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ВСТУП 

Одним із принципових чинників соціалізації людини є її комунікативна 

діяльність. Прагнення науковців дослідити особливості «мови в дії», тобто 

прагматичний аспект спілкування, зумовлює зростання уваги мовознавців до 

вивчення діалогу, специфіки і закономірностей його функціонування, що 

становить одну з актуальних проблем сучасного мовознавства, якій 

присвячена дисертація.  

Засади теорії діалогу, як відомо, були закладені в працях М. Бахтіна,   

Г. Винокура, Л. Щерби, Л. Якубинського, В. Виноградова. Різноаспектне 

дослідження діалогу представлене в роботах таких сучасних вітчизняних і 

зарубіжних науковців:  Д. Бома, Г.П. Грайса, І. Стерніна, Д. Ізоренкова,            

Х. Сакса, Дж. Джефферсона, Е. Щеглоффа, І. Борисової,  Т. Шмельової,          

Т. Плеханової, Л. Дускаєвої, Т. Колокольцевої, І. Фролової, Л. Безуглої,           

Д. Нікуліна, П. Вомака, Дж. Заппена, М. Фрідмана, М. Кейера та інших. 

Художній діалог, що підлягає моделюванню автором, досліджували                  

В. Одинцов, Г. Хісамова,  Г. Поліщук, В. Лагутін, О. Волков, С. Дадян,         

В. Соколова,  Ф. Бацевич, І. Романюк, П. де Хаан, К. Аксельсон, Х. Бааб,           

Р. Бішоп та інші.  

Специфіка міжособистісної комунікативної взаємодії в художньому 

діалозі сповна проявляється у сфері любовного спілкування. Феномен 

кохання виступив об’єктом дослідження численних лінгвістичних праць, 

серед яких насамперед варто відзначити роботи С. Воркачова, Ю. Степанова, 

Л. Вільмс, Є. Каштанової, Б. Фер і Дж. Рассела, А. Тананіної, І. Борисової. 

Проблема виокремлення та функціонування любовного дискурсу і деяких 

його жанрів знайшла своє відображення у працях таких дослідників, як           

М. Фуко, А. Греймас і Ж. Фонтаній, Р. Барт, Ю. Крістева, Т. Ренц, Н. Кушнір, 

Є. Матвєєва та інших. 

Формування і функціонування діалогічного любовного дискурсу 

загалом, а також окремих його жанрів становить значний інтерес для 

лінгвістичного дослідження.  
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Актуальність теми дисертаційної роботи зумовлена насамперед 

поглибленою увагою сучасного мовознавства до дослідження мовних явищ 

«у дії» й у тісному взаємозв’язку з когнітивними чинниками мовлення. 

Відсутність в українській і зарубіжній германістиці праць, які би розглядали 

під зазначеним кутом зору проблему моделювання діалогічного любовного 

дискурсу в романній творчості Томаса Гарді, робить дисертаційне 

дослідження важливим і актуальним. 

Метою дослідження  є  здійснення комплексного аналізу 

прагмакогнітивних особливостей діалогічного любовного дискурсу у 

творчості Томаса Гарді, що передбачає такі завдання: 

 виділити напрями вивчення діалогічного дискурсу в сучасній 

лінгвістиці;  

 окреслити основні підходи до лінгвістичного дослідження 

діалогічного любовного дискурсу; 

 визначити репрезентативні мовленнєві жанри діалогічного 

любовного дискурсу у творчості Томаса Гарді й окреслити їхнє місце в 

континуумі любовних стосунків персонажів романів; 

 виокремити комунікативні стратегії учасників діалогічних 

інтеракцій у романах Томаса Гарді; 

 встановити типологію комунікативних тактик учасників 

спілкування в романах Томаса Гарді; 

 виявити сценарні параметри моделювання мовленнєвих жанрів у 

межах діалогічного любовного дискурсу романів Томаса Гарді. 

Об’єктом дослідження є діалогічний любовний дискурс у творчості 

Томаса Гарді. 

Предметом дослідження є прагмакогнітивні особливості реалізації 

комунікативних стратегій і тактик учасників діалогічного любовного 

дискурсу в романах Томаса Гарді.  
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Методи дослідження визначаються поставленими завданнями, 

матеріалом,   теоретичною спрямованістю роботи і мають комплексний 

характер: описово-порівняльний метод – для аналізу окремих різновидів 

персонажного спілкування; квантитативний метод – для опрацювання 

кількісних даних дослідження романів Т. Гарді; функціонально-аналітичний 

метод – для розгляду діалогічної взаємодії як єдності змістових і мовних 

елементів; метод контекстуального аналізу – для детального вивчення 

позамовних чинників, що впливають на специфіку реалізації діалогічної 

інтеракції; метод інтерпретаційного аналізу художнього тексту. 

Матеріалом дослідження є чотирнадцять романів Томаса Гарді 

загальним обсягом 5297 сторінок. 

Наукова новизна роботи полягає в комплексному дослідженні 

прагмакогнітивних аспектів діалогічної персонажної інтеракції в межах 

любовного дискурсу романів Томаса Гарді: 1) виділено репрезентативні 

жанри діалогічного любовного дискурсу; 2) здійснено аналіз сценарних  

параметрів моделювання мовленнєвих жанрів; 3) виокремлено та розглянуто 

стратегії і тактики комунікантів; 4) з’ясовано параметри ритуалізації 

мовленнєвого жанру «пропозиція руки та серця» і запропоновано два типи 

його формалізації; 5) визначено семантичні типи конфліктних діалогічних 

інтеракцій. 

Теоретичне значення дисертаційного дослідження полягає у внеску до 

дискурсології (виділення й аналіз діалогічного любовного дискурсу), 

жанрології (аналіз основних особливостей діалогічних мовленнєвих жанрів 

«знайомство», «пропозиція руки та серця» і «суперечка закоханих»), 

лінгвістичної прагматики (виділення й аналіз стратегій і тактик жанрів 

«знайомство», «пропозиція руки та серця» і «суперечка»), когнітології 

(розгляд мовленнєвих жанрів у зв’язку із лінгвокультурною 

конвенціоналізованістю доби, моделювання мовленнєвих жанрів, 

дослідження конфігурації конфліктів через ревнощі), конфліктології (аналіз 

конфліктних взаємодій між закоханими). 



   7 
 

Практичне значення проведеного дослідження полягає в можливості 

використання його основних положень і результатів у нормативній 

навчальній дисципліні «Основи теорії мовної комунікації», у спецкурсах із 

комунікативної лінгвістики та лінгвопрагматики, в укладанні навчальних 

посібників, а також у науково-дослідній роботі студентів та аспірантів.  

На захист винесені такі положення: 

1. Діалогічний любовний дискурс романів Томаса Гарді є таким, що 

обслуговує сферу романтичних стосунків та поділяється на гармонійний, що 

охоплює діалогічні інтеракції, у яких кожен учасник демонструє настанови 

на кооперативні мовленнєві дії, та конфліктний, у якому один чи обидва 

учасники мають конфронтаційні комунікативні настанови.  

2. У художньому дискурсі романів Томаса Гарді вирізняють окремі 

етапи континууму любовних стосунків персонажів: етап ініціації стосунків, 

етап інтенсифікації та стабілізації романтичних стосунків, етап подальшого 

розвитку романтичних стосунків. Кожен із зазначених етапів 

характеризується специфічними рисами мовленнєвої поведінки учасників 

діалогічної інтеракції та реалізується за допомогою низки мовленнєвих 

жанрів. 

3. Мовленнєвий жанр «знайомство», який є найбільш 

репрезентативним для етапу ініціації романтичних стосунків, 

характеризується наявністю фатичної інтенції та інтенції скорочення 

комунікативної дистанції, кожна з яких реалізується за допомогою стратегії 

самопрезентації, стратегії ввічливості, інтерогативної стратегії, стратегії 

позитивного оцінювання, стратегій залицяння та флірту. 

4. Мовленнєвий жанр «пропозиція руки та серця», що репрезентує етап 

інтенсифікації і стабілізації романтичних стосунків,  є  аргументативно-

ритуальним і характеризується наявністю стратегії переконання, яка 

розкривається за допомогою низки мовленнєвих тактик: твердження, 

прохання, обіцянка, інтерогація. 
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Жорстка формалізація дискурсивних форм цього жанру здебільшого 

виникає між учасниками, які не проходили етап первісної формалізації 

романтичних відносин, та відбувається за таким сценарним фреймом: 

ініціація → прохання → негативна реакція адресата → аргументація 

адресанта → повторна відповідь адресата → прохання про дозвіл 

сподіватися/повторну пропозицію → остаточна відповідь адресата. 

М’яка формалізація дискурсивних форм цього жанру характеризується 

недотриманням сценарного розгортання, відсутністю ядерного прохання Will 

you marry me?, обміном традиційними гендерними ролями у стосунках 

адресант-адресат (ініціатором пропозиції може виступати жінка), зміщенням 

смислового центру аргументації щодо прийняття пропозиції від адресанта 

повідомлення на його адресата. 

5. Жанр «суперечка закоханих» є найбільш репрезентативним для етапу 

подальшого розвитку романтичних стосунків і характеризується декількома 

семантичними типами конфронтації: конфлікт ставлень і оцінок 

ситуацій/об’єктів; конфлікт інтересів; конфлікт через ревнощі; конфлікт із 

приводу інформації і конфлікт-заміщення, серед яких домінантним є 

конфлікт через ревнощі, що виникає на перетині двох конфігурацій: 

суперництва та прив’язаності.  

6. З огляду на соціально-культурний контекст часу романної дії, 

спостерігається тенденція до вербалізації мовленнєвих жанрів любовного 

дискурсу із порушеннями лінгвокультурної конвенціоналізованості 

пізньовікторіанської доби, як-от активна комунікативна роль жінки,  

недотримання сценарного розгортання, порушення етикетних норм 

поведінки, ранній перехід до залицяння та флірту.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертації були апробовані на Всеукраїнській науковій конференції за 

участю молодих учених «Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у 

дзеркалі сучасних філологічних студій» (Київ, 2013), ХХІІ Міжнародній 

конференції ім. проф. Сергія Бураго «Мова і культура» (Київ, 2013), V  
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Міжнародному  науковому  форумі  «Сучасна  англістика  і  романістика:  

перший  рубіж нового  тисячоліття» (Харків, 2013), Міжнародній науковій 

конференції «Етнознакові функції культури: мова, література, фольклор» 

(Київ, 2013), Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих учених 

«Філологічна наука в інформаційному суспільстві» (Київ, 2014), ХХІ 

Міжнародній конференції студентів, аспірантів і молодих науковців 

«Ломоносов» (Москва, 2014), Міжнародній науковій конференції «Сучасна 

філологія: парадигми, напрямки, проблеми» (Київ, 2014), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Лінгвокогнітивні та соціокультурні 

аспекти комунікації» (Острог, 2014), «Modern Problems of Education and 

Science – 2015» (Будапешт, 2015). Результати дослідження відображені в 

дев’яти наукових публікаціях.  

Структура й обсяг дисертації. Робота складається зі Вступу, трьох 

розділів, Висновку, Списку використаної літератури, Списку джерел 

ілюстративного матеріалу та Додатків. Загальний обсяг роботи становить 230 

сторінок, обсяг основного тексту – 193 сторінки. 

У Вступі обґрунтовується новизна теми та проблематики дослідження, 

визначаються об’єкт і предмет вивчення, окреслюються мета та завдання 

дослідження, відзначаються його наукова новизна та практична значущість, 

формулюються положення, що виносяться на захист, міститься інформація 

щодо апробації та структури роботи. 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження діалогічного 

любовного дискурсу» окреслюються основні підходи до визначення та 

вивчення діалогічного дискурсу в межах мовознавчих досліджень. Викладені 

основні методологічні засади дослідження діалогічного дискурсу у творчості 

Томаса Гарді, подаються результати кількісного аналізу діалогічних 

інтеракцій у романах письменника й обґрунтовується необхідність 

виокремлення діалогічного любовного дискурсу як найбільш 

репрезентативного для діалогічного дискурсу в романах митця. 

Пропонується поділ континууму персонажного діалогічного любовного 
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дискурсу романів на конфліктний і гармонійний, а також відповідно до етапів 

розвитку любовних стосунків у романі. Обґрунтовується виділення найбільш 

репрезентативних жанрів у діалогічному любовному дискурсі романів 

Томаса Гарді, окреслюються методологічні підходи до їхнього дослідження, 

використані у роботі.   

У другому розділі «Гармонійний діалогічний любовний дискурс у 

романах Томаса Гарді» проаналізовано жанри «знайомство» і «пропозиція 

руки та серця». Виділено провідні інтенції мовленнєвого жанру 

«знайомство»: фатичну інтенцію й інтенцію скорочення комунікативної та 

соціальної дистанції. Запропоновано аналіз мотивів фатичної інтенції, а 

також базових способів встановлення контакту. Виокремлено та здійснено 

ґрунтовний аналіз стратегій і тактик, що сприяють реалізації інтенції 

скорочення соціальної та комунікативної дистанції у діалогічному жанрі 

«знайомство» в межах любовного дискурсу. Обґрунтовується доцільність 

визначення жанру «пропозиція руки та серця» як аргументативно-

ритуального. Аналізуються параметри ритуалізації мовленнєвого жанру, 

вирізняється мовленнєвий жанр «пропозиція руки та серця» м’якої і жорсткої 

формалізації, а також аналізуються стратегії і тактики аргументативності 

жанру. 

 У третьому розділі «Конфліктний діалогічний любовний дискурс у 

романах Томаса Гарді» аналізується репрезентативний жанр «суперечка», 

розглядається комунікативно-рольове позиціонування, стратегії і тактики 

його учасників. Виділяються семантичні типи конфліктних взаємодій 

відповідно до значення конфронтації у суперечці, а також розглядається 

конфлікт через ревнощі як найбільш репрезентативний тип конфліктної 

інтеракції у любовному дискурсі романів Томаса Гарді. 

У Висновках підбиваються підсумки дослідження, окреслюються 

перспективи подальшого вивчення діалогічного дискурсу у творчості Томаса 

Гарді.  
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РОЗДІЛ 1 

 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІАЛОГІЧНОГО 

ЛЮБОВНОГО ДИСКУРСУ 

 

1.1.Основні напрями дослідження діалогічного дискурсу 

 

Кінець ХХ – початок ХХІ сторіччя характеризується зміщенням уваги 

представників лінгвістичних наук до проблем дослідження мовних сутностей 

і явищ у контексті їхнього функціонування у процесі  комунікації. «Якщо 

попередня (статична за своєю суттю) лінгвістика в пізнанні мови йшла від 

таких мовних об'єктів, як текст, речення, слово або його граматична форма, 

то діяльнісна лінгвістика (насамперед у вигляді прагматики в широкому сенсі 

цього слова) відштовхується від людини, її потреб, мотивів, цілей, намірів і 

очікувань, від її практичних і комунікативних дій, від комунікативних 

ситуацій, у яких вона бере участь або як ініціатор і лідер, або як виконавець 

«другої ролі» [3]. 

Саме тому одним із центральних, у межах сучасних гуманітарних 

досліджень загалом і лінгвістики зокрема, є поняття діалогу. У найширшому 

розумінні діалог тлумачиться як інформативна та екзистенційна взаємодія 

між сторонами комунікації, за допомогою якої досягається взаєморозуміння 

[261].  

Теорія діалогу у межах сучасної лінгвістики була започаткована у  

працях Л.Н. Щерби, Л.П. Якубинського, Л.С. Виготського, Г.О. Винокура, 

що досліджували природу діалогу, його структурні та функціональні 

особливості, а також його відмінність від монологу. 

Але родоначальником і засновником теорії діалогу справедливо 

вважають М.М. Бахтіна, який окреслив коло основних проблемних питань 

цього явища та визначив основні напрямки його дослідження. За Бахтіним, 

діалог – це не просто обмін репліками між двома особами, це взаємодія двох 

свідомостей: «Слово [художнього мовлення] – це особливе двоголосне слово. 
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Воно слугує відразу двом мовцям і виражає одночасно дві різні інтенції: 

пряму інтенцію персонажа, що говорить, та переломлену – авторську. [….] 

Двоголосне слово завжди внутрішньо діалогізоване» [9, с.138]. 

Тлумачення діалогу М.М. Бахтіним заклало підґрунтя для подальших 

досліджень цього явища, окресливши коло основних проблемних питань, а 

також вказавши основні напрямки його аналізу.  

Отже, тривалий час на першому плані перебував комунікативний 

напрям дослідження діалогу. У його руслі сформувалася концепція 

конверсаційного аналізу (Х. Сакс, Е. Щеглофф, Дж. Джефферсон), 

представники якого визначили як пріорітет лінгвістичних досліджень 

безпосередньо спонтанні тексти, взяті зі спеціалізованих корпусів [240; 242; 

243; 244].  

Представники комунікативного напряму дослідження діалогу 

зосереджуються також на структурно-семантичному його аспекті. Так, діалог 

вивчається як особлива мовна побудова з точки зору його структури, 

реплікованості, умов функціонування у працях Л.П. Якубинського [166],         

І.П. Святогора [137],  Д.І. Ізаренкова [80], Г.Г. Поліщук [125],  Л.П. Чахоян 

[160], Л.С. Виготського [51], Н.Н. Гастєвої [52], Т.Н. Колокольцевої [91],  К. 

Аксельсон [168].  

Наукову розробку отримав і комунікативно-рольовий аспект діалогу, 

дослідники якого приділяють увагу насамперед вивченню специфіки 

взаємодії його учасників і його комунікативних характеристик, як бачимо у 

роботах А.Р. Балаяна [6], П.В. Зернецького [79], А.С. Недобуха [112],             

В.Д. Дєвкіна [62; 63], І.Н. Борисової [28], Ф. Хундснуршера [158],                        

В.Л. Соколової [143].   

Друга половина ХХ століття ознаменувалася прагматичним поворотом 

у вивченні мови та її функціонування в процесі мовленнєвої діяльності. 

Оскільки відтепер саме суб’єкт стає центральною категорією картини світу, 

виникає особистісно-орієнтована діяльнісна лінгвістика – прагмалінгвістика, 
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що ознаменувала становлення комунікативно-прагматичної дослідницької 

парадигми [148; 89]. 

Дослідження діалогу у руслі нової парадигми відбувається у межах 

функціонально-прагматичного напряму, що передбачає два аспекти: його 

вивчення як соціально-інтерактивної системи у межах теорії мовленнєвих 

актів і його опис з огляду на теорію мовленнєвих жанрів. У межах цього 

напряму здійснено наукові дослідження І.Н. Борисової [27; 28],                         

Ф.С. Бацевича [14], А.Д. Бєлової [23; 24], Т.В. Шмельової [163],                   

В.В. Дементьєва [65 – 68], Д. Лі [223], В.І. Лагутіна [101], В.І. Шляхова [162], 

Л.П. Олексієнко [116],  І.В. Труфанової [151], А.Г. Гурочкіної [60],                

Є.А. Гельпей [53], С.В. Засєкіна [78], П.А. Рудова [132], Н.О. Цимбал [159], 

Дж. Юла [258] та інших.      

Теорія мовленнєвих актів – це один із можливих підходів до аналізу 

комунікативної дії, в центрі уваги якого перебуває поняття мовленнєвого 

акту, що тлумачиться як висловлювання мовця, яке відбувається у певній 

ситуації з певною метою, та який знайшов своє відображення у працях       

Дж. Остіна [120], Дж.Серля [141], Т.А. ван Дейка [64; 194; 195], П. Стросона 

[146], А. Вежбицької [42], О.Г. Почепцова [127], І.П. Сусова [149] та інших. 

Теорія мовленнєвих актів розглядає діалогічний дискурс із динамічних 

позицій. Як зауважує І.П. Сусов, прагматика передбачає дослідження 

«використання людьми природної людської мови як знаряддя соціальної дії 

та взаємодії в умовах конкретної ситуації спілкування на основі спеціальної 

системи правил, постулатів і стратегій» [147, с. 13]. 

Під стратегією розуміють комунікативний намір мовця, сформований 

на основі використання суспільного досвіду для власних індивідуальних 

потреб і бажань, та мовну об’єктивацію цього наміру, що надає йому 

інтерактивного статусу через осмислення вербалізованого наміру всіма 

суб’єктами [152, с.112].  

Якщо на попередніх етапах дослідження діалогічних інтеракцій їхнім 

об’єктом виступав діалог як форма мовлення, що становить інверсовану 
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розмову двох та більше осіб, результатом якої є діалогічний текст [131], то 

залучення до прагматичного аналізу факторів соціально-історичного 

контексту, мовного та суспільного досвіду, а також інших позамовних 

чинників розширює предмет дослідження до поняття «діалогічного 

дискурсу», тобто, за визначенням Т.Н. Колокольцевої, «результату спільної 

комунікативної діяльності двох чи більше індивідів, що включає, крім власне 

мовленнєвого твору, певний набір екстралінгвістичних ознак, які 

забезпечують адекватне розуміння повідомлення» [91, с.25].  

На думку О.С. Іссерс,  саме діалогічні дискурси є безпосереднім 

втіленням мовленнєвих стратегій і тактик учасників мовленнєвого 

спілкування. Якщо мовленнєва стратегія є комплексом мовленнєвих дій, 

спрямованих на досягнення певних комунікативних цілей, то під тактикою 

спілкування розуміють «динамічне використання комунікантами 

мовленнєвих умінь побудови діалогу». Відповідно, мовленнєва тактика 

забезпечує гнучкість стратегії, оперативне реагування на ситуацію [83]. 

Залучення до лінгвістичного аналізу діалогічного дискурсу широких 

пластів соціально-історичного контексту, суспільного досвіду мовців та 

інших позамовних факторів їхньої взаємодії спричинило вихід на перший 

план прагматичних досліджень теорії мовленнєвих жанрів. Її виникнення 

пов’язують з іменем М.М. Бахтіна, який сформулював думку про існування 

системи мовленнєвих жанрів і визначив їхні основні ознаки: «Кожне  окреме 

висловлювання, звичайно, індивідуальне, але кожна сфера використання 

мови виробляє свої, відносно стійкі, типи таких висловлювань, які ми й 

називаємо мовленнєвими жанрами» [10].  

Мовленнєві жанри можуть бути визначені як «системно-структурні 

феномени, що являють собою складну сукупність багатьох мовленнєвих 

актів, обраних і з'єднаних із міркувань особливої доцільності» [66, с. 43].  У 

руслі когнітивно-прагматичного підходу до тлумачення мовних явищ, 

мовленнєвий жанр К.Ф. Сєдов характеризує як «вербально-знакове 

оформлення типової ситуації соціальної взаємодії людей» [139, с.19].  
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У межах цієї роботи визначаємо мовленнєвий жанр як тематично, 

композиційно і стилістично усталені типи повідомлень носіїв мовленнєвих 

актів, об’єднаних метою спілкування, задумом мовця з огляду на особистість 

адресата, контекст і ситуацію спілкування [12, с. 160]. 

Наступним напрямом дослідження діалогічного дискурсу є 

когнітивний напрям, що передбачає його нерозривний зв’язок із 

ментальною діяльністю людини (Ж. Фоконьє [200; 201], Дж. Фінч [204],                 

Дж. Калпепер [191], Р. Інгарден [216], В. Еванс та М. Грін [198], Д. Герертс 

та Х.Кайкенс [264], Є.С. Кубрякова [97; 259], Л. Бєлєхова [16; 17; 18]). 

Так, інтерпретуючи діалог, М.М. Бахтін розглядає його як невід’ємну 

умову когніції, четверту, завершальну стадію розуміння, кінцевим 

результатом якого є «включення в діалогічний контекст» [11].  

Говорячи про фундамент прагматичної теорії, Т.А.ван Дейк відзначає 

наявність когнітивних аспектів, що здатні пояснити, як відбувається 

планування, створення та розуміння мовленнєвих актів, визначити роль 

конвенціонального знання, показати залежність між різними когнітивними 

системами та умовами успішності мовленнєвих актів у конкретних ситуаціях 

[64, с.12]. Отже, діалогічний дискурс у межах когнітивного напряму 

тлумачиться як процес взаємодії індивідуальних концептуальних систем 

адресата та адресанта [119].  

Когнітивні дослідження зосереджуються на аналізі ментальних 

процесів людини, що організовані за певними моделями та структурами, як-

от фрейми [203; 87; 74], сценарії [231] тощо.  

У руслі когнітивного тлумачення діалогу сформувалася й концепція 

американського дослідника Девіда Бома, який уважає діалог багатогранним 

процесом, що виходить далеко за межі традиційних уявлень про бесіду [174, 

с.12], та особливе значення приділяє дотриманню учасниками діалогічної 

взаємодії принципу кооперації. Згідно з теорією Д. Бома, не будь-яке 

спілкування можна назвати діалогом. Звичайні розмови, які не викликають 

відчуття загального потоку, належать до розряду дискусій. Діалог же, на його 
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думку, передбачає таке поєднання думки та почуття, яке виносить учасників 

спілкування на більш глибокий рівень розуміння, коли на основі розвитку 

спільного змісту виникає новий тип свідомості та розуму – учасники більше 

не можуть протиставляти себе один одному, а просто беруть участь у цьому 

творчому процесі, де загальний зміст завжди набуває розвитку та змінюється 

[95, c. 36–40]. Ґрунтовне філософсько-філологічне осмислення проблеми 

діалогу у його концепції лягло в основу роботи Школи діалогу ( Д. Бом [95; 

174; 175], К. Харріс [214],  В. ван Хойвель [215], П. Палмер [236], П. Сендж 

[248],  М. Фрідман [207], М. Кейер [186]).  

Значний розвиток когнітивний напрям дослідження діалогічного 

дискурсу отримав у роботах представників Харківської школи дискурсивного 

аналізу, зокрема І.С. Шевченко [161], Л.Р. Безуглої [15], Л.В. Солощук [144], 

В.О. Самохіної [134], А.П. Мартинюк [106], І.Є.Фролової [152; 153; 154]  та 

інших. 

Об’єктом нашого дослідження став художній діалогічний дискурс, 

тобто континуум діалогів, які є композиційно-мовленнєвими формами 

художнього твору, що пов'язаний із його соціальним і культурно-історичним 

контекстом. 

Специфіка діалогу у художніх творах привертає увагу багатьох 

дослідників. Так, Елізабет Меррілл ще у 1911 р. опублкувала дослідження 

діалогу в англійській літературі, проаналізувавши твори часів Середновіччя 

та Ренесансу [230]; Г.Г. Хісамова здійснила комплексний опис структурно-

семантичних, функціональних і прагматичних особливостей художнього 

діалогу, зважаючи на своєрідність мовних особистостей як автора, так і 

персонажів [157]; В.Л. Соколова дослідила комунікативну структуру 

діалогічного англомовного художнього дискурсу [143]; Ю.С. Панова 

запропонувала дослідження структурно-комунікативних особливостей 

діалогу в новелах Андре Моруа [122];  Н.В. Ізотова дослідила діалогічні 

структури в художній творчості А.П. Чехова та дійшла висновку про 

доцільність виділення реального та ірреального діалогів та їх типів на основі 
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співставлення з природньою мовленнєвою комунікацією [82]; А.С. Комаров 

розглянув способи введення чужого мовлення в художньому оповідному 

тексті [93]; Т.Ф. Плєханова проаналізувала діалогічну структуру художнього 

тексту шляхом двоступеневого опису (як діалогічної стратегії та як 

діалогічної структури) [123]; Н. Остдайк здійснив порівняльний аналіз 

реальних та художніх діалогів на матеріалі п’ятьох прозових творів [235]; 

Маріанна Вольф Лундхольт у своїй дисертації ґрунтовно висвітлила 

специфіку передавання мовлення в художньому дискурсі [255]; Пітер де 

Хаан здійснює багатоаспектне статистичне дослідження діалогу в текстах 

семи художніх творів [213]; Ховард Бааб у своїй роботі пропонує 

дослідження функціонально-стильових особливостей діалогів в окремих 

романах Джейн Остін [169];  Р. Бішоп порівняв «реальні» та художні діалоги 

та дійшов висновку про їх принципову відмінність [173], М.Тулан також 

зіставив розмовні та художні діалоги [252], Е.Семіно та М. Шорт, 

сприаючись на теоретичні розробки, викладені в праці Дж. Ліча та М. Шорта 

[224],  проаналізували типи мовного втілення персонажних діалогів у тексті 

художнього твору [247]. 

Теоретичну базу дослідження діалогічного дискурсу у художніх творах 

у межах нашої роботи становить функціонально-прагматичний напрям 

дослідження діалогічного дискурсу, а засобом репрезентації отриманих під 

час аналізу знань виступають здобутки когнітивного напряму дослідження. 

 

1.2. Творчість Томаса Гарді як об’єкт лінгвістичних досліджень 

 

Творчість Томаса Гарді охоплює межу ХІХ – ХХ сторіч. Перший 

опублікований роман Томаса Гарді «Desperate Remedies» датований 1871 

роком, останній – «Jude the Obscure» – 1895 роком, тому традиційно творчий 

доробок письменника співвідносять із добою «пізнього вікторіанства».  

Під впливом соціально-історичних процесів у суспільстві кінця ХІХ – 

початку ХХ сторіч складається особлива духовна атмосфера, яку заведено 
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позначати терміном «синдром кінця сторіччя» (fin de siécle) [75], або як  

перехід від традиційної вікторіанської доби стабільності до нового 

буремного часу. Епоха «межі століть» яскраво змальована у творчості Томаса 

Гарді, у якій знайшли своє відображення  складні закони функціонування    

суспільства,   взаємовідносини  людей, соціальні  проблеми, пов’язані  з 

родиною, освітою, релігійним світоглядом, суспільною думкою, але 

найголовніше – створення нового образу жінки та жіночності – так званої 

«New Woman», Нової жінки. Цей термін було вперше вжито у 1894 році на 

позначення «жінок заможних і чутливих», які демонстрували незалежність 

духу та звикли діяти з власної волі. Термін Нова жінка стосувався жінок, які 

самостійно контролювали своє життя як особисте, так і соціальне чи 

економічне» [176]. 

Як зазначає Грег Базвел, «вільна духом і незалежна, освічена та 

незацікавлена у шлюбі та дітях постать Нової жінки загрожувала 

традиційним уявленням про ідеальну вікторіанську жінку» [183]. Жінка 

вікторіанської доби грала роль янгола у домі, мала бути ніжною, тихою, 

терплячою дружиною, що віддано кохає свого чоловіка, турботливою 

матір’ю, зразком доброчесності та чистоти, берегинею родинного вогнища, 

готовою до самопожертви заради сімейного щастя [108, с.127]. 

Специфіка вікторіанської гендерної системи була багато в чому 

обумовлена ідеєю компліментарності статей і доктриною відокремлених 

сфер [253, c.32]. Вікторіанський світогляд передбачав віру в те, що чоловік і 

жінка створені різними, а тому й мають виконувати різні ролі у суспільному 

та сімейному житті. Саме тому, на думку І.І. Морозової, вікторіанському 

жіночому дискурсу притаманні стереотипні ситуації: виявлення почуттів, 

світська бесіда, дискусії (обговорення питань моралі, матримоніальних 

питань, діяльності поза сім’єю, фінансового стану родини), плітки, флірт, 

розпорядження й повчання. Найбільш типові соціально-ситуативні ролі 

вікторіанської жінки у дискурсі – це світська знайома, мати, дружина [110]. 
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Саме моделювання жіночих образів у романах Гарді як відображення 

тенденцій доби межі сторіч є предметом зацікавлення багатьох 

літературознавчих, феміністичних і соціологічних досліджень [96; 177; 188; 

232].  

У прозових творах Томаса Гарді домінують три, зрідка чотири фігури, 

що, неначе громовідводи, притягують  силу елементів твору [257]. У центрі 

трикутника зазвичай перебуває жінка, яка має зробити вибір на користь 

одного з двох чоловіків, змальованих як цілковиті протилежності. Саме 

«незалежність і сила відрізняють героїнь Гарді від попередньої ідеї про 

вікторіанських героїнь. Поєднання сексуальності та певних маскулінних рис 

поведінки створюють нову традицію характеризації жінки» [188, с.27]. 

Прозові твори Томаса Гарді демонструють еволюцію концептуалізації 

жінки від ідеального Янгола у домі, яким виступає Цитерія в першому романі 

письменника «Desperate Remedies», до Нової жінки, уособленням якої є Сью 

в останньому романі «Jude the Obscure». Формування нового жіночого 

характеру на тлі все ще чинних соціально-культурних вікторіанських норм 

Томас Гарді різнобічно демонструє насамперед у любовному дискурсі 

романів. 

Ліберальне  трактування проблем взаємовідносин між статями та нове 

осмислення статусу шлюбу в останніх романах Томаса Гарді («Tess of the 

D'Urbervilles» (1891) та «Jude the Obscure» (1895) викликали обуренння у 

консервативному пізньовікторіанському суспільстві та зрештою спонукали 

письменника припинити прозову творчість і перейти до віршованих форм 

самовираження.  

Переплетення унікальної творчої особистості Томаса Гарді та 

соціально-історичного контексту його творчості сприяють формуванню 

особливого художнього слова письменника. Як відзначає А.О.Нєвструєва, 

«особливою є мова його романів. Тут нема вишуканості манери Уайльда, 

стильової бездоганності Флобера, прості стиль і вокабуляр. Однак ця 

простота, а не примітивність (чи старомодність), ґрунтується на глибоких 
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знаннях і блискучому інтелекті письменника. Неповторність його оповідної 

манери обумовлена багатьма факторами: близьким знайомством із місцевим 

діалектом, чудовим знанням Біблії та літератури» [114, с.187]. 

