись один на одного, 

інформують нарататора про розпач і страх, у якому перебував оповідач.  
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КІ інформативності наратор також використовує для передавання свого 

спротиву й протесту. Наведімо приклад: 

(74) With nothing to lose, nothing, I hurl myself at the boy. I can’t ‘nutter’ like 

Tigs, but I use every muscle, every bone, every single piece of my being to fight him. I 

feel as strong as a fully grown person. I am not afraid, not in the least bit. I have made 

up my mind to kill him. From far away, I can hear the boy screaming piteously. I don’t 

stop. I carry on kicking, scratching, biting, hitting. The well of anger in me is too deep. 

It is an inexhaustible supply [417, р. 84–85]. 

У прикладі (74) наратор оповідає про свій протест. Більше не в змозі терпіти 

знущання наратор не витримує та чинить спротив, вступаючи в бійку з 

однокласниками. За допомогою детальної презентації подій наратор робить 

нарататора активним спостерігачем усього, що трапилося, й останній не лише 

може уявити крок за кроком події у хронологічній послідовності, а також отримує 

інформацію про відчуття й переживання наратора. Найпродуктивнішою формою 

реалізації КІ інформативності є розповідне речення, яке за своєю синтаксичною 

природою містить повідомлення про явища, речі тощо.  

Розповідне висловлення в контексті вираження КІ пов’язане насамперед з 

автором повідомлення, що неодмінно маркований в структурі речення 1-ю 

особою однини синтаксично теперішнього часу або транспозиційними виявами 

інших часових форм, стверджувальних чи заперечних. Для драматичного 

підсилення наратор іноді вживає теперішній час Present Simple, який створює 

ефект присутності, хоча події, що оповідаються, відбулися в минулому. РМА 

зазвичай виражені імпліцитно, як і у прикладі (74). Це можна пояснити бажанням 

змістити акцент з особистості оповідача на важливість подій, про які він оповідає.  

КІ аргументативності адресата визначаємо як сукупність мовленнєвих дій 

з боку текстового адресанта (наратора), за допомогою яких він розмірковує над 

проблемою/ситуацією. Цю КІ найповніше реалізовано в композиційно-

мовленнєвій формі роздуму та слугує для репрезентації розпуки оповідача тексту 

неожанру misery lit, адже в міркуваннях він аналізує свої страждання, у розпачі 

намагаючись знайти вирішення проблем.  
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Результат реалізації КІ аргументативності залежить від адекватного і 

вдалого поєднання МА з іллокутивною силою міркування та припущення. У 

міркуваннях наратор тексту неожанру misery lit не просто висловлює свою думку, 

а розмірковує над подіями, що трапилися, та аналізує події свого життя. 

Міркування такого типу представлені в текстах, як правило, окремими абзацами, 

які переривають хід оповіді, відволікаючи увагу читача. Наприклад: 

(75) It was a long drive home. Stanley was talking to me, but I couldn’t hear him. 

My mind was racing with the sudden realization that Stanley was sick in the head. As 

Stanley jabbered on at me, I sat staring through the windscreen, thinking. As I thought 

things over, I asked myself a series of questions: he makes us do the horrible, but he 

never says it out loud. Why? He’s afraid of Mum finding out about the horrible. Why? 

He never admits that other people do the horrible to me, even though he knows they do. 

Why? He always says it’s my fault, when he knows he makes me do it. Why? He never 

admits that he is doing the horrible, even when he’s doing it, even when it’s me he’s 

doing it to. Why? Suddenly, it felt like all the questions I had been asking for years now 

had an answer: he’s crazy [405, р. 109]. 

Міркування наратора у прикладі (75) реалізовано через серію запитань. 

Наратор-дівчинка, їдучи з вітчимом у машині, пригадує домагання з його боку та 

аналізує причини. Структура міркування в цьому фрагменті така: факт (He makes 

us do the horrible, but he never says it out loud) – конструкція питального характеру 

з еліпсисом (Why?), наступний факт – знову конструкція питального характеру з 

еліпсисом тощо. Така паралельна структура роздумів відображає логічний, 

послідовний перебіг думок наратора.  

(76) They could see she and I hated each other, but they had no proof that she 

was hitting me. If they did ask me how I’d come by a particular cut or bruise, I’d lie 

for her, because if I didn’t I knew I’d be beaten to even more of a pulp the moment 

they were out of the door. She would be standing there, towering over me as the social 

worker knelt down to talk to me. I never knew why they came to us or what they did, but 

whenever they were there Gloria was on her best behavior, like a child being good for 

sweets [407, р. 17]. 
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У фрагменті (76) наратор реалізує РМА з іллокутивною силою припущення. 

За допомогою умовного способу дієслова оповідач робить припущення про свої 

дії в ситуації конфронтації із соціальними працівниками.  

Отож, наратор тексту неожанру misery lit в РМА не лише інформує адресата 

про події, що трапилися на його життєвому шляху (КІ інформативності), а також, 

пропускаючи все крізь призму своєї свідомості, показує своє ставлення до певних 

подій/явищ та намагається проаналізувати причиново-наслідкові зв’язки, аби 

збагнути, чому ж йому довелося пережити такі страждання (КІ 

аргументативності). Дві основні КІ оповідача, що реалізовано в РМА, слугують 

передусім для передавання розпуки, відчаю текстового адресанта через оповіді, 

описи, міркування і припущення.  

У кожному МА представлено окрему подію чи роздум про неї. Розпука не 

завжди простежується на поверхневому рівні аналізу. Лише дослідивши весь 

наратив тексту misery lit, його глибинну структуру, стає зрозуміло, що кожний 

МА доповнює попередній і всі вони в сукупності передають ситуацію безвихіддя 

та розпачу текстового адресанта неожанру misery lit.  

(77) I’m sure we Roches were a wild lot [повідомлення], but noone seemed 

interested in asking why, and we were lumped together as if it was easier to assume 

that we were all the same, all a big headache. We were a problem family but no one 

wanted to know what the problem was. We became the problem. I don’t know what 

the adults around us thought [оповідь, опис]. Maybe they thought that being poor 

was out problem, or that there were too many children for our parents to control 

[припущення]. But I knew there were other big families in the area and they didn’t 

look like we did, because they had parents who made an effort with them  [416, 

р. 76].  

Завдяки вдалій реалізації КІ інформативності та аргументативності, які 

доповнюють одна одну, нараторові за допомогою РМА вдається досягнути свого 

комунікативного наміру та передати нарататорові свій відчай. Гострота сімейних 

проблем, їх несприйняття суспільством та його байдужість нагромаджуються, що 

змушує оповідача відчувати себе покинутим напризволяще.  
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Як вже було зазначено вище, елементи класу репрезентативів можна 

оцінити за шкалою, що охоплює істину й неправду. За Л. Р. Безуглою, “якщо 

адресант щось стверджує, повідомляє, припускає тощо, неодмінно мається на 

увазі, що він визнає виражений стан речей істинним” [18, с. 210]: 

N вірить, що x. 

 

Отже, у текстах неожанру misery lit у РМА комунікативні інтенції наратора 

(інформативності та аргументативності) можна відобразити формулами, 

наведеними в табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 

Модель комунікативних інтенцій наратора в РМА 

Формула Мовленнєвий акт 

(іллокутивна сила) 

Комунікативна 

інтенція 

N повідомляє, що x 

N оповідає про x 
повідомлення, оповідь 

інформативності 

N описує x опис 

N розмірковує про x міркування 
аргументативності 

N припускає, що x припущення 

 

РМА в текстах неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії 

відіграють важливу роль під час реалізації наратором своїх комунікативних 

інтенцій, будучи основою дискурсу оповідача та будучи представленими в усіх 

композиційно-мовленнєвих формах (оповіді, описі, міркуваннях). Саме через ці 

МА наратор надає читачеві основну змістову інформацію тексту, а також дає 

можливість зрозуміти свої почуття й переживання. 

За допомогою РМА наратор тексту неожанру misery lit реалізує дві КІ – 

інформативності та аргументативності. КІ інформативності актуалізується через 

МА з іллокутивною силою повідомлення та опису, КІ аргументативності – через 

МА з іллокутивною силою припущення та міркування. Ці КІ слугують для того, 

шоб оповідач передав свою розпуки, безвихіддя, зрідка – протест. 
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4 . 1 . 2  Д о м і н а н т н і  к о м у н і к а т и в н і  і н т е н ц і ї  у  ф у н к ц і ї  

д и р е к т и в і в .  Для виокремлення КІ оповідача аналіз ДМА треба здійснювати з 

урахуванням соціального статусу учасників взаємодії та ситуації спілкування. 

Специфіка директивних висловлень полягає в тому, що вони є способом з боку 

адресанта домогтися того, щоб адресат дещо вчинив [44; 149; 168; 181; 203; 204; 

300; 364; 396]. Дію в ДМА можуть виконувати як в інтересах адресанта, так і в 

інтересах адресата. Якщо дія здійснюють в інтересах адресанта, то адресат має її 

виконати (наказ, інструкція). Якщо ж дію здійснюють в інтересах адресата, то він 

сам вирішує, чи виконувати її (порада, пропозиція). В. І. Карасик називає такі 

директиви категоричними та некатегоричними [87, с. 50]. Некатегоричність – це 

лише спосіб комунікації, який не змінює мети директива. 

У категоричних та некатегоричних ДМА наратора тексту неожанру misery 

lit реалізовано КІ кооперативності та КІ конфліктності (рис. 4.2). Під КІ 

кооперативності розуміємо сукупність МА, які реалізує текстовий адресант для 

досягнення своєї мети через кооперацію з адресатом. Під КІ конфліктності 

розуміємо сукупність МА, які здійснює адресант для досягнення своєї мети через 

конфлікт з адресатом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Комунікативні інтенції наратора в ДМА 
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КІ кооперативності в тексті неожанру misery lit реалізовано через ДМА з 

іллокутивною силою благання та прохання. КІ конфліктності в тексті неожанру 

misery lit реалізовано через ДМА з іллокутивною силою наказу та вимоги.  

КІ кооперативності виступає ефективним засобом реалізації спонуки 

текстового адресанта. Проаналізувавши КІ наратора тексту неожанру misery lit у 

РМА, можемо стверджувати, що РМА слугують для передавання розпуки 

оповідача. Накопичившись, розпука трансформується у спонуку – більше не в 

змозі терпіти знущання наратор спонукає адресата до дій (припинення знущань 

тощо) за допомогою некатегоричних ДМА з іллокутивною силою прохання та 

благання. Благання і прохання функціонують як пом’якшене спонукання, для 

якого характерне виразне зацікавлення адресанта у виконанні пропонованої дії.  

(78) A few days later, he did the same thing again, scratching my skin with his 

rough hands and then forcing them between my legs. A few days after that, he tried to 

kiss me. I didn’t know what he was doing and, when he lowered his face towards mine 

and his foul, cigarette-breath filled my nostrils, I turned my head away. He gripped my 

chin tightly with his fingers, pulling my head back so violently that I felt a sharp pain in 

my neck, and then pushed his disgusting, wet tongue so far into my mouth that I began 

to retch. For a moment I couldn’t breathe and, as everything inside my head went black, 

I began to thrash around on the bed, trying to push him off me and crying, ‘Don’t! 

Don’t do that. It’s horrible. It makes me feel sick’ [402, р. 91]. 

ДМА благання у фрагменті (78) актуалізовано через заперечні речення 

наказового способу. Поза контекстом ці висловлення сприймаються як наказ чи 

заборона. Однак під час поглибленого аналізу наративу стає зрозуміло, що 

наратор спонукає адресата припинити знущання з неї, актуалізовуючи ДМА 

благання. У текстах неожанру misery lit наратор прагне змін на краще, іншого 

життя, суспільної прийнятності, тому частотність ДМА благання доволі висока. 

(79) So my stomach was already churning when we heard Sami shout, ‘No! Stop! 

You’re hurting me. Stop, it, please.’ Despite his voice being slightly muffled, there was 

no mistaking the sound of his fear and my heart was thudding as I glanced at Mum, 

expecting her to open the door and tell Hassan to stop. But she didn’t move, and when I 
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whispered urgently to her, ‘Mum, please stop them; they’re hurting him,’ she just 

waved her hand as if she was brushing away a fly [402, р. 138–139]. 

ДМА прохання у прикладі (78) реалізовано через спонукальне речення. 

Лексема please знижує імперативність цього речення. МА такого типу 

спрямований на підвищення статусної позиції адресата й надає йому 

незалежності, хоча і спонукає до певних дій [220, р. 63]. Адресат сам вирішує, чи 

виконувати йому запропоновану дію, він не має це робити. Своєю чергою, 

адресант зацікавлений у позитивній реакції адресата, м’яко спонукає його до 

виконання бажаної/пропонованої дії. Прохання може бути реалізовано через один 

або кілька ходів та може супроводжуватися поясненням його необхідності. 

Позитивна реакція на прохання дає змогу комунікантам залишатися в зоні 

кооперативного спілкування, тимчасом як ігнорування прохання або відмова його 

виконати може спричинити конфліктну ситуацію. 

КІ конфліктності відображають некооперативний характер комунікативної 

взаємодії, вербалізуючись у ДМА, зорієнтованих на досягнення власних цілей 

шляхом боротьби, бажання завдати шкоди адресату. КІ конфліктності, які 

реалізовано через категоричні ДМА з іллокутивною силою наказу та вимоги, 

виступають дієвим засобом реалізації спонуки та протесту наратора.  

Наказ є основним засобом авторитарного домінування. Наказ полягає у 

прямому вимаганні адресанта від адресата, щоб останній щось зробив (N хоче, 

щоб Y щось зробив). Наведімо приклад: 

(80) I shook my head from side to side. Tears were starting to swell in my eyes, 

but I held them back. ‘Man, this is serious. You gotta help me. What am I going to do? 

‘Yeah man, all right. You can’t go home… Tell you what. I’ll hide you here until 

we figure out what to do.’ 

‘Okay,’ I said, trying to relax my heaving chest. ‘But you gotta tell them what 

really happened at school.’ John’s mouth quivered. He began to mutter something. In a 

flash I grabbed his shirt. ‘Shut up and listen! You did it! I didn’t! I saved your ass! I 

put out the fire! You tell ‘em the truth! I mean it!’ I yelled [413, р. 147]. 
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Наратор у фрагменті (80) наказує другові розповісти правду про пожежу в 

школі, аби його не вважали винним. Домінування оповідача ґрунтується на тому, 

що він погасив вогонь та врятував друга. Через це він має право вимагати, щоб 

останній зізнався у скоєному. Домінування в цьому прикладі також виявляється 

через контраст “я” – “ти” для підсилення (You did it! I didn’t!). Логічний наголос, 

що падає на ці репліки, підкреслює важливість думки оповідача та неможливість 

заперечення. ДМА наказу тут реалізовано в імперативних конструкціях (Shut up 

and listen! You tell ‘em the truth!). Остання репліка (I mean it!) акцентує увагу на 

авторитетності та серйозності намірів оповідача. Спонукання у фрагменті (80) вже 

не є пом’якшеним, а, навпаки, категоричним, авторитетним.  

ДМА в тексті неожанру misery lit часто виражені імпліцитно. “Зміст 

висловлення передбачає врахування не тільки експліцитної інформації, але й 

інформації імпліцитної, яка безпосередньо співвідноситься з подією, фактором 

адресата, ситуацією” [171, с. 76]. Наприклад: 

(81) ‘David, Mrs Catanze tells me that you’re having a very hard time adjusting 

here. Is it that you don’t like the home? What’s going on inside of you? Where’s that 

cute little boy I knew a few weeks ago, huh?’ I stared at my hands. I was too 

embarrassed to answer. After a minute of silence she said, ‘Don’t worry, I know all 

about the psychiatrist. It’s not your fault. We’ll find you one who’s used to relating with 

kids…’ ‘I’m not a kid. I’m 12 years old, and I’m tired of being picked on!’ I stated in 

a cold tone. I had to catch myself before I revealed another side of my personality that, 

until recently, had never existed [413, р. 132]. 

У прикладі (81) МА за формальними ознаками належить до класу 

репрезентативів, маючи іллокутивну силу повідомлення, ствердження (‘I’m not a 

kid. I’m 12 years old, and I’m tired of being picked on!’). Проте аналіз 

комунікативної ситуації підтверджує, що цей МА є директивним. У ньому 

наратор протестує проти звичного поводження з ним та імпліцитно спонукає 

дорослих не ставитись до нього як до дитини. Стилістичний синтаксичний засіб 

паралельних конструкцій (I am…) також сприяє досягненню бажаного 

перлокутивного ефекту. Відтак цей МА є ДМА з іллокутивною силою вимоги.  
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Отже, у ДМА в текстах неожанру misery lit як різновиду літературної 

автобіографії реалізовано дві КІ наратора – конфліктності та кооперативності. КІ 

конфліктності реалізовано через МА з іллокутивною силою наказу та вимоги, КІ 

кооперативності – через МА з іллокутивною силою прохання та благання. Їх 

об’єднує спонукання, яке спрямоване не на нарататора/читача (як у випадку 

РМА), а на персонажів світу тексту. Спонукання, яке яскраво виражене в дискурсі 

наратора тексту неожанру misery lit і в категоричний, і в некатегоричний спосіб, 

можна проілюструвати формулою: 

 

N спонукає А, щоб x. 

 

Отже, у текстах неожанру misery lit у ДМА КІ оповідача (конфліктності та 

кооперативності) можна відобразити формулами, наведеними в табл. 4.2. 

 

Таблиця 4.2 

Модель комунікативних інтенцій наратора в ДМА 

Формула 
Мовленнєвий акт 

(іллокутивна сила) 

Комунікативна 

інтенція 

N благає А, щоб x благання 
кооперативності 

N просить A, щоб x прохання 

N наказує А, щоб x наказ 
конфліктності 

N вимагає, щоб x вимога 

 

ДМА в текстах неожанру misery lit відіграють важливу роль під час 

реалізації наратором своїх КІ, відображаючи його характер спілкування з 

текстовим адресатом. Це може бути комунікація, спрямована на співпрацю та 

мирне врегулювання проблем (КІ кооперативності), або комунікація, спрямована 

на врегулювання проблем через конфлікт (КІ конфліктності). Ці КІ слугують для 

передавання оповідачем спонуки адресата до зміни ситуації та протесту проти 

жорстокого поводження. 
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4 . 1 . 3  Д о м і н а н т н і  к о м у н і к а т и в н і  і н т е н ц і ї  у  ф у н к ц і ї  

к о м і с и в і в .  Основною метою використання КМА, що є МА, орієнтованими від 

висловлення до дійсності, є зобов’язання виконати/не виконати певні дії, маючи 

відповідний намір [149; 168; 203; 204; 258; 300; 364]. Вважаємо, що в КМА 

наратор тексту неожанру misery lit реалізує КІ рефлексивного зобов’язання. 

КІ рефлексивного зобов’язання визначаємо як сукупність мовленнєвих 

дій, у яких наратор актуалізує зобов’язання перед батьками/опікунами/дорослими 

(з позиції слабшого), перед друзями/однолітками (з позиції рівного/сильнішого) 

або перед самим собою здійснити дію або слідувати певній лінії поведінки в 

майбутньому. Оповідаючи про пережиті страждання, наратор тексту неожанру 

misery lit не лише відтворює перебіг подій, а й відтворює перебіг своїх думок: як 

він мислив, які рішення ухвалював. Оскільки йому часто складно відкрито 

протистояти (через перебування в позиції слабшого), він чинить опір у своїй 

свідомості. З огляду на це, ми виокремлюємо КІ зобов’язання у двох формах – 

зобов’язання перед адресатом та зобов’язання перед самим собою (рис. 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Комунікативні інтенції наратора в КМА 
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КІ рефлексивного зобов’язання в текстах неожанру misery lit слугує 

передусім для передавання спонуки та протесту оповідача через МА з 

іллокутивною силою обіцянки, клятви, присяги й погрози.  

Покликаючись на лексикографічні джерела, зобов’язання можна визначити 

як “поставлене перед собою завдання, обіцянки, які неодмінно мають бути 

виконані” [231; 308; 312; 334]. КІ рефлексивного зобов’язання реалізовано через 

МА з іллокутивною силою обіцянки, клятви, присяги й погрози. 

Обіцянку розуміємо як “добровільно дане зобов’язання зробити що-небудь” 

[231; 308; 312; 334]. Наратор реалізує обіцянку в процесі комунікативної взаємодії 

з персонажами. Обіцянка характеризується кількома обов’язковими ознаками, 

коли адресант бере на себе зобов’язання добровільно, контрольовано, спрямовує 

їх на виконання обіцяного в майбутньому, а саме зобов’язання є вигідним для 

адресата [50, с. 5]. При обіцянці адресант не висуває додаткових вимог до 

адресата. 

(82) ‘Karen, I gave you a warning, but you refused to listen.’ She pronounced my 

name ‘Carron’. I would soon learn that when she said my name liken this, it meant she 

was very angry and I had ten seconds to back down or get smacked down, but I hadn’t 

learnt this yet. Smack! Smack! Smack! 

‘Stop,’ I squealed, running away from Nanny’s hand. ‘Please, I’ll do whatever 

you tell me, but you’ve got to believe me – I didn’t do it. He blames me for it, but it’s 

not me. Honestly, it’s not me. I don’t know how to make him or any of them stop. I just 

want them to stop. I know I make them bad, but I don’t know how’ [402, р. 129]. 

У прикладі (82) наратор обіцяє опікунці зробити все можливе, 

спонукаючи останню в такий спосіб повірити в те, що дівчинка говорить 

правду і що вона не зробила нічого поганого (як стверджують її вітчим та 

матір). Лексична одиниця please демонструє нервове напруження оповідачки, а 

її мовлення охоплює також РМА повідомлення (I didn’t do it. He blames me for 

it, but it’s not me). Емоційність ситуації передають синтаксичні повтори і 

лексичні інтенсифікатори (Honestly, it’s not me). Обіцянку підсилюють РМА 

повідомлення та ДМА прохання (you’ve got to believe me). Взяття на себе 
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зобов’язання є добровільним, сама ситуація підштовхує наратора до реалізації 

КМА обіцянки, при цьому наявне висування додаткових вимог до адресата 

(заклику повірити оповідачеві – реалізація ДМА прохання). Прагматична 

цінність обіцянки полягає в тому, що адресант створює позитивне враження 

про себе в адресата. У прикладі (82) позитивне враження створено не лише 

через реалізацію КМА обіцянки, а й через комбінування цього акту з іншими 

МА для підсилення ефекту.  

(83) I’m so lucky. My dark past is behind me now. As bad as it was, I knew even 

back then, in the final analysis, my way of life would up to me. I made a promise to 

myself that if I came out of my situation alive, I had to make something of myself. I 

would be the best person that I could be. Today I am. I made sure I let go of my past, 

accepting the fact that that part of my life was only a small fraction of my life. I knew 

the black hole was out there, waiting to suck me in and forever control my destiny – but 

only if I let it. I took positive control over my life [412, р. 92]. 

У прикладі (83) оповідь ведеться від наратора-дорослого, який згадує 

обіцянку, яку дав колись сам собі – якщо йому вдасться вижити, то зробить все 

можливе, аби досягнути чогось в житті. Це спонукання самого себе до змін на 

краще в майбутньому. Тут наратор чітко вказує на КМА обіцянки та на себе як її 

адресата (I made a promise to myself). У висловленнях такого типу адресант 

завжди виступає гарантом реальності обіцяного. 

(84) In order to fulfill my vow of living at the Russian River, I knew I had to first 

find myself. I couldn’t do it living so close to my past. I had to break away. As I 

collected my trash and walked away from the beach, the sun shone on my shoulders. I 

felt warm inside. I had made my decision. Turning to face the river one last time, I felt 

like crying. If I wanted to, I could move to the river, but I knew it wouldn’t be right. I 

took in a deep breath and spoke in a slow voice, renewing my lifelong promise. I will 

be back [413, р. 241].  

У прикладі (84) також спостерігаємо обіцянку наратора самому собі. Він 

обіцяє повернутися в місця дитинства після того, як позбудеться привидів 

минулого. КМА обіцянки актуалізований через майбутній час дієслова (Future 
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Simple). На відміну від попередньої, ця обіцянка не лише в думках оповідача, він 

вимовляє ці слова вголос, у такий спосіб підсилюючи її експресивний потенціал.  

Клятва є конвенційним МА. Її конвенційні настанови (правила, закони, 

принципи, норми) або соціумна пресупозиція містить таке: учасники цього МА 

мають бути хоч трохи знайомими; даючи слово, адресант бере на себе 

зобов’язання перед адресатом про виконання пропонованої дії, тим самим 

накладаючи на себе відповідальність; у випадку невиконання дії адресант може 

позбутися довіри адресата або й усіх, хто його оточує [57].  

Клятви нерідко трактують як різновид запевнення/обіцянки, оскільки їх 

розцінюють як урочисті запевнення в чомусь, підкріплені згадкою священного 

для того, хто запевнює. Часто клянуться чимось, закликаючи вищі сили як свідків 

щирості або показуючи готовність жертвувати найдорожчим. Клятва поєднує 

обіцянку та зобов’язання, тому вважаємо її незалежним МА. 