 Томас Гарді сформулював свій погляд на природу англійської мови: 

«Я не погоджуюсь із критикою, що розглядає англійську мову як мертву річ, 

остаточно сформовану у довільно обраному періоді її існування та приречену 

забути, що має минуле і майбутнє. Пуризм як у граматиці, так і в лексиці 

майже завжди є ознакою невігластва. Мова сформувалася раніше за 

граматику, а не граматика раніше за мову» [228, c.235].  

Отже, художній дискурс романів Томаса Гарді є унікальною 

філософсько-естетичною системою, що відображає його світогляд людини 

перехідної доби.  

Актуальність дослідження творчості письменника з лінгвістичної точки 

зору зумовлена також його вагомим впливом, прямим та опосередкованим, 

на формування творчої манери й особливостей художнього мовлення  

багатьох видатних майстрів англійського слова ХХ сторіччя. 

Так, Вірджінія Вульф відзначає: «Немає жодного іншого письменника, 

чия довершеність була би такою ж загальновизнаною, жодного, якому було 

би більш природно віддавати шану» [257]. Беззаперечним є вплив Томаса 

Гарді на формування творчої особистості Д.Г.Лоуренса, який присвятив 

письменнику свою найбільш ґрунтовну літературно-критичну роботу «Study 

of Thomas Hardy» [222]. 

Пітер Касагранде у своїй роботі «Hardy’s Influence on the Modern 

Novel» відзначає вплив творчості Томаса Гарді на таких видатних 

письменників, як Джордж Мур, Джон Фаулз, Теодор Драйзер, Джон Купер 

Поуіс, Марсель Пруст, Джеймс Джойс, Вірджінія Вульф та інших [185]. 

Вплив творчого доробку Томаса Гарді, насамперед прозового, на 

письменників ХХ – ХХІ сторіччя влучно формулює Джон Фаулз: «Тінь 

Томаса Гарді, серця цієї «країни», видно мені на відстані через вікно мого 
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кабінету, і я не можу її уникнути. Я не маю нічого проти  неї. Здається, краще 

її використати»  [206, p. 171]. 

Творчість Томаса Гарді є об’єктом дослідження низки праць, що 

розглядають його доробок із лінгвістичної точки зору.  

Ґрунтовний аналіз комунікативно-прагматичних особливостей 

кольоропозначення у романах Т.Гарді здійснила А.А. Величко, яка дійшла 

висновку, що концептуалізація кольору в художньому світі Т.Гарді 

визначається зорово-візуальною домінантою з переважною когнітивною 

орієнтацією на принцип розрізнення та нюансування, а ідіостильове поле 

кольору представлене в текстовому просторі романів одинадцятьма 

семантичними мікрополями («black», «white», «red», «green», «grey», 

«yellow», «brown», «blue», «pink», «coloured», «violet») [44]. 

Мовні засоби психологізації у художньому дискурсі письменника 

систематизувала Т.Д. Похилевич, яка також запропонувала «об’ємно-

прагматичний» спосіб його членування, дійшовши висновку про те, що Гарді 

одним із перших в англійській літературі межі сторіч широко використовував 

різні форми зображеного внутрішнього мовлення та невласне-прямої мови як 

нових прийомів психологічного аналізу [126].  

Поетиці та функціонуванню власного імені в художніх творах Т. Гарді 

присвячена робота А.О. Нєвструєвої. На її думку, художнє слово Гарді слугує 

доказом того, що творче бачення письменника містить багато ознак 

онтологічних зрушень «межі століть» і частково прояснює буття англійської 

провінції. Дослідниця доходить висновку про те, що у творах Гарді 

використані певні слова-коди: «дерево», «дуб», «земля», «поле», «птах», 

«Егдонське пустище», «верес» тощо, які передають специфіку світобачення 

автора [114].  

Реалізація стратегій ввічливості у творах Т.Гарді також отримала 

висвітлення у низці лінгвістичних праць. Так, Джерард Магфорд розкрив 

специфіку функціонування стратегій ввічливості та «збереження обличчя» в 

одному з романів письменника, виокремивши дві базові стратегії поведінки: 
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politic (звичайні манери та поведінка) і polite (поведінка, що виходить за межі 

очікуваної) [233].  Е.Е. Алджауба запропонував аналіз лінгвістичних засобів 

характеризації, використаних у трьох романах Гарді, а також розглянув 

особливості реалізації у них стратегій позитивної та негативної ввічливості, 

максим Грайса та Ліча [167].  

Аналіз поетичних і прозових творів письменника з точки зору 

лінгвістичної стилістики знаходимо у низці праць. Домінік Коста здійснив 

текстологічний і стилістичний аналіз поетичного твору письменника, 

приділяючи особливу увагу особливостям римування [190]. Д.Курзон 

розглядає прозову творчість письменника з точки зору семіотичного підходу 

[219]. Ґрунтовне дослідження особливостей художнього мовлення Томаса 

Гарді пропонує Реймонд Чапмен, вивчаючи як прозовий, так і поетичний 

доробок письменника [187]. 

Наше дослідження зосереджене на аналізі діалогічного персонажного 

дискурсу в художньому просторі творів Томаса Гарді. Матеріалом 

дослідження стали чотирнадцять романів письменника, створені в період між 

1871 та 1895 роками, що становлять увесь його романний доробок і поділені 

ним самим на три тематичні цикли: «Novels of Character and Environment», 

«Romances and Fantasies» і «Novels of Ingenuity». 

Застосовуючи робоче визначення діалогічного дискурсу як континууму 

діалогів, що виступають у ролі композиційно-мовленнєвих форм художнього 

твору та є результатом «комунікативної взаємодії» двох чи більше 

персонажів, було виконано ґрунтовний аналіз текстів романів за допомогою 

методу кількісних підрахунків.  При цьому розглянута виключно 

двостороння персонажна діалогічна взаємодія, тобто така, що залучає двох 

учасників комунікації. До любовного дискурсу були віднесені ті діалогічні 

інтеракції, що формують як взаємні, так і не взаємні любовні стосунки 

упродовж розвитку дії роману.  

Результати аналізу, відображені в Додатку A, дали змогу зробити низку 

висновків загального характеру. 
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1. Діалогічна персонажна інтеракція займає від 30 до 58 відсотків загального 

тексту романів. Тенденція до послідовного зменшення/збільшення 

кількості діалогів відсутня. 

2. У середньому діалогічний дискурс займає 45% текстового романного 

простору. 

3. Кількість діалогів, що належать до любовного дискурсу, значно зростає від 

першого роману (17 діалогів) до останнього (92 діалоги) (Додаток Б., 

Діаграма Б.1.).  

4. Любовні діалоги становлять у середньому 38% від загального діалогічного 

дискурсу. 

5. Кількість персонажних любовних діалогів не залежить від кількості 

любовних ліній у романі (Додаток Б., Діаграма Б.2.).  

6. Розглядаючи діалогічні персонажні інтеракції з романів Томаса Гарді, 

можемо зробити висновок про виразну тенденцію до зростання уваги до 

змалювання любовних перипетій, а також до любовної комунікації 

(любовні діалоги становлять 13,04% усіх персонажних діалогів у першому 

романі та 65% – в останньому). 

Проведений аналіз методом кількісних підрахунків дає змогу зробити 

висновок про важливість розгляду безпосередньо діалогічного любовного 

дискурсу у творчості Томаса Гарді, на користь чого слугують не лише 

кількісні параметри, а й загальна ідеологічно-композиційна спрямованість 

творів письменника. 

 

1.3.  Основні підходи до визначення та аналізу діалогічного 

любовного дискурсу 

 

Любов є однією з сутнісних побудов людини, що впливає на 

формування всієї її картини світу. С.Г. Воркачов був одним із перших, хто 

здійснив ґрунтовний аналіз концепту «любов» та визначив його як 

телеономний, тобто такий, що визначає сенс життя людини, виражає її 
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основні переконання, принципи та життєві цілі [48, с.34]. Любов, за 

визначенням дослідника, є почуттям, викликаним у суб’єкта переживанням 

центрального місця значущості об’єкта в системі його особистісних 

цінностей за умови раціональної невмотивованості вибору цього об’єкта та 

його індивідуалізованості-унікальності [48, с.39]. 

Окрім того, цікавим видається міркування С.Г. Воркачова про 

когнітивні засновки розрізнення любові, закоханості та зради: дослідник 

виходить із того, що в романтичному коханні партнери однаково цінні одне 

для одного та мають однаковий статус, «якщо ж рівність порушується 

втратою ціннісного статусу одного з партнерів при збереженні їхньої 

взаємної залежності, то це «зрада», якщо ж любовні стосунки узагалі 

односторонні – в одного з партнерів немає ані статусу, ані «влади», то це – 

«закоханість» [49, с. 44 – 45].  

Варто відзначити також тлумачення концепту «любов», запропоноване 

Ю.С. Степановим, який обґрунтовує тісний взаємозв’язок етимологічних 

параметрів слова «любов» із характеристиками цього концепту, а також 

виокремлює його як одну з основних констант культури. Окрім того, 

дослідник робить висновок про недостатню вираженість цього концепту в 

російській культурі [262, с.279 – 303].  

Дослідниця Л.Є. Вільмс зосередилася на порівняльному вивченні 

концепту «любов» у німецькій і російській лінгвокультурах і дійшла цікавих 

висновків про те, що в німецькомовному середовищі засуджують насамперед 

відкриту демонстрацію почуттів і заперечують містичність почуття любові, а 

в російськомовному насамперед засуджують легковажність і нескромність 

[45, с.20 – 21].  

Досліджуючи концепт «любов», Є.Є.Каштанова виділяє п’ять основних 

семантичних паралелей, що характеризують основні світоглядні напрямки в 

осмисленні любові в російській філософії: Бог, родина, свобода, пристрасть, 

смерть. Проаналізувавши словникові дефініції, дослідниця дійшла висновку 

про те, що основними ознаками любовних почуттів є цінність об’єкта, 
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інтерес до нього, характеризація, взаємність та односторонність почуття, 

надання переваги об’єкту почуттів, статевий потяг, моральні почуття, форми 

прояву почуття, його інтимність, задоволення, спільність, засновок вибору 

об’єкта [85, с.12].  

Надалі концепт «любов» привертав значну увагу з боку інших 

дослідників. Так, Беверлі Фер і Джеймс Рассел проаналізували його із точки 

зору теорії прототипів. Дослідники вважають любов однією з прототипових 

емоцій, типи якої залежать від ступеня залученості учасників. Результати 

проведених науковцями досліджень продемонстрували, що нема чіткого 

розподілу між «учасниками» та «неучасниками» любові, а всім «учасникам» 

притаманні схожі риси [202]. 

 А.В. Тананіна проаналізувала концептуальне поле «Любов» і його 

представлення в іншомовній аудиторії. На думку дослідниці, концепт 

«любов» є багатокомпонентним ментальним утворенням вищого рівня, який, 

з огляду на свій ідеальний характер, індивідуалізованість і телеологічне 

спрямування, не піддається опису в межах чітких структур [150].                      

І.В. Борисова розглянула категорію Liebe на матеріалі німецької мови та 

дійшла висновку про те, що категорії Liebe та Hass є фрагментом понятійної 

категорії відчуттів, яка знаходить своє місце в системі категорій 

егоцентричної спрямованості та має свою онтологію [26].  

Є.Ю. Балашова проаналізувала концепти «любов» і «ненависть» у 

російській та американській мовній свідомостях. На думку дослідниці, у 

центр міжособистісних стосунків більшість носіїв американського варіанту 

англійської мови поміщають об’єкт,  який відчуває на собі дії суб’єкта, що 

любить чи ненавидить. Така позиція передбачає переважання прагматичного 

аспекту любові або ненависті [5]. 

Л.Е. Кузнецова дослідила асоціативний і гендерний аспекти 

лінгвокультурного емоційного концепту «любов» і дійшла висновку про те, 

що він є ментальною одиницею, має мовне вираження, відзначене гендерною 

специфікою, та проявляється у вигляді системи субконцептів: материнська, 
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батьківська, братерська, дочірня, синівська любов, любов чоловіка до жінки 

та жінки до чоловіка, любов до ближнього [98]. 

 О.Н. Буянова розглянула концептуалізацію кохання з точки зору 

лінгвокультурних особливостей. Дослідниця зазначає, що концепт «любов» у 

вербалізованому вигляді виступає динамічним культурним конструктом 

людської свідомості, який лінгвістично класифікується на базисні та 

периферійні складові [40]. 

Окрім того, В. О. Салімовський розглянув мовленнєве вираження 

почуття кохання в епістолярному жанрі [133], а Н.Б. Корнілова вивчила 

проблему лакун у любовному дискурсі [94]. 

 Г.А. Огаркова дослідила реалізацію концепту кохання з точки зору 

дискурсивних і когнітивних аспектів. На її думку, у наївній картині світу 

концепт КОХАННЯ є неподільним цілим, яке має ознаку дуальності – 

наявності двох протилежних ключових ознак, що приводить до диференціації 

між концептами REAL/TRUE LOVE та INFATUATION, кожен із яких має 

свої концептуальні характеристики та ціннісний статус у суспільстві, а також 

багатоаспектність, яка відображається у пареміологічному фонді англійської 

мови [115]. 

Загалом любовне спілкування є сферою міжособистісної комунікації, 

що яскраво демонструє специфіку мовленнєвої взаємодії індивідів, 

орієнтованої на діалогічне взаєморозуміння у співвідношенні з параметрами 

мови, середовища та культури. 

Як відомо, онтологічним ядром диференціації дискурсів є 

багатоманітність сфер людської діяльності та спілкування, що протікають у 

нормативно-ціннісних системах, а також маніпулятивна якість природної 

мови, що лежить в основі його поліфункціональності, варіативності, 

суб’єктивності [128, с.138]. За допомогою такого підходу виділяємо 

статусно-орієнтований дискурс, що може мати інституційний  і 

неінституційний характер, та особистісно-орієнтований дискурс, що 

поділяється на побутовий і буттєвий [84, с. 286]. 
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Спираючись на твердження А.В. Олянича про залежність типів 

дискурсів від потреб мовленнєвої особистості, «оскільки немає такої 

людської потреби, яка не мала б відповідного дискурсу, яка не була б 

виражена у вербальних інтенціях людини, яка не мала б текстів, створених у 

зв’язку та для певної потреби чи декількох потреб одразу» [117, с. 5], 

погоджуємось із думкою Т.Г. Ренц про необхідність виокремлення в межах 

особистісно-орієнтованого дискурсу не лише побутового та буттєвого, а й 

любовного дискурсу [128, с.139]. 

Любовний дискурс слугує реалізації однієї з базових потреб людини – 

потреби в коханні, оскільки «бажання досягнути злиття з іншою людиною – 

найсильніше людське бажання. Це найбільш фундаментальна з-поміж 

людських пристрастей» [155, с. 88]. 

Незважаючи на доцільність виділення та всеохопність любовного 

дискурсу, проблема його дослідження з філологічної точки зору досі 

залишається недостатньо розробленою.  

Однією зі знакових робіт у галузі дослідження любовного дискурсу, що 

заклала підвалини подальших наукових пошуків, є праця Ролана Барта 

«Фрагменти мовлення закоханого» [8].  На матеріалі художніх творів, 

наукових праць та особистого досвіду автор пропонує власний 

лінгвофілософський погляд на природу любовного дискурсу. За словами 

дослідника, неможливо говорити про чітку структуризацію цього типу 

дискурсу. «Dis-cursus, – на його думку, – це початково «біг туди-сюди», це 

ходіння вперед-назад, «демарші», «інтриги». Закоханий насправді не 

перестає подумки метушитися, розпочинати все нові демарші й інтриги 

проти самого себе». Любовний дискурс у  такому разі є «ніби нападом 

мовлення, викликаним випадковим приводом» [8, c.81–82]. 

Структурною одиницею, яку Барт пропонує використовувати для опису 

любовного дискурсу, є фігура – «уламок дискурсу», «закоханий у роботі», що 

«вичленовується, коли вдається розпізнати в дискурсі щось, що було 

прочитано, почуто, виокремлено». Назви фігур, виокремлених Бартом 
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(«Ніжність», «Бант», «Очікування», «Tutti sistemati», «Синій фрак і жовтий 

жилет») є не її визначеннями, а її аргументами, «інструментами відчуження», 

що відсилають нас не до того, чим є закоханий суб’єкт, а до того, що він 

каже.  

Важливість концепції любовного дискурсу Ролана Барта в межах 

даного дослідження полягає насамперед в оригінальному тлумаченні 

любовного дискурсу та його місця в контексті дискурсів інших типів, у 

характеристиці «мови закоханого» як особливого типу мовлення, виділенні 

прагматичного аспекту функціонування цього типу дискурсу, а також у 

виокремленні фігур мовлення закоханого, що далі будуть використані під час 

аналізу прагмакогнітивних особливостей любовних діалогів у романах 

Томаса Гарді. 

Концепція «пристрасного дискурсу» та семіотики пристрастей, 

запропонована А.Ж. Греймасом і Ж. Фонтанієм, уперше визначила 

пристрасний дискурс як особливий тип дискурсу, окресливши його основні 

особливості та розробивши інструментарій для подальшого дослідження. На 

нашу думку, вагоме значення має виділення та детальний розгляд 

когнітивних засад формування та функціонування пристрасного дискурсу. 

Дослідники трактують відчування та пристрасть як спосіб життя, що існує 

поза «раціональністю» та «семантичною компетенцією», у зв'язку з чим 

дискурси пристрасті, в тому числі й любові, визначають як «інші, нові форми 

наративних відчуттів» [57]. 

Для розкриття специфіки пристрасного дискурсу дослідники 

пропонують виокремити такі концепти, як напруженість чи тенсивність і 

форію. У свою чергу форія поділяється на ейфорію та дисфорію [57, c.28]. 

Варто також відзначити, що зріз дискурсу (чи зріз життя), що містить 

одну й ту саму актантну, модальну й аспектуальну організацію, в залежності 

від конкретної ситуації сприймається як пристрасть або ж як просте 

просування семантичної компетенції (соціальної, економічної тощо). 

http://www.m-kultura.ru/fragmenty-rechi-vlyublennogo-tutti-sistemati/
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Дискурсивний епізод стає пристрасним лише за наявності особливої 

сенсибілізації («чутливості») [57,  c.29]. 

Ґрунтовний аналіз любовного дискурсу пропонує Т.Г. Ренц, яка 

визначає романтичне спілкування як інтимно-особистісне спілкування, в 

основі якого лежить романтичне кохання між індивідами, що вступають в 

емоційну взаємодію та обмінюються емотивними вербальними та 

невербальними знаками. Моделювання такого спілкування, на думку              

Т.Г. Ренц, може відбуватися з урахуванням його тематичної специфіки, 

специфічності й частотності комунікативних стратегій і тактик і характеру 

емотивності. Основною комунікативною стратегією романтичного дискурсу, 

за визначенням Ренц, є картитативно-гедонічна, що реалізується за 

допомогою організаційної, емоційно-настроєвої, інформативної, оцінної та 

консолідаційної стратегій. Безсумнівним здобутком роботи є виділення 

романтичного дискурсу як особливого типу дискурсу, а також запропонована 

емотивно-прагматична модель комунікативної поведінки особистості в 

романтичному спілкуванні [129].  

Найбільш розробленою складовою любовного дискурсу є 

комунікативна ситуація (як визначають її більшість дослідників) «освідчення 

в коханні». Детальний аналіз ситуації пропонує і Т.Г. Ренц. Є.І. Матвєєва в 

роботі «Ситуация признания в любви и ее дискурсивная реализация в 

английском языке» розкриває когнітивний аспект дискурсу освідчення у 

коханні [107]. Н.О. Кушнір пропонує аналіз прагмалінгвістичних 

особливостей комунікативної ситуації «освідчення в коханні» у російському 

діалогічному мовленні [100]. М.В. Ползунова визначає освідчення в коханні 

як складний вторинний мовленнєвий жанр, у якому домінують два простих 

мовленнєвих жанри: інформативний і бесіда. На матеріалі роману «Сага про 

Форсайтів» дослідниця аналізує граматичні та лексичні особливості жанру 

«освідчення в коханні», розрізняє у його межах мовленнєвий вчинок і 

мовленнєвий акт [124]. І.Л. Дьяконова розглядає жанрові та комунікативні 
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параметри комунікативної ситуації «флірт», спираючись на матеріал сучасної 

англійської мови [73]. 

Надалі у роботі, слідом за  Т.Г. Ренц, під любовним дискурсом 

розуміємо особистісно-орієнтований дискурс, що складається з безлічі 

кодифікованих знаків, які партнери продукують у процесі спілкування, є 

спрямованим на реалізацію потреби кохати та бути коханим(ою) та 

обслуговує сферу романтичних стосунків [129, с.115].  

У межах роботи визначаємо любовний дискурс як діалогічний, 

оскільки він виступає складною цілісною структурою, продуктом спільної 

діяльності романтичних партнерів. У межах цього типу дискурсу 

діалогічність виступає не просто формою спілкування, а скоріше самим 

принципом комунікативної взаємодії, відкритістю до об’єкта свого кохання, 

переживання його цінності, що одночасно поєднується з прагненням 

висловити почуття та відстояти власну позицію. 

Слідом за Т.Г.Ренц, виділяємо низку конститутивних характеристик 

любовного дискурсу: переживання надцінності об’єкта, скорочення 

комунікативної дистанції, емоційна маркованість, тональність, ритуалізація, 

криптонімічна езотеричність [129, с.122–143]. 

У межах нашого дослідження тональність тлумачиться як 

лінгвокогнітивна властивість текстів, яка уможливлює ідентифікацію 

емоційно-естетичної оцінки змісту твору на основі когнітивного 

опрацювання опредметнених у семантиці словесних образів тексту 

емоціогенних знань про світ [109, c.15].   

 

1.4. Методи та методологія дослідження діалогічного любовного 

дискурсу у творчості Томаса Гарді 

 

Домінантною потребою комунікантів, що реалізується в межах 

діалогічного любовного дискурсу, є потреба кохати та бути коханим, тому 

доцільним є виділення окремих етапів реалізації цієї потреби упродовж 
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усього континууму розвитку фікціональних любовних стосунків, кожний із 

яких характеризується переважальними специфічними рисами мовленнєвої 

поведінки учасників діалогічної інтеракції. Під переважальними 

специфічними рисами комунікативної поведінки розуміємо ті особливості 

мовленнєвої поведінки суб’єктів діалогічного спілкування, що сприяють 

найбільш ефективній реалізації їхніх комунікативних цілей, зважаючи на 

вихідні когнітивно-прагматичні настанови на даному етапі спілкування. 

Кожен із визначених етапів зумовлює виділення окремого інтегрального 

блоку любовного дискурсу. 

Дослідники стверджують, що процес становлення любовних стосунків 

у романтичній діаді може складатися з різної кількості послідовних етапів.  

Так, Т. Ренц виділяє п’ять етапів розвитку любовних стосунків: 1) 

ініціація; 2) оцінювання; 3) пізнання; 4) інтенсифікація стосунків; 5) 

формалізація стосунків [129]. Незважаючи на вичерпність запропонованої 

структуризації, варто відзначити, що вона є дієвою виключно стосовно 

взаємних і «щасливих» любовних стосунків та не може бути використана для 

опису негативної динаміки розвитку діалогічного любовного дискурсу. 

Окрім того, любовний дискурс не закінчується виключно формалізацією, 

оскільки діалогічна інтеракція такого типу виникає й після офіційного 

визнання стосунків закоханих (наприклад, після весілля). 

Принципово інший підхід пропонує Р.Барт, який виокремлює три етапи 

становлення кохання: 1) миттєвий захват (я в захваті від чийогось образу); 2) 

низка зустрічей, під час яких суб’єкт переконується в тому, що об’єкт 

захоплення цілком відповідає його ідеалам; 3) тривала низка переживань, 

страждань, образ, коли суб’єкт перебуває під постійною загрозою, що 

кохання буде зруйноване і зникне [8].  

У досліджуваному матеріалі етапи розвитку любовних стосунків, а 

отже, і структуризація діалогічного любовного дискурсу, визначаються 

авторським задумом і сюжетною лінією твору та можуть бути проаналізовані 

у вигляді континууму з послідовних етапів розвитку стосунків. Варто 
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відзначити, що ці етапи  є дифузними та можуть бути виділені індивідуально 

для кожної любовної діади.  

Проведений аналіз матеріалу та попередніх досліджень із цієї проблеми 

дає змогу обстоювати доцільність виокремлення трьох загальних етапів 

розвитку романтичних стосунків і блоків діалогічного любовного дискурсу у 

романах Томаса Гарді:  

1) етап ініціації стосунків, що охоплює знайомство учасників 

романтичної діади та їхнє первісне взаємооцінювання; 

2) етап інтенсифікації та стабілізації романтичних стосунків, що 

охоплює подальші зустрічі й обопільне пізнання закоханих, яке завершується 

за умови взаємності почуття формалізацією любовних стосунків: 

освідченням у коханні, пропозицією руки та серця і весіллям; 

3) етап подальшого розвитку романтичних стосунків, що полягає в 

розгортанні та зміцненні, а в деяких випадках і руйнуванні любовних 

стосунків після їхньої офіційної формалізації. 

Запропоноване нами виділення етапу стабілізації стосунків дещо 

відходить від традиційної структуризації любовного дискурсу (наприклад, 

від запропонованого Т.Ренц), що обумовлено специфікою розгортання 

любовних ліній у романах Томаса Гарді. Поглиблення стосунків закоханих 

зазвичай відбувається після прийняття рішення про одруження або після 

початку їхнього спільного життя. Іншими словами, з формалізацією 

стосунків історія кохання не переривається, а навпаки інтенсифікується. 

Розглядаючи когнітивно-прагматичні аспекти розгортання діалогічної 

взаємодії закоханих на кожному з етапів розвитку їхніх романтичних 

стосунків у художньому дискурсі Томаса Гарді, здійснюємо його загальний 

поділ на гармонійний діалогічний любовний дискурс і конфліктний 

діалогічний любовний дискурс. Критерії поділу поєднують як прагматичні 

основи, висвітлені в роботах Т.Н. Колокольцевої [91], Є.Н.Ширяєва та 

Н.В.Граудіної [56], а також Г.П. Грайса [55], так і когнітивні критерії, 

оскільки конфлікт у любовному дискурсі виникає здебільшого на основі 
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невідповідності когнітивних настанов суб’єктів комунікативної взаємодії. 

Варто зауважити, що до конфліктних діалогів у любовному дискурсі також 

відносимо ситуації діалогічної взаємодії, що виникають у межах сюжетної 

лінії нерозділеного кохання, коли для одного з учасників діалогу інший є 

центром когнітивної картини кохання, а для іншого співрозмовник відсутній 

в аналогічній ментальній побудові чи перебуває на її периферії. 

Таким чином, до конфліктного діалогічного любовного дискурсу 

відносимо такий тип діалогічної інтеракції, у якому відсутня спільність 

когнітивних настанов учасників діалогу, один (чи обидва) із яких має 

конфронтаційні комунікативні настанови та характеризується негативною 

емоційною забарвленістю.  

До гармонійного діалогічного любовного дискурсу відносимо такий 

тип діалогічної інтеракції, у якому кожен учасник, унаслідок спільності 

когнітивних уявлень,  демонструє настанови на кооперативні мовленнєві дії, 

дотримується максим Ввічливості та Кооперації, що призводить до повної 

або часткової реалізації комунікативних намірів співрозмовників у 

сукупності з позитивною емоційною забарвленістю комунікативної взаємодії 

та з переживанням надцінності кожного зі співрозмовників у картині світу 

іншого.  

Проведений аналіз романів Томаса Гарді засвідчив, що у разі взаємного 

любовного почуття конфліктний діалогічний любовний дискурс реалізується 

здебільшого на етапі подальшого розвитку стосунків героїв. Це можна 

пояснити, по-перше, соціально-культурним контекстом дії творів: жінка 

мусила «грати роль» тихого, скромного створіння, яке не має власної думки, 

а завжди підтримує судження чоловіка. Після формалізації стосунків, тобто 

закріплення свого статусу (розлучення у той час не були 

загальноприйнятими), жінка нарешті може «стати собою», висловлювати та 

обстоювати власну думку у діалозі з чоловіком. По-друге, формалізація 

стосунків закріплює за суб’єктом «право» на об’єкт свого кохання, тому дії 
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та судження, які суперечать волі «власника», провокують виникнення 

конфлікту в романтичній діаді. 

Водночас аналіз діалогічного дискурсу романів Томаса Гарді засвідчує, 

що у разі невзаємності кохання виникнення конфліктних інтеракцій до 

формалізації стосунків не є частотним і спостерігається лише за умови надто 

наполегливого залицяння чоловіка (наприклад, у романі «The Trumpet-Major» 

Дерріман навіть викрадає свою кохану Енн, коли вона відмовляє йому). 

Діалогічний любовний дискурс у романах Томаса Гарді реалізується у 

багатьох конфліктних і гармонійних жанрах: бесіда, освідчення у коханні, 

суперечка, флірт, залицяння тощо.  Доцільним для моделювання 

особливостей діалогічного любовного дискурсу є розгляд сутнісних ознак 

мовленнєвих жанрів, що є найбільш репрезентативними для кожного з блоків 

любовного дискурсу. Так, для блоку ініціації стосунків найбільш 

характерним є мовленнєвий жанр «знайомство», для блоку інтенсифікації 

стосунків – жанр «пропозиція руки та серця». Спілкування закоханих на 

етапі подальшого розвитку любовних стосунків охоплює суму жанрів 

гармонійного та конфліктного типів різної прагматичної спрямованості, 

проте найбільш репрезентативним для цього етапу, на нашу думку, є жанр 

«суперечка». 

Варто зауважити, що центральним вузловим моментом діалогічного 

любовного дискурсу в романах Томаса  Гарді виступає підетап формалізації 

любовних стосунків. Він представлений у мовленнєвому жанрі «пропозиція 

руки та серця», який у романах здебільшого включає в себе мовленнєвий 

жанр «освідчення в коханні». Цю особливість можна пояснити соціальними 

нормами ХІХ сторіччя, коли освідчення передбачало негайну пропозицію 

офіційно оформити стосунки. Мовленнєві жанри, що репрезентують 

комунікативну ситуацію «одруження», в романах не представлені. 

Запропонований підхід до прагматичної класифікації континууму 

любовних стосунків і виділені нами репрезентативні мовленнєві жанри, що 

реалізують цей тип дискурсу у романах Томаса Гарді, відображено у Рис. 1.1. 
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              ІНІЦІАЦІЯ                        ІНТЕНСИФІКАЦІЯ        ПОДАЛЬШИЙ         

                                                                                                     РОЗВИТОК 

Рис. 1.1.  Прагматична класифікація континууму любовних стосунків у 

романах Томаса Гарді                                                                                                       

У межах роботи мовленнєвий жанр трактується як усталені типи 

повідомлень носіїв мовленнєвих актів, об’єднаних метою спілкування, 

задумом мовця, зважаючи на особистість адресата, контекст і ситуацію 

спілкування. Мовленнєвий жанр здебільшого має чітку структуру та 

відповідає конвенціональним нормам поведінки щодо мети, позиціонування 

співрозмовників, форми та фактичної цінності спілкування. Такі обмеження, 

однак, часто експлуатують досвідчені члени дискурсної спільноти для 

досягнення особистої мети в межах соціально прийнятних цілей комунікації 

[172, с.13]. 

На думку E. Гоффмана, комунікативна поведінка співрозмовників у 

межах усіх без винятку мовленнєвих жанрів характеризується двома типами 

обмежень. По-перше, це ритуальні обмеження (ritual constraints), що 

регулюють самопрезентацію та мають відношення до «експресивної 

імплікації актів, тобто до того, як акти можна трактувати для характеристики 

позиції актора щодо соціальної презентації». По-друге, це системні 

обмеження, які охоплюють зміну комунікативних ролей та організацію 

послідовностей [209,  с. 37]. 

Виходячи з вищезазначеного, доцільним є застосуванння фреймового 

аналізу щодо виокремлених репрезентативних мовленнєвих жанрів 

любовного дискурсу «знайомство», «пропозиція руки та серця» та 
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«суперечка». Окреслення фреймових сценаріїв жанру охоплює також 

виділення базових відхилень від їхньої конвенційності та сценарності. 

Процес діалогічної інтеракції у межах запропонованого дослідження 

аналізується в термінах мовленнєвих дій і стратегій, які застосовують 

учасники інтеракції, виходячи з їхніх когнітивних і прагматичних настанов, а 

також із контексту спілкування.  

Комунікативну взаємодію, на думку Г.П. Грайса, «характеризує, 

принаймні до певної міри, кооперативність зусиль; кожний із учасників 

усвідомлює спільну мету чи низку цілей або принаймні обопільно визнаний 

напрям спілкування» [211, c.26]. Іншими словами, «двоє людей розуміють, 

що в них є спільні цілі, що їхні дії взаємопов’язані, та намагаються 

скоординувати свої дії таким чином, щоб досягти  цих цілей» [189, c. 62].  

Саме тому головною жанроутворювальною ознакою є комунікативна 

мета, яка, на думку Т.В. Шмельової, протиставляє чотири типи мовленнєвих 

жанрів: інформативні, імперативні, оцінні та етикетні [163, с. 83–85]. При 

цьому під комунікативною метою розуміємо «спрямованість на вирішення 

певного мовного завдання спілкування» [76, с. 122]. 

О.Г. Почепцов зазначає, що «інтенцію можна розглядати як різновид 

бажання, а саме – як бажання, для реалізації котрого особа вдаватиметься до 

певних кроків» [127, с. 74]. 

Цільове використання мовленнєвого твору (комунікативний намір, 

інтенція), на думку Є.Г. Романової, не лише визначає роль співрозмовників 

як безпосередніх учасників акту комунікації, але й виступає свого роду 

регулятором вербальної поведінки партнерів, експлікуючи конкретний спосіб 

впливу [130, с.32] 

Глобальна організація діалогічного дискурсу, таким чином, перебуває 

під визначальним впливом комунікативних цілей співрозмовників, які слідом 

за Д. Льюїсом, можна поділити на три великі групи: 1) ідейні цілі (обмін 

думками та позиціями); 2) текстуальні цілі (створення зв’язних текстів із цих 
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думок і позицій); 3) інтерперсональні цілі (вираження себе, своєї думки, 

повідомлення про установки, ставлення одне до одного тощо) [226].  

На думку І.Є. Фролової, така цілеспрямованість 

мовленнєвомисленнєвої комунікативної діяльності індивіда співвідноситься з 

її стратегічністю [152, с.112]. Мовленнєві стратегії, за визначенням Т. ван 

Дейка є глобальною ментальною репрезентацією засобів, що слугують 

досягненню цілей. Стратегії визначають вибір між кількома альтернативами, 

що існують на початку комунікативного процесу [195, с.65]. 

Вибір конкретної комунікативної стратегії залежить не лише від 

соціально-культурного контексту спілкування, а й від комунікативної 

компетенції мовця, що визначають як «робочий набір комунікативних 

стратегій, притаманних індивіду чи групі індивідів». Своєю чергою 

комунікативна стратегія реалізується за допомогою низки комунікативних 

тактик, що виступають як «сукупність практичних ходів у реальному процесі 

мовленнєвої взаємодії» [88, с.11]. 

У нашій роботі загалом користуємося визначеннями В.С. Григор’євої, 

яка під комунікативною стратегією розуміє загальний, більш «глобальний» 

напрям і тенденцію розвитку ситуації. Під комунікативною тактикою 

розуміють «вужчу» послідовність мовленнєвих дій комуніканта, реалізовану 

у вигляді окремих поетапних комунікативних «кроків» у межах здійснення 

заданої інтенції [58]. 

Для побудови експлікаційної моделі мовленнєвого жанру у нашому 

дослідженні користуємося підходом А. Вежбицької, доповненим відповідно 

до специфіки досліджуваного типу дискурсу: першим кроком є виділення 

основної комунікативної (ілокутивної) мети кожного жанру, другим – 

розкладання жанру на мотиви, емоції, позиції, що його визначають [43]. 

Наступним кроком є розгляд стратегій і тактик, за допомогою яких 

реалізуються інтенції мовця у конкретному мовленнєвому жанрі. 

Найбільш репрезентативним діалогічним мовленнєвим жанром, що 

представляє блок «Ініціація» в любовному дискурсі, беззаперечно, є жанр 
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«знайомство». Перша зустріч і знайомство майбутніх закоханих мають 

принципове значення для подальшого розвитку їхніх відносин. Стосунки, що 

виникають на основі атракції між двома індивідами, матимуть продовження, 

а її відсутність зменшує таку можливість [237, c. 88]. Цю думку підтверджує і 

проведений аналіз досліджуваного матеріалу: виникнення взаємної атракції 

між співрозмовниками вже в процесі знайомства (а іноді й до нього – за 

допомогою попереднього «придивляння» чи отримання інформації про 

співрозмовника з додаткових джерел) є запорукою розвитку взаємного 

любовного почуття. У разі ж виникнення атракції з боку лише одного з 

комунікантів, любовні стосунки розвиваються у бік негативної поляризації, 

романтичне почуття є невзаємним або ж приносить парі страждання. 

У загальнокомунікативному значенні мовленнєвий жанр «знайомство» 

реалізується в соціальних ситуаціях, що залучають двох чи більше людей, які 

входять у безпосередню близькість один до одного та спільний простір таким 

чином, щоб мати можливість спостерігати один за одним [208, c.18]. 

Незнайомі люди демонструють «інтеррогативну поведінку» та саморозкриття 

для того, щоб зменшити непевність стосовно один одного та уможливити 

координування  подальшого спілкування та взаєморозуміння [250, c.3]. 

Мовленнєвий жанр знайомства визначається в межах більшості типів 

дискурсів формальним характером і сценарною структурою, що, на думку 

Т.Г. Ренц, сприяє низькому рівню мовленнєвої креативності співрозмовників. 

Дослідниця уважає, що мовленнєва взаємодія адресанта та адресата на етапі 

ініціації типізована [129, с.57]. 

Твердження про конвенціональність і сценарність перебігу знайомства 

поділяють також представники соціальної психології. Так, дослідники 

К.Келлерман і Т.Лім, вивчаючи специфіку перебігу першої комунікативної 

взаємодії двох раніше незнайомих співрозмовників, виокремлюють низку 

сценарних етапів і типових тем спілкування (користуючись їхньою 

термінологією, «Memory Organization Packets») [218, c.178]. 
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 Дослідники роблять висновок про необхідність дотримання низки 

етикетних форм, використання типізованих мовленнєвих структур і 

важливість проходження через усі сценарні етапи комунікації для успішного 

досягнення мовленнєвих цілей співрозмовниками. На нашу думку, доцільним 

є розгляд визначених науковцями традиційних етапів знайомства у вигляді 

сценарного фрейму «знайомство», що відображений у Додатку В.   Кожен зі 

слотів представляє тему розмови, характерну для певного етапу знайомства. 

Оскільки Келлерман і Лім розглядали перебіг комунікативної взаємодії 

наприкінці ХХ сторіччя, доцільно взяти до уваги соціально-історичний 

контекст дії аналізованих романів Томаса Гарді (кінець ХІХ сторіччя) – 

Англія часів вікторіанської доби, або, за термінологією М.С.Левіщенко [103], 

лінгвокультурну конвенціоналізованість вікторіанського дискурсу.  

Так, характерною рисою вікторіанського дискурсу є асиметричне 

гендерне позиціонування. Розмови чоловіків і жінок нагадували переговори, 

спрямовані на збереження жінками їхнього статусу благопристойних, 

вихованих леді, головними характеристиками яких є чесність, духовна 

чистота, слухняність. Серед основних вербальних компонентів ситуації 

спілкування можна відзначити мовленнєву стриманість, некатегоричність, 

пом’якшувачі (softeners), репресивність (самоконтроль), табу, натяки, 

принцип кооперації, паритетність [103]. 

Отже, загалом можемо говорити про важливість дотримання 

загальнокультурних і групових комунікативних норм, правил мовленнєвого 

етикету та дотримання гендерного розподілу ролей співрозмовників, 

стриманість і «скромність» комунікативної поведінки вікторіанської доби.  

Виходячи з вищезазначеного, доцільним уважаємо застосування 

фреймового підходу з урахуванням лінгвокультурної конвенціоналізованості 

для розгляду мовленнєвого жанру «знайомство» в межах художнього 

дискурсу Томаса Гарді. 

Розглядаючи жанр «знайомство» із прагматичної точки зору, 

пропонуємо виокремити дві інтенції, що регулюють перебіг спілкування в 
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межах аналізованої комунікативної взаємодії та реалізуються за допомогою 

низки стратегій і тактик. 

І. Контактовставновлювальна/фатична інтенція. 

ІІ. Інтенція щодо скорочення комунікативної дистанції. 

Фатичне мовлення характеризує людину як мовленнєву особистість, 

що має аксіологічну цінність [46, с.11]. Увесь діалогічний дискурс як 

фатичний трактував М.Бахтін, на думку якого «ставлення до співрозмовника 

та його мовлення домінує в діалозі» [10]. Фатичне мовлення має на меті 

«представити людину як мовленнєву особистість… у творчому ракурсі, що 

має аксіологічну цінність» [65, с. 39].  

Реалізацію фатичної інтенції в межах мовленнєвого жанру 

«знайомство» доцільно розглядати з точки зору мотивів виникнення 

означеної фатичної комунікації, а також способів вступу у контакт. 

Інтенція скорочення дистанції між комунікантами базується на тому, 

що соціальні відносини між людьми засновуються та розвиваються внаслідок 

опосередкованої та безпосередньої комунікативної взаємодії між ними. На 

думку прихильників теорії соціальної пенетрації, розвиток стосунків 

відбувається за допомогою взаємного отримання особистісної інформації, як 

углиб (від публічного до приватного), так і вшир (від вузького до широкого 

кола особистісно орієнтованих тем) [250, с. 26].   

Згідно з К.Бергером і Дж.Брадаком, зв'язок між стадією соціальних 

відносин і характерними рисами спілкування є взаємозалежним. Із розвитком 

стосунків учасники зменшують невпевненість стосовно один одного. Це дає 

їм змогу отримати більш точну інформацію, та, відповідно, зробити 

комунікацію ефективнішою та легшою [170]. 

Для розгляду питання соціального дистанціювання комунікантів 

користуємося моделлю Яна Свенневіга, який вирізняє три його виміри: 

солідарність, обізнаність (близькість) та емоційна реакція. Конститутивною 

рисою солідарності є взаємні права та обов’язки, що реалізуються в 

нормативній сфері, обізнаність характеризується обопільним знанням 
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персональної інформації та знаходить своє вираження в когнітивній сфері, а 

емоційна реакція характеризується взаємною атракцією та реалізується в 

емоційній сфері [250, c.34].  

Різні типи міжособистісних стосунків передбачають різні виміри 

соціального дистанціювання, що можуть змінюватися за час розвитку 

відносин. Розглядаючи особливості функціонування та залученості вимірів 

соціального дистанціювання у різних типах міжособистісних стосунків, Ян 

Свенневіг пропонує порівняльну модель, зображену в Таблиці. 1.1. 

Таблиця 1.1.  

Соціальне дистанціювання в різних типах міжособистісних стосунків 

Стосунки Солідарність Обізнаність Емоційна 

реакція 

Знайомі + + +/ –  

Друзі ++ ++ + 

Романтичні 

партнери 

++(+) ++ ++ 

 

Згідно із запропонованою моделлю, бути знайомим – означає 

встановити принаймні деякі взаємні права та обов’язки, а також хоч якусь 

спільну основу для подальшого спілкування. На думку Х.Кларка, такою 

спільною основою є інформація, особлива по відношенню до комунікантів і 

базована на спільному досвіді сприйняття чи спільних діях [189, с.112]. 

Як видно із запропонованої моделі, сторони можуть мати або не мати 

взаємну симпатію один до одного. Вимір солідарності під час знайомства 

знаходить своє відображення в тому, що співрозмовники беруть на себе 

зобов’язання дотримуватися формальних принципів ввічливості, кооперації 

та етикетних норм під час спілкування.  Реалізація виміру обізнаності, тобто 

набуття знань один про одного, є однією з принципових інтенцій мовців у 

мовленнєвому жанрі «знайомство». 

Проведений аналіз діалогічних інтеракцій у романах Томаса Гарді 

продемонстрував, що реалізація мовленнєвого жанру «знайомство» у межах 
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любовного дискурсу характеризується принциповою важливістю  виміру 

емоційної реакції. Варто зауважити, що вона може бути як позитивною 

(відверта симпатія між співрозмовниками), так і негативною (відверта  

негативна реакція принаймні одного зі співрозмовників). Саме емоційність 

виявлення є однією з визначальних рис реалізації мовленнєвого жанру 

«знайомство» в межах любовного дискурсу. 

Для аналізу особливостей реалізації інтенції скорочення дистанції між 

комунікантами нами було виділено низку комунікативних стратегій, за 

допомогою яких вона реалізується, а саме: стратегія самопрезентації; 

інтерогативна стратегія; стратегія позитивного оцінювання; стратегія 

інтенсифікації любовних стосунків; стратегія ввічливості. Кожна з цих 

стратегій у свою чергу реалізується за допомогою низки комунікативних 

тактик, що їх використовують співрозмовники у процесі діалогічної 

інтеракції. Розглянемо наявні підходи до розгляду вищенаведених стратегій, 

використаних у межах нашого дослідження. 

Хоча стратегія самопрезентації привертала увагу дослідників 

здебільшого в межах політичного дискурсу, зокрема в мовленнєвих жанрах 

«політичні дебати» та «політична промова» (Р.А. Сафіна [135], Ю.А. Заїкіна 

[77], А.І. Дубських [71]), дотримуємося думки О.І.Іссерс, яка вважає, що 

стратегія самопрезентації в тій чи іншій мірі наявна у будь-яких умовах 

комунікації як допоміжна [83, с.74]. Для мовленнєвого жанру «знайомство» 

стратегія самопрезентації є провідною та може бути визначена як керування 

сприйняттям реципієнта шляхом цілеспрямованого привертання його уваги 

до таких особливостей свого зовнішнього вигляду, поведінки, ситуації, які 

запускають механізм соціального сприйняття [29]. Тобто йдеться про 

«штучну», цілеспрямовану самопрезентацію, на відміну від «природної», 

властивої всім людям, яка реалізується мимовільно і неусвідомлено.  

І.Джонс і Т.Піттман визначають самопрезентацію як поведінкову 

реалізацію прагнення влади в міжособистісних стосунках та виокремлюють 

п’ять її стратегій: 1) бажання сподобатися (ingratiating), що реалізується за 
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допомогою люб’язності, схвалення, доброзичливості, лестощів і допомагає 

досягти «влади харизматичності»; 2) самореклама (self-promotion), що 

реалізується за допомогою демонстрації своїх знань та вмінь і допомагає 

досягти «влади експерта»; 3) залякування (intimidation), що реалізується за 

допомогою погроз і допомагає досягти «влади страху»; 4) пояснення 

прикладом (exemplification), що реалізується за допомогою демонстрації 

моральних переваг і допомагає досягти «влади наставника»; 5) благання 

(supplication), що реалізується за допомогою демонстрації слабкості та 

допомагає досягти «влади співчуття» [217]. 

Заслуговує уваги також концепція самопрезентації, запропонована 

Яном Свенневігом, який уважає, що за допомогою перформативних 

мовленнєвих актів особистості презентують себе іншим у формі трьох 

базових образів: набору почуттів та емоцій (емоційне Я), позиції у соціальній 

структурі, включно з певними правами та обов’язками (соціальне Я), моделі 

світу (когнітивне Я) [250, с.33].  

Реалізуючи інтенцію скорочення дистанції під час знайомства, мовці 

прагнуть не лише презентувати себе, а й дізнатися якомога більше про 

співрозмовника, чому сприяє використання ними інтерогативної стратегії.  

Запитальні речення загалом є одним із найбільш дієвих засобів організації та 

структурування діалогічних взаємодій. На думку В.С. Григор‘євої, запитання 

дають партнеру відчуття того, що його уважно слухають, допомагають 

змінити напрямки розмови, пояснити мотиви вчинків, створюють необхідні 

основи довіри у співрозмовника, допомагають простіше його оцінити [58].  

Із проблемою інтерогативності тісно пов’язане питання про 

домінування в комунікативній інтеракції. Можна говорити про типи 

домінування в діалозі: 1) квантитативне домінування (той, хто говорить 

найбільше, домінує у розмові); 2) топікальне домінування (той, хто вводить у 

розмову більше нових тем, концептів і понять, домінує у ній); 3) інтерактивне 

домінування (той, кому вдається спрямовувати та контролювати хід розмови 

та комунікативні дії опонента, домінує у спілкуванні) [227, с.415–416]. 
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Найбільш дієвим інструментом досягнення інтерактивного домінування під 

час діалогічної взаємодії є інтерогативна стратегія, оскільки саме за 

допомогою використання квестивів адресант може спрямовувати хід 

розмови, вводити нові теми та контролювати адресата відповідно до своїх 

комунікативних інтенцій.  

Подальшому зближенню комунікантів під час першої діалогічної 

взаємодії сприяє використання ними стратегії позитивного оцінювання, що 

може бути реалізоване за допомогою двох тактик: компліменту та похвали. 

На думку О.С. Ісерс, комплімент – це мовленнєва тактика, 

визначальною інтенцією якої є бажання сказати дещо приємне 

співрозмовнику для встановлення контакту та підтримання добрих стосунків 

[83, с.178]. 

Незважаючи на свою подібність, комплімент і похвала є різними 

комунікативними тактиками. Головна відмінність полягає в тому, що для 

похвали позитивна оцінка є основною метою, а для компліменту – засобом 

повідомити про добрі почуття та прихильність. Окрім того, в галузь диктуму 

похвали входять вчинок, дії, риси особистості, що проявляються за певних 

обставин, натомість комплімент може не стосуватися досягнень чи 

виконаних дій [83, с. 178–179]. 

Специфічним для жанру «знайомство» в любовному дискурсі є 

використання співрозмовниками стратегій залицяння та флірту. 

Під залицянням, слідом за Д.Л. Колоян, розуміємо вербальну та 

невербальну поведінку людей у сфері любовного дискурсу з елементами 

фатичного спілкування та емоційної інформативності [92, с.10]. 

Пропонуємо розмежувати мовленнєві тактики залицяння та флірту, що, 

на думку Д.Л.Колоян є різнопорядковими явищами, які протиставляються за 

ознакою смислової наповненості та різниці в цільових установках [92]. На 

різницю в цільових установках флірту та залицянь звертає також увагу 

Т.Г.Ренц, яка розводить їх за параметрами серйозності/несерйозності 

спілкування [129, c.82]. 
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Так, інтенції мовця під час залицяння є серйозними, а кінцевою метою 

залицяння найчастіше виявляється одруження: «court v. – be involved with 

(someone) romantically, with the intention of marrying» [266]; «court v. – if a 

man and a woman are courting, they are having a romantic relationship and may 

get married» [265], тоді як стратегія флірту зазвичай акцентує увагу на 

сексуально-ігровому аспекті романтичних стосунків і не має серйозних 

намірів: «flirt v. – behave as though sexually attracted to someone, but playfully 

rather than with serious intentions» [265]; «flirt v. – to behave towards someone 

in a way that shows that you are sexually attracted to them, although you do not 

really want a relationship with them» [265]. Таким чином, головним 

розмежувальним критерієм стратегій залицяння та флірту є 

серйозність/несерйозність намірів комунікантів. Виходячи із 

вищезазначеного, погоджуємось із твердженням Т.Г.Ренц про те, що саме 

стратегія залицяння найбільше відповідає базовим інтенціям романтичної 

комунікації [129, c.82]. Можемо частково погодитись із думкою Д.Л.Колоян, 

яка вважає, що флірт є складовою частиною залицяння: проведений аналіз 

любовного дискурсу довів, що у деяких випадках флірт виступає 

самостійною стратегією любовного спілкування, у якому жоден із мовців не 

має інтенції до подальшого розвитку серйозних любовних стосунків. Навіть 

у дискурсі вікторіанського періоду початок любовної гри не завжди 

передбачав одруження як кінцеву мету інтеракцій у романтичній діаді. 

Зважаючи на норми міжгендерної комунікативної поведінки, що 

панували наприкінці ХІХ сторіччя, відзначаємо важливу роль дотримання 

етикетних правил і принципів ввічливості під час знайомства. Під 

ввічливістю, згідно з Дж. Томас, розуміємо стратегії, що їх «використовує 

мовець для досягнення низки цілей, передусім для підтримки гармонійних 

стосунків» [251, с.8]. Стратегія ввічливості накладає певні обмеження: який 

семантичний зміст варто висловлювати, а який – ні; які мовленнєві акти 

доречні та яке стилістичне оформлення прийнятне [83, с. 105]. 
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Під час розгляду мовленнєвого жанру «знайомство» з позиції реалізації 

стратегії ввічливості спираємося на теоретичні розробки Г.Р. Грайса [55],       

Е. Гоффмана [210], Р. Лакофф [220], Дж. Ліча [225], П. Браун і С. Левінсона 

[178], Є.В. Свиридової [136], Є.Г. Гришечко [59]. 

Етап інтенсифікації у розвитку любовних стосунків реалізує потреби 

комунікантів кохати та бути коханим, потребу в гармонії та безпеці, у 

стабільності та приналежності та найяскравіше втілюється під час 

формалізації любовних стосунків, що є одним із ключових моментів етапу 

інтенсифікації. Мовленнєвими жанрами, що опроявлюють моменти 

формалізації у межах любовного дискурсу, є освідчення у коханні (до певної 

міри), пропозиція руки та серця, заручини, вінчання (або офіційна реєстрація 

шлюбу).  

Виконаний аналіз продемонстрував, що комунікативна ситуація 

вінчання зазвичай не описана в романному просторі Томаса Гарді, а перше 

освідчення у коханні найчастіше відбувається в межах пропозиції про шлюб. 

Суміщення мовленнєвих жанрів «освідчення у коханні» та «пропозиція руки 

та серця» в межах любовного дискурсу вікторіанського періоду можна 

пояснити специфікою моральних засад і культурно-соціальних традицій того 

часу, що сприяли створенню у мовців когнітивного уявлення про 

нерозривність любові та шлюбу, поза яким прояви кохання вважали 

аморальними та неповажними по відношенню до об’єкта кохання. Саме тому 

у межах цього дослідження пропонуємо розглядати мовленнєвий жанр 

«пропозиція руки та серця» як найбільш характерний для етапу формалізації 

романтичних стосунків і такий, що включає жанр «освідчення у коханні» як 

допоміжний. 

Мовленнєвий жанр «пропозиція руки та серця» у своїй цілісності не 

отримав детального висвітлення в лінгвістичних працях. Т.Г. Ренц [129],         

Є.І. Матвєєва [107], Н.О. Кушнір [100], М.В. Ползунова [124] вивчають 

особливості жанру «освідчення в коханні», що в межах даного дослідження 

розглянутий як інтегральна частина освідчення. 
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Слідом за Є.І. Матвєєвою, яка визначає освідчення в коханні як 

екзистенційну ситуацію, пропонуємо вважати мовленнєвий жанр 

«пропозиція руки та серця» вербалізацією інтерперсональної екзистенційної 

людської комунікативної ситуації [107].   

На думку Хайдеггера, однією з характеристик ситуації є стан «бути 

здатним», що наділяє її просторовим значенням. Людина, екзистуючи, 

перебуває у ситуації. Рішучість чи рішення виступають як основи ситуації, 

завдяки яким вона можлива: рішучість не лише вводить буття в екзистенцію 

його ситуації, рішучість актуалізується та вводить себе в ситуацію. Людина 

визначає власну екзистенційність у процесі повсякденного «самопояснення» 

власної присутності. Я людини – це її свідомість, яка супроводжує усі 

поняття. Зміст Я відображається у висловах на кшталт «Я розмірковую», 

вислови на кшталт «Я вчиняю», «Я люблю» говорять про залученість 

особистості до процесу та є ознаками «практичної особистості» [156, с.326]. 

Екзистенційна ситуація, на думку Є.І. Матвєєвої,  означає присутність, 

включеність людини у певні дії в контексті протяжного простору та часу. 

Інтерперсональна екзистенційна ситуація ж виникає за наявності двох 

учасників, один із яких відчуває потребу в чомусь, а інший уважає 

необхідністю реалізувати потребу першого (іншими словами, одна людина 

діє в ситуації, а інша відповідно реагує). Таким чином, в екзистенційній 

ситуації є цілком конкретна людина, перед якою стоїть когнітивний 

обов’язок прояснення своєї ситуації з метою розуміння власного становлення 

в ній. [107, с.105–106]. 

Когнітивно-прагматичним центром мовленнєвого жанру «пропозиція 

руки та серця», на нашу думку, є мовленнєвий акт прохання, який може бути   

реалізований у формі інтерогативного  (Will you marry me? Will you be my 

wife? Will you say «Yes»?), імперативно-окличного (Marry me!  Allow me to 

marry you!) чи умовно-питального речення (If you will be my wife?). 

Прохання належить до класу спонукальних висловлювань і 

реалізується, зазвичай, у формі директив. «Прохання, на думку Т.В. Ларіної, 
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– це спонукальний мовленнєвий акт, що передбачає дію, яка здійснюється 

слухачем в інтересах мовця, при цьому у виконавця є свобода вибору 

відносно того, здійснювати цю дію чи ні (тобто є прагматична опція)» [102].  

Прохання в межах аналізованого мовленнєвого жанру належать до 

класу некатегоричних (за термінологією Карасика [84, c. 50]), тобто 

зважають на позицію адресата і спонукають до  кооперативного зв’язку між 

співрозмовниками.  

Жанр «пропозиція руки та серця» в романах Томаса Гарді варто 

віднести до гармонійного діалогічного любовного дискурсу, оскільки навіть 

у разі негативної відповіді адресата, обидва співрозмовники зазвичай 

зберігають налаштованість на кооперативність спілкування. Це можна 

пояснити тим, що чоловік і жінка мали насамперед дбати про збереження 

свого позитивного соціального обличчя:  жінка традиційно формулює власну 

відмову у некатегоричній і м’якій формі, а чоловік зберігає надію на 

можливість вдалої повторної пропозиції. 

На нашу думку, мовленнєвий жанр «пропозиція руки та серця», з 

огляду на особливості його прагмакогнітивної реалізації, може бути 

визначений як аргументативно-ритуальний. 

Аргументативність представленого мовленнєвого жанру випливає 

насамперед зі специфіки комунікативних інтенцій його учасників. Процес 

діалогічної комунікації між закоханими, на думку Н. А. Кушнір, передбачає 

щирість і довіру, детерміновані зовні (метою, умовами, ситуацією, 

стереотипами) і внутрішньо (індивідуальністю, настроєм, ставленням до 

партнера). Детермінантою соціального сприйняття в такому вигляді 

спілкування виступає емпатія, що припускає ототожнення особистості однієї 

людини з особистістю іншої та проникнення у її почуття [100, с. 6].  

Аргументативність жанру «пропозиція руки та серця» визначається 

загальною комунікативно-прагматичною настановою адресанта (ініціатора 

ситуації спілкування) переконати адресата за допомогою різноманітних 

тактик і стратегій аргументації у доцільності прийняття пропозиції руки та 
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серця і наданні згоди одружитись. У процесі аргументування мовець реалізує 

себе як мовленнєва особистість, демонструючи свою екстралінгвістичну, 

лінгвістичну та комунікативну компетенцію [68, c.189]. Частина 

аргументативних тактик учасників комунікації є запланованими, а частина 

виникають спонтанно, у відповідь на мовленнєві дії співрозмовника [21].  

Аргументація, на думку Г.А. Брутяна, є способом міркування, в процесі 

якого висувається певне положення як теза, що потребує доведення, 

розглядаються аргументи на користь її істинності та можливі протилежні 

аргументи, дається оцінка засновкам і тезі, доводиться теза та спростовується 

антитеза [30, с.7]. 

Під аргументацією, слідом за А.Д. Бєловою, розуміємо комунікативну 

діяльність суб’єкта у триєдності вербального, невербального та 

екстралінгвістичного, метою якого є переконання адресата через 

обґрунтування правильності своєї позиції [19, с.5]. При цьому 

аргументативний дискурс можна визначити як цілеспрямоване мовлення в 

соціально-детермінованій ситуації з метою створення когнітивного унісону 

[19, с.82], особливою рисою якого є діалогічність [19, с.14]. 

Провідною комунікативною стратегією розгортання аргументативного 

дискурсу в аналізованому жанрі є стратегія переконання. Переконання є 

мовленнєвим впливом на адресата, що «полягає в такому комунікативному 

використанні мовних засобів, за якого в модель світу носіїв мови вводяться 

нові знання та модифікуються уже наявні, тобто відбувається процес 

онтологізації знань» [7, с. 12]. 

Питання ритуальності любовного дискурсу на сьогоднішній день 

залишається недостатньо розробленим. Ритуал – це закріплена традицією 

послідовність символічно значущих дій, динамічне комунікативне утворення, 

що виникає на базі певної соціально важливої дії та піддається символічному 

переосмисленню (ритуалізації). Ритуал зорієнтований на певну дію в її 

сюжетній цілісності, а за своєю суттю є ініціацією, тобто переходом 

принаймні одного з його учасників у новий статус [84, c. 276–277]. 



   50 
 

Ритуальний дискурс, таким чином, є стереотипним символічно 

навантаженим спілкуванням, насамперед зорієнтованим на закріплення вже 

наявної або ж створення нової ідентичності індивіда [81, c.5].  

Традиційно до найбільш ритуалізованих типів дискурсів відносять 

релігійний, юридичний, політичний і військовий, однак ритуальність має 

градуальний характер, і її елементи зустрічаються практично в будь-якому 

типі дискурсу, виокремленому на основі соціолінгвістичних критеріїв. Не є 

винятком і любовний дискурс, особливо деякі мовленнєві жанри, що його 

реалізують. Пропозиція руки та серця виступає одним із найяскравіших 

мовленнєвих жанрів любовного дискурсу, що обумовлений необхідністю 

задовольнити низку потреб романтичних партнерів:  кохати та бути коханим, 

потреба в належності, безпеці і стабільності тощо. Виняткова важливість, 

екзистенційність цієї події в житті комунікантів (або принаймні адресанта) 

певною мірою пояснює високий ступінь її ритуалізації [129, c. 139]. 

Специфіку ритуалізації представленого мовленнєвого жанру можемо 

проаналізувати за параметрами, визначеними А.С.Ізвековою [81, c. 4–5]: 

висока тональність, емоційна маркованість, драматургічність (розподіл 

ролей), метою діалогічної взаємодії є ініціація, сценарність (повторюваність). 

Однією з основоположних сутнісних характеристик любовного 

дискурсу є високий ступінь інтимізації та завищена емоційність спілкування 

в романтичній діаді. На думку П. Келлетта, з цим тісно пов’язаний архетип 

синхронічності – різновид одночасності, сутнісний збіг двох чи більше подій, 

які навряд чи можливо пояснити просто вдалим збігом обставин [86, с. 162]. 

У контексті любовних відносин архетип синхронічності реалізується у формі 

архетипних історій «кохання з першого погляду», «ідеальна зустріч», «ми 

відразу впізнали одне одного», «я зрозумів, що знайшов свою долю», «за 

нашу зустріч ми вдячні долі». Утім, як діалогічна протилежність такому 

відчуттю близькості, любовний дискурс характеризується високою 

частотністю виникнення конфліктних взаємодій [86, с. 163]. 
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Саме тому репрезентативними для любовного дискурсу є не лише 

гармонійні діалогічні жанри (знайомство, освідчення у коханні, бесіда, 

пропозиція руки та серця), а й жанри, що представляють конфліктну 

комунікативну взаємодію закоханих.  

У сучасній лінгвістиці вивченню конфлікту присвячені роботи           

М.Ю. Димарського [72], Ф. Бацевича [13], І.Є. Фролової [153], К.Ф. Сєдова 

[138], А.Т. Анісімової [1], Д.М. Басса [180; 181], А. Деппермана [193],           

Н.Д. Арутюнової [4], Ф. Фаріні [199], П. Келлетта [86], Дж. Фолгера [205], які 

заклали основи сучасного конфліктного діалогознавства та є основою для 

подальших досліджень у цій галузі. Проблему конфлікту у любовному 

дискурсі висвітлили С. Дак [196], С. Разбалт [241], С. Сендерсон і                  

К. Каретські [245]. 

У загальнолінгвістичному розумінні конфлікт обумовлений збоями в 

кооперативній діяльності між учасниками, коли один (чи обидва) із них не 

долучається до досягнення спільної мети діалогу та відмовляється від 

взаємодії у конкретному напрямку взагалі [20, с.23].  

Слідом за Ф.Бацевичем, під комунікативним конфліктом розуміємо 

«специфічну інтерактивну поведінку учасників спілкування, особливий тип 

комунікації, в основі якого лежать реальні чи ілюзорні, об’єктивні чи 

суб’єктивні, різною мірою усвідомлювані суперечності предметної та/або 

комунікативної мети особистостей у разі спроби їхнього вирішення на свою 

користь, часто із застосуванням різних комунікативних стратегій і тактик на 

тлі гострих емоційних станів, викликаних складністю досягнення мети, 

негативним ставленням до співрозмовника, різними комунікативними 

ролями, відмінностями у комунікативній компетенції, досвіді 

міжособистісного спілкування та багатьма іншими» [13, с.194]. 

Однак, беручи до уваги розгортання комунікативної взаємодії в межах 

любовного дискурсу, доречним є визначення специфічних характеристик 

конфліктних інтеракцій закоханих. 
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Кожен із комунікантів, що вступають у діалогічну взаємодію, керується 

низкою власних комунікативних цілей. Під комунікативною ціллю маємо на 

увазі «стратегічний результат, на який спрямований комунікативний акт» [88, 

с.60]. В умовах конфліктної взаємодії, зокрема любовної, стратегічною 

комунікативною метою здебільшого є утвердження власної думки й 

ігнорування настанов щодо комунікативної рівності та прагнення спільного 

єдиного результату принаймні одним із учасників інтеракції. Так, на думку 

Д. Бомма, людина, що відстоює власну думку, «ідентифікує себе зі своєю 

точкою зору та сприймає думки співрозмовника як напад на себе» [174, с.8–

9]. Таким чином,  на думку А. Лежніної, комунікативна поведінка учасників 

конфліктного діалогу характеризується так званим «егоцентризмом» 

мовленнєвої поведінки [104], що може тлумачитися як «особливий вид 

антропоцентризму, під час якого носії мови створюють свої висловлювання 

(у тому числі й текст) для вираження специфічного ставлення до світу, 

зосередженого на власному та індивідуальному «я» мовця [54, с.179]. 

Під час аналізу конфліктних інтеракцій у діалогічному любовному 

дискурсі у цій роботі користуємося поняттями стратегії вербальної агресії і 

стратегії толерантності, за допомогою яких реалізуються інтенції мовців під 

час комунікативної взаємодії. Проблема реалізації зазначених стратегій 

висвітлена в роботах В.Ю. Апресян [2], Ю.В. Щербиніної [164],                    

О.С. Волкової [47], Є.Ю. Сидорової [142], Н.С. Якимової [165], І.Ф. Бублик 

[31] та інших. 