У текстах неожанру misery lit клятви зустрічаються як експлікатори КІ 

зобов’язання перед самим собою. 

(85) I stood against the wall and began to whimper until I realized that I had 

beaten her. I had bought a few precious minutes. I used my head to survive. For the first 

time, I had won!  

Standing alone in that damp, dark garage, I knew, for the first time, that I could 

survive. I decided that I would use any tactic I could think of to defeat Mother or to 

delay her from her grizzly obsession. I knew if I wanted to live, I would have to think 

ahead. I could no longer cry like a helpless baby. In order to survive, I could never give 

in to her. That day I vowed to myself that I would never, ever again give that bitch the 

satisfaction of hearing me beg her to stop beating me [412, р. 29]. 

У прикладі (85) наратор, роздумуючи над стратегією супротиву матері, 

клянеться самому собі, що ніколи не благатиме її припинити завдавати йому 

фізичного болю, щоб вона не отримувала від цього задоволення. Клятву 

експліковано через дієслово to vow, яке наратор вживає з рефлексивним 

займенником (I vowed to myself), аби ще більше акцентувати увагу адресата на 

тому, що дія спрямована на нього й він рішуче налаштований. У цьому КМА 
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клятви актуалізовано протест оповідача, який врешті наважується протистояти 

матері.  

Під присягою, з покликанням на лексикографічні джерела, розуміємо 

1) “урочисту обіцянку, часто підкріплену згадуванням чогось дорогого, священного 

для того, хто обіцяє”, 2) “запевнення у правдивості сказаного, у вірності в коханні і 

т. ін.” [231; 308; 312; 334]. У текстах неожанру misery lit натрапляємо на КМА 

присяги у двох значеннях відповідно.  

(86) We follow suit and eat up the macaroni cheese. Although, to be accurate, 

you wouldn’t say Tigs ate hers as much as divided it up on her plate. Sauce one side, 

macaroni the other. I silently swear by Almighty God that if I ever make it to adulthood 

I will never touch macaroni cheese ever again [417, р. 61]. 

У прикладі (86) спостерігаємо присягу в першому значенні, яка підкріплена 

згадуванням священного (by Almighty God), оскільки оповідачка вірить в Бога.  

(87) Margery leads us to a bedroom down the hall. It has two bunk beds and a fold-

up bed crammed against the wall. It is a boy’s room. Tigs is impressed by the pictures of 

George Best on the wall and the kit model aeroplane hanging from the ceiling. ‘There yer 

go. Tuck yerselves in. Goodnight.’ Margery turns off the light and closes the door 

firmly. I can’t swear to it, but did I hear a key turn in the lock? Bud reaches out and 

takes my hand in the dark [417, р. 58].  

У прикладі (87) наратор описує першу ніч перебування у притулку для 

неповнолітніх. Тут актуалізовано друге значення присяги – для запевнення в 

правдивості сказаного. Стверджуючи, що не може присягнути в точності 

інформації, оповідачка знімає зі себе відповідальність та завойовує довіру 

нарататора, який виступає адресатом цієї присяги.  

(88) Once when I was four or five, I set the napkins by the candles before 

dinner… and they caught on fire! I swear, cross my heart, I didn’t mean to, Mrs 

Catanze! It was an accident!’ [413, р. 163]. 

У прикладі (88) також спостерігаємо друге значення присяги, для 

підсилення правдивості інформації. На відміну від прикладу (87), адресатом у 

цьому випадку виступає не нарататор, а персонаж.  
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Тож зобов’язання (зокрема й рефлексивне), яке яскраво виражене в дискурсі 

наратора тексту неожанру misery lit, можна проілюструвати формулою: 

 

N бере на себе зобов’язання (перед А/самим собою), що x. 

 

 Отже, у текстах неожанру misery lit у КМА КІ оповідача (рефлексивного 

зобов’язання) можна відобразити формулами, які наведено в табл. 4.3. 

Таблиця 4.3 

Модель комунікативних інтенцій наратора в КМА 

Формула Мовленнєвий акт 

(іллокутивна сила) 

Комунікативна 

інтенція 

N обіцяє собі, що x обіцянка 
зобов’язання перед 

самим собою 
N присягається собі, що x присяга 

N клянеться собі, що x клятва 

N обіцяє А, що x обіцянка 
зобов’язання перед 

адресатом 
N присягається A, що x присяга 

N погрожує A, що x погроза 

 

У КМА наратор тексту неожанру misery lit експлікує КІ рефлексивного 

зобов’язання, яка виявляється у двох варіантах: зобов’язання наратора перед 

самим собою та зобов’язання наратора перед адресатом. Два варіанти чітко 

виявлені в текстах неожанру misery lit. Наратор їх використовує для демонстрації 

своїх зобов’язань здійснити певну дію в майбутньому або ж слідувати певній лінії 

поведінки.  

КІ зобов’язання наратора перед самим собою вербалізовано через КМА з 

іллокутивною силою обіцянки, клятви і присяги. КІ зобов’язання наратора перед 

текстовим адресатом вербалізовано через КМА обіцянки, присяги та погрози. Ці 

КІ слугують для передавання оповідачем спонуки адресата до зміни ситуації та 

протесту проти жорстокого поводження. 
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4 . 1 . 4  Д о м і н а н т н і  к о м у н і к а т и в н і  і н т е н ц і ї  у  ф у н к ц і ї  

е к с п р е с и в і в .  ЕМА – це МА, іллокутивною метою яких є вираження 

психологічного стану адресанта, що задається умовою щирості відносно стану 

справ, визначеного в межах пропозиційного змісту [44; 149; 168; 203; 204; 364; 

396]. Вони слугують для відтворення емоційно-оцінного ставлення адресанта до 

адресата, змісту повідомлення. Емоції, що виникають в наратора в результаті 

сприйняття й оцінювання дійсності, вербально експліковано в ЕМА.  

ЕМА та експресивна лексика, яка їх актуалізує, є обов’язковим та важливим 

складником системи виражально-зображальних засобів ХТ. Вони відіграють 

надзвичайно важливу роль у тексті, будучи посередником між об’єктивною 

дійсністю та внутрішнім світом наратора, його почуттями. Вони також 

забезпечують відтворення фрагментів картини світу наратора крізь призму його 

уявлень про “добре/погане”, “корисне/шкідливе”. У текстах неожанру misery lit в 

ЕМА наратор реалізує КІ шанобливості та афективності (рис. 4.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4. Комунікативні інтенції наратора в ЕМА 
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КІ шанобливості в тексті неожанру misery lit реалізовано через ЕМА з 

іллокутивною силою вибачення, подяки й розкаяння. КІ афективності в тексті 

неожанру misery lit реалізовано через ЕМА з іллокутивною силою позитивного 

ставлення, негативного ставлення, страху та здивування.  

КІ шанобливості визначаємо як сукупність мовленнєвих дій з боку 

текстового адресанта (наратора), спрямованих на дотримання принципу 

ввічливості й уникнення конфліктних ситуацій. КІ шанобливості слугує передусім 

для висловлення розпуки оповідача тексту неожанру misery lit. 

Ввічливість як центральну комунікативну категорію досліджувало багато 

мовознавців [220; 265; 297; 300]. Ця категорія виконує важливу функцію 

забезпечення безконфліктного спілкування, пом’якшення потенційної агресії, 

забезпечення доброзичливої та приємної атмосфери комунікації. Враховуючи те, 

що наратор тексту неожанру misery lit часто перебуває в ситуації конфлікту, 

виокремлюємо КІ шанобливості, які він реалізує в ЕМА та які допомагають йому 

розв’язувати проблеми.  

ЕМА з іллокутивною силою вибачення функціонують насамперед у ситуації 

конфлікту, проте є формою кооперативного спілкування, оскільки є спробою 

відновити гармонію у стосунках. У ситуації конфлікту вибачення виступає 

запорукою усунення конфлікту, адже стримує агресію. 

ЕМА вибачення займають вагоме місце в дискурсі наратора тексту 

неожанру misery lit. Виокремлюємо три типові комунікативні ситуації, у яких 

наратора реалізує МА вибачення – ситуація вибачення перед 1) батьками, 

2) опікунами/дорослими, 3) однолітками. Наприклад:  

(89) I felt torn between my freedom and being separated from Mother and the 

family. Everything was too good to be true – my freedom, the new clothes, the toys. But 

the thing I cherished most was the warmth of Mother’s hug. ‘I’m so sorry about 

everything,’ I sobbed. ‘I really am. I didn’t mean to tell’ [413, р. 60]. 

У фрагменті (89) наратор реалізує ЕМА вибачення перед матір’ю (за 

допомогою конструкції to be sorry about), знаючи, що вже не побачить її, щоб 

позбутися тягаря провини та зберегти нормальні відносини з родиною.  
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(90) Ms Gold held my shoulders. ‘David, I’m so proud of you!’ Before she could 

say anything else, I whimpered, ‘I’m so sorry! I didn’t mean to lie to you the other day! 

I’m sorry I made you cry! Can you ever forgive me? I just wanted to…’ [413, р. 59]. 

У фрагменті (90) наратор реалізує ЕМА вибачення перед соціальною 

працівницею. Емоційність висловлення підсилюють повтори (I’m so sorry! I’m 

sorry I made you cry!) та висловлення-інтенсифікатор, де оповідач запитує, чи міс 

Голд зможе коли-небудь пробачити йому (Can you ever forgive me?).  

ЕМА з іллокутивною силою подяки становлять важливу складову частину 

категорії ввічливості. Уживання таких висловлень зумовлене двома чинниками: 

дотриманням норм ввічливості та почуттям вдячності. На думку П. Браун та 

С. Левінсон, подяка належить до позитивної ввічливості, оскільки її метою є 

підвищення позитивної оцінки адресата й задоволення внутрішньої потреби 

адресанта висловити вдячність [220]. Подяка як МА покращує обличчя адресанта.  

(91) Something was wrong, and I felt that that something was me. I sat motionless 

for a few moments, then slid out of the chair and walked to the door. As I opened it, the 

doctor muttered for me to have a nice day. I turned around and smiled. ‘Thank you, 

sir,’ I said in a cheerful voice [413, р. 104].  

У фрагменті (91) наратор описує своє спантеличення під час візиту до 

психотерапевта. Почувши від лікаря побажання гарного дня, він висловлює 

подяку в короткій формі (Thank you). Лікар не здійснив жодних дій, які 

спричинили б почуття вдячності в оповідача. Тут цей ЕМА є суто формальним, 

згідно з принципом ввічливості треба відповідати подякою на такі побажання. У 

фрагменті (92) оповідач щиро висловлює ЕМА подяки, дякуючи батькові за те, 

що відвідав його у притулку для неповнолітніх: 

(92) ‘Well,’ he said, after several minutes of silence, ‘I’ve got to get the car back. 

I’ll, ah, see…’ Father stopped midsentence as he pushed himself away from the table. 

My eyes scanned his body. His eyes looked so tired and empty.  

‘Thanks… for coming to see me,’ I said, trying to sound cheerful. ‘For Christ’s 

sake, boy, keep your nose clean!’ Father snapped back… ‘I love you, Dad!’ I said 

looking across the empty table [413, р. 119]. 
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КІ афективності розуміємо як сукупність мовленнєвих актів наратора, 

спрямованих на вираження його емоційного, психологічного стану, відчуттів, 

переживань, вподобань. Як і КІ шанобливості, КІ афективності слугують 

передусім для висловлення розпуки оповідача тексту неожанру misery lit. 

Враховуючи специфіку жанру та проаналізувавши дискурс наратора тексту 

неожанру misery lit, можемо стверджувати, що ЕМА вираження негативних 

емоцій/негативного ставлення переважають у відібраних текстових фрагментах. 

Наратор тексту неожанру misery lit вербалізує різні негативні емоції: 

– гнів – (93) All I can think about is that somewhere out there, she is waiting for 

me, I’m going back to the house – back to The Mother. The police officer walks me to 

the front door. ‘Thanks for giving us a call,’ the officer says to Mark. I stare down at the 

floor. I’m so angry. I refuse to look at Mark. I wish I were invisible [413, р. 19];  

– страх – (94) I’d become so scared and tense that I’d begin to stutter again. 

Alice always seemed to calm me down, but at night, when I finally had a room of my 

own to sleep in, I’d shiver with fear at the thought of how I was going to buy food or 

where I would live [413, р. 214]; 

– ненависть – (95) I picture myself sitting at the bottom of the stairs, shaking 

with fear, frightened of every sound I may hear from above. Counting the seconds and 

being terrified by every set of commercials; then waiting for the sound of the floor to 

creak upstairs when Mother gets up from the couch, strolls into the kitchen to pour 

herself a drink and then screeches for me to come upstairs – where she’ll beat me until I 

can no longer stand. I may be unable to crawl away. I hate commercials [413, р. 12].  

ЕМА вираження негативних емоцій експліковано через типові конструкції: 

to be+adjective, to feel+adjective, to become+adjective, to feel like, I+emotive verb. 

Саме вони відіграють вирішальну роль у вербалізації розпуки оповідача, тобто у 

смислотворенні тексту неожанру misery lit.  

Незважаючи на більшу кількість ЕМА вираження негативних емоції, 

наратор тексту неожанру misery lit висловлює й позитивні емоції різного типу: 

–  захоплення – (96) I’m so excited that I nearly trip on my own feet and stumble 

down the stairs. I grab on to the handrail to stabilize myself [413, р. 9–10];  
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– любов – (97) I really loved Kevin, but since I was not allowed to even look at 

him or my brothers, I did not have a chance to show how I felt [412, р. 84]. 

МА вираження позитивних емоцій експліковано через типові конструкції: to 

be+adjective, to feel+adjective, to become+adjective, to feel like, I+emotive verb. 

Схематично модель ЕМА наратора тексту неожанру misery lit можна 

зобразити такими формулами: 

 

N відчуває, що x, 

N висловлює x. 

 

 Отже, у текстах неожанру misery lit в ЕМА КІ оповідача (шанобливості та 

афективності) можна відобразити формулами, наведеними в табл. 4.4. 

Таблиця 4.4 

Модель комунікативних інтенцій наратора в ЕМА 

Формула 
Мовленнєвий акт 

(іллокутивна сила) 

Комунікативна 

інтенція 

N вибачається перед А за x вибачення 

шанобливості N дякує А за x подяка 

N розкаюється перед А за x розкаяння  

N відчуває, що x негативне ставлення 

афективності N відчуває, що x позитивне ставлення 

N здивований, що x здивування 

 

Підсумовуючи, зазначимо, що ЕМА є ефективним засобом реалізації КІ 

оповідача в текстах творів неожанру misery lit як різновиду літературної 

автобіографії. Саме у цих МА яскраво відображено ставлення наратора до 

дійсності, яку він оповідає. В ЕМА актуалізовано дві КІ оповідача тексту 

неожанру misery lit – КІ шанобливості та КІ афективності. КІ шанобливості 

реалізовано через ЕМА з іллокутивною силою подяки, вибачення та розкаяння. КІ 
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афективності реалізовано через ЕМА позитивного ставлення, негативного 

ставлення та здивування. 

 

4.2 Жанрові функції комунікативних інтенцій наратора в сучасній 

британській художній прозі у спектрі мовленнєвих актів 

 

Проблематика жанру літературної (художньої) автобіографії вже давно 

перебуває в полі зору науковців [El. Bruss 1976, R. Folkenflik 1993, G. Gusdorf 

1991, C. Ibsen 1999, Ph. Lejeune 2000, M. Mason 1980, J. Olney 1980, 

W. Spengemann 1979, М. М. Бахтін 1986, Ю. М. Лотман 1985]. Незважаючи на 

значну кількість праць мовознавчого та літературознавчого характеру, misery lit 

як неожанр літературної автобіографії не є достатньо дослідженим сучасними 

лінгвістичними студіями. Активному зростанню зацікавлення до феномена misery 

lit сприяє його жанрова своєрідність та можливість реалізації в автобіографічному 

тексті різноманітних комунікативних інтенцій наратора.  

Текстам misery lit властиві всі зовнішні формально-змістовні ознаки жанру 

автобіографії, які запропонував Ф. Лежен: збіг автора, оповідача та персонажа; 

оповідь про своє приватне життя; прозова форма; ретроспективність оповіді; 

хронологічна послідовність викладу та наявність автобіографічного узгодження [110]. 

Проте, зважаючи на часові межі появи творів, тематику й семантику цих текстів, 

реалізацію опозиції автор (дорослий) – наратор (дитина), вважаємо, що misery lit є 

неожанром літературної (художньої) автобіографії зі своїми особливостями.  

Текстовий адресант (наратор) не просто оповідає про своє життя, а ніби 

проживає та переживає його ще раз, реалізуючи при цьому різні комунікативні 

наміри. Текстотвірні риси, смислотвірні ознаки та стилістичні прийоми цих 

намірів формують жанрові функції комунікативних інтенцій оповідача тексту 

неожанру misery lit у спектрі мовленнєвих актів.  

Саме комунікативні інтенції наратора, вербалізовані в його мовленнєвих актах 

(репрезентативах, директивах, комісивах, експресивах), відображають особливості 

та специфіку misery lit як неожанру літературної автобіографії.  
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4 . 2 . 1  Т е к с т о т в і р н і  р и с и  к о м у н і к а т и в н и х  і н т е н ц і й  

н а р а т о р а  в  с у ч а с н і й  б р и т а н с ь к і й  х у д о ж н і й  п р о з і  у  с п е к т р і  

м о в л е н н є в и х  а к т і в . Під час дослідження будь-якого ХТ важливу роль 

відіграє аналіз комунікативних інтенцій текстового адресанта (наратора) 

[W. Booth 1961, K. Burke 1969, M. Kearns 1999, S. Lanser 1981, J. Phelan 1996, 

2005, M. L. Pratt 1977, R. D. Sell, S. Strasen, А. М. Баранов 2007, І. А. Бехта 2004, 

В. В. Богданов 1990, Н. С. Валгіна 2003, Г. О. Золотова 1998, Ю. М. Лотман 1973, 

В. О. Лукін 1999, О. В. Падучева 1996, Г. Г. Почепцов 1987, Т. В. Радзієвська 

1993]. У дослідженні ХТ неожанру misery lit виявлення КІ оповідача дає змогу 

дійти висновків про їхній вплив на свідомість адресата, про подання та 

спотворення інформації надійним і ненадійним наратором. У кожному 

висловленні наратора, від однослівної репліки до великих фрагментів тексту, 

вловлюємо його мовленнєвий задум або ж комунікативну інтенцію. КІ оповідача є 

центром, що організовує єдину систему смислів ХТ в парадигмі його множинних 

інтерпретацій.  

Комунікативні інтенції наратора виражають його намір створити цілісний та 

зв’язний ХТ. У цьому процесі текстовий адресант намагається показати власне 

бачення реальної дійсності, оцінити та розтлумачити (прямо чи опосередковано) 

все, що відбувається в його світі, та розкрити своє ставлення до нього.  

Інтенціональність тексту неожанру misery lit реалізовано через намагання 

наратора (текстового адресанта) донести свій задум до нарататора за допомогою 

вербальних знаків. Присутність у тексті наратора можна виявити передусім на 

рівні мовленнєвої будови, у свідомому доборі мовних засобів, використанні 

вербальних прийомів для взаємодії з адресатом. Інтенціональність художнього 

тексту виявлено в актуалізації наратором тих структурних елементів, які впливають 

на нарататора.  

КІ наратора вербально експліковані в його мовленнєвих актах, виокремлених 

з текстів неожанру misery lit за допомогою методів контекстуального та 

інтерпретаційно-текстового аналізу з композиційно-мовленнєвих форм опису, 

оповіді та міркування, у яких вони відображені (рис. 4.5). 
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Рис. 4.5. Експлікація комунікативних інтенцій наратора у ХТ 

 

Наратор тексту неожанру misery lit експлікує свої комунікативні інтенції в 

мовленнєвих актах, які вербалізовані в композиційно-мовленнєвих формах. В 

оповіді актуалізовано всі типи МА – репрезентативи, директиви, комісиви та 

експресиви. Опис представлено репрезентативами та експресивами. Міркування 

найповніше відображено в репрезентативах. Чинником ідентифікації 

мовленнєвого акту є семантика дієслова та відповідних дієслівних форм.  

До засобів вияву КІ наратора у РМА в тексті неожанру misery lit відносимо: 

1) дієслівний складник у дійсному способі минулого часу:  

(98) During recess, I watched the other kids laugh as they played tag and 

handball, while I kept to myself and wandered around the school in a daze. No matter 

how hard I tried, my mind kept flashing back to my other school in Daly City. I thought 

of Mr Ziegler and his animated ‘happy face’ suns, which he would draw on my paper, 

Mrs Woodworth’s dreaded spelling tests or running to the library, where Ms Howell 

played ‘Octopus’s Garden,’ by the Beatles, on her record player. In my new school I 

Комунікативні 

інтенції наратора 

Мовленнєві акти 

наратора 

ОПОВІДЬ МІРКУВАННЯ ОПИС 
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had completely lost interest. I no longer absorbed my subjects as I had just a few weeks 

ago… What was once my sanctuary became a prison that kept me from my playtime at 

my foster home [420, р. 66–67]; 

2) дієслівник складник у дійсному способі теперішнього часу: 

(99) Tigs and I look at each other. We don’t mention the cards. We put them 

aside. Later, when I am alone, I take the card out. I look at his writing, ‘Love Daddy.’ 

Inside me there is a longing, a wanting. I want my father to love me. I want it all to be 

all right. I want ‘home’ with my mother and father, even though I know that it has 

ceased to exist [417, р. 98–99]; 

3) дієслівний складник в умовному способі:  

(100) If I turn back now, right now, she’ll yell and beat me – but I’m used to 

that. If I’m lucky, tomorrow she may feed me some leftover scraps from dinner. Then 

I can steal food from school the next day. Really all I have to do is go back. I smile to 

myself. I’ve survived worse from Mother before [413, р. 11]; 

4) вигукові лексичні номінанти: 

(101) I can feel the inside of my body begin to shake … I so badly want to leave 

…Suddenly, I can feel my body moving. My eyes pop open. I look down at my wornout 

sneakers. My feet are stepping through the front door. Oh my God, I say to myself, I 

can’t believe I’m doing this! Out of fear, I dare not stop [413, р. 12]. 

До засобів вияву КІ наратора у ДМА в тексті неожанру misery lit належать: 

1) дієслівний складник в наказовому способі: 

(102) I was shaking with fear and gasping for breath, desperate to get clear of the 

lit street and to find somewhere to hide… There was a small fenced garden there with 

some bushes that we could hide in. She hustled me deep into the shrubbery and we both 

sat very still, listening for footsteps and shouting, and struggling to get our breath back. 

‘What’s going on?’ I whispered after a few minutes of silence.  

‘I’ll go and find out,’ she whispered back. ‘You stay here.’ 

‘No, don’t leave me.’ I grabbed her arm and hung on. I didn’t want to be left on 

my own [414, р. 79–80]; 

2) вигукові лексичні номінанти: 
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(103) He [the policeman] asks for my telephone number again. ‘Why?’ I whine. ‘I 

have to call her, David, ’ he says gently. ‘No!’ I command. ‘Send me back to school. 

Don’t you get it? She mustn’t find out I told!’ [412, р. 13]; 

(104) My right arm began to itch. I scratched it before I glanced down. When I 

did, I saw that my right forearm was engulfed in flames … Oh my God, no! I screamed 

to myself. This can’t be happening! Please help me! Please! I tried to cry out to the 

psychiatrist. My lips parted, but nothing came out. I could feel the sides of my face 

flooding with tears as flames of orange and blue danced on my arm… [413, р. 81]. 

До засобів вияву КІ наратора у КМА в тексті неожанру misery lit належать: 

1) дієслівний складник у дійсному способі майбутнього часу: 

(105) Ms Gold held me for a long time. I heard her sniffle and felt her body 

shudder. I turned to look up at her – my loving social worker.  

‘Why are you crying?’  

‘Honey, I just don’t want to lose you,’ she said, smiling.  

I smiled back. ‘I won’t run away again.’ [413, р. 102]; 

2) дієслівний складник у дійсному способі теперішнього часу: 

(105) ‘Honey, I can only tell you one more time. You need to be very, very good. I 

don’t want to lose you.’  

‘I’ll be good, I promise,’ I said, trying to reassure my angel [413, р. 102]; 

3) вигукові лексичні номінанти: 

(106) ‘No!’ I yell. ‘I’m not going back! I’m never going back!’ I turn around and 

walk back down the street, north toward the Golden Gate Bridge… I wonder what it 

would be like to be welcomed in a home. As I make my way past a house, my nose 

detects the smell of food, and the thought of wolfing down something to eat possesses 

me. It’s Saturday night – that means I haven’t eaten anything since Friday morning at 

school. Food, I think to myself. I have to find some food [413, р. 15]. 