В.Ю. Апресян зазначає: «Під мовленнєвою агресією ми розуміємо всі 

типи негативного чи критичного ставлення мовця до адресата, виражені за 

допомогою мовних засобів» [2]. Слідом за Ю.Щербиніною, під стратегією 

вербальної агресії розуміємо «словесне вираження негативних почуттів, 

емоцій, намірів у неприйнятній для даної мовленнєвої ситуації формі» [164, 

с.15]. 

Стратегія толерантності, на думку О. Волкової, передбачає коректність 

оцінок, вміння пробачати іншу людину за її різкість, нестриманість у 
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мовленні, визнання права співрозмовника на власну думку. Прояв 

толерантності в ході комунікативного конфлікту часто виявляється найбільш 

ефективною стратегією його уникнення, оскільки насамперед допомагає 

мовцю контролювати власні дії. Завдяки толерантності один із комунікантів 

максимально знижує своє негативне емоційне залучення та починає діяти 

раціонально. Раціональна стратегія комунікативної поведінки 

характеризується прагненням мовця до кооперативного вирішення 

конфлікту, для чого він використовує раціональні комунікативні тактики: 

вибачення, виправдання, згоду, жарт, переконання, ігнорування вербальної 

агресії тощо [47]. 

Конфліктний діалогічний дискурс охоплює низку різноманітних 

комунікативних жанрів, що вербалізують різноманітні ситуації взаємодії 

закоханих, як-от суперечка, сварка, звинувачення, світська бесіда (у разі 

прихованого конфлікту) тощо.  

Аналіз конфліктних інтеракцій у діалогічному любовному дискурсі 

романів Томаса Гарді продемонстрував, що найбільш репрезентативним 

жанром цього типу комунікативних взаємодій є мовленнєвий жанр 

«суперечка закоханих». 

Суперечка виникає у разі неузгодженої дискурсивної поведінки 

учасників романтичної діади і протікає, як правило, спонтанно, а тому 

яскраво проявляє особливості мовленнєвого стилю кожного з комунікантів.  

Так, К.Ф. Сєдов уважає, що комунікативна поведінка учасників 

суперечки характеризується такими типами інтенцій: 1) інвективна – 

демонстрація зниженої семіотичності (комунікативні прояви являють собою 

емоційно-біологічну реакцію); 2) куртуазна – підвищений ступінь 

семіотичності мовленнєвої поведінки, обумовлений тяжінням мовця до 

етикетних норм; 3) раціонально-евристична – здоровий глузд, вираження 

негативних емоцій непрямим способом [140]. 

У межах роботи, слідом за К.Ф. Сєдовим, визначаємо суперечку як 

«мовленнєвий жанр, який відображає та оформлює у знакових (вербальних і 
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невербальних) формах типові ситуації побутових соціально-психологічних 

конфліктів» [138, с.259]. Комунікативний конфлікт у межах жанру 

«суперечка» ініціюється зіткненням інтересів партнерів, що проявляється в 

дисгармонійній комунікації, спрямованій на пригнічення партнера та 

досягнення домінування, для чого в кожній лінгвокультурі існує типовий 

набір мовних засобів і мовленнєвих прийомів [47, с.7].  

Дослідження конфліктних діалогів із точки зору комунікативно-

парадигматичної лінгвістики демонструє, що їхньою інваріантною 

складовою є значення конфронтації, яке цементує семантичний простір 

діалогу, виступаючи таким чином значенням рівня комунікативного блоку, 

що віднаходиться лише після узгодження реплік [61, с.13]. Із цієї точки зору 

інтерес становить розгляд різних семантичних типів конфронтації, що 

виникають у жанрі «суперечка закоханих» у діалогічному любовному 

дискурсі романів Томаса Гарді. 

Репрезентативним для конфліктного діалогічного любовного дискурсу 

в романах Томаса Гарді є конфлікт через ревнощі. Саме опис конфліктів, 

викликаних ревнощами, дає змогу змоделювати сцену пристрастей «у 

ролях», побачити переплетення стратегій, історію та становлення 

стосунків [57,  c.197].  

Проблемою лінгвістичного аналізу ревнощів займалися такі 

дослідники, як А.Ж. Греймас і Ж. Фонтаній [57], Б. Баанк [182], Г. Вайт 

[254], А. Пайнс [238; 239], С. Карсон і В. Купач [184], О. Степанова та        

Дж. Коулі [249], Л. Гуерреро [212], Дж. Беван [171], Дж. Мейнер [229],           

І. Несвєтайлова [113], К. Добриніна [70], Х. Деміртас-Мадран [192],               

Д. Вороніна [50].  

Словник тлумачить поняття «jelousy» як  «the feeling of anger or 

bitterness which someone has when they wish that they could have the qualities or 

possessions that another person has» [263] – почуття гніву чи гіркоти в 

людини, коли вона хотіла б мати риси або власність іншої людини. 
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На думку П. Куттера, ревнощі можна віднести до пристрастей, оскільки 

вони обумовлюють прагнення до чогось, що спричиняє страждання [99, с.71]. 

Розглядаючи конфлікт через ревнощі як один із семантичних типів 

суперечок, спираємося на теоретичні розробки А. Греймаса та Ж. Фонтанія.  

За визначенням дослідників, ревнощі виникають навколо дисфоричної 

події, що відбувається проспективно (ревнивець – боязкий суб’єкт) або 

ретроспективно (ревнивець – суб’єкт-страждальник) [57, c.220]. 

Ревнощі передбачають існування (принаймні потенційно) трьох 

учасників: ревнивця (С1), об’єкта (О, С3) та суперника (С2). Специфіку 

пристрастей представляють особливості дуальних відносин між трьома 

учасниками: ревнощі можуть бути сумом і стражданням, побоюванням і 

тривогою або ж суперництвом чи відданістю [57, c.197–198].  

Особливість ревнощів полягає в тому, що який би учасник не виходив 

на перший план, основна увага приділяється стосункам С2/О, С3, оскільки 

основною «виставою» цієї пристрасті є сцена поєднання суперника з 

об’єктом, із якої ревнивець усунутий як простий спостерігач [57, c.208–209].   

Беручи до уваги той факт, що ревнощі є інтерсуб‘єктивною 

пристрастю, яка розгортається в трикутнику С1/С2/С3, дослідники 

пропонують аналізувати вищезазначену інтерсуб’єктивність за п’ятьма 

типами взаємодії: а) С1/О, С3: мінливість любовного зв’язку; б) С1/С2: 

варіанти суперництва; в) С2/С3: поєднання, що викликає страх; г) С1/С2 + С3, 

О: ревнивець і його вистава; ґ) С1/С1: ревнивець як сам собі суддя [57, c.231]. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Діалог як інтегральна композиційно-мовленнєва частина тексту 

художнього твору виступає засобом здійснення авторського задуму, сприяє 

реалізації сюжетотворчої функції. Діалогічний дискурс є  континуумом усіх 

діалогів твору, що перебуває у тісному зв'язку із соціальним та культурно-

історичним контекстом. 
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2. Якщо діалог є формою мовлення, що становить інверсовану розмову 

двох та більше осіб, результатом якої є діалогічний текст, то залучення до 

його аналізу факторів соціально-історичного контексту, мовного та 

суспільного досвіду, а також інших позамовних чинників розширює предмет 

дослідження до поняття «діалогічного дискурсу».  

3. Дослідження діалогічного дискурсу у межах роботи спирається на 

здобутки прагматичного та когнітивного підходів до аналізу мовних явищ. 

До теоретичних засад роботи належать насамперед теорії мовленнєвих актів 

та мовленнєвих жанрів, а також концепція стратегічного оформлення 

мовленнєвої взаємодії. Засобом репрезентації отриманих під час аналізу 

результатів виступають здобутки когнітивного напряму дослідження, 

зокрема фреймова організація знань. 

4. Вибір романів англійського письменника Томаса Гарді як матеріалу 

для дослідження визначений, по-перше, соціально-історичним контекстом 

його творчості (межа ХІХ–ХХ сторіч, етап епістемологічної кризи переходу 

від традиційних вікторіанських цінностей до світоглядних настанов нової 

доби), що становить значний інтерес у межах прагмакогнітивного аналізу 

зображеної комунікативної взаємодії. По-друге, творчий метод Томаса Гарді 

справив вагомий вплив на творчість багатьох письменників ХХ сторіччя, 

знайшовши відображення як в ідейно-образному вимірі їхніх творів, так і у 

стилістичному та, безпосередньо, в мовному аспектах.  

5. Аналіз текстів чотирнадцяти романів Томаса Гарді за допомогою 

квантитативного методу продемонстрував, що найбільш репрезентативним 

типом діалогічного дискурсу у творчості Томаса Гарді є діалогічний 

любовний дискурс, що у межах дослідження визначений як особистісно-

орієнтований дискурс, що спрямований на реалізацію потреби кохати та бути 

коханим(ою) та обслуговує сферу романтичних стосунків.  

6. Виділено три загальні етапи розвитку діалогічного любовного 

дискурсу:  1) ініціація стосунків; 2) інтенсифікація та стабілізація 
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романтичних стосунків; 3) подальший розвиток романтичних стосунків, що 

реалізуються у низці гармонійних та конфліктних мовленнєвих жанрів.  

7. Найбільш репрезентативним для етапу ініціації стосунків є 

мовленнєвий жанр «знайомство», для етапу інтенсифікації стосунків – жанр 

«пропозиція руки та серця», а на етапі подальшого розвитку стосунків 

персонажів  найбільший інтерес для дослідження становить жанр «суперечка 

закоханих».  

8. Побудова експлікаційної моделі визначених мовленнєвих жанрів 

здійснюється за триступеневим підходом: 1) аналіз мовленнєвого жанру з 

точки зору його фреймової побудови; 2)  виокремлення основної 

комунікативної (ілокутивної) мети кожного жанру; 3) розгляд стратегій і 

тактик, за допомогою яких реалізуються інтенції мовця у конкретному 

мовленнєвому жанрі. 

9. Мовленнєвий жанр «знайомство»  у межах дослідження пропонуємо 

розглядати як із точки зору традиційної сценарності та конвенційності цього 

жанру в межах інших типів дискурсів, так і з точки зору реалізації фатичної 

інтенції та інтенції щодо скорочення комунікативної дистанції. 

10. Найбільш репрезентативним мовленнєвим жанром  формалізації 

любовних стосунків є жанр «пропозиція руки та серця», котрий у межах 

дослідження визначаємо як аргументативно-ритуальний та розглядаємо і з 

точки зору параметрів ритуалізованості, і з точки зору стратегій та тактик 

аргументативності, що реалізуються в його межах. 

11. Конфлікт у любовному дискурсі обумовлений як збоями в 

кооперативній діяльності між учасниками, так і підвищеною емоційністю 

спілкування в межах цього типу дискурсу і виникає здебільшого на етапі 

стабілізації любовних стосунків. Розгляд жанру «суперечка закоханих», що є 

найбільш репрезентативним для цього етапу розвитку любовних стосунків, 

пропонуємо здійснювати: 1) з точки зору семантичних типів конфліктних 

взаємодій учасників конфлікту; 2) з точки зору реалізації стратегій 
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вербальної агресії та стратегії толерантності, що реалізуються учасниками 

конфліктної інтеракції. 

Розроблена схема прагмакогнітивного аналізу має забезпечити всебічне 

комплексне дослідження особливостей реалізації діалогічного дискурсу у 

творчості Т.Гарді. 

Основні положення цього розділу висвітлені в одноосібних публікаціях 

дисертантки [33, 36]. 
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РОЗДІЛ 2 

 ГАРМОНІЙНИЙ ДІАЛОГІЧНИЙ ЛЮБОВНИЙ ДИСКУРС У 

РОМАНАХ ТОМАСА ГАРДІ 

2.1. Мовленнєвий жанр «знайомство»: прагмакогнітивні 

особливості  

 

2.1.1. Аналіз жанру «знайомство» з точки зору сценарності та 

конвенційності його реалізації. Мовленнєвий жанр «знайомство», як і інші 

жанри, вирізняють у межах більшості типів дискурсів формальний характер і 

сценарна структура, що дало змогу дослідникам К. Келлерману та Т. Ліму 

сконструювати сценарний фрейм його розгортання [218]. 

Уважаємо доцільним застосування фреймового підходу з урахуванням 

лінгвокультурної конвенціоналізованості для розгляду мовленнєвого жанру 

«знайомство» в межах художнього діалогічного любовного дискурсу Томаса 

Гарді. Виходячи із вищезазначених міркувань, нами було детально 

проаналізовано реалізації мовленнєвого жанру «знайомство» в чотирнадцяти 

романах Томаса Гарді. Серед базових критеріїв, застосованих під час аналізу, 

виокремлюємо такі: 

1) дотримання сценарного фрейму традиційного «знайомства» (стадія 

ініціації, стадія підтримки, стадія завершення); 

2) наявність безпосереднього мовленнєвого акту «знайомство», що є 

ядерним для мовленнєвого жанру у загальнолінгвістичному 

розумінні; 

3) дотримання лінгвокультурної конвенціоналізованості вікторіанської 

доби: 

- пасивна комунікативна роль жінки; 

- дотримання етикетних норм; 

- стриманість комунікативної поведінки. 

Результати аналізу продемонстровані у Додатку Д (Таблиця Д.1). 

Аналізовані романи розміщені у хронологічній послідовності: від першого 
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(«Desperate Remedies» (1871) до останнього «Jude the Obscure» (1895). Окрім 

того, було застосовано циклічний підхід і розподілено досліджувані романи 

за тематичними циклами, визначеними самим Томасом Гарді: Novels of 

Character and Environment, Romances and Fantasies, Novels of Ingenuity 

(Додаток Д, Таблиця Д.2). 

Як видно із результатів аналізу, на противагу загальноприйнятому 

уявленню про мовленнєвий жанр знайомства як інтеракцію співрозмовників, 

мовленнєва поведінка яких обмежена етикетними вербальними формами та 

реакціями на них, що носять, як правило, формальний характер [129], 

визначальною рисою цього жанру в межах художньо змодельованого 

любовного дискурсу романів Томаса Гарді є тенденція до порушення його 

сценарної  структури та відмова від типізованих комунікативних формул. 

Тенденція до відхилення від традиційної сценарності перебігу 

знайомства в романах Томаса Гарді є характерною для співрозмовників, яких 

у майбутньому поєднають любовні почуття (як взаємні, так і невзаємні). 

Знайомства інших персонажів романів або взагалі не вербалізуються у 

творах, або ж відбуваються у відповідній сценарно-формульній формі. 

Проведений аналіз досліджуваного матеріалу дає змогу виокремити 

низку груп відхилень від стандартної сценарності і типізованості 

діалогічного мовленнєвого жанру «знайомство»  у романах Томаса Гарді. 

І. Відсутність мовленнєвого акту «знайомство». Відхилення цього 

типу характеризує відсутність смислового ядра мовленнєвого жанру. У цій 

ситуації майбутні закохані спілкуються та фактично знайомляться, не 

називаючи власних імен.  

Так, перша зустріч майбутніх закоханих Клима та Юстасії з роману 

«The Return of the Native» відбувається під час вистави, у якій дівчина таємно 

грала роль хлопця. Зацікавившись новим актором, Клим підходить до 

Юстасії та звертається до неї із запитанням: 

«He advanced and stood beside her. «I have an odd opinion», he said, «and 

should like to ask you a question. Are you a woman—or am I wrong?» 
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«I am a woman» 

His eyes lingered on her with great interest. «Do girls often play as 

mummers now? They never used to» 

«They don't now» […] 

«Won't you come in again, and stay as long as you like?» 

«No. I wish not to be further recognized» 

«Well, you are safe with me» After remaining in thought a minute he added 

gently, «I will not intrude upon you longer. It is a strange way of meeting, and I 

will not ask why I find a cultivated woman playing such a part as this» [275]. 

Хоча ініціація стосунків на основі почуття атракції, що виникло у 

Клима, відбулася, Юстасія зберігає власне інкогніто, а Клим зі свого боку 

також не представляється. Чоловік ініціює спілкування за допомогою 

запитання, висловленого в етикетній формулі «I have an odd opinion, and 

should like to ask you a question», проте саме запитання «Are you a woman—or 

am I wrong?», беззаперечно, є незвичним і нетиповим (а для ХІХ сторіччя –  

часу романної дії – ще й непристойним) для знайомства. Сам Клим 

вербалізує аномальність їхнього знайомства: «It is a strange way of meeting». 

Хоча формальне знайомство Клима та Юстасії не відбулося, під час 

їхньої наступної зустрічі вони продовжують спілкування як знайомі.  

Схоже відхилення від сценарності аналізованого мовленнєвого жанру є 

типовим для такого перебігу знайомства, що може бути описаний як 

«mistaken/unknown identity»: у цьому випадку один із комунікантів прагне 

зберегти своє інкогніто, або ж співрозмовник помилково вважає його кимось 

іншим. Подібним чином перша зустріч майбутніх закоханих відбувається між 

Цитерією та Мейстоном із роману «Desperate Remedies», між  Версавією та 

Троєм у романі «Far from the Madding Crowd», між Полою та Джорджем 

Сомерсетом у романі «A Laodicean», між Лучеттою та Фарфрае з роману 

«The Mayor of Casterbridge» та між Джосом та Енн із роману «The Well-

Beloved».  
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Схожа таємничість першого знайомства майбутніх закоханих 

позначається на розвитку любовних почуттів між ними. Помилковість 

ідентифікації або прагнення одного зі співрозмовників приховати своє ім’я 

підвищують зацікавленість його особою іншого комуніканта, а також 

сприяють виникненню взаємної атракції.  

ІІ.  «Усіченість» мовленнєвого жанру «знайомство». Відхилення від 

стандартної сценарності цього типу характеризується відсутністю етапів 

ініціації та етикетного завершення процедури знайомства (наприклад, 

пропозиції про наступну зустріч, висловлення радості з приводу знайомства, 

прощання). Подібне спостерігаємо під час знайомства Ельфріди та Стівена в 

романі «A Pair of Blue Eyes»: дівчина ще ніколи самостійно не приймала 

гостей, а тому дуже нервувала, тривалий час готувалася до знайомства з 

молодим архітектором, який мав бути гостем у їхньому домі, уявляла його 

зовнішність і характер. Ельфріда також консультувалася з батьком стосовно 

норм та умовностей, які мають бути дотримані під час першого знайомства: 

«Then I hope this London man won't come; for I don't know what I should 

do, papa.» 

«Well, it would be awkward, certainly.» […] 

«Must he have dinner?» 

«Too heavy for a tired man at the end of a tedious journey.» 

«Tea, then?» 

«Not substantial enough.» 

«High tea, then? There is cold fowl, rabbit-pie, some pasties, and things of 

that kind.» 

«Yes, high tea.» 

«Must I pour out his tea, papa?» 

«Of course; you are the mistress of the house.» 

«What! sit there all the time with a stranger, just as if I knew him, and not 

anybody to introduce us?» 

«Nonsense, child, about introducing; you know better than that» [268]. 
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Батько дівчини окреслює принципові соціально-культурні норми того 

часу, що вимагали від господині бути Янголом у домі (яким у даній ситуації 

виступає Ельфріда: зустріти гостя, привітати його та запропонувати йому чай 

і їжу. Особливу увагу приділяли навіть тому, хто має наливати гостеві напій. 

Така ситуація є незвичною для Ельфріди, оскільки молода дівчина раніше 

знайомилася з чоловіками виключно тоді, коли їх представляли їй: «sit there 

all the time with a stranger, just as if I knew him, and not anybody to introduce 

us?» 

Попри переживання Ельфріди і тривалі приготування, її знайомство з 

молодим архітектором експлікується формально: 

«I am Mr. Smith,» said the stranger in a musical voice. 

«I am Miss Swancourt,» said Elfride» [268]. 

Опис невербальної характеристики чоловіка «musical voice» явно є 

втіленням враження Ельфріди про нового знайомого. Подальші етапи 

мовленнєвого жанру «знайомство» у даному випадку не реалізуються. Проте 

Ельфріда детально описує власні враження від нового знайомого у подальшій 

розмові з батьком. Така «усіченість» знайомства створює яскравий контраст 

із попередніми приготуваннями Ельфріди та слугує реалізації ідейного 

задуму автора  –  вона підкреслює незрілість майбутніх почуттів Ельфріди до 

Стівена, оскільки «спілкування» з чоловіком відбувається здебільшого в уяві 

дівчини, а не в реальному житті. 

ІІІ. Перехід до залицянь і флірту. Відхилення цього типу 

характеризує занадто активна роль чоловіка, який у формі відвертих 

залицянь намагається скоротити комунікативну дистанцію зі 

співрозмовницею проти її волі. Хоча метою любовного дискурсу загалом є 

«прагнення до оволодіння предметом кохання та досягнення взаємності, 

цілісності і гармонії між комунікантами» [92, с.27], а суб’єкт любовного 

дискурсу намагається якомога повніше висловити захоплення своїм 

співрозмовником, для жанру «знайомство» цього типу характерною є 

неуважність одного з комунікантів (чоловіка) до почуттів свого 
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співрозмовника (жінки). Чоловік прагне реалізувати власну подвійну 

інтенцію (завоювати симпатії співрозмовниці та висловлити захоплення 

нею), нехтуючи соціально-культурними, етикетними нормами та ігноруючи її 

реакцію. Він вдається до флірту, реалізуючи такі його особливості, як 

схожість з ігровими формами поведінки, обманна поведінка,  

театралізованість дії, несподіваність, створення  напружених моментів, 

двозначність [92, с.27]. Проте суб’єкти спілкування відкидають мікроінтенції 

збереження власного обличчя та обличчя адресата, що, на думку                 

В.В. Дементьєва, є характерними для жанру флірту [67, с.409–410]: вони не 

намагаються уникнути «можливих емоційних утрат» у разі відмови адресата, 

а також не прагнуть уникнути його можливої образи. 

Як правило, така поведінка адресанта бентежить і лякає адресата-

дівчину, відлякуючи її від залицяльника. Розглянемо діалог між Енн і 

Фестусом у романі «The Trumpet-Major»: чоловік і дівчина багато чули одне 

про одного, оскільки їхні родини живуть неподалік, проте ніколи не бачились 

у дорослому віці. Фестус став військовим, тому звик до такого поводження з 

жінками, яке є неприйнятним для дівчини соціального статусу Енн. 

«Widow Garland’s daughter!—yes, ’tis! surely.  You remember me?  I have 

been here before.  Festus Derriman, Yeomanry Cavalry» 

Anne gave a little curtsey.  «I know your name is Festus—that’s all» 

«Yes, ’tis well known—especially latterly.»  He dropped his voice to 

confidence pitch.  «I suppose your friends here are disturbed by my coming in, as 

they don’t seem to talk much?  I don’t mean to interrupt the party; but I often find 

that people are put out by my coming among ’em, especially when I’ve got my 

regimentals on.» 

«La! and are they?» 

«Yes; ’tis the way I have.»  He further lowered his tone, as if they had been 

old friends, though in reality he had only seen her three or four times.  ‘And how 

did you come to be here?  Dash my wig, I don’t like to see a nice young lady like 

you in this company.  You should come to some of our yeomanry sprees in 
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Casterbridge or Shottsford-Forum.  O, but the girls do come!  The yeomanry are 

respected men, men of good substantial families, many farming their own land; 

and every one among us rides his own charger, which is more than these cussed 

fellows do.’  He nodded towards the dragoons. 

«Hush, hush!  Why, these are friends and neighbours of Miller Loveday, and 

he is a great friend of ours—our best friend,» said Anne with great emphasis, and 

reddening at the sense of injustice to their host.  «What are you thinking of, 

talking like that?  It is ungenerous in you.» 

«Ha, ha!  I’ve affronted you.  Isn’t that it, fair angel, fair—what do you call 

it?—fair vestal?  Ah, well! would you was safe in my own house!  But honour 

must be minded now, not courting.  Rollicum-rorum, tol-lol-lorum.  Pardon me, 

my sweet, I like ye!  It may be a come down for me, owning land; but I do like ye.» 

«Sir, please be quiet,» said Anne, distressed. 

«I will, I will.  Well, Corporal Tullidge, how’s your head?» he said, going 

towards the other end of the room, and leaving Anne to herself» [278]. 

Чоловік одразу ж перебирає на себе роль ініціатора спілкування, навіть 

не даючи співрозмовниці можливості представитись. Енн намагається 

дотримуватись усталених етикетних норм поведінки (Anne gave a little 

curtsey), ставить питання, що підтримує бесіду (‘La! and are they?), однак 

агресивне намагання Фестуса скоротити комунікативну дистанцію між ними 

призводить до висловлення її конфронтаційної  позиції: What are you thinking 

of, talking like that?  It is ungenerous in you та Sir, please be quiet.  

Порушення комунікативної дистанції відбувається через перехід 

Фестуса до відвертих залицянь: I don’t like to see a nice young lady like you in 

this company, fair angel,  my sweet. Він прямо оголошує про свою симпатію до 

дівчини:  I like ye!  It may be a come down for me, owning land; but I do like ye 

та власні наміри щодо неї would you was safe in my own house!  Чоловік сам 

описує свою комунікативну поведінку як залицяння But honour must be 

minded now, not courting.  Однак перехід до прямого залицяння вважається 

занадто раннім для мовленнєвого жанру «знайомство» й абсолютно 
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неприйнятним для соціального контексту розмови, що викликає збентеження 

Енн і її небажання спілкуватися з Фестусом надалі. Завершення розмови 

також порушує усталену унормованість мовленнєвого жанру, оскільки 

Фестус просто раптово кидає дівчину, зосередивши свою увагу на давньому 

знайомому. 

Представлена реалізація мовленнєвого жанру «знайомство» по суті 

передає специфіку всього подальшого спілкування Енн і Фестуса: чоловік 

агресивно залицятиметься до дівчини (він навіть викраде її), а вона 

намагатиметься позбутися набридливого прихильника.  

IV. Порушення етикетних норм поведінки жінкою. Цей тип 

відхилення від стандартної сценарності характеризується тим, що жінка-

комунікант несвідомо порушує норми етикету, а це призводить до 

неприйнятного скорочення комунікативної дистанції між співрозмовниками. 

Така ситуація здебільшого виникає тоді, коли співрозмовники вже були 

непрямо знайомі чи зустрічалися в далекому минулому дітьми.  

Подібне спостерігаємо під час знайомства Ельфріди та містера Найта з 

роману «A Pair of Blue Eyes»: хоча молоді люди зустрічаються вперше, вони 

вже непрямо знайомі, оскільки чоловік надав несхвальну рецензію на 

нещодавно опубліковану книгу дівчини, і вони обмінялися кількома листами.  

«So, Miss Swancourt, I have met you at last. You escaped me by a few 

minutes only when we were in London.» 

«Yes. I found that you had seen Mrs. Swancourt.» 

«And now reviewer and reviewed are face to face,» he added unconcernedly. 

«Yes: though the fact of your being a relation of Mrs. Swancourt's takes off 

the edge of it. It was strange that you should be one of her family all the time.» 

Elfride began to recover herself now, and to look into Knight's face. «I was merely 

anxious to let you know my REAL meaning in writing the book—extremely 

anxious.» 

«I can quite understand the wish; and I was gratified that my remarks 

should have reached home. They very seldom do, I am afraid.» 
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Elfride drew herself in. Here he was, sticking to his opinions as firmly as if 

friendship and politeness did not in the least require an immediate renunciation 

of them. 

«You made me very uneasy and sorry by writing such things!» she 

murmured, suddenly dropping the mere cacueterie of a fashionable first 

introduction, and speaking with some of the dudgeon of a child towards a severe 

schoolmaster» [268]. 

Ельфріда обурена та засмучена тим, що її співрозмовник дотримується 

висловленої раніше несхвальної думки про її твір, незважаючи на соціально-

культурні норми, що вимагають від нього більш позитивного ставлення до 

співрозмовниці: «Here he was, sticking to his opinions as firmly as if friendship 

and politeness did not in the least require an immediate renunciation of them». 

Саме тому вона теж відхиляється від норм етикету, яких доти дотримувалась, 

і переходить до комунікативного «контрнаступу», прямо демонструючи свої 

негативні емоції, викликані поведінкою співрозмовника.  

Аналізована реалізація мовленнєвого жанру «знайомство» також 

виступає квінтесенцією подальшого розвитку стосунків Ельфріди та містера 

Найта: вони заручаться, проте чоловік постійно висловлюватиме 

невдоволення поведінкою своєї нареченої, а вона страждатиме через 

неможливість відповідати його очікуванням. 

Схоже відхилення від унормованої сценарності перебігу першої 

інтеракції спостерігаємо також під час знайомства Евіс і Джоса у романі «The 

Well-Beloved»: молоді люди були знайомі ще дітьми, але не бачилися багато 

років і зустрічаються знову після повернення молодого чоловіка додому. 

«Why, 'TIS dear Joce!» she burst out joyfully. And running up to the 

young man, she kissed him. 

The demonstration was sweet enough from the owner of such an affectionate 

pair of bright hazel eyes and brown tresses of hair. But it was so sudden, so 

unexpected by a man fresh from towns, that he winced for a moment quite 
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involuntarily; and there was some constraint in the manner in which he returned 

her kiss, and said, «My pretty little Avice, how do you do after so long?» 

For a few seconds her impulsive innocence hardly noticed his start of 

surprise; but Mrs. Caro, the girl's mother, had observed it instantly. With a pained 

flush she turned to her daughter. 

«Avice—my dear Avice! Why—what are you doing? Don't you know that 

you've grown up to be a woman since Jocelyn—Mr. Pierston—was last down 

here? Of course you mustn't do now as you used to do three or four years ago!» 

[276]. 

Дівчина ставиться до Джоса як до давнього друга, не дотримуючись 

етикетних умовностей, що вимагали стриманого привітання та бесіди. 

Неприйнятність поведінки Евіс помічає її співрозмовник: «But it was so 

sudden, so unexpected by a man fresh from towns, that he winced for a moment 

quite involuntarily», хоча він і намагається «врятувати обличчя» 

співрозмовниці та не образити, прийнявши її комунікативну поведінку: «he 

returned her kiss, and said, «My pretty little Avice». Проте мати дівчини місіс 

Каро розуміє соціальну небажаність таких манер молодої дівчини, що 

поставила в незручне становище не лише себе, а й її: «With a pained flush she 

turned to her daughter», та детально пояснює доньці, чому саме її 

комунікативна поведінка порушила загальноприйняті соціальні та культурні 

норми. Таким чином, комунікативна помилка Евіс, яка не взяла до уваги 

нормованість інтеракції, порушила гармонійний перебіг мовленнєвого жанру 

«знайомство» та викликала дискомфорт в усіх учасників комунікативної 

взаємодії, оскільки Жінка-янгол не може виступати ініціативною стороною у 

спілкуванні з протилежною статтю. 

Розгляд випадків реалізації мовленнєвого жанру «знайомство» в межах 

фікціонального любовного дискурсу романів Томаса Гарді з точки зору 

дотримання конвенціональності та сценарності дав змогу зробити висновок 

про наявність кількох домінантних типів відхилення від усталеної 

стадійності та унормованості представленого жанру. Вони спостерігаються 
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виключно у межах любовного дискурсу і стосуються комунікативних 

інтеракцій людей, що надалі будуть поєднані любовними стосунками.  

 

2.1.2. Реалізація фатичної інтенції у мовленнєвому жанрі 

«знайомство». Основною комунікативною метою мовленнєвого жанру 

«знайомство» насамперед є встановлення контакту та дружніх стосунків із 

конкретним індивідом, тобто контактовстановлювальна або фатична 

інтенція.  

Узагальнене відображення реалізації фатичної інтенції в мовленнєвому 

жанрі «знайомство» діалогічного любовного дискурсу Томаса Гарді за 

результатами проведеного дослідження викладено в Рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1. Реалізація фатичної інтенції в мовленнєвому жанрі «знайомство» 

Головною метою вступу до контакту є зав’язування знайомства, 

завоювання симпатії співрозмовника, виявлення спільних із комунікантом 

тем. Як показав проведений аналіз, можна виокремити дві групи мотивів, що 
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спонукають співрозмовників до встановлення комунікативного контакту: 

зовнішні та внутрішні. 

Зовнішні мотиви полягають у тому, що дві незнайомі людини змушені  

вступити в комунікативну взаємодію та познайомитися під впливом 

зовнішніх обставин. Мотиви цієї групи значно переважають, оскільки 

знайомство, на думку Клауса Шнайдера, передбачає ситуацію, у якій «двоє 

людей, чиї стосунки характеризує низький ступінь інтимізації, раптом 

опиняються у безпосередній близькості. Це накладає на них зобов’язання 

щодо спілкування одне з одним для уникнення потенційно ворожої тиші» 

[246, c.251].  

Проведений аналіз знайомств майбутніх закоханих у романах Томаса 

Гарді дає змогу виокремити такі види зовнішніх мотивів: мотиви 

етикетного/світського характеру; мотиви, пов’язані з помилкою ідентичності; 

інструментальні мотиви. 

1. Мотиви етикетного/світського характеру реалізуються під час 

знайомства Ельфріди та Стівена з роману «A Pair of Blue Eyes», які змушені 

вступити в контакт через те, що чоловік є гостем у домі, господинею якого 

виступає дівчина. Подібне спостерігаємо і під час знайомства Тесс і містера 

д’Ербервіля з роману «Tess of the d'Urbervilles», яке відбувається тому, що 

дівчина прийшла в будинок чоловіка, аби побачити його матір: 

«Well, my Beauty, what can I do for you?» said he, coming forward. And 

perceiving that she stood quite confounded: «Never mind me. I am Mr 

d'Urberville. Have you come to see me or my mother?» […] 

«I came to see your mother, sir» [272]. 