До засобів вияву КІ наратора в ЕМА в тексті неожанру misery lit відносимо: 

1) дієслівний складник у дійсному способі теперішнього часу: 

(107) ‘I’m sorry,’ I stuttered in a low voice … I retreated into my protective 

position. ‘I was a bad boy, and I deserved what I got!’ [413, р. 31]; 
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2) дієслівний складник у дійсному способі минулого часу: 

(108) I knew nothing could stop Mother now. What little hope I had was gone. I 

no longer had the will to carry on. I felt as if I were a man on death row, not knowing 

when my time would come [412, р. 89]. 

Отож, найчастотнішим засобом вияву комунікативних інтенцій наратора 

тексту неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії крізь фактуру 

мовленнєвих актів є дієслівний складник у дійсному способі теперішнього та 

минулого часу, почасти з вигуковими лексичними номінантами (No!, Ouch!, Oh 

my God, For God’s sake!), що становить 75% від загальної кількості використаних 

вербальних лексичних одинць у МА наратора (Таблиця 4.5).  

Таблиця 4.5 

Засоби вияву КІ наратора тексту неожанру misery lit 

№з/п Засіб вияву Кількість  

(n) 

Кількість 

(%) 

1 Дієслівний складник у дійсному способі 2980 75 % 

2 Дієслівний складник в умовному способі 318 8 % 

3 Дієслівний складник у наказовому способі 676 17 % 

 Усього 3974 100 % 

 

Підсумовуючи, зазначимо, що тексту неожанру misery lit, як і будь-якому 

іншому художньому тексту, властива прагматична спрямованість на текстового 

адресата (нарататора), що виявляється через таку організацію всіх елементів 

текстової системи, яка оптимально забезпечує залучення нарататора на бік 

текстового адресанта (наратора), переконує його у справедливості задуму 

наратора. Тоді через адекватне тлумачення комунікативних інтенцій текстового 

адресанта у процесі текстової діяльності (породження, читання та інтерпретації 

тексту) виникає ефект діалогу, що і є основним завданням текстової 

комунікації.  
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4 . 2 . 2  С м и с л о т в і р н і  о з н а к и  к о м у н і к а т и в н и х  і н т е н ц і й  

н а р а т о р а  в  с у ч а с н і й  б р и т а н с ь к і й  х у д о ж н і й  п р о з і  у  с п е к т р і  

м о в л е н н є в и х  а к т і в . Смисл досліджують як лінгвістичну, 

психолінгвістичну, семіотичну, мовнофілософську, психологічну проблему, 

підходи до якої розробляють різні наукові галузі, напрями, школи [Р. Барт 1987, 

М. М. Бахтін 1979, І. А. Бехта 2004, І. Р. Гальперін 1976, Г. Грайс 1957, А.-

Ж. Греймас 2004, Ж. Делез 1998, В. А. Звегінцев 1976, Є. А. Реферовська 1989, 

О. О. Селіванова 2008, Г. Фреге 1997, М. Фуко 1998, М. Хеллідей 2006].  

Смисли формуються у взаємодії цілого комплексу мовних та 

екстралінгвальних чинників. “Смисл комунікативного акту, беручи свій початок у 

намірах, цільовій настанові адресанта, проектуванні в його свідомості 

дискурсивного портрета адресата, семіотизований мовними та немовними 

засобами та переданий у певному середовищі з його конкретними часовими, 

просторовими, соціальними параметрами, поділяється чи ні, трансформується, 

співтвориться адресатом через не менш складну процедуру сприйняття, 

розуміння, очікування, проектування тощо” [48, с. 5]. Співвідношення цих понять 

відображено на рис. 4.6. 

 

 

 

 

 

Рис. 4.6. Смисл у комунікативній взаємодії 

 

Художній текст як цілісний твір існує в єдності плану змісту та плану 

вираження. З огляду на це, його дослідження вимагає аналізу й ідейно-

тематичного змісту тексту, і його мовної організації. План вираження слугує 

формою існування плану змісту: комунікативні інтенції текстового адресанта 

втілюються в його мовленнєвих актах, відображених у композиційно-

мовленнєвих формах, які, своєю чергою, формують текст.  
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Смисл тексту, на думку Р. Барта, створюється конотативними, вторинними 

значеннями всіх його складників у сукупності, які вони отримують у контексті 

[13, с. 310]. Є. А. Реферовська називає смислом тексту його основну ідею, 

тимчасом як змістом тексту є мовне вираження його смислу [156, с. 157]. Іншими 

словами, текстовий адресант вкладає в кожний твір певний смисл, що відображає 

його теми та ідею. І. А. Бехта вважає, що “смислом художнього твору є 

сформульована на мові пропозиціональної семантики та ж ідея” [24, с. 121–122]. 

Смисл ХТ треба оцінювати, враховуючи аспекти його розуміння та інтерпретації. 

Смисл ХТ можна визначити комунікативною взаємодією учасників 

текстової комунікації. Він не може бути зведений лише до того, що мав на увазі 

автор, чи лише до інтерпретації тексту читачем. Проблема смислу в ХТ належить 

до внутрішньотекстової інтерпретації, хоча й одночасно може виходити на вищий 

рівень комунікації, торкаючись питань наратології та рецептивної естетики. 

Спираючись на праці у сфері наратології, вважаємо, що автор та читач існують у 

реальному світі, тимчасом як у світі текстової комунікації маємо справу з 

наратором та нарататором. 

Для розуміння й інтерпретації смислу тексту неожанру misery lit треба 

розглянути поняття КІ текстового адресанта. Наратор як адресант текстової 

комунікації вербалізує свої КІ, формуючи в такий спосіб смисл ХТ. КІ наратора 

і МА, у яких вони реалізовані, розглянуті на тлі ТМА в текстах неожанру 

misery lit як різновиду літературної автобіографії, є наміром висловити стан 

сильного душевного болю, безнадії, безвихіддя; відчаю, розпуки і відображені 

в конкретних типах комунікативних ситуацій: 1) проблемна життєва ситуація, 

що припускає реакцію спонуки; 2) проблемна життєва ситуація, що припускає 

реакцію розпуки; 3) проблемна життєва ситуація, що припускає реакцію 

протесту. 

Під спонукою, із посиланням на сучасні лексикографічні джерела, 

розуміємо “те, що викликає бажання, потяг до чого-небудь, змушує діяти, робити 

щось певним чином” [231; 308; 312; 334]. У текстах неожанру misеry lit спонука 

має реверсивний характер. Наратора спонукають до певних дій або ж він сам 
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спонукає персонажів до певних дій, результатом чого є ситуація розпуки наратора 

тексту неожанру misery lit. Типовими є ситуації, коли дорослі спонукають 

оповідача до здійснення небажаних ним дій, а він, своєю чергою, спонукає їх до 

припинення таких дій. 

Розпуку розглядаємо як “душевний біль, страждання, безнадію, відчай” 

[231; 308; 312; 334]. У певний момент, втомившись від життя у стражданнях та 

жорстокості, наратор впадає у відчай. Часто йому стає байдуже все, що 

відбувається навкруги. Або ж він перебуває у стані безнадії, не вірячи у зміни на 

краще. 

Протест – “рішуче заперечення чого-небудь, категорична заява про незгоду 

з кимсь, чимсь, про небажаність чого-небудь; почуття рішучої незгоди з ким-, 

чим-небудь; незадоволення кимсь, чимсь” [231; 308; 312; 334]. Протест є 

результатом спонуки та розпуки. Не маючи бажання виконувати волю дорослих, 

не в змозі терпіти знущання, оповідач наважується на протест, відкрито 

висловлюючи своє невдоволення ситуацією, що склалася. 

Розгляньмо ситуацію з твору “Secret Evil” (автор – Z. Gill) для ілюстрації 

всіх трьох проблемних життєвих ситуацій. 

(109) I’d always loved animals, but I’d long ago given up asking if we could have 

a pet. So when I asked Mum, ‘Who does he belong to? Is he ours? Can we keep him?’ I 

thought I already knew the answers to my questions. Which is why I didn’t immediately 

understand what she said when she turned, clicked her tongue impatiently and told me, 

‘You have to take care of him yourself. You have to feed him and change his bedding 

every day so that is doesn’t smell. If you don’t, I’ll give him away to someone else.’ 

Then it slowly dawned on me that the rabbit was mine and that all I had to do to be 

able to keep him was feed him and clean out his hutch [402, р. 75].  

У прикладі (109) спонука спрямована від персонажа на оповідача та 

реалізована в непрямих ДМА у синтаксичних конструкціях зі значенням 

імперативності. Основним засобом передавання імперативності є модальна 

конструкція have to, яку вживають для зовнішніх зобов’язань. Імперативність 

також підсилює КМА погрози (If you don’t, I’ll give him away to someone else) на 
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завершення мовленнєвої події. Дії, до яких спонукають оповідача, не мають 

негативного характеру, наратор не висловлює небажання їх виконувати. 

(110) Then, one day, when I ran into the kitchen and knelt down in front of the 

hutch, it was empty… When I asked her, ‘Where’s Peter?’ she didn’t turn round as she 

answered, ‘We gave him away to someone who really wanted him.’ ‘What do you 

mean? I shouted at her. ‘I don’t understand what you mean. I really want him. So 

why would you give him away? You know I love him. He’s the only thing I’ve got 

that’s mine. You told me that as long as I fed him every day and cleaned his cage, I 

could keep him. That’s what you said! And I have looked after him! [402, р. 77–78]. 

У прикладі (110) розпука реалізована за допомогою РМА. Стверджувальні 

речення у поєднанні із запитальними слугують для передавання розпуки 

оповідачки, яка втратила домашнього улюбленця. Розпука підсилюють 

звинувачення – наратор апелює до адресата, звинувачуючи її в недотриманні 

обіцянки.  

(111) When Sami complained that the chicken tasted odd, Hassan slapped his 

face so hard that he knocked him out of his chair and sent him sprawling across the 

floor… Hassan leaned towards me across the table, raised his hand as if he was going 

to strike me too, and yelled, ‘Fucking eat it!’ But I couldn’t swallow. When I ran 

upstairs to the bathroom to be sick, I saw what looked like spots of blood on the wall 

and a tiny clump of white fur in the plughole of the bath… 

I felt sick and guilty. I was still crying when I confronted Mum later that 

evening, demanding to know the truth, and she told me, ‘I had to do it.’ She was 

clearly distressed and I was only seven years old, but I knew that there were some 

things no one would ever be able to make me do [402, р. 79–80].  

Ситуація розвивається далі, коли вітчим спонукає оповідачку до небажаних 

дій (‘Fucking eat it!’) і вона, не витримуючи цього, протестує, оскільки дія, до якої 

її спонукають, суперечить її переконанням. Протест актуалізовано через РМА. 

Як уже було зазначено вище, спонука в текстах неожанру misery lit має 

реверсивний характер та може бути спрямована як від текстового адресата до 

наратора, так і навпаки – від наратора до текстового адресата. Найчастіше вона 



178 
 

 

виявляється в МА наратора, коли він намагається спонукати текстового адресата 

припинити певні дії. Наприклад: 

(112) I ran into the kitchen and pleaded with Mum, ‘He’s not going to kill them, 

is he, Mum? You won’t let him kill them?’ She just clicked her tongue and turned 

away from me, and I was sobbing as I fled into the back garden and covered my ears 

with my hands [402, р. 86–87]. 

У фрагменті (112) наратор спонукає адресата – персонажа, свою матір – 

через непрямий ДМА благання. Спонука тут виражена не прямо, а через повні та 

неповні конструкції розділового запитання. Спонуку, спрямовану від наратора до 

текстового адресата, спостерігаємо в меншій кількості, ніж спонуку від 

текстового адресата до наратора. Це можна пояснити тим, що наратор переважно 

перебуває в позиції слабшого. 

З боку адресата спостерігаємо також спонуку до 

бажаних/звичайних/приємних дій. Хоч контекстуальних фрагментів із таким 

смислом значно менше, ніж фрагментів зі смислом спонуки до неприємних дій, 

вони займають своє місце в тексті неожанру misery lit.  

(113) Grandpa took me outside. ‘This is Biddy, our dog. She is a lovely old lady who 

likes to be walked slowly twice a day and must be fed three times a day.’ Then he asked me 

to follow him inside the old train. ‘This is Paulus, Nanny’s guinea pig. He likes his tray to 

be cleaned and to be given fresh food and water every other day.’Again I nodded, as he 

continued, ‘Nanny can’t walk very far, so this Nanny’s commode, which you must empty 

every day. This is the kitchen, which must be cleaned four times a day, including any 

washing-up, which must be washed, dried and put away’ [405, р. 130–131]. 

У прикладі (113) зображено спонуку наратора до виконання домашніх 

обов’язків. Ці дії не є неприємними, фізичну силу не застосовують, оповідач не 

проти їх виконувати. У цьому фрагменті представлено зовсім інший, 

неавторитарний спосіб комунікації. Адресат не вдається до категоричних МА. 

Спонуку передають синтаксичні конструкції пасивного стану. Лише в одному 

реченні вжито конструкцію активного стану з модальним дієсловом must, але вона 

не є категоричною через контекст та комунікативну ситуацію. 
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Враховуючи згадані особливості спонуки, розпуки та протесту в текстах 

неожанру misery lit як літературної автобіографії, зобразимо схематично смисл 

текстів misery lit (рис. 4.7). 

 

 

персонаж спонукає наратора / 

наратор спонукає персонажа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.7. Смислове навантаження тексту неожанру misery lit 

 

Проаналізувавши комунікативні інтенції наратора тексту неожанру misery 

lit, вважаємо що вони мають такі смислотвірні ознаки: оповідача спонукають до 

певних дій зазвичай небажаних/неприємних для нього / оповідач спонукає 

адресата до припинення небажаних дій → спонука; постійно будучи вимушеним 

робити небажані дії, оповідач впадає у розпач, безнадію → розпука; будучи 

більше в не змозі підкорятися іншим та залежати від них, оповідач чинить опір та 

протестує → протест. Розпука реалізується у РМА, ЕМА, спонука – ДМА, КМА, 

протест – ДМА, КМА, РМА. У трьох типах комунікативних ситуацій у текстах 

неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії семантику спонуки 

транслюють лексичні номінанти – to beg, to pray, to demand, to ask, to order, 

семантику розпуки – to apologize, to hate, to resent, to be sorry, семантику протесту 

– to promise, to vow, to swear, to protest, to stop. 
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4 . 2 . 3  С т и л і с т и ч н і  ф о р м и / п р и й о м и  к о м у н і к а т и в н и х  

і н т е н ц і й  н а р а т о р а  в  с у ч а с н і й  б р и т а н с ь к і й  х у д о ж н і й  п р о з і  у  

с п е к т р і  м о в л е н н є в и х  а к т і в .  Вербальна актуалізація КІ наратора тексту 

неожанру misery lit здійснюється лексико-семантичними та синтаксичними 

стилістичними засобами, своєрідність яких зумовлено додатковим смисловим 

навантаженням цих одиниць у процесі відтворення ними намірів оповідача. 

Лексико-семантичні та синтаксичні стилістичні засоби стали предметом 

дослідження низки лінгвістів. Їхню специфіку та функції розглядали у своїх 

працях І. В. Арнольд 1999, І. Р. Гальперін 1981, Н. О. Кожевнікова 1994, 

В. А. Кухаренко 1988, Д. Лодж 1977. 

Усі стилістичні засоби поділяють на зображальні та виражальні [4; 5; 112; 

175; 195; 306; 307]. Під зображальними засобами розуміють види образного 

використання слів, словосполучень, фонем [4, с. 56]. На відміну від 

зображальних, виражальні засоби підсилюють емоційність мови та 

увиразнюють її за допомогою синтаксичних конструкцій (інверсії, паралельних 

конструкцій тощо).  

У текстах неожанру misery lit лексико-семантичний рівень представлено 

емоційно-експресивною лексикою та експліковано за допомогою таких тропів: 

епітет, художнє порівняння, метафора та гіпербола. 

Епітет як зображальний стилістичний засіб відіграє значну роль у ХТ. За 

визначенням О. О. Селіванової, “епітет – це стилістична фігура, троп, що є 

означенням чи обставиною в реченні як атрибут предмета, дії, стану й 

характеризується високою емотивно-експресивною зарядженістю, оцінністю й 

образністю” [160, с. 145]. 

(114) Gloria was a giant of a woman, over six feet tall and lean, with all the 

physical strength of someone constantly supercharged by a powerful bad temper. 

Dennis was physically strong and silent, whereas Gloria was loud – and she was 

violent. She never talked in a normal voice, only shouted. She was never calm, always 

angry. No one liked her, which made her angrier. The neighbours hated the way she 

was screaming at them one minute and scrounging from them the next… It was a 
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constant, ugly stream of the few most aggressive expletives the English language could 

supply, fired out by a jet of permanent spite [407, р. 7].  

Епітети в текстах misery lit реалізовано переважно в композиційно-

мовленнєвій формі опису. Наратор використовує їх для експресивнішої передачі 

образів батьків, родичів, опікунів, друзів. У фрагменті (114) наведено опис 

зовнішності матері оповідача та особливості її спілкування з іншими людьми. 

Опис насичений епітетами з негативною конотацією, за допомогою яких наратор 

передає своє негативне ставлення до жінки. Епітети роблять мовлення наратора 

емоційним та викликають певну (заплановану) емоційну реакцію в адресата. Вони 

підсилюють експресивний потенціал МА наратора, дають змогу передавати 

оцінки суб’єктів/об’єктів та сприяють естетизації художнього тексту. 

Порівняння є досить поширеним художнім стилістичним засобом у текстах 

неожанру misery lit, який базується на принципі аналогії. В основі порівняння лежить 

виокремлення найбільш суттєвої ознаки описуваного через пошук іншого, для якого 

ця ознака є більш виразною. Наведімо приклад: 

(115) The doctor tilted his head toward mine. ‘Tell me, young David, why is it 

that you are in foster care?’ he asked with irritation in his voice. 

The doctor’s question was like a punch in the face. I felt creepy all over. I did 

not mean to make him mad, but I just didn’t understand his questioning. ‘I… uh… I 

dunno, sir’ [413, р. 102]. 

У прикладі (115) наратор порівнює запитання лікаря-психотерапевта з 

ударом кулаком в обличчя. Основною інтенцією оповідача тут є передати 

несподіваність запитання та своє спантеличення. Порівняння актуалізовано за 

допомогою типової синтаксичної конструкції to be+like. Часто також 

спостерігаємо синтаксичну конструкцію to feel+like.  

(116) As Rudy Catanze drove me to San Mateo County Juvenile Hall, I nearly 

blacked out from hyperventilation. The upper part of my chest felt as if a giant rubber 

band were tied around it. Even as Rudy gave me his last-minute advice, I couldn’t 

concentrate because I was so terrified of what would happen to me next. The night 

before, Larry Jr had been very descriptive about what the bigger, older boys did to the 
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young, soft, puny kids – the ‘fresh meat.’ I felt so degraded as I stripped in front of the 

councelor during my in-processing, spread my butt cheeks before I showered, then out 

on the stale-smelling ‘county clothes’ [413, р. 155].  

У фрагменті (116) художнє порівняння актуалізовано через синтаксичну 

конструкцію to feel+as if, яку наратор тексту неожанру misery lit часто вживає. У 

цьому контекстуальному фрагменті КІ наратора реалізовано через синтез 

декількох засобів, а саме порівняння, метафори, епітету, а також через засоби 

категорії ретроспекції. Експресивний потенціал висловлень наратора підсилюють 

епітети (terrified, degraded). Ситуацію страху та невідомості підсилює 

ретроспекція. Завдяки тому, що наратор оповідає про події, які пережив сам, та 

про свої відчуття, у нього народжуються влучні порівняння, які відіграють 

важливу роль під час актуалізації смислового навантаження тексту misery lit.  

Метафора є важливим стилістичним засобом ХТ, оскільки бере участь у 

створенні його образності. За допомогою метафори сутність одного предмета чи 

явища розкривається через особливості іншого. На думку Н. Д. Арутюнової, 

“метафора – це передусім метод схопити індивідуальність конкретного предмета, 

передати його неповторність” [8, с. 149]. Механізм метафори базується на тому, 

що вона містить багато смислів – оцінний, модальний, експресивний, 

стилістичний, адже надає інформацію про те, як текстовий адресант ставиться до 

суб’єкта/об’єкта/явища/дії, який він позначає. Наведімо приклади: 

(117) My next session was just as bizarre.  

‘Today, let’s begin our session by telling me… Daniel, how did you feel when 

your mother abused you? I understand that at one time she…’ ‘You were eight years old 

when your mother…’ – he put on his glasses when he began to read a paper from the 

file – ‘…held your arm, your right arm…’ he nodded again, but at me, ‘…over a gas 

stove. Is that correct?’ A bomb exploded inside my stomach. My hands began to twitch. 

Suddenly my entire body felt like rubber [413, р. 104–105]. 

У фрагменті (117) метафора про те, що “у наратора у шлунку вибухнула 

бомба”, дуже вдало передає його відчуття. Метафора тут транслює максимальний 

ступінь розлюченості оповідача.  
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(118) I knew that what I was doing was wrong, but after years of being put down 

by others who felt they were so superior, I had had it. And seeing how Larry Jr treated 

Chris made my blood boil. A had to do something [413, р. 94].  

У фрагменті (118) наратор описує ситуацію, коли вже більше не міг терпіти 

знущання хлопця-однолітка. Метафора про те, що “у ньому закипіла кров” влучно 

передає стан оповідача. Через свою креативну силу метафора може поєднувати 

непоєднуване, асоціативно-образно виявляти нові якості об’єктів, створювати 

нові смисли в поняттях, надаючи їм експресивної та емоційно забарвленої оцінки.  

Гіпербола є лексико-семантичним стилістичним засобом явного й 

навмисного перебільшення, метою використання якого є підсилення виразності 

синтагми й підкреслення висловлюваної думки. Наприклад:  

(119) I realized the horribly lonely life that Father lived. I prayed with all my 

heart that God would watch over him and keep him warm at night and free from any 

harm. A mountain of guilt weighed on my shoulders. I felt so bad for everything in my 

father’s life [413, р. 238]. 

У фрагменті (119) наратор описує гору провини, яка нависала над його 

плечима. Ця гіпербола (a mountain of guilt) є піком переживань оповідача, 

описаних перед тим. Він відчуває провину за все, що трапилося в житті батька. 

Шляхом такого перебільшення він передає свої щирі почуття, оскільки саме 

батько, на відміну від жорстокої, неврівноваженої матері, був єдиним із сім’ї, кого 

він любив, та завжди був прикладом для наслідування для оповідача. 

Отже, на лексико-семантичному рівні комунікативні інтенції наратора 

найповніше реалізовано за допомогою епітетів, художніх порівнянь, метафор та 

гіпербол.  

Використання синтаксичних стилістичних засобів мотивоване 

спрямованістю на відображення процесу мислення наратора. Тексти неожанру 

misery lit написані в ретроспективному ключі та відтворюють процес осмислення 

наратором подій, що трапилися з ним в дитинстві. У зв’язку із цим 

найчастотнішими є синтаксичні конструкції, які, окрім підсилення виразності 

оповіді, адекватно відтворюють особливості мовлення оповідача. У ХТ неожанру 



184 
 

 

misery lit простежуємо використання наратором синтаксичних стилістичних 

прийомів інверсії, паралельних конструкцій, повторів, риторичних запитань. 

Інверсія як стилістичний прийом є “порушенням характерного для 

англійської мови прямого порядку слів: підмет – присудок” [131, с. 148]. 

Основною ціллю використання наратором стилістичної інверсії є емоційне або 

смислове виділення певного елемента та збереження тривалості думки.  

(120) I don’t think they realized that the horrible had always been there ever 

since I could remember… Even though I knew ‘telling’ always made things worse, I did 

try to tell them, many times, but I just couldn’t bear to see their faces change or, worse 

still, lose them because of telling them. I couldn’t imagine my life without them in it. 

Little did I know that my time with them was rapidly drawing to a close [405, р. 148].  

У прикладі (120) наведено таку модель стилістичної інверсії: прямий 

додаток займає початкову позицію (Little did I know). Інверсію такого типу часто 

спостерігаємо в текстах неожанру misery lit, оскільки вона є основним 

актуалізатором категорії проспекції. У цьому фрагменті сходяться два наратори: 

наратор-дитина й наратор-дорослий.  

Паралельні конструкції – це повторення слів чи словосполучень з 

однаковою або схожою синтаксичною структурою у двох або більше послідовних 

реченнях для створення ритму, емфази повторюваного елементу та підкреслення 

семантичного зв’язку між реченнями [59, с. 208; 162, с. 140]. Наведімо приклади:  

(121) I looked into her swollen eyes. I felt that Mother wanted the best for me. I 

realized that before Mother went into the courtroom, she had already predicted the 

outcome .‘I’ll be good. I’ll try real hard,’ I said, as I squared my shouders like I did 

back in the basement years ago. ‘I’ll make you proud of me. I’ll try my best to make 

you proud’ [413, р. 60]. 