Хоча дівчина й приголомшена появою д’Ербервіля, а також ніяковіє 

через його манеру поведінки та фамільярний тон, вона все ж змушена 

представитись і підтримувати з ним бесіду під впливом зовнішнього мотиву 

– необхідності дотримуватися етикетних умовностей під час зустрічі з 

господарем дому, до якого вона прийшла. 
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2. Мотиви, пов’язані з помилкою ідентичності, які реалізуються тоді, 

коли один зі співрозмовників помилково вступає в комунікативну взаємодію 

з іншим, сприйнявши його за когось іншого. Мотив цього виду реалізується 

під час знайомства Лучетти та містера Фарфрае: чоловік приходить до неї 

додому, щоб зустрітися з її компаньйонкою, а сама вона чекає на свого 

давнього знайомого. Тому, коли гість переступає поріг, Лучетта з радістю 

вітає його, лише згодом усвідомивши власну помилку: 

«A conjecture that her visitor might be some other person had, indeed, 

flashed through Lucetta's mind when she was on the point of bursting out; but it 

was just too late to recede. […] 

Lucetta blushed, and said with a curious mixture of pout and laugh on her 

face—«O, I've made a mistake!» 

The visitor, on the contrary, did not laugh half a wrinkle. 

«But I'm very sorry!» he said, in deprecating tones. «I came and I inquired 

for Miss Henchard, and they showed me up here, and in no case would I have 

caught ye so unmannerly if I had known!» 

«I was the unmannerly one», she said. 

«But is it that I have come to the wrong house, madam?» said Mr. Farfrae, 

blinking a little in his bewilderment and nervously tapping his legging with his 

switch. 

«O no, sir,—sit down. You must come and sit down now you are here», 

replied Lucetta kindly, to relieve his embarrassment. «Miss Henchard will be here 

directly» [274]. 

Обидва співрозмовники розуміють, що припустилися помилки та 

мимовільно порушили етикетні норми, які регулюють знайомство гостя з 

господинею дому («I have caught ye so unmannerly» та «I was the unmannerly 

one»). Хоча і Лучетта, і містер Фарфрае почуваються ніяково через свої 

помилки, вони все ж змушені далі спілкуватися; 

3. Інструментальні мотиви, які найчастіше стосуються зовнішньої 

небезпеки чи потреби у допомозі, що реалізується в тих випадках, коли один 
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зі співрозмовників (чоловік) приходить іншому (жінці) на допомогу у 

критичній ситуації і після порятунку (або в його процесі) вони вступають у 

комунікативну взаємодію та знайомляться. Подібне спостерігаємо в історії 

знайомства Джоса й Евіс із роману «The Well-Beloved» – пара знайомиться 

через те, що дівчина застрягла у скелі та кричала про допомогу, а чоловік 

почув її: 

«O, thank you for coming!» she murmured with some timidity. «I have met 

with an awkward mishap. I live near here, and am not frightened really. My foot 

has become jammed in a crevice of the rock, and I cannot get it out, try how I will. 

What SHALL I do!» 

Jocelyn stooped and examined the cause of discomfiture. «I think if you can 

take your boot off,» he said, «your foot might slip out, leaving the boot 

behind.»[…] 

«O, how glad I am!' she cried joyfully. «I was fearing I should have to stay 

here all night. How can I thank you enough?» [276]. 

Джос виступає благородним лицарем, який рятує дівчину у безнадійній 

ситуації, і вона безмежно йому вдячна: «How can I thank you enough?». 

Дорогою додому пара продовжує спілкування, яке надалі переросте в 

заручини та невдалу спробу одружитися.  

Внутрішні мотиви, що реалізуються  в тих випадках, коли принаймні 

один зі співрозмовників  вільно приймає рішення про вступ до контакту з 

іншим із міркувань зацікавленості, захоплення, подиву тощо. Прикладом 

реалізації мотивів цієї групи є знайомство Крістофера та Пікоті з роману 

«The Hand of Ethelberta»: чоловік тривалий час придивлявся до дівчини, 

оскільки підозрював, що вона є авторкою книги, надісланої йому. Зрештою 

він вирішує поговорити та познайомитися з нею: 

«The following week Christopher met her again.  She had not much dignity, 

he had not much reserve, and the sudden resolution to have a holiday which 

sometimes impels a plump heart to rise up against a brain that overweights it was 

not to be resisted.  He just lifted his hat, and put the only question he could think of 
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as a beginning: «Have I the pleasure of addressing the author of a book of very 

melodious poems that was sent me the other day?» 

The girl’s forefinger twirled rapidly the loop of braid that it had previously 

been twirling slowly, and drawing in her breath, she said, «No, sir.» 

«The sender, then?» 

«Yes» [273]. 

Під час розмови Крістоферу так і не вдається дізнатися ім‘я дівчини, 

проте перша їхня комунікативна інтеракція відбулась, і надалі вони 

поводитимуться як знайомі та вітатимуться під час випадкових зустрічей. 

Реалізація контактовстановлювальної інтенції мовців, як правило, 

відбувається в перших, ініціювальних репліках комунікантів. Якщо 

комунікативна інтеракція вже була зініційована, це найчастіше обумовлює 

взаємні обов’язки комунікантів щодо її подальшого підтримання. Іншими 

словами, на думку Гоффмана, ініціювальна репліка може стати каталізатором 

стосунків («relationship wedge»); оскільки, якщо одна особа 

продемонструвала стільки уваги до іншої, щоб вислухати її, між ними 

виникає своєрідний зв'язок із взаємних зобов’язань, який ініціатор може 

використати для подальшого розвитку інтеракції [208, c. 105]. 

Способи встановлення контакту та вступу до комунікативної 

взаємодії в художньо змодельованому діалогічному любовному дискурсі 

романів Томаса Гарді включають насамперед інтерогативний спосіб, 

стверджувальну ідентифікацію співрозмовника, самоідентифікацію та 

зауваження загального характеру. 

1. Інтерогативний спосіб полягає у запитаннях загального характеру 

до співрозмовника. Можна виокремити декілька типів реалізації 

інтерогативного способу контактовстановлення: 

- провокативні запитання, що мають на меті залучити співрозмовника 

до бесіди, заінтригувавши і спантеличивши його:   

 «A clear masculine voice said, at the same instant – «Are you afraid?» 
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She, interpreting his question by her feelings at the moment, assumed himself to be 

the object of the fear, if any. «I don’t think I am,» she stammered» [269]. 

Пара знайомиться під час сильної негоди та разом переховується від 

дощу. Питання, поставлене адресантом, неправильно інтерпретує адресат 

(насправді той питає, чи не боїться дівчина блискавки), але уже у перших 

репліках відбувається розстановка ролей за схемою «зловісний незнайомець–

наївна дівчина». Таємнича та недобра атмосфера  їхнього знайомства є 

квінтесенцією подальшого розвитку їхніх романтичних стосунків: вони 

одружаться, проте виявиться, що чоловік убив свою колишню дружину, щоб 

бути з коханою. 

- ситуативне запитання, пов’язане з контекстом реалізації мовленнєвого 

жанру «знайомство»: 

«A rum start, upon my soul!» said a masculine voice, a foot or so above her head. 

«Have I hurt you, mate?» 

«No,» said Bathsheba, attempting to shrink away» [270]. 

Версавія та сержант Трой випадково стикаються вночі на вузькій 

дорозі. Замість того, щоб продовжити кожен свій шлях після випадкової 

зустрічі, молоді люди вступають у тривалу комунікативну взаємодію та 

знайомляться. Мовленнєву інтеракцію ініціює чоловік, поставивши доречне в 

такій ситуації запитання. 

- запитання етикетного характеру з метою ідентифікації адресата: 

 «Mr Pierston, I think, of East Quarriers?» 

He assented, and could just discern what a handsome, commanding, imperious 

face it was—quite of a piece with the proud tones of her voice» [276]. 

Міс Бенкомб звертається до Джоса із запитанням про його ім‘я. За 

допомогою питання цього типу вона, по-перше, висловлює своє зацікавлення 

його персоною (те, що вона знає його ім’я, свідчить про те, що їй відомо про 

нього від третьої особи), по-друге, дотримується етикетних норм 

(використання епістемічної вставленої конструкції I think пом’якшує пряме 

запитання, сформульоване у стверджувальній формі), а по-третє, не залишає 
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адресату вибору – згідно з правилами ввічливості та етикетними нормами, 

він зобов’язаний відповісти на поставлене питання. 

2. Стверджувальна ідентифікація співрозмовника, пряме звертання 

на ім’я для привертання його уваги:  

«Avice!» he daid tenderly; «Avice Caro!» even now unable to get over the strange 

feeling that he was twenty years younger, addressing Avice the forsaken.» [276]. 

Джос помилково ідентифікує співрозмовницю, схожу на його давню 

знайому, називаючи ту ім’ям її померлої матері. Але ця фактична помилка не 

призводить до «втрати обличчя» жодним зі співрозмовників, оскільки 

одночасно експлікує наявність «спільної основи» для подальшого 

спілкування комунікантів – матері Енн. Надалі у діалозі співрозмовники 

взаємно представляються та згадують померлу Евіс. Той факт, що Джос був 

знайомий із матір’ю Енн, слугує фактором, який викликає її довіру та 

симпатію до нього.  

3. Самоідентифікація, що найчастіше реалізується у формі називання 

власного імені: 

«I am Mr. Smith,» said the stranger in a musical voice. 

«I am Miss Swancourt,» said Elfride» [268]. 

Знайомство Ельфріди та Стівена, про яке вже йшлось у цій роботі, 

відбувається в офіційній обстановці та потребує дотримання етикетних норм. 

Господиня дому (Ельфріда) відразу ж представляється, а її гість (Стівен) 

називає своє ім’я у відповідь. Таким чином, взаємна ідентифікація 

співрозмовників і знайомство відбулися, проте ніяких додаткових 

комунікативних ходів вони не використовують. 

4. Зауваження загального характеру, що стосуються контексту 

спілкування співрозмовників: 

«I found a hat», said Oak. 

«It’s mine,» said she, and, from a sense of proportion, kept down to a small smile 

an inclination to laugh distinctly: «it flew away last night» [270]. 
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У запропонованому діалозі фермер Оак, зустрівши Версавію, аби 

встановити комунікативний контакт, звертається до неї із зауваженням, яке, 

здавалося б, не має жодного відношення до розвитку їхніх стосунків. Проте, 

як з‘ясовується із подальшого перебігу бесіди, капелюшок належить його 

співрозмовниці, а тому ініціювальна репліка знаходить відгук в адресата і 

відбувається вдале встановлення комунікативного контакту. Причиною 

такого вибору ініціювальної репліки є попереднє знання адресанта – він 

стежив за Версавією і знав, що вона є власницею загубленої речі. Окрім того, 

подібний зачин знайомства відповідає характеру Оака, який занадто 

соромиться дівчини, щоб прямо сказати їй про бажання познайомитися. 

Реалізація фатичної інтенції під час знайомства майбутніх закоханих 

може відбуватись і шляхом поєднання представлених вище способів вступу 

до контакту. 

2.1.3. Реалізація інтенції скорочення комунікативної дистанції             

у мовленнєвому жанрі «знайомство». На стадії ініціації стосунків, що 

репрезентується мовленнєвим жанром «знайомство», однією з провідних 

стратегій комунікантів є не лише встановлення контакту, а й поглиблення та 

подальше розширення стосунків, що призведе до скорочення соціальної та 

комунікативної дистанції між ними. Аспект скорочення дистанції та 

поступова інтимізація стосунків співрозмовників мають особливе значення у 

нашому дослідженні, зважаючи на аналізований тип дискурсу, а саме – 

любовний дискурс. 

Інтенція щодо скорочення комунікативної дистанції між 

співрозмовниками  має на меті розширення та поглиблення міжособистісних 

стосунків між ними та реалізується за допомогою низки комунікативних 

стратегій: стратегія самопрезентації, інтерогативна стратегія, стратегія 

позитивного оцінювання, стратегії залицяння та флірту, стратегія 

ввічливості. 

Узагальнене відображення реалізації інтенції щодо скорочення 

комунікативної дистанції в мовленнєвому жанрі «знайомство» діалогічного 
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любовного дискурсу Томаса Гарді, сформоване за результатами проведеного 

дослідження, викладено в Рис. 2.2. 

 

Рис. 2.2. Реалізація інтенції скорочення комунікативної дистанції в 

мовленнєвому жанрі «знайомство» 

1. Стратегія самопрезентації. У процесі першої комунікативної 

взаємодії, що реалізується в мовленнєвому жанрі «знайомство», однією з 

провідних стратегій співрозмовників є самопрезентація, оскільки збільшення 

взаємної обізнаності приводить до поглиблення довіри та скорочення 

соціальної дистанції між ними. Перша зустріч і перше враження, яке 

справляє на співрозмовника його комунікативний партнер, мають вагомий 

вплив на подальший розвиток їхніх міжособистісних стосунків. Особливе 

значення самопрезентація має у межах діалогічного любовного дискурсу, 

оскільки прагнення справити позитивне враження на об’єкт свого любовного 
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інтересу є одним із визначальних факторів комунікативної поведінки 

закоханих. 

Стратегія самопрезентації в мовленнєвому жанрі «знайомство» є 

цілеспрямованим повідомленням співрозмовнику самоідентифікаційної 

інформації з метою створення позитивного враження про себе та подальшого 

скорочення соціальної та комунікативної дистанції.  

Можна виокремити декілька безпосередніх причин, що спонукають 

суб’єкт до реалізації комунікативної стратегії самопрезентації: 

 внутрішнє спонукання – суб’єкт прагне саморозкриття, виходячи з 

власних міркувань прагматичного та емоційного характеру; 

 зовнішнє спонукання: 

- норми етикету – суб’єкт вдається до самопрезентації у зв’язку з 

необхідністю дотримання соціально-культурних норм знайомства 

(наприклад, під час знайомства необхідно назвати власне ім’я тощо); 

- інтерогативна стратегія співрозмовника – суб’єкт вдається до 

самопрезентації у зв‘язку з необхідністю відповісти на прямі запитання 

співрозмовника; 

Як продемонстрував проведений аналіз реалізацій мовленнєвого жанру 

«знайомство» в художньому дискурсі Томаса Гарді з точки зору концепції 

Джонса та Пітмана [217], стратегії благання та залякування співрозмовники-

майбутні закохані не використовують під час першої комунікативної 

інтеракції. Окрім того, на нашу думку, запропонована класифікація тактик 

самопрезентації потребує подальшого доповнення. 

Реалізація комунікативної стратегії самопрезентації у мовленнєвому 

жанрі «знайомство» в любовному діалогічному дискурсі романів Томаса 

Гарді реалізується за допомогою низки тактик, виокремлених нами після 

проведення аналізу романного матеріалу: тактика передавання об’єктивної 

інформації про себе, тактика ототожнення, тактика самовихваляння, тактика 

демонстрування авторитетності. 



   79 
 

1. Тактика передавання об’єктивної інформації про себе. Адресант 

повідомляє адресату фактичні дані про себе (ім’я, вік, професія, походження 

тощо). Інформація, передана за допомогою цієї тактики, є об’єктивною та 

здебільшого відповідає дійсності. У межах цієї тактики відбувається 

формування у співрозмовника образу соціального «Я» адресанта. 

 «I am Mr. Springrove. I passed Corvsgate Castle about an hour ago, and 

soon afterwards met your brother going that way. He had been deceived in the 

distance, and was about to turn without seeing the ruin, on account of a 

lameness that had come on in his leg or foot. I proposed that he should go on, 

since he had got so near; and afterwards, instead of walking back to the boat, 

get across to Anglebury Station — a shorter walk for him — where he could 

catch the late train, and go directly home. I could let you know what he had 

done, and allay any uneasiness.» 

«Is the lameness serious, do you know?» 

«O no; simply from over-walking himself. Still, it was just as well to ride home» 

[269].  

За допомогою перформативних мовленнєвих актів Стівен повідомляє 

співрозмовниці своє ім’я та посилається на спільного знайомого – її брата. 

Така самопрезентація відповідає етикетним нормам поведінки та допомагає 

встановити більш щирий тон подальшої інтеракції. 

2. Тактика ототожнення, що полягає у демонстрації своєї 

приналежності до певної соціальної, економічної, статусної групи. При 

цьому зазначена група має володіти певним рівнем престижу, що підносить 

адресанта в очах співрозмовника та створює його позитивний образ. Ця 

тактика також слугує розкриттю соціального «Я». 

 «You should come to some of our yeomanry sprees in Casterbridge or 

Shottsford-Forum.  O, but the girls do come!  The yeomanry are respected 

men, men of good substantial families, many farming their own land; and 

every one among us rides his own charger, which is more than these cussed 

fellows do» [278].  
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Фестус пишається своєю приналежністю до йоменського полку і, 

перелічуючи принади та переваги військових-йоменів, долучаючи себе до 

них, водночас підкреслює свою значущість і позитивні риси (respected men, 

men of good substantial families, many farming their own land). Він вказує на 

свою приналежність збірними займенниками us (and every one among us) та 

our (our yeomanry sprees), протиставляє групу своєї приналежності іншим 

людям (which is more than these cussed fellows do). При цьому адресант обирає 

такі характеристики військових йоменського полку, які би характеризували 

його як гідного чоловіка та потенційного романтичного партнера в очах 

жінки-адресата (поважність, походження, земельні володіння). 

 «O, Miss Aldclyffe's companion. Then will you be kind enough to take a 

subscription to her? She sent to me this afternoon to ask me to become a 

subscriber to her Society, and I was out. Of course I'll subscribe if she wishes 

it. I take a great interest in the Society. 

«Miss Aldclyffe will be glad to hear that, I know.»  

«Yes; let me see–what Society did she say it was? I am afraid I haven't enough 

money in my pocket, and yet it would be a satisfaction to her to have practical 

proof of my willingness. I'll get it, and be out in one minute»  [269]. 

Під час своєї першої комунікативної інтеракції з Цитерією містер 

Менстон повідомляє про те, що її працедавиця запросила його до свого 

Товариства для обраних, що імпліцитно  свідчить про його респектабельність 

і фінансовий добробут. Адресант обирає саме цей важіль для створення 

образу надійності, оскільки Цитерія веде справи Товариства і знає, що туди 

приймають лише обраних мешканців міста. Окрім того, Менстон імпліцитно 

підкреслює той факт, що займає в суспільстві таке місце, завдяки якому не 

прагне долучитися до кола обраних задля підтвердження свого статусу, а 

робить він це лише з поваги до літньої жінки (Of course I'll subscribe if she 

wishes it). Аби знайти спільну основу для подальшого спілкування з 

адресатом, Менстон говорить про своє зацікавлення діяльністю Товариства 

(адже сама Цитерія веде його справи). 
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3. Тактика самовихваляння базується на бажанні адресанта 

представити себе у найбільш вигідному світлі, окреслити свої позитивні 

риси. Ця тактика реалізується в цілеспрямовану виборі лексичних засобів із 

позитивною оцінкою. 

 «I don’t mean to interrupt the party; but I often find that people are put out by 

my coming among ’em, especially when I’ve got my regimentals on» [278]. 

Фестус натякає на свою красу та поважність, говорячи про те, що інші 

часто ніяковіють, побачивши його у формі. Цим він не лише підкреслює свій 

соціальний статус (приналежність до елітного полку), але й протиставляє 

себе оточенню – «простим» людям. 

 «But, believe me, I am no scholar, and no theologian. My knowledge of the 

subject arises simply from the accident that some few years ago I looked into 

the question for a special reason. In the study of my profession I was 

interested in the designing of fonts and baptisteries, and by a natural process I 

was led to investigate the history of baptism; and some of the arguments I then 

learnt up still remain with me. That's the simple explanation of my erudition.» 

«If your sermons at the church only match your address to-day, 

I shall not wonder at hearing that the parishioners are at 

last willing to attend» [267]. 

Хоча, на перший погляд, Сомерсет намагається дати пояснення 

попереднім власним реплікам і спростовує свою глибоку обізнаність у 

релігійних темах (I am no scholar, and no theologian), він усе ж не заперечує 

власної ерудиції (the simple explanation of my erudition) та натякає на 

престижність своєї професії, що потребує вивчення таких серйозних 

проблем, а також на свій розум ( and some of the arguments I then learnt up still 

remain with me). За допомогою тактики прихованого самовихваляння 

Сомерсет створює образ ерудованого респектабельного чоловіка 

інтелектуальної професії, що є дуже важливим для його співрозмовниці – 

заможної молодої жінки-власниці замку.  
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4. Тактика демонстрування авторитетності реалізується за допомогою 

висловлення співрозмовнику порад стосовно його дій або вчинків, а також у 

формі побудови узагальнених перформативних висловлювань із судженнями 

про світ довкола. За допомогою цієї тактики розкривається когнітивне «Я» 

співрозмовника. 

 «You may do better next time,» he said placidly: «I think you will. But I would 

advise you to confine yourself to domestic scenes» 

«Thank you. But never again!» [268]. 

Містер Найт, що є визнаним літературним критиком, знайомиться з 

молодою письменницею Ельфрідою. Попри етикетні норми, що вимагають 

нейтральності і доброзичливості під час першого знайомства, чоловік 

дозволяє собі повчати співрозмовницю та дає їй свої рекомендації. Таким 

вибором мовленнєвої тактики він підкреслює власну авторитетність і 

досвідченість, особливо – порівняно з молодою співрозмовницею. 

Комунікативний розподіл ролей  у представленому діалозі, а згодом і в усіх 

подальших стосунках, відповідає співвідношенню Дорослий (Найт) – Дитина 

(Ельфріда).  

2. Інтерогативна стратегія. Оскільки однією з провідних інтенцій 

співрозмовників у мовленнєвому жанрі «знайомство» є скорочення 

комунікативної дистанції, то закономірним є прагнення мовця не лише 

повідомити іншому про себе, а й дізнатися більше про нього, аби віднайти 

«спільну основу» для подальшої комунікативної інтеракції та поглиблення 

міжособистісних стосунків. Саме для цього співрозмовники вдаються до 

інтерогативної комунікативної стратегії, іншими словами, ставлять одне 

одному питання з метою кращого пізнання та поглиблення знайомства. 

Мовленнєвий жанр «знайомство» передбачає експліцитний та 

імпліцитний обмін інформацією одне про одного, що сприяє виникненню в 

кожного співрозмовника певного образу іншого, відповідно до отриманих у 

процесі інтеракції даних. Саме тому інтерогативна стратегія у поєднанні зі 
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стратегією самопрезентації формують прагматичне ядро мовленнєвого жанру 

«знайомство». 

Проведений аналіз діалогічних інтеракцій, що представляють 

мовленнєвий жанр «знайомство» в художньо змодельованому любовному 

дискурсі, дає змогу виокремити два типи застосування інтерогативної 

стратегії в діалозі: домінантну інтерогативність і допоміжну 

інтерогативність.  

А. Домінантна інтерогативність проявляється у таких випадках 

мовленнєвих взаємодій, коли основною тактикою одного зі співрозмовників 

є використання квестивів із метою дізнатися більше про співрозмовника. У 

такому разі інтерогативність набуває несиметричних форм і стає 

інструментом комунікативного домінування в діалозі.  

Прикладом домінантної інтерогативності у діалогічній інтеракції 

знайомства є розмова Ельфріди та Найта з роману «A Pair of Blue Eyes»: 

« […]Well, you may be right. That a young woman has taken to writing is 

not by any means the best thing to hear about her.» 

«What is the best?» 

«I prefer not to say.» 

«Do you know? Then, do tell me, please.» 

«Well»—(Knight was evidently changing his meaning)—«I suppose to hear 

that she has married.» 

Elfride hesitated. «And what when she has been married?» she said at last, 

partly in order to withdraw her own person from the argument. 

«Then to hear no more about her. It is as Smeaton said of his lighthouse: her 

greatest real praise, when the novelty of her inauguration has worn off, is that 

nothing happens to keep the talk of her alive.» 

«Yes, I see,» said Elfride softly and thoughtfully. «But of course it is 

different quite with men. Why don't you write novels, Mr. Knight?» 

«Because I couldn't write one that would interest anybody.» 

«Why?» 
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«For several reasons. It requires a judicious omission of your real thoughts 

to make a novel popular, for one thing.» 

«Is that really necessary? Well, I am sure you could learn to do that with 

practice,» said Elfride with an ex-cathedra air, as became a person who spoke 

from experience in the art. «You would make a great name for certain,» she 

continued. 

«So many people make a name nowadays, that it is more distinguished to 

remain in obscurity.» 

«Tell me seriously—apart from the subject—why don't you write a volume 

instead of loose articles?» she insisted. 

«Since you are pleased to make me talk of myself, I will tell you seriously,» 

[…] 

«Yes, I comprehend; and so you choose to write in fragments?» 

«No, I don't choose to do it in the sense you mean; choosing from a whole 

world of professions, all possible. It was by the constraint of accident merely. Not 

that I object to the accident.» 

«Why don't you object—I mean, why do you feel so quiet about things?» 

Elfride was half afraid to question him so, but her intense curiosity to see what the 

inside of literary Mr. Knight was like, kept her going on» [268]. 

Ельфріда ображена тим, що Найт критикував її книгу, тому несвідомо 

вдається до тактики своєрідного «інтерогативного нападу» з метою 

ствердження свого домінування в діалозі та отримання комунікативної 

перемоги над співрозмовником. Вона піддає сумніву кожне судження 

опонента, закидаючи його питаннями. Адресант ставить співрозмовнику як 

прямі загальні питання (Do you know?), так і використовує реквестивно-

спонукальні конструкції (do tell me, please; Tell me seriously). Типовою 

питальною конструкцією, яку застосовує Ельфріда, є поєднання питального 

сполучника why із заперечною конструкцією з особистим займенником don’t 

you: why + don’t you + Verb: why don’t you object, why don’t you write. 

Інтерогатив такого типу збільшує етикетність, пом’якшує загальне питання 
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та знімає його категоричність. Ельфріда розуміє, що інтерогативна стратегія, 

яку вона застосовує, є дещо агресивною та не відповідає соціальним й 

етикетним нормам поведінки під час знайомства (Elfride was half afraid to 

question him so), проте вона виходить зі своєї принципової мети – спонукати 

співрозмовника до саморозкриття та самопрезентації, щоб дізнатися про 

нього більше (her intense curiosity to see what the inside of literary Mr. Knight 

was like, kept her going on). 

Містерові Найту вдається протистояти інтерогативній стратегії 

співрозмовниці завдяки детальним і розлогим відповідям. Він натомість не 

ставить їй жодного питання, але і далі реагує відповідно до очікувань 

співрозмовниці. Таким чином йому вдається отримати як квантитативне (він 

говорить більше), так і топікальне (він вводить більше нових понять і 

концептів у розмову) домінування у діалозі, на противагу інтерактивному 

домінуванню Ельфріди. Отже, розгортання діалогічної інтеракції «вказує» 

Ельфріді на її місце у системі вікторіанського позиціонування 

співрозмовників – жінка має визнавати авторитетність чоловіка як більш 

освіченого й ерудованого та підкорятися його судженням. 

В. Допоміжна інтерогативність виникає тоді, коли один чи обидва 

комуніканти використовують квестиви як один із комунікативних ходів під 

час діалогічної інтеракції. Інтерогативність здебільшого симетрична, тобто 

питальні форми використовують обидва співрозмовники, відповідно до їхніх 

актуальних комунікативних потреб.  

Так, під час першої інтеракції між леді Константин і таємничим 

астрономом у романі «Two on a Tower» обидва комуніканти рівноцінно 

використовують як інтерогативну стратегію, так і стратегію самопрезентації. 

Це допомагає їм будувати симетричну комунікацію без домінування жодної 

зі сторін. 

«It is the strangest thing I ever beheld,» she said.  Then he looked again; till 

wondering who her companion could be she asked, «Are you often here?» 

«Every night when it is not cloudy, and often in the day.» 
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«Ah, night, of course.  The heavens must be beautiful from this point.» 

«They are rather more than that.» 

«Indeed!  Have you entirely taken possession of this column?» 

«Entirely.» 

«But it is my column,» she said, with smiling asperity. 

«Then are you Lady Constantine, wife of the absent Sir Blount 

Constantine?» 

«I am Lady Constantine.» 

«Ah, then I agree that it is your ladyship’s.  But will you allow me to rent it 

of you for a time, Lady Constantine?» 

«You have taken it, whether I allow it or not.  However, in the interests of 

science it is advisable that you continue your tenancy.  Nobody knows you are 

here, I suppose?» 

«Hardly anybody» [279]. 

Сторони діалогу обмінюються приблизно однаковою кількістю 

інтерогативних мовленнєвих актів (три та два, відповідно) як із метою 

ідентифікації  співрозмовника (Are you often here?, Then are you Lady 

Constantine, wife of the absent Sir Blount Constantine?), так і з метою уточнення 

подальшого напрямку розвитку їхніх стосунків (But will you allow me to rent it 

of you for a time, Lady Constantine?). Інтерогативи використовують не з метою 

встановлення домінування у діалозі, а заради підтримання розмови, 

демонстрації зацікавленості у співрозмовникові та реалізації норм 

ввічливості. 

3. Стратегія позитивного оцінювання. Дієвим інструментом 

скорочення соціальної дистанції між раніше незнайомими співрозмовниками  

є позитивне оцінювання опонента в процесі комунікації, що може 

проявлятись у формі компліменту та похвали. Застосування комунікативної 

стратегії позитивного оцінювання, як правило, прихильно сприймається 

адресатом і сприяє подальшому розвитку міжособистісної комунікації.  
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Проведений аналіз діалогічних інтеракцій із романів Томаса Гарді 

продемонстрував, що комуніканти не використовують мовленнєву тактику 

похвали під час своїх перших інтеракцій. Такі результати аналізу можна 

пояснити тим, що переважальною комунікативною метою співрозмовників 

під час знайомства є не стільки позитивна оцінка опонента, скільки 

завоювання його симпатії та прихильності. 

Таким чином, домінантною комунікативною тактикою, яку 

використовують комуніканти в межах стратегії позитивного оцінювання під 

час знайомства, є тактика компліменту. 

М.Л. Ковшова відзначає, що комплімент спрямований на емоційне 

зближення, тобто встановлення добрих стосунків, привернення до себе, 

встановлення міжособистісних відносин. Вона поділяє компліменти на прямі 

компліменти, компліменти «через річ», компліменти-порівняння, 

компліменти-метафори, компліменти «через відчуття», компліменти 

«чужими вустами», компліменти дедуктивні, компліменти «незважаючи на», 

гіперкомпліменти та сумнівні компліменти [90, c. 108–111]. 

Аналіз гендерного аспекту мовленнєвої тактики компліменту довів, що 

саме чоловіки найчастіше роблять компліменти жінкам: у 91,7% випадків 

адресатом компліменту виступала жінка та лише у 8,3% – чоловік. Такі 

результати аналізу відповідають висновкам І.С.Морозової, яка на основі 

свого дослідження компліментів в англійській мові дійшла висновку про те, 

що в англійській лінгвокультурі чоловіки роблять жінкам компліменти 

частіше, ніж жінки чоловікам [111]. Це можна пояснити вагомою роллю 

вікторіанської моралі та норм етикету, що впливали на комунікативну 

поведінку людей. Згідно з переважальними нормами того часу, активною 

стороною будь-якої комунікативної інтеракції мав виступати чоловік, жінка 

мала обмежений набір мовленнєвих тактик, а їхній вибір був сурово 

регламентований. Варто відзначити, що для випадків, коли адресантом 

компліменту виступала жінка, характерна наявність «помилки ідентичності» 

адресата: дівчина вважала, що звертається до значно вищого за статусом 
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старшого чоловіка-наставника. При цьому за своєю семантикою компліменти 

в означених випадках близькі до похвали, оскільки базовані на певному 

вчинку або висловлюванні адресата. 

Семантичним центром компліменту є позитивна оцінка певних рис 

адресата. Виконаний аналіз продемонстрував, що можна виокремити 

декілька семантичних груп оцінювань у компліментах, які відображені в 

Таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1. 

Реалізація тактики компліменту в мовленнєвому жанрі «знайомство» 

Тематична група Гендер 

адресата 

Співвідношення 

Манера поведінки  Жінка 25% 

Інтелектуальні здібності  Чоловік 8,3% 

Зовнішність  Жінка 66,7% 

 

А. Комплімент зовнішності адресата. Цей тип компліментів є 

найбільш частотним у мовленнєвому жанрі «знайомство» (66,7%) та 

адресований дівчині. При цьому адресант оцінює зовнішність адресата 

загалом, вживаючи загальноописові прикметники та прямі номінації 

оцінювання. Характерною рисою вживання компліментів цього 

семантичного типу є їхня близькість і комбінування з мовленнєвими 

тактиками залицянь і флірту.  

 «What a nice-looking girl you are!» he murmured, though the words 

had not been necessary to express his sense of her magnetism. 

«Ah, you should see me Sundays!» she said piquantly» [271]. 

Джуд зачарований Ізабеллою, тому каже їй про це, даючи загальну 

оцінку зовнішності у формі експресиву («What a nice-looking girl you are!»). 

Адресатка приймає комплімент, хоча прямо й не каже про це, але імпліцитно 

погоджується та натякає на можливу зустріч у неділю, щоб Джуд міг оцінити 

її красу ще більше. Така відповідь на комплімент пояснюється тим, що 
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Арабелла належить до нижчих соціальних верств вікторіанського 

суспільства, де вікторіанських моральних настанов і норм етикету не 

дотримувалися настільки ж суворо, як у вищих прошарках населення. 