(122) Before climbing into Harold Turnbough’s ancient, clue-and-white Chevy 

pickup, I cleared my throat, then announced in my Michael Marsh-like voice, ‘Shed no 

tears. Have no fear… for… I shall return!’ [413, р. 228].  

У наведених контекстуальних фрагментах наратор експлікує свої КІ через 

паралельні конструкції: у фрагменті (121) він актуалізує КМА обіцянки, 
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обіцяючи матері бути хорошою дитиною та старатися жити так, щоб вона ним 

пишалася; у фрагменті (122) наратор експлікує ДМА прохання та КМА 

обіцянки.  

Повтор – повторення будь-якого члена речення, сполучення слів, які 

розміщені поруч [131, с. 143], нагромадження певних мовних елементів. Повтор 

слугує для пришвидшення/сповільнення темпу мовлення текстового адресанта.  

(123) I raced up the stairs. I stopped in front of a tall window and remained 

perched behind the glass as I watched Mother and the boys pile into her faded gray 

station wagon. As she drove off, I waved frantically, but no one saw me. In my heart I 

knew my effort was in vain. I wished that just once – just once – someone would smile 

and wave back [413, р. 82]. 

Через повтор словосполучення just once наратор передає своє розчарування 

й наголошує на тому, що жодного разу ніхто із сім’ї не був із ним привітним.  

Риторичне запитання розглядаємо як ефективну фігуру діалогізації 

монологічного мовлення, що слугує для смислового й емоційного виділення його 

смислових центрів, для формування емоційно-оцінного ставлення адресата до 

предмета мовлення, а також для інтенсифікації перлокутивного ефекту. Ці 

запитання надають мовленню наратора особливої образності та привертають 

увагу нарататора до певної частини висловлення.  

(124) I felt like a vice was gripping my chest. I was so shocked that I couldn’t 

make a sound. Nobody had hit me, but it felt like a big, hard kick in my chest. How 

could they say that nothing was happening? [405, р. 56]. 

Заперечне риторичне запитання у прикладі (124) є формою реалізації 

стверджувального РМА (They said that nothing was happening). Це риторичне 

запитання актуалізоване через спеціальне питання та виконує функцію 

наголошення. Саме через риторичне запитання наратор висловлює своє 

здивування, навіть зневіру, розпач і наголошує на серйозності ситуації. Оскільки 

риторичні запитання є непрямими мовленнєвими актами, то для їх інтерпретації 

та для реалізації їхнього семантико-прагматичного змісту здебільшого потрібен 

контекст. Саме контекст актуалізує значення запитання. Основною функцією 
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риторичних запитань є підвищення емоційної забарвленості висловлення та 

акцентування уваги текстового адресата.  

Отож, на синтаксичному рівні КІ оповідача тексту неожанру misery lit 

найповніше реалізовано через інверсію, паралельні конструкції, повтори та 

риторичні запитання, які акцентують увагу текстового адресата на певних 

моментах у тексті згідно із задумом наратора.  

Підсумовуючи, зазначимо, що в текстах неожанру misery lit наратор для 

втілення своїх комунікативних задумів використовує стилістичні засоби та 

прийоми лексико-семантичного та синтаксичного рівня (рис. 4.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.8. Стилістичні засоби в текстах неожанру misery lit 

 

Наведені на рис. 4.8 лексико-семантичні та синтаксичні стилістичні засоби і 

прийоми мають широку сферу вжитку в текстах неожанру misery lit. Вони 

допомагають нараторові впливати на формування думки текстового адресата 

(нарататора чи персонажа) та розкривають його комунікативні інтенції. 
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Висновки до розділу 4 

 

Прагматичні функції КІ наратора тексту неожанру misery lit як різновиду 

літературної автобіографії проаналізовано в його МА. РМА в текстах неожанру 

misery lit відіграють важливу роль у процесі тексто- та смислотворення. Вони 

представлені в усіх композиційно-мовленнєвих формах та є основою дискурсу 

наратора. За допомогою цих МА оповідач інформує адресата про події, що 

відбуваються, а також дає можливість зрозуміти свої почуття й переживання. У 

РМА реалізуються дві основні КІ наратора – інтенція інформативності та інтенція 

аргументативності. КІ інформативності актуалізовано через МА з іллокутивною 

силою повідомлення й опису, КІ аргументативності – через МА з іллокутивною 

силою припущення й міркування. Ці КІ слугують для передавання оповідачем 

своєї розпуки, безвихіддя, зрідка – протесту. 

У ДМА відображена базова КІ наратора тексту неожанру misery lit – 

спонукання. У категоричних та некатегоричних директивах актуалізовано 

відповідно дві КІ наратора – інтенція конфліктності та інтенція кооперативності. 

КІ кооперативності (пом’якшене спонукання) в тексті неожанру misery lit 

реалізовано через ДМА з іллокутивною силою благання та прохання. КІ 

конфліктності реалізовано через ДМА з іллокутивною силою наказу й вимоги. Ці 

КІ слугують для передавання оповідачем спонуки адресата до зміни ситуації та 

протесту проти жорстокого поводження з ним. 

КМА служать оповідачеві тексту неожанру misery lit для актуалізації КІ 

рефлексивного зобов’язання, яка має подвійну природу – це зобов’язання 

наратора виконати/не виконати дію перед самим собою та зобов’язання наратора 

виконати/не виконати дію перед адресатом. Два варіанти чітко виявлені в текстах 

неожанру misery lit. Наратор їх використовує для демонстрації своїх зобов’язань 

здійснити певну дію в майбутньому або ж слідувати певній лінії поведінки. КІ 

рефлексивного зобов’язання в текстах неожанру misery lit слугує передусім для 

передавання спонуки та протесту оповідача через МА з іллокутивною силою 

обіцянки, клятви, присяги й погрози.  
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ЕМА наратор тексту неожанру misery lit використовує для актуалізації КІ 

шанобливості та КІ афективності. КІ шанобливості в тексті неожанру misery lit 

реалізовано через ЕМА з іллокутивною силою вибачення, подяки та розкаяння. КІ 

афективності в тексті неожанру misery lit реалізовано через ЕМА з іллокутивною 

силою позитивного ставлення, негативного ставлення, страху та здивування. 

Враховуючи специфіку жанру, домінувальними виявлено МА для вираження 

негативних емоцій. Саме в ЕМА яскраво відображено ставлення наратора до 

дійсності, про яку він оповідає.  

Наратор тексту неожанру misery lit експлікує своє КІ в МА, які 

вербалізовані в композиційно-мовленнєвих формах – оповіді, опису та 

міркування. В оповіді актуалізовано всі типи МА – репрезентативи, директиви, 

комісиви й експресиви. Опис представлено репрезентативами та експресивами. 

Міркування найповніше відображено в репрезентативах. Чинником ідентифікації 

мовленнєвого акту є семантика дієслова та відповідних дієслівних форм.  

Комунікативні інтенції текстового адресанта (наратора) і мовленнєві акти, у 

яких вони реалізовані, розглянуті на тлі теорії мовленнєвих актів у текстах 

неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії, є наміром висловити 

стан сильного душевного болю, безнадії, безвихіддя, відчаю, розпуки і 

відображені в конкретних типах комунікативних ситуацій: 1) проблемна життєва 

ситуація, що припускає реакцію спонуки; 2) проблемна життєва ситуація, що 

припускає реакцію розпуки; 3) проблемна життєва ситуація, що припускає 

реакцію протесту. Розпуку реалізовано в РМА, ЕМА, спонуку – в ДМА, КМА, 

протест – в ДМА, КМА, РМА. 

У текстах неожанру misery lit наратор для втілення своїх комунікативних 

задумів використовує різноманітні стилістичні засоби та прийоми лексико-

семантичного (епітет, метафора, порівняння, гіпербола) та синтаксичного рівня 

(інверсія, паралельні конструкції, повтор, риторичні запитання). 

 

Основні положення цього розділу висвітлено у працях [35–37; 211]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційна праця “Комунікативні інтенції наратора у британській 

художній літературі початку ХХІ ст.” виконана з усвідомленням глибинних 

процесів, якими позначений сучасний британський художній дискурс. 

Вагомість вивчення сфери художнього дискурсу підтверджується щораз 

більшим зацікавленням проблематикою інтенціональності художнього тексту, 

яка зумовлена взаємозв’язком мовних і мовленнєвих явищ у художній 

комунікації, багатовимірністю тексту в лінгвістичній, наративній та 

когнітивній поетиці.  

Відповідно до мети і завдань праці встановлено зумовленість 

комунікативно-прагматичних інтенцій текстового адресанта (наратора) і 

мовленнєвих актів їхнього вираження типом художнього тексту (неожанром 

misery lit); визначено роль і місце комунікативних інтенцій текстового адресанта 

(наратора) в архітектоніко-композиційній організації британського художнього 

дискурсу неожанру misery lit; розроблено методику вивчення комунікативних 

інтенцій текстового адресанта британського художнього дискурсу неожанру 

misery lit; висвітлено типологію та структуру комунікативних інтенцій текстового 

адресанта британського художнього дискурсу неожанру misery lit; описано 

комунікативно-прагматичні риси семантики мовленнєвих актів британського 

художнього дискурсу неожанру misery lit; окреслено парадигму функційних 

маніфестацій комунікативних інтенцій наратора британського художнього 

дискурсу неожанру misery lit; розкрито шляхи, способи й механізми вияву 

комунікативних інтенцій наратора британського художнього дискурсу неожанру 

misery lit як різновиду літературної автобіографії.  

Оповідний дискурс є ієрархічно скомпонованим та прагматично 

орієнтований писемним текстом, який репрезентований у системі дій текстових 

комунікантів. Глибинна структура оповідного дискурсу виявляється в дихотомії 

дискурсних зон наратор ↔ персонаж та реалізується бінарними дискурсними 

рисами, пов’язаними з типовими формами, що об’єктивуються на поверхневому 
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рівні структури тексту. Форми дискурсної зони наратора є способами художнього 

викладу.  

Дискурсна зона наратора є основою лінгвальних процесів у 

комунікативному просторі неожанру misery lit як літературної автобіографії. Її 

репрезентація в художньому тексті здійснюється оповідними (35%), описовими 

(28%) та аргументативними (37%) формами з боку наратора. Іншими словами, 

мовлення наратора реалізовано через композиційно-мовленнєві форми, які, з 

одного боку, є формами відображення реальної дійсності, а з іншого – формами 

комунікації, які повідомляють думкам рух і визначений об’єктивний порядок. Тип 

композиційно-мовленнєвої форми визначає її структура, яка, своєю чергою, 

зумовлена об’єктивними категоріями простору, часу, причини. Проте їх не можна 

зрозуміти без врахування предметного змісту, який разом зі структурною утворює 

діалектичну єдність.  

Однією з найважливіших функцій цих композиційно-мовленнєвих форм є 

формування та розкриття змістовно-концептуальної інформації тексту. Оповідь, 

опис та міркування стають засобами реалізації когезії, проспекції, ретроспекції та 

інших текстових категорій. У тексті неожанру misery lit ці композиційно-

мовленнєві форми є особливими формами комунікації наратора з текстовим 

адресатом, спрямовані на сприйняття інформації останнім.  

Саме в композиційно-мовленнєвих формах оповіді, опису та міркування 

текстовий адресант через мовленнєві акти реалізує свої комунікативні інтенції. 

Інтенцію текстового адресанта (наратора) розглянуто з позицій лінгвопрагматики 

з опертям на комунікативну структуру висловлення з його іллокутивною силою, і 

визначено як призначення фіксованого мовленнєвого акту з урахуванням змісту 

висловлення ситуації текстовоорієнтованої художньої дійсності.  

Виявлення комунікативних інтенцій наратора уможливлює визначення 

прагматичний потенціал художнього тексту. У дослідженні художніх текстів 

виявлення комунікативних інтенцій текстового адресанта (наратора) дає змогу 

дійти висновків про їх вплив на свідомість, про подання й спотворення інформації 

наратором (надійним або ненадійним). 
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Як методологічний принцип дослідження британського художнього тексту 

ми вибрали антропоцентризм, що в мовознавстві становить особливий спосіб 

пізнання й осмислення гуманітарної сфери, центром якої є людина в різних своїх 

іпостасях. У нашому дослідженні застосовано комунікативно-прагматичний 

підхід, що фокусується на лінгвальній та екстралінгвальній стороні художнього 

тексту й визначає загальну методологічну базу подальшого аналізу. 

Серед лінгвістичних методів дослідження найбільш продуктивними 

виявилися методи лінгвокультурологічного, культурно-історичного, 

прагматичного, наративного, компонентного, контекстуального, 

інтерпретаційно-текстового, лінгвостилістичного, дескриптивного та системно-

функційного аналізу. Процедури кількісних підрахунків використано на всіх 

етапах аналізу для визначення кількісних параметрів вербалізації й актуалізації 

комунікативних інтенцій текстового адресанта (наратора) в межах мовленнєвих 

актів у текстопросторі неожанру misery lit як різновиду літературної 

автобіографії. 

Відповідно до наведеного вище виділяємо такі етапи дослідження:  

1) на першому етапі було проаналізовано й узагальнено теоретичні засади 

вивчення комунікативних інтенцій наратора та екстрапольовано їх на сучасний 

британський художній текст неожанру misery lit як різновиду літературної 

автобіографії з його специфічними особливостями;  

2) на другому етапі дослідження методом суцільної вибірки та 

контекстуального аналізу було здійснено відбір контекстологічних фрагментів 

текстів неожанру misery lit, у яких виокремлено комунікативні інтенції наратора, у 

результаті чого їх було згруповано за спільними ознаками та запропоновано їх 

типологічну класифікацію; за одиницю дослідження було прийнято 

контекстуальний фрагмент тексту, що містить одну або кілька комунікативних 

інтенцій текстового адресанта (наратора); 

3) на третьому етапі дослідження проаналізовано функції комунікативних 

інтенцій наратора тексту неожанру misery lit як різновиду літературної 

автобіографії та їхню роль у конструюванні семантики тексту; 
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4) на четвертому етапі досліджено кореляції і взаємозв’язки між 

структурно-семантичними механізмами вияву комунікативних інтенцій наратора 

в текстах неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії.  

Під час системно-функційного аналізу комунікативних інтенцій наратора 

тексту неожанру misery lit було виокремлено такі типи комунікативних інтенцій: 

інформативності, аргументативності, кооперативності, конфліктності, 

рефлексивного зобов’язання, шанобливості та афективності. Комунікативні 

інтенції наратора реалізовано за допомогою різних типів мовленнєвих актів: 

репрезентативи (інтенція інформативності та інтенція аргументативності), 

директиви (інтенція конфліктності та інтенція кооперативності), комісиви 

(інтенція рефлексивного зобов’язання), експресиви (інтенція шанобливості та 

інтенція афективності).  

Мовленнєві акти наратора в текстах неожанру misery lit розглянуто на 

основі теорії мовленнєвих актів, яку запропонував лінгвіст Оксфордської логіко-

філософської школи Дж. Серль. У дискурсі наратора тексту неожанру misery lit як 

різновиду літературної автобіографії переважають репрезентативні (1510 

контекстуальних фрагментів, що становить 38%) та експресивні (1231 

контекстуальний фрагмент, що становить 31%) мовленнєві акти. Зважаючи на 

специфіку неожанру misery lit, директиви (676 контекстуальних фрагментів, що 

становить 17%) та комісиви (557 контекстуальних фрагментів, що становить 14%) 

характеризуються меншою частотністю вживання. Проте вони несуть важливе 

смислове навантаження художніх текстів неожанру misery lit.  

Комунікативні інтенції текстового адресанта (наратора) і мовленнєві акти, у 

яких вони реалізовані, розглянуто на тлі теорії мовленнєвих актів у текстах 

неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії, є наміром висловити 

стан сильного душевного болю, безнадії, безвихіддя; відчаю, розпуки і 

відображені в конкретних типах комунікативних ситуацій: 1) проблемна життєва 

ситуація, що припускає реакцію спонуки; 2) проблемна життєва ситуація, що 

припускає реакцію розпуки; 3) проблемна життєва ситуація, що припускає 

реакцію протесту. 
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Розпуку реалізовано здебільшого у репрезентативних та експресивних 

мовленнєвих актах, спонука – у директивних та комісивних мовленнєвих актах, 

протест – у директивних, комісивних та репрезентативних мовленнєвих актах. У 

трьох типах комунікативних ситуацій у текстах неожанру misery lit як різновиду 

літературної автобіографії семантику спонуки транслюють лексичні номінанти – 

to beg, to pray, to demand, to ask, to order, семантику розпуки – to apologize, to hate, 

to resent, to be sorry, семантику протесту – to promise, to vow, to swear, to protest. 

Найчастотнішим засобом вияву функцій комунікативних інтенцій наратора 

крізь фактуру мовленнєвих актів у художньому тексті неожанру misery lit як 

різновиду літературної автобіографії є дієслівний складник у дійсному способі 

теперішнього та минулого часу, почасти з вигуковими лексичними номінантами, 

що становить 75% від загальної кількості використаних вербальних лексем у 

мовленнєвих актах. 

Засобам вираження комунікативних інтенцій наратора в текстопросторі 

неожанру misery lit властива розлога різноманітність і надмірна експресивність на 

лексичному та синтаксичному рівнях лінгвопрагматичного аналізу фактури 

мовленнєвих актів. На лексичному рівні стилістично маркованими, як було 

виявлено, є лексичні номінанти у функції епітету, метафори, порівняння та 

гіперболи. На синтаксичному рівні стилістично забарвленими є паралельні 

конструкції, повтори, інверсія та риторичні запитання.  

Перспективи подальших наукових розвідок полягають в уточненні ролі 

комунікативної інтенції текстового адресанта у творенні семантики та прагматики 

художнього дискурсу; розширенні таксономії засобів вираження комунікативних 

інтенцій текстового адресанта; дослідженні особливостей та можливостей інших 

способів експлікації інтенціональності художнього тексту. 
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КОМУНІКАТИВНА 
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Типологія наратора у лінгвістичних дослідженнях 

Додаток Б.1 

Типологія наратора Ж. Женетта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типологія наратора С. Лансер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАРАТОР 

Гомодієге-

тичний 

наратор в 

інтра-

дієгетичній 

ситуації 

Гетеродієге-

тичний 

наратор в 

екстра-

дієгетичній 

ситуації 

Гомодієге-

тичний 

наратор в 

екстра-

дієгетичній 

ситуації 

Гетеродієге-

тичний 

наратор в 

інтра-

дієгетичній 

ситуації 

НАРАТОР 

НЕДІЄГЕТИЧНИЙ ДІЄГЕТИЧНИЙ 

Непричетний 

наратор (не 

присутній в 

історії, що 

оповідається) 

Непричетний 

очевидець 

Очевидець-

протагоніст 

Другорядний 

персонаж 

Один з 

головних 

персонажів 

Наратор-

протагоніст 
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Типологія наратора Ф. Штанцеля 
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НАРАТИВНА СИТУАЦІЯ 
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ситуація 
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(observer) 
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Типологія наратора Н. Фрідмана 
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одиничний наратор 

драматичний наратор 

ракурс 
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Додаток В 

Спеціальні лінгвістичні методи і прийоми аналізу комунікативних інтенцій 

наратора тексту неожанру misery lit 
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рівень жанрової 

специфіки misery lit 

рівень тлумачення 

комунікативних інтенцій 

рівень прагматики 

комунікативних інтенцій 

культурно-історичний 

аналіз 

лінгвокультурологіч-

ний аналіз 

компонентний аналіз 

контекстуальний 

аналіз 

інтерпретаційно-

текстовий аналіз 

дескриптивний аналіз 

системно-функційний 

аналіз 

наративний аналіз 

прагматичний аналіз 
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Додаток Г 

Методика добору матеріалу 

 
Рис. 1. Wheelan D. 

“No More Silence” 

 
Рис. 2. Maguire T. 

“When Daddy Comes Home” 

 
Рис. 3. Keenan S. 

“Broken” 

 
Рис. 4. Elliott J. 

“The Little Prisoner” 

 
Рис. 5. Peters J. 

“Cry Myself to Sleep” 

 
Рис. 6. McCann R. 

“Just a Boy” 

 
Рис. 7. Briscoe C. 

“Ugly” 

 
Рис. 8. Shellduck K. 

“Dance for Your Daddy” 

 
Рис. 9. Roche P. 

“Unloved” 
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Рис. 10. Kerr I., Kerr A. 

“No One Listened” 

 
Рис. 11. Steel V. 

“Punished” 

 
Рис. 12. Gill Z. 

“Secret Evil” 

 
Рис. 13. Pelzer D. 

“A Child Called It” 

 
Рис. 14. Pelzer D. 

“The Lost Boy” 

 
Рис. 15. Spry Ch. 

“Child C” 

 
Рис. 16. Glass C. 

“Damaged” 

 
Рис. 17. Lewis K. 

“The Kid” 

 
Рис. 18. McCourt F. 

“Angela’s Ashes” 
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Додаток Д 

Основні засоби актуалізації категорій проспекції та ретроспекції  

в текстах неожанру misery lit 

Категорія Основні засоби 

актуалізації 

Приклади 

Р
Е

Т
Р

О
С

П
Е

К
Ц

ІЯ
 

граматичні засоби 

система минулих часів англійської 

мови (Past Simple, Past Continuous, Past 

Perfect, Past Perfect Continous); 

граматичні конструкції used to do 

something, would do something 

лексичні засоби 

а) ментальна лексика 

б) темпоральна лексика 

а) лексеми із семантикою на 

позначення ментальності (to know, to 

recall, to remember, to forget, to remind, 

to picture, to memorise); 

б) лексемиі з семантикою на 

позначення темпоральності (8 October 

2000, just a few weeks after, back then, in 

1968, once, when we first moved to 

Birkenhead) 

синтаксичні засоби 

синтаксичні конструкції (one day, one 

memory of this time stands out above all 

the others, when I was 5 years old) 

П
Р

О
С

П
Е

К
Ц

ІЯ
 

граматичні засоби 

а) система майбутніх часів англійської 

мови (Future Simple, Future Continuous, 

Future Perfect, Future Perfect 

Continuous); 

б) конструкції to be likely to do 

something, to be about to do something 

лексичні засоби 

а) лексеми із семантикою на 

позначення ментальності (to know, to 

guess, to comprehend, to understand, to 

realize); 

б) лексеми із семантикою на 

позначення темпоральності (next, later, 

even then, ahead) 

стилістичні засоби 
інверсія (little did I know; little did I 

understand) 

текстові засоби 

заголовок (The child’s Cry, Running, 

Your Mum’s Dead, Broken, Damaged, 

Cry for Your Daddy)  
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Додаток Е 

Співвідношення типів мовленнєвих актів наратора тексту неожанру misery lit 

 

 

 

 

Тип мовленнєвого акту Кількість (n) Кількісь (%) 

Репрезентативи 1510 38 

Директиви 676 17 

Комісиви 557 14 

Експресиви 1231 31 

Всього 3974 100 
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Додаток Ж 

Типові вербальні експлікатори РМА  

 

 

 

 

 

Вербальний експлікатор Кількість (n) Кількість (%) 

KNOW 597 39,5 

WANT 201 13,5 

REALIZE 98 6,5 

STATE 82 5,4 

UNDERSTAND 28 1,8 

THINK 20 1,3 

Всього 1026 68 

Всього РМА 1510 100 
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Додаток И 

Типові вербальні експлікатори ДМА 

 

 

 

Вербальний експлікатор Кількість (n) Кількість (%) 

BEG 123 18,2 

PRAY 121 18 

YELL 76 11,3 

DEMAND 57 8,4 

SAY/TELL 56 8,3 

PLEAD 36 5,3 

ORDER 16 2,3 

ASK 15 2,2 

Всього 500 74 

Всього ДМА 676 100 
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Додаток К 

Типові вербальні експлікатори КМА 

 

 

 

 

Вербальний експлікатор Кількість (n) Кількість (%) 

PROMISE 101 18 

VOW 64 11,5 

SWEAR 56 6,5 

ASSURE 10 2 

Всього 211 38 

Всього КМА 557 100 
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Додаток Л 

Типові вербальні експлікатори ЕМА 

 

 

 

Вербальний експлікатор Кількість (n) Кількість (%) 

BE SORRY 279 22,5 

THANK 248 20 

HATE 165 13,4 

LIKE 96 7,7 

BE AFRAID 73 6 

APOLOGIZE 51 4,1 

LOVE 49 4 

RESENT 41 3,3 

Всього 1002 81 

Всього ЕМА 1231 100 
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Додаток М 

Комунікативні інтенції наратора тексту неожанру misery lit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕПРЕЗЕНТА-

ТИВИ 

ДИРЕКТИВИ 

КОМІСИВИ 

ЕКСПРЕСИВИ 

Комунікативні інтенції 

наратора 

інформативності 

аргументативності 

кооперативності 

конфліктності 

рефлексивного зобов’язання 

шанобливості 

афективності 