 «Thank you for the sight of such a beautiful face!» said the young 

sergeant, without ceremony. 

She coloured with embarrassment. «Twas unwillingly shown» [270]. 

Сержант Трой дає позитивну оцінку зовнішності Версавії у формі 

дедуктивного компліменту, оскільки мовленнєвий акт подяки насправді є 

імпліцитним компліментом. Адресатка реагує стримано позитивно, оскільки 

вона не заперечує його оцінку, проте зазначає, що не хотіла привертати увагу 

Троя до себе. Відвертий комплімент адресанта змушує Версавію ніяковіти, 

оскільки Жінка-янгол у вікторіанській світоглядній системі є ніжним 

створінням, красу якого не може коментувати чоловік, тим паче незнайомий, 

тому можливість подальшого флірту залишається нереалізованою. 

Б. Комплімент манері поведінки адресата.  Цей тип компліментів є 

другим за частотністю семантичним типом компліментів (25%), а його 

адресатом зазвичай виступає жінка. Адресант дає загальну оцінку манері 

поведінки та приємності адресата. Для цього типу компліментів характерна 

більша стриманість та етикетність, порівняно з попереднім, проте 

комунікативна дистанція між співрозмовниками залишається  більшою.  

 «It is a strange way of meeting, and I will not ask why I find a cultivated 

woman playing such a part as this.» [275]. 

Клим робить дедуктивний комплімент Юстасії, оцінюючи її манеру 

поведінки та протиставляючи її неосвіченому оточенню та ролі, яку вона 

виконує, переодягнувшись юнаком. Комунікативна дистанція між 

співрозмовниками залишається достатньо великою, оскільки адресант дає 

адресату можливість самому вирішити, чи було сказане компліментом. 

Доброчесна вікторіанська жінка не може грати в театрі, відвідувати 

незнайомий дім без спеціального запрошення, а тим більше перевдягатись у 
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чоловіка. Клим уражений неприпустимістю поведінки Юстасії, яка вже є не 

Жінкою-янголом, а Новою жінкою у полоні вікторіанських умовностей. 

В. Комплімент інтелектуальним здібностям адресата. Цей 

семантичний тип компліменту є найменш уживаним у мовленнєвому жанрі 

«знайомство» (8,3%) та адресований чоловікові. Таку особливість можна 

пояснити гендерними стереотипами, що панують у вікторіанському 

суспільстві, за якими позитивними рисами жінки насамперед уважали 

зовнішність і манери, а у чоловіках понад усе цінували розум та освіченість.  

 «Although you are personally unknown to me, I cannot leave you without 

expressing my deep sense of your profound scholarship, and my 

admiration for the thoroughness of your studies in divinity» 

«Your opinion gives me great pleasure,» said Somerset, bowing, 

and fairly blushing» [267]. 

Міс Пауер обирає комплімент для ініціації знайомства з тим, кого вона 

вважала персоною церковного сану, аби висловити захоплення його 

освіченістю. Її оцінка за своїм диктумом близька до похвали, оскільки 

ґрунтована на реальному вчинку адресата. Проте головною комунікативною 

метою адресанта є не стільки висловлення свого захоплення, скільки 

встановлення контакту з Крістофером і скорочення соціальної та 

комунікативної дистанції між ними. Саме різницею між соціальними 

статусами комунікантів пояснюється піднесений стиль, який використовує 

адресант для висловлення своєї позитивної оцінки адресата. 

Проведений аналіз реалізацій комунікативної тактики компліменту в 

мовленнєвому жанрі «знайомство» дає змогу виокремити такі структурні 

типи компліментів: прямий, дедуктивний, комплімент-звертання та 

комплімент-метонімія. Розглянемо їх детальніше: 

1) прямий комплімент, коли адресант констатує наявність в адресата 

позитивної риси чи особливості, використовуючи форму прямих оцінних 

номінацій. 
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«What a nice-looking girl you are!» he murmured, though the words had not been 

necessary to express his sense of her magnetism» [271]. 

Джуд прямо висловлює дівчині високу оцінку її зовнішності, 

використовуючи форму експресиву та якісний прикметник для компліменту. 

2) дедуктивний комплімент, коли адресант робить непряму оцінку 

рис адресата, використовуючи при цьому мовленнєві акти іншої 

спрямованості. Цей тип діалогу допомагає зберегти як «обличчя» адресата, 

так і «обличчя» адресанта, і дотриматися норм етикету, оскільки адресант 

сам має зробити висновок про те, чи сказали йому комплімент. З іншого 

боку, скорочення комунікативної дистанції між співрозмовниками у цій 

ситуації відбувається не настільки ж швидко, як у випадку з прямими 

компліментами. 

«It is done in order that I may have the pleasure of apologizing to so charming a 

woman, which I straightway do most humbly, madam», he said, bowing low. 

Bathsheeba  really knew not what to say» [270]. 

Сержант Трой фліртує з Версавією, вживаючи дедуктивний 

комплімент-оцінку її манер і поведінки (so charming a woman) та 

підкріплюючи свою вербальну поведінку невербальною (bowing low). Проте 

Версавія не приймає «правил комунікативної гри», оскільки у її когнітивній 

картині світу та наборі фреймових сценаріїв комунікативних ситуацій 

відсутня ситуація флірту. 

3) комплімент-звертання, у структуру якого входить звертання, що 

водночас містить позитивну оцінку адресата. Компліменти цього типу значно 

скорочують соціальну та комунікативну дистанцію між співрозмовниками та 

реалізуються здебільшого у випадках інтеракції дівчини та чоловіка, вищого 

від неї за соціальним статусом. Звертання такого типу є неприпустимими на 

етапі знайомства між людьми високого соціального статусу, оскільки певною 

мірою принижують гідність реципієнта-жінки.  

«Alec looked at Tess as he spoke, in a way that made her blush a little. «And so, 

my pretty girl, you've come on a friendly visit to us, as relations?» 
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«I suppose I have», faltered Tess, looking uncomfortable again. 

«Well—there's no harm in it. Where do you live? What are you?» [272]. 

Алекс д’Ербервіль звертається до дівчини, як до особи значно нижчої 

від нього за соціальним статустом, що допомагає підкреслити комплімент-

звертання із присвійним займенником my. Комплімент цього типу виступає 

також тактикою імпліцитного зниження статусу адресата і був би 

неприйнятний у ситуації комунікативної взаємодії Алекса з особою, рівною 

йому соціально. 

4) комплімент-метонімія базований на використанні тропа 

перенесення на основі beautiful woman – beauty. За своєю суттю метонімічний 

комплімент є імпліцитним порівнянням, яке дає позитивну оцінку 

характеристикам адресата. 

«Ah, Beauty; good-bye!» he said. 

She made no reply, and, reaching a distance of twenty or thirty yards, turned 

about, and ran indoors» [270]. 

Сержант Трой прощається з Версавією за допомогою компліменту-

метонімії, намагаючись із його допомогою закріпити скорочення дистанції 

між ними. Однак Версавія ігнорує комплімент і припиняє спілкування. 

Варто зазначити, що комплімент є дієвою тактикою, яку 

використовують із метою встановлення свого комунікативного домінування 

в діалозі. Як показав проведений аналіз, використання компліменту створює 

інтерактивне домінування в діалозі, оскільки допомагає керувати 

подальшими комунікативними ходами та діями співрозмовника (отримання 

компліменту передбачає відповідну позитивну/негативну реакцію на нього). 

Окрім того, тактику компліменту відповідного типу можна використовувати 

як інструмент для розстановки соціальних ролей у спілкуванні, скороченні 

комунікативної дистанції завдяки позитивній оцінці співрозмовника та 

завоюванні його симпатії. 

4. Стратегії залицяння та флірту. Мовленнєвий жанр «знайомство», 

як уже було зазначено вище, належить до етапу ініціації любовних стосунків 
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і реалізує інтенції контактовстановлення та скорочення дистанції між 

комунікантами. Іншими словами, під час знайомства та першої 

комунікативної взаємодії відбувається початковий обмін співрозмовників 

ідентифікаційною інформацією, зароджується симпатія/антипатія та 

складаються перші враження одне про одного. Проте у деяких випадках один 

із комунікантів прагне перейти відразу до етапу інтенсифікації любовних 

стосунків, тобто продемонструвати партнеру свій любовний інтерес, 

домогтися його прихильності, розділити з ним романтичні переживання. 

Ініціатором таких дій найчастіше виступає чоловік, оскільки жінка 

вікторіанського періоду мала дотримуватися соціальних та етикетних норм і 

не виходити за межі приписаної їй поведінки. Таке гендерне розмежування, 

на думку І.І. Морозової, відповідає специфіці ментальності вікторіанської 

жінки, яка на етапі знайомства могла використовувати лише стратегію 

ввічливості, стратегію зближення: «Перебільшуй інтерес, схвалення, 

симпатію до слухача» [110]. 

Етап інтенсифікації любовних стосунків сигналізує про початок 

любовної гри, домінантними стратегіями якої є комунікативні стратегії 

залицяння та флірту. 

А. Стратегія залицяння, як уже було зазначено вище, найповніше 

відповідає інтенціям романтичної комунікації. В.В. Дементьєв відносить 

залицяння до непрямої фактичної комунікації, що є змістовно ускладненою 

комунікацією, у якій розуміння висловлювання включає сенси, що не 

містяться безпосередньо у висловлюванні, та яка потребує додаткових 

інтерпретаційних зусиль із боку адресата [66, с. 4.]. Умовами успішної 

комунікації у сфері залицянь, на думку Д.Л. Колоян, є кооперативність, 

уміння правильно зчитувати вербальні та невербальні сигнали, відкритість і 

щирість комунікантів, наявність комунікативної інтенції якомога повніше 

висловити свої почуття партнеру, збіг цільових установок, правильне 

використання комунікативних стратегій, збіг етикетних норм і соціальних 

ідентичностей особистостей [92]. 
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Проведений аналіз діалогічних інтеракцій у межах мовленнєвого 

жанру «знайомство» дає змогу виділити дві групи тактик, що належать до 

стратегії залицяння: невербальні тактики і вербальні тактики. 

1. Невербальні тактики залицяння. Згідно з думкою І.А. Стерніна, у 

певних ситуаціях поведінку комунікантів варто інтерпретувати як обмін 

діями, причому деякі з них можуть бути мовленнєвими, хоча визначальна 

роль належить невербальним знакам [145]. 

Залицяння у вікторіанську добу передбачало дотримання етикетних 

норм і «збереження облич» адресата й адресанта. Саме тому роль 

невербаліки, за допомогою якої комуніканти могли висловити свої почуття, 

прямо не називаючи їх, відіграє вагому роль у розвитку романтичних 

стосунків. До невербальних тактик залицяння насамперед відносимо: 

а) емоційно-оцінну міміку та рухи під час спілкування, що 

допомагають привернути увагу співрозмовника, продемонструвати йому 

симпатію та зацікавлення. Невербальні знаки уваги найчастіше використовує 

жінка, оскільки вона обмежена у вільному вербальному висловленні власних 

думок і ставлення. 

«I can send you up some from Blooms-End», said Clym, coming forward and 

raising his hat as the men retired. […] 

«Thank you; it will hardly be necessary», she replied. 

«But if you have no water?» 

«Well, it is what I call no water», she said, blushing, and lifting her long-lashed 

eyelids as if to lift them were a work requiring consideration» [275]. 

Юстасія ніяковіє через турботу, яку проявляє Клим, запропонувавши 

принести води, про що сигналізує її рум’янець. Водночас вона прагне 

привернути увагу співрозмовника до краси своїх очей, чого досягає, повільно 

піднявши довгі вії. При цьому очевидно, що красу вій дівчини автор описує 

очима Клима, який і був адресатом її дій.  

«A large farm?» she she inquired, casting her eyes round, and swinging back her 

hair, which was black in the shaded hollows of its mass; but it being now an hour 
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past sunrise the rays touched its prominent curves with a colour of their own» 

[270]. 

Версавія знає, що однією із її принад є густе блискуче волосся, тому в 

розмові з фермером Оаком, розпитуючи про його ферму, вона мимоволі 

спрямовує чоловікову увагу саме на своє волосся. Це є сигналом, що має 

привернути увагу адресата та зацікавити його у подальшому спілкуванні. 

б) тактильний контакт зі співрозмовником, що не є дуже частотним під 

час знайомства та набуває, зазвичай, форми ненавмисності і випадковості, 

оскільки будь-які натяки на тілесність у вікторіанську добу були 

табуйованими, особливо до формалізації стосунків. Ініціатором цієї тактики 

виступає чоловік. 

«It wouldn’t be necessary if you could wait a moment»; and he unwound a cord 

from the little wheel. She withdrew her own hand, but, whether by accident or 

design, he touched it. Bathsheba was vexed; she hardly knew why» [270]. 

Сержант Трой і Версавія випадково зустрічаються вночі, їхній одяг 

заплутується, та, намагаючись його розплутати, чоловік випадково (чи 

навмисно) торкається руки дівчини. Цей невербальний сигнал свідчить про 

його симпатію до неї, і хоча формально Трой не порушив норм етикету, 

торкнувшись лише її руки, Версавія розгублена та зніяковіла. Цей 

тактильний контакт свідчить про початок любовної гри, яка розгорнеться 

впродовж їхньої подальшої комунікації. 

«He entered the house and was at her side again within the time he had named. 

«This is it,» he said pleasantly. 

She held up her hand. The soft tips of his fingers brushed the palm of her glove 

as he placed the money within it. She wondered why hais fingers should have 

touched her» [269]. 

Хоча безпосередньо тактильного контакту не сталося (дівчина була в 

рукавичках), Менстор сигналізує їй про початок любовної гри, начебто 

випадково торкнувшись її руки. Як і в попередньому прикладі, такі дії 

адресанта змушують адресата зніяковіти та розгубитися. Окрім того, 



   96 
 

тактильний контакт сигналізує не лише про наміри чоловіка, але й про його 

«небезпечність» і рішучість у любовних стосунках, оскільки він відкидає 

етикетні та соціальні норми, хоча і зберігає видимість доброчесності. 

2. Вербальні тактики залицяння можуть мати як прямий, так і непрямий 

характер та призначенні для регулювання й інтенсифікації стосунків 

комунікантів, а також вираження їхнього емоційного стану: 

а) тактика турботи про співрозмовника втілена у прагненні допомогти 

йому у вирішенні побутових життєвих проблем. Адресатом проявів турботи 

при цьому є жінка, оскільки ментальність вікторіанської доби вимагала від 

неї бути слабкою та неспроможною залагоджувати проблеми без чоловіка. За 

допомогою тактики прояву турботи чоловік має можливість 

продемонструвати власну мужність і практичність, і таким чином 

сигналізувати про свою симпатію об’єкту кохання. 

«I think after all,» he continued, «that the rain is upon us, and will drench you 

before you reach the House. Yes: see there.»  

He pointed to a round wet spot as large as a nasturtium leaf, which had suddenly 

appeared upon the white surface of the step. 

«You had better come into the porch. It is not nearly night yet. The clouds make it 

seem later than it really is» [269]. 

Містер Менстон бачить, що починається злива, тому радить Цитерії 

заховатись із ним під дахом. Його пропозиція є не лише проявом турботи про 

співрозмовницю, а й приводом провести з нею більше часу, доки вони 

перечекають дощ. Менстон уживає форму рекомендації you had better та 

підкріплює її логічними аргументами на свою користь.  

«Allow me to bring you your note-book, Mrs. Petherwin: I think you had 

forgotten it», he said. «I assure you that nobody has handled it but myself» 

Ethelberta thanked him, and took the book. «I use it to look into between the parts, 

in case my memory should fail me,» she explained. «I remember that I did lay it 

down, now you remind me» [273]. 
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Містер Ледівел, захоплений Етельбертою, прагне прислужитися їй і 

принести її записник, позбавивши необхідності самій повертатися по нього. 

Він просить дозволу допомогти, оскільки хоче дотриматися етикетних норм і 

дати Етельберті можливість самій вирішувати, чи приймати його залицяння. 

Останнє зауваження («I assure you that nobody has handled it but myself») 

сигналізує про особливу увагу, яку приділяє адресатці та її комфорту 

адресант.  

б) тактика компліменту, яку вже було розглянуто у межах стратегії 

позитивного оцінювання адресата. Стратегія залицяння часто перетинається 

зі стратегією позитивної оцінки співрозмовника, а комплімент виступає її 

інтегральною частиною. Комплімент як позитивна оцінка співрозмовника 

долучається до стратегії залицяння, оскільки семантика компліменту може 

мати яскраву емоційну оцінку та значний прагматичний потенціал. При 

цьому компліментарні висловлювання на етапі інтенсифікації романтичних 

стосунків формують особливий емоційний вимір любовного дискурсу.  

«I've seen a good many women in my time», continued the young man in a 

murmur, and more thoughtfully than hitherto, critically regarding her bent head at 

the same time; «but I've never seen a woman so beautiful as you. Take it or leave 

it—be offended or like it—I don't care.» [270]. 

Під час розмови з Версавією сержант Трой робить їй комплімент на 

основі порівняння з іншими жінками, з-поміж яких вона є найгарнішою. 

Трой розуміє, що на етапі знайомства така відверта оцінка зовнішності 

дівчини може здатися їй неприйнятною, проте все ж виступає в ролі 

«експерта». Окрім того, за допомогою цього компліменту Трой натякає на 

свій багатий досвід у любовних стосунках («I've seen a good many women in 

my time»). 

«Your triumph tonight was very great, and it was as much as a triumph to me as 

to you; I cannot express my feeling … I cannot say half that I would. If I might 

only…» 
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«Thank you much,» said Ethelberta, with dignity. «Thank you for 

bringing my book, but I must go home now. I know that you will see 

that it is not necessary for us to be talking here.» 

«Yes–you are quite right,» said the repressed young painter, struck 

by her seriousness. «Blame me; I ought to have known better. But 

perhaps a man–well, I will say it–a lover without indiscretion is 

no lover at all. Circumspection and devotion are a contradiction in 

terms. I saw that, and hoped that I might speak without real harm» [274]. 

Ледівел захоплений Етельбертою та висловлює комплімент її 

письменницьким успіхам, які значать для нього стільки ж, як коли були б 

його власними. Емоційність його реплік виявляється у плутаності фраз, 

вживанні неповних речень, паузах. Окрім того, він сам каже про це: «I cannot 

express my feeling … I cannot say half that I would». Але жінка вважає такий 

відвертий комплімент недоречним, оскільки вони тільки-но познайомились, і 

вона не дозволяла йому настільки скорочувати соціальну дистанцію між 

ними. 

в) тактику висловлювання намірів використовують у тих випадках, 

коли співрозмовник прямо говорить про намір залицятися до дівчини. 

«Ah, you should see me Sundays!» she said piquantly. 

«I don't suppose I could?» he answered 

«That's for you to think on. There's nobody after me just now, though there med 

be in a week or two» She had spoken this without a smile, and the dimples 

disappeared. 

Jude felt himself drifting strangely, but could not help it. «Will you let me?» 

«I don't mind» [271]. 

Представлений діалог є незвичним і виходить за межі етикетних і 

соціальних норм вікторіанської доби, що приписували дівчині бути 

пасивною та не висловлюватися прямо. Арабела сама каже Джуду про те, що 

до неї зараз ніхто не залицяється, й окреслює хід їхніх подальших стосунків 

саме як залицяння. Джуд виступає пасивною стороною, яка приймає 
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«правила гри», і стає залицяльником дівчини. Таку комунікативну свободу 

Арабелли пояснює її низький соціальний статус, а також рішучість і хитрість, 

що є домінантними рисами її характеру. 

Б. Стратегія флірту, як уже було зазначено вище, передбачає 

наявність ігрової поведінки та приділення уваги сексуальному аспекту 

міжособистісних стосунків. Згідно з теорією Е. Берна, флірт є сексуальною 

грою, у яку грають люди, «щоб дати вихід своїм сексуальним потягам чи 

побороти їх». [22, c.103] 

 На думку Д.Л. Колоян, флірт демонструє такі характерні риси ігрової 

поведінки: наявність правил, театралізованість дії, несподіваність, створення 

напружених моментів, обманнна поведінка (театральність), двозначність, 

змагальність, наявність виграшу [92]. 

Оскільки флірт загалом схожий за своєю сутністю на залицяння, 

відрізняючись від них лише несерйозністю комунікативних намірів, ігровим 

началом і сексуальним підтекстом, комунікативні тактики, які 

використовують у межах цієї стратегії, є подібними до тактик залицянь, хоча 

і відрізняються від них деякими аспектами. 

Невербальні тактики спілкування відіграють значну роль у ситуації 

флірту, однак, на відміну від залицянь, тактильний аспект носить більш 

частотний і відвертий характер. 

Так, Алекс застосовує тактику флірту під час першої інтеракції з Тесс у 

романі «Tess of the d'Urbervilles»: 

«D'Urberville began gathering specimens of the fruit for her, handing them 

back to her as he stooped; and, presently, selecting a specially fine product of the 

«British Queen» variety, he stood up and held it by the stem to her mouth. 

«No—no!» she said quickly, putting her fingers between his hand and her 

lips. «I would rather take it in my own hand» 

«Nonsense!» he insisted; and in a slight distress she parted her lips and 

took it in.» [272]. 
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Д’Ербервіль використовує тактику прямого тактильного контакту з 

дівчиною. При цьому, якщо в межах стратегії залицяння адресант, 

застовуючи таку невербальну тактику, намагається надати їй форму 

випадковості та видимість благопристойності, торкаючись лише руки об’єкта 

кохання, то флірт передбачає більшу відвертість і нехтування нормами 

етикету. Алекс, надаючи своїм діям форму гри, розкриває сексуальний 

підтекст ритуалом пригощання Тесс ягодою. Комунікативну гру адресанта не 

підтримує адресатка («No—no!» she said quickly, putting her fingers between 

his hand and her lips. «I would rather take it in my own hand»), оскільки вона 

розуміє недоречність такої відвертої поведінки під час знайомства і 

намагається завадити чоловіку як вербально (відмовою), так і невербально 

(рухом руки). Однак учасники комунікації перебувають на різних соціальних 

щаблях, Алекс є «кузеном» Тесс і господарем у домі, до якого вона прийшла. 

Саме тому дівчина, хоча і проти своєї волі, змушена прийняти правила його 

«гри». 

Несподівані коментарі та репліки:  

«Cannot I answer your purpose? What is the business you wish to see her 

about?» 

«It isn't business—it is—I can hardly say what!» 

«Pleasure?» 

«Oh no. Why, sir, if I tell you, it will seem—» [272]. 

Алекс намагається залучити Тесс до гри-флірту за допомогою натяку-

несподіваної репліки про задоволення, коли вона намагається розповісти 

йому про мету свого візиту до його матері. Але адресатка не розуміє натяку 

та не бажає брати участі у подальшій грі. 

Тактика пестливих звертань також залучається до стратегії флірту, 

оскільки сприяє значному скороченню комунікативної дистанції між 

співрозмовниками та додає грайливості діалогу. Так, Алекс із роману «Tess 

of the d'Urbervilles» звертається до Тесс за допомогою вокативів my Beauty, 

my dear, my pretty girl, my pretty Coz. Затосування присвійного займенника my 
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також свідчить про прагнення адресанта фліртувати з адресаткою і 

метафорично заявити на неї свої права. При цьому варто зауважити, що Тесс 

звертається до д’Ербервіля виключно sir, тобто не розуміє його тактики. 

Аналіз застосування стратегії флірту під час знайомства дає змогу 

зробити висновок про те, що її можна використовувати виключно тоді, коли 

комуніканти перебувають на різних соціальних щаблях, оскільки 

фліртування чоловіка з жінкою на початку знайомства свідчить про його 

неповагу до неї та несерйозність намірів, що є особливо характерним для 

вікторіанської епохи. Оскільки однією з основоположних рис стратегії 

флірту є ігрове начало, вона передбачає наявність кооперативності, тобто гри 

обох учасників комунікації. Проте аналіз прикладів застосування стратегії 

флірту у мовленнєвому жанрі «знайомство» продемонстрував, що в усіх 

випадках стратегія не досягала своєї комунікативної мети та лише 

збільшувала комунікативну дистанцію між співрозмовниками. Оскільки 

вікторіанська дівчина сприймає загравання, відверте захоплення та 

висловлення почуттів як неприйнятні і нешанобливі та намагається 

перервати спілкування: 

 «Sir, please be quiet,» said Anne, distressed» [278]. 

 «This was worse and worse. She started up, and so did he. How to 

decently get away from him—that was her difficulty now. She sidled off 

inch by inch, the lantern in her hand, till she could see the redness of his 

coat no longer» [270]. 

Картина світу жінки вікторіанської епохи не передбачала наявності 

концепту кохання як гри, саме тому вона не розуміє намірів чоловіка, що 

фліртує, та не може віднайти комунікативної тактики, за допомогою якої 

могла б йому гідно відповісти.  

Проведений аналіз реалізації стратегій флірту та залицянь дав змогу 

виокремити такі типи рольового позиціонування їхніх ініціаторів: 

- спокусник, що застосовує тактики прямого та дедуктивного 

компліментів, тактильного контакту. Його комунікативну поведінку 
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характеризує агресивність застосування комунікативних тактик, зневага до 

норм етикету, хитрість і винахідливість, знання жіночої натури, часто 

нерозбірливість під час досягнення своєї прагматичної мети, нехтування 

зворотною реакцією співрозмовниці, схильність до театральних ефектів. 

Подальший розвиток любовних стосунків, які він ініціює, зазвичай 

відбувається інтенсивно, проте завжди закінчується негативно для об’єкта 

його зацікавлення. Прикладами суб’єкта-спокусника є Трой із роману «Far 

from the Madding Crowd» та Алекс із роману «Tess of the d'Urbervilles»; 

- лицар, що застосовує тактики дедуктивного компліменту, прямого 

повідомлення про свої наміри. Його комунікативну поведінку характеризує 

висока емоційність, надмірна повага до об’єкта кохання та його 

обожнювання, що призводять до часткового порушення норм етикету. 

Провідну роль в інтеракції вони надають об’єкту кохання, тобто жінці. 

Прикладами суб’єкта-лицаря є Ледівел із роману «The Hand of Ethelbertha» та 

Джуд із роману  «Jude the Obscure»; 

- партнер, що приділяє значну увагу дотриманню етикетних норм 

поведінки та «збереженню облич» адресата й адресанта. Його комунікативну 

поведінку характеризує повага до об’єкта кохання, застосування великої 

кількості невербальних тактик, стриманість. Для нього об’єкт кохання 

виступає повноцінним партнером із комунікації, тому ініціатива у діалогічній 

інтеракції є обопільною. Прикладами суб’єктів-партнерів слугують Джос із 

роману «The Well-Beloved» та фермер Оук із роману «Far from the Madding 

Crowd». 

5.  Комунікативна стратегія ввічливості. Розглядаючи комунікативні 

стратегії мовців під час знайомства та першої діалогічної інтеракції, варто 

відзначити особливу увагу до дотримання норм ввічливості, що загалом 

можна пояснити етикетністю та певною ритуалізованістю цього 

мовленнєвого жанру.  

Проведений аналіз діалогічних інтеракцій у межах мовленнєвого жанру 

«знайомство» продемонстрував, що під час ініціації міжособистісних 



   103 
 

стосунків мовці здебільшого використовують стратегію позитивної 

ввічливості, оскільки прагнуть передусім встановити надійний мовленнєвий 

контакт зі співрозмовником і скоротити комунікативну та соціальну 

дистанцію з ним. Наші висновки підтверджують і зауваження Браун і 

Левінсона: «Вияви позитивної ввічливості використовують у вигляді 

своєрідного метафоричного продовження інтимності, щоб вказати на спільну 

основу чи поділ бажань, до певної міри, навіть між незнайомцями, які 

сприймають одне одного з метою спілкування дещо подібними» [178, c.103]. 

Оскільки мовленнєвий жанр «знайомство» у любовному дискурсі 

передбачає прагнення співрозмовників до встановлення довірчих 

міжособистісних стосунків, максимального завоювання симпатій одне 

одного та скорочення комунікативної та соціальної дистанції, стратегії 

негативної ввічливості майже не вживають під час проаналізованих 

діалогічних інтеракцій. Міжособистісні стосунки високого рівня інтимізації 

загалом містять мінімальну кількість мовленнєвих актів, які становлять 

небезпеку для «облич» комунікантів. 

Оскільки реалізація стратегії ввічливості у мовленнєвому жанрі 

«знайомство» не демонструє особливостей, характерних безпосередньо для 

діалогічного любовного дискурсу, не вважаємо за доцільне зупинятися на 

використанні тактик ввічливості у тексті дослідження.  

Проведене дослідження прагмакогнітивного аспекту реалізації 

мовленнєвого жанру «знайомство» в межах художньо змодельованого 

діалогічного дискурсу романів Томаса Гарді узагальнено в Додатку Е. 

2.2. Мовленнєвий жанр «пропозиція руки та серця»: 

прагмакогнітивні особливості 

 

2.2.1. Аргументативність мовленнєвого жанру «пропозиція руки та 

серця». Провідною комунікативною стратегією розгортання 

аргументативного дискурсу в аналізованому жанрі є стратегія переконання, 

що, як продемонстрував проведений аналіз, може бути реалізована за 
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допомогою низки комунікативних тактик: 1) тактики твердження; 2) тактики 

прохання; 3) тактики обіцянки. 

1. Комунікативна тактика «твердження». Мовець, із метою 

переконання співрозмовника у власній правоті (в аналізованому випадку – у 

необхідності пристати на його пропозицію), висловлює свою думку, 

репрезентовану у вигляді мовленнєвих актів «твердження». Слідом за В.С. 

Григор’євою, відносимо твердження до ілокутивного класу репрезентативів, 

що означають твердження чогось, інформування про щось і можуть бути 

представлені формулою S стверджує, що p, де S – мовець, а p – зміст 

висловлювання. Репрезентативні мовленнєві акти представляють собою 

найбільш численну групу мовленнєвих маніфестацій. Вони включають такі 

мовленнєві висловлювання, як опис факту чи дії, доведення певної істини, 

судження за конкретним фактом спілкування [58, с. 140]. 

Мовець обирає саме ті засоби вербалізації своєї позиції, які, на його 

думку, матимуть найбільший вплив на адресата. Для нормального здійснення 

того чи іншого мовленнєвого акту, на думку В.В. Богданова, мовець має 

перебувати у відповідному психологічному стані: для ствердження чогось він 

має вірити, що його твердження і є правда, якщо тільки він не зазначає, що 

стверджує щось зі слів інших осіб [25, c.31].  

Із метою інтенсифікації ілокутивної сили переконання мовці 

використовують низку лексичних і граматичних засобів: 1) риторичні 

запитання; 2) висловлювання афористичного характеру; 3) оцінне дієслово-

репрезентант to love; 4) когнітивні дієслова; 5) модальні слова зі значенням 

впевненості; 6) інклюзивні займенники we, our. 

1. Риторичні запитання мають властивість імпліцитно передавати 

твердження. 

«But is there a single thing else left to do?» he pleaded, kneeling down 

beside her, less in supplication than in abandonment.  «What else can we do?» 

[279]. 
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У вже згаданому фрагменті, що ілюструє пропозицію руки та серця, 

яку астроном робить леді Константин, умовляючи співрозмовницю на шлюб, 

адресант використовує риторичні запитання, аби ствердити, що вони не 

мають жодного іншого вибору, крім одружитися. 

2. Висловлювання афористичного характеру (за термінологією            

В.С. Григор’євої, «висловлювання-сентенції»), що залучають до поля 

аргументації сторонній авторитет, на який посилається адресант. При цьому 

це може бути думка знайомої обом співрозмовникам особи, суспільна думка 

(позначена особистим займенником they, іменником people), відомий  

афоризм чи прислів’я або надання афористичності власному твердженню; 

«St. Cleeve breathed heavily. «It will be a long, weary time,» he said. «And 

even with your promise I shall work but half-heartedly. Every hour of study will be 

interrupted with «Suppose this or this happens;» «Suppose somebody persuades 

her to break her promise;» worse still, «Suppose some rival maligns me, and so 

seduces her away. No, Lady Constantine, dearest, best as you are, that element of 

distraction would still remain, and where that is, no sustained energy is possible. 

Many erroneous things have been written and said by the sages, but never did 

they float a greater fallacy than that love serves as a stimulus to win the loved 

one by patient toil.» 

«I cannot argue with you,» she said weakly.» [279]. 

Мовець посилається на авторитет «мудреців», аби зміцнити надійність 

своєї аргументації. Окрім того, афористичності вислову досягають за 

допомогою використання піднесеного стилю та наукової лексики. А також 

мовленнєвою організацією, що передбачає лаконічність і ємність, 

філософську глибину, оригінальність і парадоксальність. Леді Константин як 

ідеал вікторіанської жінки не може сперечатися з чоловіком і погоджується з 

ним. 

3. Оцінне дієслово-репрезентант to love (за термінологією Малярчук 

[105]), яке створює ефект упевненості адресанта в тому, що він каже. 
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Окрім оцінної складової значення, вказане дієслово містить елемент 

перформативності, яка в межах аналізованого жанру набуває виняткової 

важливості. Також дієслово містить елементи імперативності – освідчення в 

коханні є одночасно й зобов’язанням кохати [118, с. 509–510].  

«Come», said Gabriel, freshening again; «think a minute or two. I'll wait a 

while, Miss Everdene. Will you marry me? Do, Bathsheba. I love you far more 

than common!» 

 »I'll try to think», she observed, rather more timorously; «if I can think out 

of doors; my mind spreads away so» 

 »But you can give a guess» 

 »Then give me time» Bathsheba looked thoughtfully into the distance, away 

from the direction in which Gabriel stood» [270].  

Фермер Оук, роблячи пропозицію Версавії, використовує додатковий 

сенс «винятковість», що слугує для формулювання твердження про його 

кохання. Незважаючи на його запевнення у коханні, дівчина все ще 

сумнівається, чи хоче одружуватися з ним. Коли ж Версавія використовує те 

саме оцінне дієслово-репрезентант у негативній формі для пояснення свого 

небажання виходити за фермера заміж, він знову запевняє її у своєму 

коханні. 

«I don't love you», she said. 

«But I love you—and, as for myself, I am content to be liked. 

        «Oh Mr. Oak—that's very fine! You'd get to despise me»  [270]. 

 Мовець ініціює твердження адверсативним сполучником but і 

протиставляє поняття love (кохати) та like (подобатися) для переконання 

адресатки в тому, що його кохання досить для них двох, а вона може лише 

ставитися до нього з симпатією. 

4. Когнітивні дієслова (дієслова ментальної семантики), які 

«використовують на позначення процесів і станів пізнання й обробки 

інформації» [69].  Дієслова цієї групи слугують для вираження впевненості 

мовця у його твердженнях, а також для авторизації його висловлювань.  
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«Darling Elfie, I wish we could be married! It is wrong for me to say it — I 

know it is — before you know more; but I wish we might be, all the same. Do you 

love me deeply, deeply?» 

«No!» she said in a fluster» [268].  

Стівен використовує  вставну конструкцію з когнітивним дієсловом 

know для підкреслення власної впевненості в істинності свого твердження.  

Використання перформативного дієслова wish у другій адверсативній частині 

конструкції допомагає досягти більшої ілокутивної сили висловлювання.  

 «Apart from personal feeling, there are considerations which would prevent 

what you contemplated,» she murmured. «My affairs are too lengthy, intricate, and 

unpleasant for me to explain to anybody at present. And that would be a necessary 

first step.» 

«Not at all. I cannot think that preliminary to be necessary at all. I would 

put my lawyer in communication with yours, and we would leave the rest to them: I 

believe that is the proper way. You could say anything in confidence to your 

family-man; and you could inquire through him anything you might wish to know 

about my — about me. All you would need to say to myself are just the two little 

words —«I will», in the church here at the end of the Crescent.» 

«I am sorry to pain you, Mr. Neigh — so sorry,» said Ethelberta. «But I 

cannot say them.» She was rather distressed that, despite her discouraging words, 

he still went on with his purpose, as if he imagined what she so distinctly said to be 

no bar, but rather a stimulant, usual under the circumstances» [273]. 

Роблячи пропозицію руки та серця, містер Най демонструє виваженість 

і впевненість у позитивній відповіді на своє прохання про одруження. 

Висловлюючи власні судження про доречність і юридичну простоту 

процедури одруження, які мають слугувати на користь прийняття пропозиції 

про шлюб, мовець використовує когнітивні дієслова для підкреслення 

правдивості своїх думок, а також для їхньої авторизації. Він уважає, що 

відмова Етельберти є лише даниною соціальним умовностям того часу, коли 
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жінка не могла відразу ж пристати на пропозицію чоловіка, а мала дозволити 

йому «вмовляти» себе (a stimulant, usual under the circumstances). 

5. Модальні слова зі значенням упевненості, що додають ілокутивної 

сили висловлюванню. 

 «No;» 'tis no use», she said. «I don't want to marry you» 

«Try» 

«I have tried hard all the time I've been thinking; for a marriage would be 

very nice in one sense. People would talk about me, and think I had won my battle, 

and I should feel triumphant, and all that, But a husband …. 

«Well!» 

«Why, he'd always be there, as you say; whenever I looked up, there he'd 

be» 

«Of course he would … I, that is» 

«Well, what I mean is that I shouldn't mind being a bride at a wedding, if I 

could be one without having a husband. But since a woman can't show off in that 

way by herself, I shan't marry … at least yet» 

«That's a terrible wooden story» [270]. 

Версавія відмовляється виходити заміж за Оука, хоча концептуалізація 

одруження як «перемоги» жінки, а також можливості побути нареченою на 

святі весілля приваблює її. Вона запитує Оука, чи постійно той буде поруч із 

нею, якщо вони одружаться. Чоловік використовує конструкцію of course для 

підкреслення щирості своєї стверджувальної відповіді. Концептуалізація 

весілля та одруження у свідомості дівчини викликає несприйняття у 

чоловіка, оскільки суперечить його ментальним уявленням: «That's a terrible 

wooden story» 

6. Інклюзивні займенники we, our,  характерними рисами 

функціонування яких у діалогічному мовленні є здатність демонструвати 

співрозмовнику включеність адресанта в особисту сферу адресата. Така 

«включеність» та «інтимізація» відіграють важливу роль у любовному 

дискурсі та сприяють подальшому зближенню співрозмовників. 
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«So our lives go on, and our labours stand still. Now for the remedy. Dear 

Lady Constantine, allow me to marry you.» 

She started, and the wind without shook the building, sending up a yet 

intenser moan from the firs. 

«I mean, marry you quite privately. Let it make no difference whatever to 

our outward lives for years, for I know that in my present position you could not 

possibly acknowledge me as husband publicly. But by marrying at once we secure 

the certainty that we cannot be divided by accident, coaxing, or artifice; and, at 

ease on that point, I shall embrace my studies with the old vigour, and you yours.» 

Lady Constantine was so agitated at the unexpected boldness of such a 

proposal from one hitherto so boyish and deferential that she sank into the 

observing-chair, her intention to remain for only a few minutes being quite 

forgotten. 

She covered her face with her hands. «No, no, I dare not!» she whispered. 

«But is there a single thing else left to do?» he pleaded, kneeling down 

beside her, less in supplication than in abandonment. «What else can we do?» 

[279]. 

Переконуючи співрозмовницю пристати на його пропозицію, адресант 

концептуалізує одруження як ліки від любовних страждань, а вживання 

інклюзивних займенників створює ефект протиставлення їх світу як уже 

наявного любовного союзу. Інклюзивні присвійні займенники також 

допомагають адресанту імпліцитно стверджувати, що співрозмовниця так 

само прагне шлюбу, оскільки її серце таке ж неспокійне, як і його. 

Використання зазначених мовленнєвих засобів забезпечують 

успішність тактики твердження та стратегії переконання загалом. Їхнє 

комбінування сприяє збільшенню ілокутивної сили висловлювання адресанта 

та ефективнішому досягненню його комунікативних цілей. 

2. Комунікативна тактика «прохання». Семантичним центром 

мовленнєвого жанру «пропозиція руки та серця» є реквистив (у термінології 

Г.Г.Почепцова), що містить у собі пропозицію-прохання про одруження. Але 
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тактику прохання також широко використовують у процесі аргументації 

щодо необхідності прийняття пропозиції про шлюб.  

Комунікативна тактика «прохання» реалізується в межах жанру 

«пропозиція руки та серця» виключно у формі як прямих, так і непрямих 

мовленнєвих актів. Проте адресант докладає зусиль для уникнення 

двозначності і подвійного тлумачення свого прохання. Це є наслідком 

виняткової аксіологічної цінності ситуації спілкування, у якій перебувають 

комуніканти. Прохання в аналізованому мовленнєвому жанрі можуть бути 

реалізовані у низці форм: 

1. Імперативна форма, що виявляється у вигляді прямого наказу чи 

прохання.  

«I cannot let you go away!» 

«Then how can you refuse the only condition on which I can stay, without 

ruin to my purpose and scandal to your name? Dearest, agree to my proposal, as 

you love both me and yourself!» [279]. 

Мовець просить дівчину пристати на його пропозицію руки та серця, 

використовуючи прямий директив та інтимне звертання dearest, а також 

посилаючись на почуття кохання між ними.  

2. Декларативна форма, сфокусована на особі та бажанні адресанта. 

«But don't mistake me like that! Because I am open enough to own what 

every man in my shoes would have thought of, you make your colours come up 

your face, and get crabbed with me. That about your not being good enough for me 

is nonsense. You speak like a lady—all the parish notice it, and your uncle at 

Weatherbury is, I have heerd, a large farmer—much larger than ever I shall be. 

May I call in the evening, or will you walk along with me o' Sundays? I don't want 

you to make-up your mind at once, if you'd rather not» 

        «No—no—I cannot. Don't press me any more—don't. I don't love you—so 

'twould be ridiculous», she said, with a laugh. 

        No man likes to see his emotions the sport of a merry-go-round of skittishness. 
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«Very well», said Oak, firmly, with the bearing of one who was going to give his 

days and nights to Ecclesiastes for ever. «Then I'll ask you no more» [270]. 

Адресант просить адресата не приймати поспішного рішення щодо 

відмови пристати на його шлюбну пропозицію, декларуючи своє небажання 

цього. Водночас він пом’якшує власне прохання, переносячи фокус 

комунікативної уваги на співрозмовницю та її бажання: if you’d rather not. 

Незважаючи на використання тактики прохання, дівчина відмовляє фермеру і 

навіть сміється з нього, тому він ображений та обіцяє їй більше ніколи не 

говорити про одруження. 

Декларативна форма прохання не є дуже частотною в межах 

аналізованого жанру через зосередження уваги в процесі аргументації на 

адресаті як на тому, хто володіє прагматичною силою прийняти або не 

прийняти пропозицію адресанта про шлюб. 

3. Комунікативна тактика «обіцянка».  Комунікативна мета обіцянки 

спрямована у світ реальних дій, а сутністю є вказівка на характер здійснення 

нездійснених дій автором, адресатом чи третіми особами [163].  

Основними ознаками прототипової обіцянки, на думку О.Е.Биліної, є 

взяття мовцем на себе зобов’язань, сприятливість обіцяного для адресата, 

контрольованість обіцяної дії, виконання обіцяного в майбутньому, а 

прототиповою формою вираження є перформативна конструкція з дієсловом 

promise  та інфінітивом (promise to do smth.) [41]. 

Тактика обіцянки реалізується у стратегії переконання, аби скерувати 

спілкування в кооперативному напрямку та втілити намічені комунікативні 

цілі, а також у вигляді позитивного реагування на мовленнєві акти 

співрозмовника.  

Проведений аналіз засвідчив, що під час пропозиції руки та серця мовці 

використовують обіцянки, які описують майбутній добробут адресатки у 

тому разі, якщо вона пристане на пропозицію адресанта. При цьому адресант 

(чоловік) в основному використовує стереотипні уявлення вікторіанської 

епохи про ті фактори, які можуть зробити жінку щасливою: матеріальні 
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блага, високий соціальний статус, родинний затишок. Водночас не було 

зафіксовано жодного випадку використання обіцянки про кохання та 

романтичне піклування, яку б озвучив адресант. Це можна пояснити тим 

фактом, що пропонуючи дівчині шлюб, вікторіанський чоловік насамперед 

пропонував їй соціальний захист і матеріальну стабільність, а кохання не 

вважали неодмінним атрибутом щасливого подружнього життя. 

«Your musical powers shall be still further developed; you shall have 

whatever pianoforte you like; you shall have anything, Fancy, anything to make 

you happy—pony-carriage, flowers, birds, pleasant society; yes, you have enough 

in you for any society, after a few months of travel with me!  Will you, Fancy, 

marry me?» [280]. 

Адресант переконує Фенсі прийняти його пропозицію, оперуючи 

аргументами на користь тих матеріальних благ, які вона отримає після вступу 

у шлюб. Форму з модального дієслова shall та інфінітиву використовують 

для вираження категоричної обіцянки з найвищим ступенем впевненості 

адресанта у сказаному: you shall have anything. Обіцянки закінчуються 

повторним запитанням щодо бажання адресата узяти шлюб з адресантом.  

Розглянемо діалогічну інтеракцію між фермером Оуком і Версавією з 

роману «Far from the Madding Crowd»: дівчина не очікувала пропозиції від 

Габріеля, тому відповідає йому відмовою. Чоловік бачить, що вона вагається, 

тому починає обіцяти їй різноманітні переваги, які Версавія отримає, 

погодившись на його пропозицію. 

 «And have one of those little ten-pound gigs for market — and nice 

flowers, and birds — cocks and hens I mean, because they be useful,» continued 

Gabriel, feeling balanced between poetry and practicality. 

«I should like it very much.» 

«And a frame for cucumbers — like a gentleman and lady.» «Yes.» 

«And when the wedding was over, we’d have it put in the newspaper list of 

marriages.» 

«Dearly I should like that!» 
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«And the babies in the births — every man jack of ’em! And at home by the 

fire, whenever you look up, there I shall be — and whenever I look up, there will 

be you.» [270]. 

За допомогою обіцянок, що описують переваги шлюбного життя: 

спільне дозвілля (гра на музичних інструментах), господарство, діти, 

соціальне визнання (оголошення про шлюб у газеті), чоловік намагається 

переконати жінку прийняти його пропозицію. Аргументуючи на користь 

шлюбу, Габріель намагається дотримуватися балансу між практичністю та 

романтичністю (continued Gabriel, feeling balanced between poetry and 

practicality). Адресат схвально сприймає обіцянки адресанта, сигналізуючи 

про це повторюваними екскламаторними репліками з компонентом I should 

like that! Для передачі обіцянок адресант використовує форми з модальними 

дієсловами shall, would, що надає його словам додаткової конотації 

впевненості та неодмінності реалізації обіцяного. 

4. Інтерогативна комунікативна тактика. Головною сферою  

функціонування інтерогативних висловлювань є інформаційний дискурс, де 

вони мають заповнити інформаційну лакуну у пресупозиційних знаннях 

мовця [58]. При цьому уваги також заслуговує спонукальний компонент 

значення інтерогативних конструкцій – «спонукальність у певному сенсі 

закладена в будь-якому істинному запитанні, хоча б тому, що воно спонукає 

до відповіді» [63, c.135]. 

Однак, розглядаючи використання інтерогативів у межах 

комунікативної стратегії переконання, робимо висновок про високий 

аргументативний потенціал інтерогативних мовленнєвих актів. Ідеться не 

лише про використання риторичних запитальних конструкцій, що в межах 

нашого аналізу належать до тактики твердження, оскільки містять 

імпліцитну репрезентативність, а й використання інтерогативів як засобів 

риторичної організації аргументації та одного з інструментів програмування 

відповіді адресата. 

Розглянемо діалог Стівена та Ельфріди з роману «A Pair of Blue Eyes»: 



   114 
 

«And you do care for me and love me?» said he. 

«Yes.» 

«Very much?» 

«Yes.» 

«And I mustn't ask you if you'll wait for me, and be my wife some day?» 

[268]. 

Стівен використовує риторичний «принцип трьох»: він формулює три 

інтерогативні висловлювання, на перші два з яких сподівається отримати 

ствердну відповідь. За аналогією з першими двома згодами, адресат має 

ствердно відповісти і на третє запитання, що містить пропозицію про шлюб. 

Окрім того, третє питання містить імпліцитне програмування ствердної 

відповіді адресата за допомогою використання модального дієслова must у 

заперечній формі.  

Аналогічна інтерогативна конструкція використана також у діалозі між 

Діком і Фенсі в романі «Under the Greenwood Tree»: 

«And, Fancy, you do care for me?» 

«Yes» 

«Very much?» 

«Yes» 

«And you'll be my own wife?»  [280]. 

Як бачимо, представлений діалог майже дослівно повторює діалог між 

Ельфрідою та Стівеном, наведений вище. Це дає змогу зробити висновок про 

авторський паттерн побудови інтерогативної аргументації у романному 

просторі – Гарді використовує паралельні діалогічні конструкції в романі 

«Under the Greenwood Tree», що був створений у 1872 році, та у романі «A 

Pair of Blue Eyes», що був опублікований у 1873 році. 

 

2.2.2. Параметри ритуалізованості мовленнєвого жанру 

«пропозиція руки та серця». Мовленнєвий жанр «пропозиція руки та 
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серця» з точки зору прагмакогнітивного підходу характеризується як 

аргументативно-ритуальний. 

Специфіку ритуалізації представленого мовленнєвого жанру можемо 

проаналізувати за параметрами, визначеними А.С. Ізвековою [81, c. 4-5]: 1) 

висока тональність; 2) емоційна маркованість; 3) драматургічність (розподіл 

ролей; 4) метою інтеракції є ініціація;  4) сценарність (повторюваність).  

1. Висока тональність, сутність якої – це усвідомлення високого 

аксіологічного навантаження ситуації, її важливості для учасників 

діалогічної інтеракції. При цьому емоційно-оцінний знак ситуації є 

позитивним, навіть якщо бажаний результат взаємодії не був досягнутий. 

«We are old friends,» he said, as they drove onward. 

«Indeed, we are,» she answered, without smiling. 

«But hereditarily we are mortal enemies, dear Juliet.» 

«Yes…What did you say?» 

«I said Juliet.» 

She laughed in a half-proud way, and murmured: «Your father is my father's 

enemy, and my father is mine. Yes, it is so.»And then their eyes caught each other's 

glance. «My queenly darling!» he burst out; «instead of going to your aunt's, will 

you come and marry me?» [278].  

Батьки Джоса та Марсії – бізнесмени-конкуренти, тому юнак порівнює 

їхнє кохання з коханням Ромео та Джульєтти. Ця літературна алюзія, а  також 

використання прикметника queenly («царствений»), що доповнює звертання 

до об’єкта кохання, додає урочистості та піднесеності спонтанній пропозиції 

руки та серця. 

«There, go away! Obey her. I shall ruin you. It is foolish of you to meet me like 

this. Kiss me, and go away forever. Forever—do you hear?—forever!»  

«Not I»  

«It is your only chance. Many a man's love has been a curse to him»  

«You are desperate, full of fancies, and wilful; and you misunderstand. I have an 

additional reason for seeing you tonight besides love of you. For though, unlike 
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you, I feel our affection may be eternal. I feel with you in this, that our present 

mode of existence cannot last»  

«Oh! 'tis your mother. Yes, that's it! I knew it»  

«Never mind what it is. Believe this, I cannot let myself lose you. I must have you 

always with me. This very evening I do not like to let you go. There is only one 

cure for this anxiety, dearest—you must be my wife» [275]. 

 Пропозиція руки та серця, яку робить Клим Юстасії, позначена 

тональністю високої трагічності та драматичності, котру створюють як 

дівчина, так і чоловік. Юстасія використовує директиви із гіперболізованою 

вказівкою на час (Kiss me, and go away forever. Forever—do you hear?—

forever!). Високе аксіологічне навантаження пропозиції руки та серця з боку 

чоловіка підтримують твердження про неможливість жити без об’єкта 

кохання, про вічність почуття між ними, а також концептуалізація одруження 

як єдиних ліків від нестерпних мук кохання. 

2. Емоційна маркованість – оскільки мовленнєвий жанр припускає 

вираження найінтимніших почуттів людини. Унаслідок цього для ситуації 

характерна надвисока емоційна напруженість. Спостерігаємо несвідому 

спрямованість емоційних проявів мовця як на себе (емоційність 

висловлювання), так і на адресата (емотивність висловлювання). 

«You are so wrong, so very wrong, in saying so!» she exclaimed passionately. 

«You may doubt my wisdom, pity my short-sightedness; but there is one thing you 

do know,… that I love you dearly!» 

«You do,… I know it!» he said, softened in a moment. «But it seems such a simple 

remedy for the difficulty that I cannot see how you can mind adopting it, if you 

care so much for me as I do for you.» 

«Should we live. . . just as we are, exactly, . . . supposing I agreed?» she faintly 

inquired. 

«Yes, that is my idea.»  [279].  

Леді Константин вагається щодо прийняття остаточного рішення про 

одруження. Схвильованість та емоційна напруга мовця виявляється у 
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невербальних характеристиках репліки (faintly inquired, she exclaimed 

passionately ), в емфатичних паузах, що перемежовують її запитання, а також 

у використанні екскламаторних конструкцій обома мовцями. 

3. Драматургічність (розподіл ролей). Діалогічна взаємодія в цьому 

мовленнєвому жанрі передбачає своєрідну діадну структуру: один із 

учасників (адресант – як правило, чоловік), виступає ініціатором спілкування 

та вказує загальний напрямок інтеракції, який здебільшого не виходить, 

однак, за межі традиційного та ритуально прийнятного у певному 

суспільстві. Адресат (як правило, жінка) зі свого боку також дотримується 

традиційно усталених комунікативних кроків. При цьому під час аналізу 

були виявлені випадки відхилення від традиційного рольового розподілу 

мовленнєвого жанру, проте діалоги, у яких ініціатором розмов про шлюб 

виступає жінка, найчастіше відбуваються тоді, коли має місце друга 

пропозиція руки та серця, а під час першої, ініційованої чоловіком, він 

отримав відмову. 

 «Elizabeth-Jane», he said, taking her hand, «I want you to hear this» And 

turning to Lucetta: «Will you, or will you not, marry me?» [274].  Чоловік-

адресант робить пропозицію руки та серця жінці-адресату. Він також просить 

власну дочку та подругу об’єкта свого кохання бути присутньою при цьому 

для підкреслення урочистості та ритуальності моменту. 

 «I have served you badly, George, I know that; but it is never too late to 

mend; and I have come back to you. However, I shall never run after you again, 

trust me for that, for it is not the woman's part. Still, before I go, that there may 

be no mistake as to my meaning, and misery entailed on us for want of a word, I'll 

add this: that if you want to marry me, as you once did, you must say so; for I am 

here to be asked. 

It would be superfluous to transcribe Somerset's reply, and the remainder of the 

scene between the pair» [267]. 

Запропонована діалогічна інтеракція яскраво демонструє 

стереотипність уявлень про розподіл комунікативних ролей у 
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вікторіанському любовному дискурсі: чоловік виступає активною стороною 

взаємодії, а жінка лише приймає його знаки уваги та відповідно реагує на 

його дії (I shall never run after you again, trust me for that, for it is not the 

woman's part). Дівчина-адресант відмовила чоловіку-адресату під час його 

пропозиції про шлюб, однак зрозуміла свою помилку і, знехтувавши 

нормами етикету, поїхала до нього, щоб поговорити ще раз. Але вона все ж 

залишає формальну активну роль за чоловіком, натякаючи, що він може 

поставити питання про одруження ще раз й отримати позитивну відповідь 

(for I am here to be asked); 

 «Here am I asking you to marry me, when by rights you ought to be on 

your knees imploring me, your cruel mistress, not to refuse you, and saying it 

would break your heart if I did. I used to think it would be pretty and sweet like 

that; but how different!» [275]. Скомпрометована дівчина, якій уже було 

обіцяно шлюб, вирішує поговорити про одруження ще раз. При цьому вона 

гірко докоряє адресату в тому, що він не підтримує традиційну 

драматургічність пропозиції руки та серця, за якою чоловік має емоційно 

благати жінку вийти за нього заміж  (by rights you ought to be on your knees 

imploring me, your cruel mistress, not to refuse you, and saying it would break 

your heart if I did). 

4. Метою діалогічної взаємодії є ініціація або зміна статусу її 

учасників. У цьому разі кінцевою метою комунікативної інтеракції є набуття 

учасниками нового соціального статусу «заручені», що є першим етапом 

офіційної формалізації любовних відносин (особливо це стосується 

історичного періоду,  до якого належать аналізовані приклади діалогів). 

  «You said to me, 'If I were a man I should not insist.' That cut me deep. I 

felt that there was some truth in it. I don't want to make you wretched; and to 

marry me just now would do that as nothing else could—it is but too plain. 

Therefore I agree to an indefinite engagement—to put off all thought of 

marriage for a year or two» [274]. Прийняття пропозиції про шлюб накладає 

певні зобов’язання на учасників романтичної діади, надаючи їм соціальний 
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статус заручених, що передбачає дотримання певних правил поведінки. При 

цьому заручини можуть бути «тривалими» та «невизначеними» і тягтися 

декілька років. 

5. Сценарність (повторюваність). Пропозиція руки та серця 

здебільшого відбувається шляхом слідування певній черговості подій і 

наперед визначеним стандартам мовленнєвої поведінки обох учасників 

комунікативної взаємодії. Подібна сценарність організує поведінку та її 

інтерпретацію, для неї характерна конвенціональність.  

Саме проблема конвенціональності та стереотипності аналізованого 

мовленнєвого жанру потребує більш детального розгляду. Рекурсивність і 

стереотипність мовленнєвого жанру «пропозиція руки та серця» дає змогу 

говорити про сценарність жанру.   

Саме цей аспект виступає одним із базових критеріїв подальшої 

типології жанру на основі загального критерію ритуалізованості, оскільки 

проведений аналіз діалогічних інтеракцій у межах реалізації мовленнєвого 

жанру «пропозиція руки та серця» дає змогу визнати доцільність його поділу 

на мовленнєвий жанр жорсткої або м’якої формалізації (за термінологією 

М.Г.Ізвекової).  У першому випадку канонічна форма та зміст мовленнєвої 

взаємодії набувають пріоритетного характеру, другий допускає варіативність 

форм вираження.  

 

2.2.2.1. Мовленнєвий жанр «пропозиція руки та серця» жорсткої 

формалізації. Мовленнєвий жанр «пропозиція руки та серця» жорсткої 

формалізації базований за відповідним фреймовим сценарієм, що може бути 

побудований на основі проведеного аналізу та узагальнення. Мовленнєва 

наповненість окремих сценарних слотів може варіюватися, що багато в чому 

пояснює висока емоційна напруженість спілкування, потреба знайти спосіб 

вираження найпотаємніших почуттів. 

Проведений аналіз можна репрезентувати у формі сценарного фрейму 

«пропозиція руки та серця», наведеного нижче (Рис.2.3.). 
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Рис. 2.3. Сценарний фрейм «пропозиція руки та серця» 

 

1. Ініціація/вступ полягає в тому, що мовці не відразу вербалізують 

свій комунікативний намір, а намагаються створити відповідний настрій і 

підготувати адресата до початку головної теми розмови. 
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(A) Оголошення інтенції з підкресленням знаковості обговорюваної 

теми.  

«I want to speak to you», he then said; «seriously – on a perhaps 

unexpected subject, but one which is all the world to me – I don't know what it 

may be to you, Miss Day» [280].  

Мовець натякає адресату на незвичність головної теми розмови, а 

також розкриває її виняткову аксіологічну цінність для нього (all the world to 

me). Використання офіційного вокативу (Miss Day) підтримує офіційність та 

етикетність спілкування. 

(В) Оголошення інтенції з логічною аргументацією обраної форми 

розмови та емоційного стану адресанта. 

«I have been intending to write a line to you,» said Neigh; «but I felt that I 

could not be sure of writing my meaning in a way which might please you. I am not 

bright at a letter – never was. The question I mean is one that I hope you will be 

disposed to answer favourably, even though I may show the awkwardness of a 

fellow-person who has never put such a question before» [273].  

Адресант обґрунтовує доцільність обраної форми для здійснення 

пропозиції, а також виправдовується за можливу недоречність вербалізації 

своїх намірів чи їхню невідповідність очікуванням адресата. І водночас 

повідомляє адресата про бажаність позитивної відповіді на запитання, яке він 

поставить. 

(C) Імпліцитне оголошення інтенції. 

 «I feel…almost too much….to think», he said, with a solemn simplicity. «I 

have come to speak to you without preface» [270]. 

Хоча адресант і стверджує, що прагне безпосередньо перейти до теми 

розмови, він усе ж повідомляє адресата про свою схвильованість і натякає 

цим на тип майбутньої інтеракції. 

2. Прохання, що складає прагмакогнітивний центр мовленнєвого 

жанру «пропозиція руки та серця» і є однією з тактик аргументації 

мовленнєвого жанру. 
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І. Експліцитне запитання.  

(A) Пряме запитання.  

 «Fancy, I have come to ask you if you will be my wife?» [280].  

Адресант прямо експлікує питання про шлюб, використовуючи 

вокатив-звернення на ім’я та запитуючи не стільки про готовність вступити 

до шлюбу, скільки про бажання адресата змінити свій соціальний статус і 

стати «дружиною». 

ІІ. Імпліцитне запитання.  

 (А) Імпліцитне запитання у формі ствердження. 

 «When we be married, I am quite sure I can work twice as hard as I do 

now» [280]. 

За допомогою використання when замість if адресант уникає значення 

можливості/неможливості: Дік розглядає одруження як справу вирішену і 

навіть не дає адресату змоги висловити свою згоду/незгоду стосовно шлюбу.  

 (B) Імпліцитне запитання у формі оголошення комунікативної мети 

діалогу.  

«My life is not my own since I have beheld you clearly, Miss Everdene – I 

come to make you an offer of marriage» [270]. 

Адресант використовує репрезентативний мовленнєвий акт із 

поясненням мети свого візиту, однак, не ставлячи адресату топікального 

питання про шлюб. 

(C) Імпліцитне запитання з програмуванням позитивної відповіді 

адресата. 

«Your talents are very great; and of course I know that I have nothing  at all 

in that way. Still people are happy together sometimes in spite of such things. Will 

you say «Yes», and settle it now?» [273]. 

Адресант робить компліменти талантам адресата, одночасно 

принижуючи власні здібності, а також імпліцитно звертається до шлюбу як 

до стану, де люди можуть бути щасливими разом, навіть незважаючи на свої 

відмінності. Однак, хоча топікального запитання не було поставлено, 
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адресант використовує квестив із вимогою позитивної відповіді на 

непоставлене запитання. 

3. Негативна реакція адресатки, у якій вона відмовляється приймати 

пропозицію адресанта про шлюб, зважаючи на певні причини. 

(A) Невизначеність через несподіваність пропозиції. 

 «Why, Farmer Oak», she said, over the top, looking at him with rounded 

eyes, «I never said I was going to marry you» [270]. 

Версавія здивована несподіваною пропозицією фермера, що 

демонструє як за допомогою невербальних симптомів (looking at him with 

rounded eyes), так і за допомогою вербальних засобів: вигуку why, а також 

заперечення того, що вона колись давала йому згоду на майбутній шлюб. 

(B) Негативна відповідь через відсутність почуттів.  

«I feel, Mr. Boldwood, that though I respect you much, I do not feel…what 

would justify me to… in accepting your offer», she stammered» [270]. 

Адресатка пропозиції про шлюб прагне «зберегти обличчя» адресанта, 

тому намагається пом’якшити відмову і говорить про почуття поваги до 

нього. Водночас вона намагається раціонально пояснити свою відмову, 

посилаючись на відсутність кохання, яке імпліцитно називає what would 

justify me to. 

(C) Відмова брати участь у комунікативній ситуації. 

«I cannot, I cannot, Mr. Maybold–I cannot! Don't ask me!» she said» [280]. 

Адресатка демонструє надмірну емоційність (повторюване вживання 

експресивних мовленнєвих актів із вираженням неспроможності), а також 

використовує експресивний директив із забороною запитувати її про шлюб у 

майбутньому. 

«I would not indeed. But believe me there can be no discussion of marriage 

between us,» said Ethelberta decisively» [273]. 

Адресатка рішуче відмовляється брати участь у подальшій інтеракції 

щодо шлюбу та вислуховувати аргументи адресанта. 

4. Розлога аргументація адресанта 
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І. Логічна аргументація: 

(A) Фінансовий стан. «A man has advanced me money to begin with, but 

still, it will soon be paid off, and though I am only an everyday sort of man, I have 

got on a little since I was a boy» [270]. 

Оук вдається до логічної аргументації, зазначаючи, що хоча він лише 

фермер, його фінансовий стан дасть змогу утримувати родину. При цьому він 

також звертає увагу співрозмовниці на свою заощадливість і 

цілеспрямованість (since I was a boy). 

(B) Матеріальні блага.  

 «I can make you happy», said he to the back of her head, across the bush. 

«You shall have a piano in a year or two… farmers» wives are getting to have 

pianos now… and I'll practise up the flute right well to play with you in the 

evenings» [270].  

Намагаючись умовити Версавію пристати на його пропозицію, Оук 

малює ідилічну картину їхнього майбутнього: він зможе купити їй 

фортепіано та навіть опанує гру на флейті, щоб скласти з нею музичний дует 

і весело проводити вечори разом. 

 (C) Соціальна необхідність мати дітей і родину.  

«And the babies in the births–every man jack of 'em! And at home by the 

fire,whenever you look up, there I shall be–and whenever I look up there will be 

you» [270]. 

Адресант аргументує необхідність одруження за допомогою 

окреслення соціального стану вікторіанської жінки, який полягав у тому, що 

молоді дівчата мали вийти заміж, щоб реалізувати своє справжнє 

призначення: народжувати дітей і чекати чоловіка вдома у родинному 

затишку біля вогню. 

(D) Захист.  

«I fear I am too old for you, but believe me I will take more care of you than 

would many a man of your own age. I will protect and cherish you with all my 
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strength … I will indeed! You shall have no cares … be worried by no household 

affairs, and live quite at ease, Miss Everdene» [270]. 

Розуміючи, що він значно старший за Версавію, фермер Болдвуд 

використовує як аргумент на користь одруження те, що зможе подбати про 

дівчину набагато краще і матеріально забезпечити її значно більше, ніж 

чоловіки її віку. Він обіцяє піклуватися про неї та змальовує шлюб як 

соціальний прихисток, де вона зможе ні про що не турбуватися. 

(E) Пояснення рішення про пропозицію.  

  «I might otherwise have supposed your interest to be fixed in another 

quarter; but your acting in that manner encouraged me to think you could listen 

to a word» [273]. 

Адресант стверджує, що його рішенню зробити пропозицію руки та 

серця сприяла поведінка адресатки, яка подарувала йому надію на взаємність 

любовних почуттів і згоду на шлюб. 

ІІ. Емоційна аргументація (декларація почуттів) 

 «My life is a burden without you», he exclaimed, in a low voice. «I want 

you–I want you to let me say I love you again and again!» [270]. 

Фермер Болдвуд використовує метафоричне порівняння (my life is a 

burden without you) для того, щоб продемонструвати адресату глибину своїх 

почуттів. При цьому його аргументи егоцентричні – він говорить про 

бажання одружитися з Версавією задля власного спокою та комфорту. 

  «I want you for my wife–so wildly that no other feeling can abide in me; 

but I should not have spoken out had I not been led to hope» [273]. 

Адресант говорить про власне егоцентричне бажання зробити 

адресатку своєю дружиною, водночас стверджуючи, що саме її поведінка 

дала йому надію сподіватися на згоду вийти за нього заміж. Він бажав 

насамперед «зберегти своє обличчя», тому і не наважувався експлікувати їй 

власні почуття раніше. 

 «But I resolved to struggle no longer; I have examined the feeling; and 

the love I bear you is as genuine as that I could bear any woman!» [270]. 
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Адресант, керуючись егоцентричними бажаннями, переконує адресатку 

у глибині та виваженості своїх почуттів (I have examined the feeling) і 

запевняє, що кохає її настільки щиро, наскільки здатен кохати жінку. 

5. Остаточна відповідь 

(A) Позитивна 

 «I shall think it a great honour to be your wife,» she said simply» [273]. 

Адресатка зберігає своє комунікативне та соціальне обличчя, тому 

приймає пропозицію про шлюб без емоційності і говорить про те, що стати 

дружиною адресанта – це велика честь для неї. 

(B) Негативна 

 «I have not fallen in love with you, Mr. Boldwood–certainly I must say 

that» [270]. 

Версавія прагне уникнути прямої категоричної відмови, яка би могла 

«зашкодити  обличчю» адресанта, тому просто каже про відсутність 

романтичних почуттів до нього, що, на її думку, є достатньою причиною для 

відмови. 

6. Прохання про дозвіл сподіватися/повторну пропозицію 

 «Say then, that you don't absolutely refuse. Do not quite refuse?» [270]. 

Адресант, намагаючись досягти поставленої комунікативної мети, 

використовує директивний мовленнєвий акт, пом’якшуючи його подальшим 

квестивом. При цьому можливість наступної пропозиції він описує 

прислівниками absolutely /quite (refuse). 

  «I may speak to you again on the subject?» [270]. 

Адресант просить в адресатки дозволу на повторну пропозицію руки та 

серця, імпліцитно називаючи її «the subject» з метою «збереження облич» 

обох комунікантів.  

7. Відповідь/результат діалогічної взаємодії 

(A) Експліцитна відмова 

«No..no..I cannot. Don't press me any more..don't. I don't love you… so 

'twould be ridiculous», she said, with a laugh» [270]. 
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Оскільки адресант відмовляється приймати більш м’яку відмову 

адресатки, вона змушена «зашкодити його обличчю» та прямо сказати, що не 

кохає його, а їхній шлюб був би просто смішним. Утім, вона намагається 

пом’якшити свою експліцитну відмову і перетворити все на жарт (she said, 

with a laugh). 

(B) Імпліцитна відмова 

«No … I beg you! Don't be happier if happiness only comes from my 

agreeing» [270]. 

Адресатка не бажає «зашкодити соціальному обличчю» адресанта й 

імпліцитно відмовляє йому, експлікуючи своє небажання бути вирішальним 

фактором його щастя.  

(C) Дозвіл 

 «Yes, I suppose you may think of me» [270]. 

Під тиском аргументів адресанта адресатка погоджується дати йому 

«другий шанс» на пропозицію. Непевність дівчини експлікується у формі 

конструкції з перформативним дієсловом: I suppose. 

Початкову відмову дівчини у відповідь на пропозицію руки та серця 

вважали майже етикетною нормою, це стимулювало чоловіків до більш 

експліцитного висловлення своїх почуттів, саме тому незгода не спиняє їх у 

подальшому вмовлянні побратися. Це ще раз свідчить на користь 

ритуальності аналізованого жанру, оскільки мовленнєві кроки його учасників 

були заздалегідь відомими та мали бути виконані як ритуальні дії. 

Розглянемо діалогічну інтеракцію Фанні Дей і вікарія містера 

Мейболда з точки зору запропонованої сценарності мовленнєвого жанру 

«пропозиція руки та серця». Чоловік давно зацікавився дівчиною та виявляв 

їй знаки уваги, проте вони спілкувалися виключно як друзі. Фенсі не 

здогадувалася про почуття вікарія та таємно погодилася одружитись із Діком 

Дьюї. Одного дня містер Мейболд наважився відвідати молоду вчительку, 

освідчитись у своїх почуттях і запропонувати їй шлюб. 
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ІНІЦІАЦІЯ: оголошення інтенції з підкресленням знаковості 

обговорюваної теми 

«Good-evening, Miss Day.» 

«Good-evening, Mr. Maybold», she said, in a strange state of mind. […] 

«I want to speak to you», he then said; «seriously—on a perhaps 

unexpected subject, but one which is all the world to me—I don’t know what it 

may be to you, Miss Day.» 

No reply. 

Фенсі гадки не має щодо природи «неочікуваної справи», про яку з нею 

хоче поговорити вікарій, тому використовує невербальний засіб – тишу, щоб 

спонукати його говорити далі й експлікувати мету свого візиту. 

ЗАПИТАННЯ: експліцитне 

«Fancy, I have come to ask you if you will be my wife?» 

As a person who has been idly amusing himself with rolling a snowball 

might start at finding he had set in motion an avalanche, so did Fancy start at 

these words from the vicar.  […] 

Адресант розуміє, що адресатка не розшифрувала його натяку, тому 

обирає тактику прямого квестиву і просить її стати його дружиною. Реакція 

Фенсі насамперед невербальна та передає її подив, описаний за допомогою 

поширеного художнього метафоричного порівняння (вона здивована так, як 

людина, що бавилася зі сніжкою, а викликала лавину). 

НЕГАТИВНА РЕАКЦІЯ АДРЕСАТА: відмова брати участь у 

комунікативній взаємодії 

«I cannot, I cannot, Mr. Maybold—I cannot!  Don’t ask me!» she said. 

Адресат експресивно відмовляється брати участь у подальшій 

інтеракції, повідомляючи про це за допомогою повторів дієслова у 

негативній формі (I cannot) та заборонного директивного акту щодо 

адресанта. 
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АРГУМЕНТАЦІЯ АДРЕСАНТА: логічна (виваженість почуттів, 

розмірковування над доречністю пропозиції, матеріальні блага), 

емоційна (декларація любові, компліменти)  

Аргументування адресанта складається з декількох фаз, кожна з яких 

перемежовується квестивом про одруження: 

а) емоційна аргументація, тактика компліменту. 

«Don’t answer in a hurry!» he entreated.  «And do listen to me.  This is no 

sudden feeling on my part.  I have loved you for more than six months!  Perhaps 

my late interest in teaching the children here has not been so single-minded as it 

seemed.  You will understand my motive—like me better, perhaps, for honestly 

telling you that I have struggled against my emotion continually, because I have 

thought that it was not well for me to love you!  But I resolved to struggle no 

longer; I have examined the feeling; and the love I bear you is as genuine as that 

I could bear any woman!  I see your great charm; I respect your natural talents, 

and the refinement they have brought into your nature—they are quite enough, 

and more than enough for me!  They are equal to anything ever required of the 

mistress of a quiet parsonage-house—the place in which I shall pass my days, 

wherever it may be situated.  O Fancy, I have watched you, criticized you even 

severely, brought my feelings to the light of judgment, and still have found them 

rational, and such as any man might have expected to be inspired with by a 

woman like you!  So there is nothing hurried, secret, or untoward in my desire to 

do this.  Fancy, will you marry me?» 

No answer was returned. 

Адресатка не відповідає на запитання адресанта та залишає поза 

увагою його емоційні аргументи, тому він переходить до логічної стадії 

аргументації. 

б) логічна аргументація 

«Don’t refuse; don’t», he implored.  «It would be foolish of you—I mean 

cruel!  Of course we would not live here, Fancy.  […] Your musical powers shall 

be still further developed; you shall have whatever pianoforte you like; you shall 
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have anything, Fancy, anything to make you happy—pony-carriage, flowers, 

birds, pleasant society; yes, you have enough in you for any society, after a few 

months of travel with me!  Will you, Fancy, marry me?» 

Адресант використовує логічну аргументацію, перелічуючи 

матеріальні блага, які адресатка отримає, побравшись із ним, та ще раз 

застосовує повторюваний квестив щодо одруження. 

ОСТАТОЧНА ВІДПОВІДЬ АДРЕСАНТА: сумніви, позитивна 

відповідь  

Another pause ensued, varied only by the surging of the rain against the 

window-panes, and then Fancy spoke, in a faint and broken voice. 

«Yes, I will», she said. 

«God bless you, my own!»  He advanced quickly, and put his arm out to 

embrace her.  She drew back hastily.   

«No no, not now!» she said in an agitated whisper.  «There are things;… but 

the temptation is, O, too strong, and I can’t resist it; I can’t tell you now, but I 

must tell you!  Don’t, please, don’t come near me now!  I want to think, I can 

scarcely get myself used to the idea of what I have promised yet.»  The next 

minute she turned to a desk, buried her face in her hands, and burst into a 

hysterical fit of weeping.  «O, leave me to myself!» she sobbed; «leave me!  O, 

leave me!» [280]. 

Фенсі вже пообіцяла свою руку та серце Діку, проте аргументи 

Мейболда та його матеріальні обіцянки щасливого життя змушують її 

сумніватись і пристати на його пропозицію. Проте цю згоду не можна 

вважати повною  – хоча Фенсі спочатку погоджується на одруження, вона все 

ж і далі сумнівається та перебуває у напруженому емоційному стані. 

Свідченням високої емоційності є як невербальні характеристики її 

мовленнєвої поведінки (agitated whisper; hysterical fit of weeping), так і 

вербальні засоби: перервані мовленнєві акти (There are things;….), еліптичні 

конструкції (I can’t tell you now, but I must tell you! ), використання окличних 

речень, повторювані директиви (leave me!  O, leave me!). 
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Адресант досяг своєї комунікативної мети – отримав формальну згоду 

на шлюб, проте схвильованість і збентеження дівчини є показником 

подальших складнощів у їхніх стосунках. Урешті-решт заручини буде 

скасовано, оскільки вікарій дізнається, що Фенсі вже прийняла пропозицію 

іншого. 

Проведений аналіз діалогічних інтеракцій дає змогу стверджувати, що 

реалізацію мовленнєвих жанрів при дотриманні чіткої сценарної структури, 

тобто жорстко формалізовані діалоги, характеризує негативна або частково 

негативна результативність. Окрім того, подібна суворо регламентована 

комунікативна взаємодія здебільшого виникає між учасниками, стосунки 

яких не є інтимізованими, які не проходили етап первісної формалізації 

романтичних відносин – попереднього освідчення в коханні. Можна зробити 

висновок про те, що учасники діалогічної взаємодії вдаються до сценарного 

перебігу комунікації у разі невпевненості у позитивному результаті 

інтеракції, що у свою чергу пояснюється сумнівами в наявності в адресата 

романтичних почуттів.  

 

2.2.2.2. Мовленнєвий жанр «пропозиція руки та серця» м’якої 

формалізації. Аналізований мовленнєвий жанр, завдяки своєму винятковому 

аксіологічному навантаженню, допускає варіативність форм вираження 

відповідних комунікативних дій, а також пропускання сценарних стадій 

спілкування. Завдяки цьому відбувається реалізація м’якої формалізації 

запропонованого жанру, що передбачає різноманітні відхилення від 

параметрів ритуалізації. Незважаючи на це, смисловим ядром жанру завжди 

залишається діада прохання-відповідь «Will you marry me? – Yes/No», що 

може набувати різних варіантів мовленнєвого оформлення. 

Відхилення від суворої конвенційності, сценарності та унормованості 

жанру «пропозиція руки та серця» у м’якій формалізації у фікціональному 

дискурсі Томаса Гарді може набувати низки проявів: 1) недотримання 
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сценарного розгортання; 2) обмін традиційними гендерними ролями; 3) 

зміщення смислового центру аргументації; 4) відсутність ядерного прохання. 

1. Недотримання стадійного сценарного розгортання 

комунікативної ситуації «пропозиція руки та серця», що може виявлятись у 

пропусканні етапів послідовності ритуалізованих дій. Така девіація є 

типовою для мовленнєвого жанру «пропозиція руки та серця» м’якої 

формалізації і комбінується, зазвичай, з іншими проявами м’якості 

жанропрояву.  

«Will you go, dearest? Come secretly with me to Bristol, marry me, and turn 

our backs upon this dog-hole of England for ever? Say Yes» 

«I want to get away from here at almost any cost», she said with weariness, 

«but I don't like to go with you. Give me more time to decide» [275]. 

Так, у розмові між Деймоном і Юстасією пропозиція про одруження не 

є топікальною темою інтеракції: про неї говорять побіжно, лише як про один 

із кроків на шляху до втечі з Англії.  Таким чином, комуніканти не 

використовують конвенційні сценарні кроки, характерні для шлюбних 

пропозицій. При цьому обидва учасники діалогу не вважають одруження 

чимось важливим, що призводить до загального зниження ритуалізованості 

жанру. 

2. Обмін традиційними гендерними ролями у стосунках адресант- 

адресат. Так, у діалозі Версавії та фермера Оука з роману «Far from the 

Madding Crowd» саме жінка виступає ініціатором пропозиції, певним чином 

порушуючи соціальні норми, приходячи додому до чоловіка та прямо 

натякаючи на можливість шлюбу між ними: 

«Bathsheba», he said, tenderly and in surprise, and coming closer: «if I only 

knew one thing–whether you would allow me to love you and win you, and marry 

you after all—if I only knew that!» 

«But you never will know», she murmured. 

«Why?» 

«Because you never ask» 
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«Oh–Oh!» said Gabriel, with a low laugh of joyousness.  «My own dear…»   

[270]. 

Такий вибір мовленнєвої поведінки з боку Версавії пояснює значний 

ступінь її знайомства зі співрозмовником, а також те, що його почуття до неї 

не викликають жодних сумнівів. Так, хоча їхні стосунки не проходили стадії 

первісної формалізації (освідчення у коханні), Оук уже робив пропозицію, 

що була зустрінута рішучою відмовою. Окрім того, Версавія не повністю 

перебирає на себе функцію ініціатора пропозиції, а лише спрямовує 

діалогічну інтеракцію за допомогою непрямої згоди, що набуває форми 

констативів «But you never will know» та «Because you never ask» 

Цікаво також, що свідченням того, чи зрозумів чоловік натяк, є різке 

збільшення комунікативної дистанції між ними у його останній репліці, що 

досягається використанням посиленого присвійного займенника my own і 

пестливого субстантивованого прикметника dear. 

Версавія, хоча і виступає у ролі Нової жінки, ініціюючи пропозицію, 

все ж залишає ініціативу чоловікові, віддаючи належне вікторіанським 

нормам поведінки. 

Схоже відхилення спостерігаємо й у випадках, коли для одруження є 

вагомі причини, про які повідомляє жінка. Так, у романі «Jude the Obscure» 

Арабелла сповіщає Джудові про свою вагітність: 

«How do you know it is not too late?» she said.  «That's all very well to say!  

I haven't told you yet!» and she looked into his face with streaming eyes. 

«What?» he asked, turning pale.  «Not...?» 

«Yes!  And what shall I do if you desert me?» 

«Oh, Arabella…how can you say that, my dear!  You KNOW I wouldn't 

desert you!» 

«Well then…» 

«I have next to no wages as yet, you know; or perhaps I should have thought 

of this before...  But, of course if that's the case, we must marry!  What other thing 

do you think I could dream of doing?» [271]. 
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Цікавим видається те, що Арабелла не озвучує факт своєї вагітності 

експліцитно, вдаючись до непрямих натяків: еліптичних конструкцій (I 

haven't told you yet!) і невербальних засобів (she looked into his face with 

streaming eyes).  Пізніше виявиться, що тактика, обрана нею, була прямим 

маніпулюванням, яке мало змусити опонента одружитися. Питання And what 

shall I do if you desert me? містить у собі непрямий докір Джуду, а також 

попередження стосовно неминучості шлюбу. 

Утім, як бачимо, в обох випадках жінки лише імпліцитно натякають на 

необхідність одруження, ніколи не вдаючись до прямих пропозицій. Останнє 

слово, в даному разі ядерне питання, має бути озвучене чоловіком. 

Дещо іншу ситуацію спостерігаємо у розгортанні діалогічної інтеракції 

між Томазін і Деймоном у романі «The Return of the Native»: 

«Yes. Those who don't like you whisper things which at moments make me 

doubt you. We mean to marry, I suppose, don't we?» 

«Of course we do. We have only to go to Budmouth on Monday, and we 

marry at once» 

«Then do let us go! — O Damon, what you make me say!» She hid her face 

in her handkerchief. «Here am I asking you to marry me, when by rights you 

ought to be on your knees imploring me, your cruel mistress, not to refuse you, 

and saying it would break your heart if I did. I used to think it would be pretty 

and sweet like that; but how different!»  

«Yes, real life is never at all like that» 

«But I don't care personally if it never takes place», she added with a little 

dignity; «no, I can live without you. It is Aunt I think of. She is so proud, and thinks 

so much of her family respectability, that she will be cut down with mortification if 

this story should get abroad before—it is done. My cousin Clym, too, will be much 

wounded» [275]. 

Дівчина розуміє девіантність своєї поведінки стосовно тодішніх  

соціальних норм, вибудовуючи чітке протиставлення пропозиції руки та 

серця жорсткій формалізації (you ought to be on your knees imploring me, your 
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cruel mistress, not to refuse you, and saying it would break your heart if I did) та 

реальній ситуації (real life is never at all like that). Причиною для такої 

мовленнєвої поведінки є те, що пара вже досягла попередньої згоди про 

одруження, яке не відбулося через низку причин, а тепер Томазін 

сумнівається у тому, що її співрозмовник усе ще хоче побратися з нею. Вона 

турбується не про себе, оскільки про кохання до Деймона вже не йдеться (I 

can live without you), дівчина вважає одруження необхідним із точки зору 

респектабельності своєї родини, що визначала поведінку вікторіанської доби. 

Подальше розгортання інтеракції демонструє невдоволення схожим обміном 

традиційними ролями, що висловлює співрозмовник дівчини Деймон, ім’я 

якого теж має символічне навантаження. Томазін змальована як уособлення 

вікторіанського Янгола, котрого Деймон-демон спокушає, примушує вийти 

за межі моралі та її уявлень про доброчесну поведінку, оскільки сам він 

заперечує цінності та моральні засади своєї доби. 

3. Зміщення смислового центру аргументації щодо прийняття 

пропозиції від адресанта повідомлення на його адресата у поєднанні з 

імпліцитним програмуванням ствердної відповіді співрозмовника у ядерному 

проханні. 

Так, у романі «A Pair of Blue Eyes» Стівен розпочинає розмову про 

одруження без будь-яких передмов і вступів: 

«And you do care for me and love me?» said he. 

«Yes.» 

«Very much?» 

«Yes.» 

«And I mustn't ask you if you'll wait for me, and be my wife some day?» 

[268]. 

Адресант уважає почуття закоханості достатньою підставою для 

одруження. Отримавши позитивну відповідь на перший квестив, він одразу ж 

переходить до ядерного питання, яке набуває форми імпліцитної  ствердності 

завдяки вживанню модального дієслова must у заперечній формі. Таким 
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чином, мовець непрямо демонструє впевненість у позитивній відповіді 

адресата повідомлення. Окрім того, адресант використовує риторичний 

принцип тріади: він ставить два питання, на які отримує ствердні відповіді, а 

після цього ставить третє, найбільш важливе для нього, сподіваючись, що 

адресат, за аналогією з попередніми, відповість згодою і на нього.  

Квестиви імпліцитної ствердності And.. зустрічаємо також у романі 

«Under the Greenwood Tree» у діалогічній інтеракції між Фенсі та Діком. 

Обидва співрозмовники впевнені у своїх почуттях, оскільки пройшли стадію 

первісної формалізації любовних стосунків (освідчення у коханні). Хоча 

адресант (Дік) і питає про одруження, він розпочинає із твердження Let's do 

it!, аргументуючи свою пропозицію квестивами та, подібно до Діка, 

використовує  три запитання: 

«Let's do it!  I mean get engaged», said Dick.  «Now, Fancy, will you be my 

wife?» (…) 

«You couldn't help looking so, whether you tried or no.  And, Fancy, you do 

care for me?» 

«Yes» 

«Very much?» 

«Yes» 

«And you'll be my own wife?»  [280]. 

Стівен і Дік не вдаються до аргументації, традиційної для 

аналізованого мовленнєвого жанру, декларуючи свої почуття та 

перераховуючи логічні аргументи для одруження. Цікавим є те, що 

аргументація тут набуває зворотнього напрямку: традиційно у пропозиції 

руки та серця адресант пояснює необхідність одружитись і переконує 

співрозмовника пристати на пропозицію, виходячи з власних почуттів. У 

розглянутій ситуації причиною для одруження стають почуття особи, що 

приймає рішення про згоду чи відмову, тобто смисловим центром 

аргументації є не адресант, а адресат. Подібний підхід допомагає зняти 

конотацію надмірної самовпевненості, що могла виникнути через уживання 
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ядерного питання з імпліцитно запрограмованою позитивною  відповіддю 

жінки. Схематичне зображення такого розгортання пропозиції може набути 

вигляду, за якого варіант №1 репрезентує напрям аргументації, типовий для 

розгортання мовленнєвого жанру «пропозиція руки та серця» жорсткої 

формалізації ( I love you. That’s why we should marry), а варіант №2 – м’яку 

формалізацію жанру (You love me. That’s why we should marry). 

№1                                                                                                  

 

 

 

№2 

 

 

 

Рис. 2.4. Направленість аргументації в мовленнєвому жанрі 

«пропозиція руки та серця» 

4. Відсутність ядерного прохання Will you marry me?, яке заміщає 

твердження, що не допускає негативної відповіді адресата. Причиною для 

схожої мовленнєвої поведінки адресанта може бути наявність вагомої 

причини для одруження, наприклад, вагітність жінки, як у проаналізованій 

вище діалогічній інтеракції між Арабеллою та Джудом. Схожу особливість 

демонструє і діалог між Фенсі та Діком: 

„You do know, that even if I care very much for you, I must remember that I 

have a difficult position to maintain.  The vicar would not like me, as his 

schoolmistress, to indulge in a tete-a-tete anywhere with anybody» 

«But I am not any body!» exclaimed Dick. 

«No, no, I mean with a young man;» and she added softly, «unless I were 

really engaged to be married to him» 

«Is that all?  Then, dearest, dearest, why we'll be engaged at once, to be 

sure we will, and down I sit!  There it is, as easy as a glove!» [281]. 
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Інтеракція демонструє часове заміщення ролей комунікантів: Фенсі 

вказує Діку на неприпустимість свого перебування у кімнаті з чоловіком, із 

яким вона навіть не заручена, тим самим натякаючи на необхідність 

формалізації їхніх стосунків. Така поведінка співрозмовника дає Дікові змогу 

почуватися впевненим в одержанні ствердної відповіді на пропозицію про 

одруження, він навіть каже, що це as easy as a glove. Але подальше 

розгортання інтеракції та відсутність швидкої згоди Фенсі усе ж змушують 

його зробити їй експліцитну пропозицію: «And you'll be my own wife?» 

Проаналізовані ситуації пропозиції руки та серця у фікціональному 

дискурсі дають змогу виокремити такі причини реалізації мовленнєвого 

жанру у м’якій формалізації: 

- упевненість в отриманні згоди та позитивній результативності 

інтеракції, що, як правило, є наслідком: 

- значного ступеня інтимізації стосунків співрозмовників; 

- наявності вагомих причин, які спонукають до одруження (наприклад, 

вагітність чи руйнування репутації дівчини); 

- імпліцитне провокування пропозиції жінкою; 

- спонтанність рішення про доцільність зробити пропозицію; 

- висока емоційність співрозмовників, як правило, викликана глибиною 

та інтенсивністю почуття кохання між ними; 

- позамовна ситуація (загроза від’їзду одного з комунікантів, 

надзвичайні умови, в яких зроблена пропозиція, тощо). 

Проаналізовані діалогічні інтеракції мовленнєвого жанру «пропозиція 

руки та серця» дають змогу зробити висновок про взаємозалежність типу 

формалізації жанру та подальшого розгортання любовних стосунків. Як уже 

було зазначено, реалізація пропозиції у жорсткій формалізації зазвичай має 

негативну або частково негативну результативність. З іншого боку, 

пропозиції м’якої формалізації найчастіше репрезентують щасливі любовні 

стосунки. Це можна пояснити тим, що дійсно закоханим комунікантам не до 

снаги дотримуватися суворих норм конвенційності та сценарності 
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мовленнєвого жанру через їхню підвищену емоційність. Окрім того, 

впевненість у взаємності свого любовного почуття передбачає більший 

ступінь довіри до співрозмовника, зниження страху «втрати обличчя» та 

більшу інтимізацію міжособистісних стосунків, що водночас дає змогу 

мовцю використовувати ширший набір мовленнєвих тактик і засобів для 

вираження своїх почуттів і реалізації своєї комунікативної інтенції. 

Узагальнені прагмакогнітивні характеристики мовленнєвого жанру 

«пропозиція руки та серця» відображено у Рис. 2.5. 

 

Рис. 2.5. Аргументативно-ритуальний мовленнєвий жанр «пропозиція 

руки та серця» 

Висновки до розділу 2 

 

1. Найбільш репрезентативними мовленнєвими жанрами гармонійного 

діалогічного любовного дискурсу у романах Томаса Гарді є жанри 

«знайомство» та «пропозиція руки та серця».  

2. Визначальною рисою мовленнєвого жанру «знайомство» є відхід від 

традиційної сценарності та конвенційності цього жанру в інших типах 

дискурсів вікторіанського спілкування: відсутність мовленнєвого акту 

«знайомство»; «усіченість» мовленнєвого жанру; перехід до залицянь та 

флірту; порушення етикетних норм жінкою. 
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3. Специфіку реалізації цього мовленнєвого жанру в любовному 

дискурсі визначають фатична інтенція та інтенція щодо скорочення 

комунікативної дистанції між комунікантами. Виникнення фатичної  інтенції 

може бути спровоковане як внутрішніми, так і зовнішніми (етикетність, 

помилка ідентичності, інструментальні мотиви) мотивами, а встановлення 

контакту між співрозмовниками відбувається за допомогою інтерогативної 

тактики, тактики стверджувальної ідентифікації співрозмовника, тактики 

самоідентифікації, тактики зауважень загального характеру, а також за 

допомогою комбінування вищеперелічених тактик. 

4. Інтенція щодо скорочення комунікативної дистанції між 

співрозмовниками реалізується за допомогою стратегії самопрезентації; 

інтерогативної стратегії; стратегії ввічливості (насамперед позитивної), 

стратегії позитивного оцінювання; стратегій залицяння та флірту. 

5. Найбільш репрезентативним мовленнєвим жанром, що опроявлює 

етап інтенсифікації та стабілізації любовних стосунків, виступає жанр 

«пропозиція руки та серця», що є вербалізацією інтерперсональної 

екзистенційної людської комунікативної ситуації, та визначається у межах 

дослідження як аргументативно-ритуальний. Виокремлено такі параметри 

ритуалізації мовленнєвого жанру «пропозиція руки та серця»: висока 

тональність, емоційна маркованість, драматургічність, метою діалогічної 

інтеракції є ініціація, сценарність (повторюваність). 

6. Мовленнєвий жанр «пропозиція руки та серця» може 

характеризуватися жорсткою або м’якою формалізацією дискурсивних форм, 

залежно від того, наскільки чітко фіксованими є ті чи інші сценарні 

параметри ситуації ритуальної взаємодії. Підтип м’якої формалізації  може 

набувати низки проявів: недотримання стадійного сценарного розгортання 

комунікативної ситуації, обмін традиційними гендерними ролями у 

стосунках адресат-адресант, зміщення смислового центру аргументації щодо 

прийняття пропозиції від адресанта повідомлення на його адресата, 

відсутність ядерного прохання Will you marry me? 
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7. Аргументативність аналізованого жанру визначається загальною 

комунікативно-прагматичною настановою адресанта (ініціатора ситуації 

спілкування) переконати адресата за допомогою різноманітних тактик і 

стратегій аргументації в доцільності прийняття пропозиції руки та серця та 

наданні згоди одружитися. Провідною комунікативною стратегією, що 

реалізує аргументативність жанру, є стратегія переконання, яка 

розкривається за допомогою тактик твердження, прохання, обіцянки, 

інтерогації.  

Основні положення цього розділу висвітлені в одноосібних публікаціях 

дисертантки [32; 33; 35; 37; 38; 39; 179].  
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РОЗДІЛ 3 

 КОНФЛІКТНИЙ ДІАЛОГІЧНИЙ ЛЮБОВНИЙ ДИСКУРС У 

РОМАНАХ ТОМАСА ГАРДІ  

 

3.1. Комунікативно-рольове позиціонування, стратегії та тактики 

учасників у мовленнєвому жанрі «суперечка закоханих» 

 

Розглядаючи когнітивно-прагматичні особливості реалізації 

конфліктних діалогічних інтеракцій, за результатами проведеного аналізу 

можемо побудувати фрейм суперечки закоханих у романах Томаса Гарді. 

Фреймова структура жанру «суперечка закоханих» у романах Томаса 

Гарді продемонстрована у Рис. 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Фрейм «суперечка закоханих» у романах Томаса Гарді 

 

Фрейм «суперечка закоханих» є стереотипною ситуацією та передбачає 

низку обов’язкових компонентів: учасників конфліктної інтеракції, чиї 

Конфронтація 

Суперник 
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інтереси перетинаються; зіткнення інтересів, поглядів, позицій комунікантів; 

мовленнєві дії учасників діалогічної взаємодії. До необов’язкових 

компонентів фрейму може належати третя особа, яка непрямо бере участь у 

конфлікті (наприклад, суперник – у разі конфліктів через ревнощі). 

Розвиток конфлікту у межах стереотипної ситуації-фрейму може бути 

реалізований у формі низки сценаріїв перебігу конфліктних інтеракцій 

закоханих, а сама фреймова модель не є жорсткою та передбачає варіювання 

компонентів і їхнє позиціонування. 

Виходячи із вищезназначеного, пропонуємо вирізняти такі типи 

учасників конфліктної інтеракції: 

1) ініціатор (суб’єкт, що провокує виникнення конфлікту). Варто 

відзначити, що в любовному дискурсі ініціатор нерідко діє імпліцитно, 

провокуючи іншого учасника діалогу до початку комунікативної взаємодії. 

2) опонент (суб’єкт, якого залучає до конфліктної інтеракції інша 

сторона). Залежно від комунікативної поведінки, можна класифікувати два 

підтипи опонента інтеракції: 

 активний опонент, якого може характеризувати 

егоцентризм мовленнєвої поведінки, комунікативною метою 

якого є ствердження домінування власної думки та «перемога» 

над співрозмовником; 

 пасивний опонент, комунікативною метою якого є 

залагодження конфлікту за допомогою низки тактик (погодження 

з думкою ініціатора, мовчання, заспокоювання та вмовляння). 

Активним опонентом у суперечці зі своїм чоловіком виступає Цитерія з 

роману «Desperate Remedies». Діалог відбувається після того, як вона 

дізналася, що Менстон убив свою законну дружину, аби мати змогу 

обвінчатися з Цитерією. Після цього жінка зачиняється в готельному номері 

та відмовляється пускати чоловіка.  

«Cytherea,» he said, «let me come in: I am your husband.» 
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«No,» she replied, still not realizing the magnitude of her peril. «If you 

want to speak to us, wait till my brother comes.» 

«O, he's not at home? Cytherea, I can't live without you! All my sin has been 

because I love you so! Will you fly with me? I have money enough for us both-only 

come with me.» 

«Not now… not now.» 

«I am your husband, I tell you, and I must come in.» 

«You cannot,» she said faintly. His words began to terrify her. 

«I will, I say!» he exclaimed. «Will you let me in, I ask once more?» 

«No… I will not,» said Cytherea. 

«Then I will let myself in!» he answered resolutely. «I will, if I die for it!» 

[269]. 

Менстон, чоловік Цитерії,  прагне відстояти свою позицію, вдаючись 

спочатку до тактики вмовлянь і декларування почуттів («I can't live without 

you! All my sin has been because I love you so! Will you fly with me? I have 

money enough for us both-only come with me.»), коли ж ця тактика виявилася 

неефективною, переходить до тактики прямої вербальної агресії і тактики 

залякування та погроз: «Then I will let myself in!' he answered resolutely. 'I will, 

if I die for it!». Цитерія у відповідь займає активну конфронтаційну позицію, 

відмовляючись відчинити двері та прийняти його умови. Вона не вдається до 

аргументування, що можна пояснити як її емоційним станом (вона налякана: 

«His words began to terrify her»), так і тим, що, згідно з правовими нормами 

кінця ХІХ сторіччя, дружина виступала фактично «власністю» чоловіка та 

мала в усьому його слухатися (до цього апелює сам Менстон «let me come in: 

I am your husband»). Саме тому Цитерія покладає обов’язок з урегулювання 

конфлікту на іншого чоловіка, котрий може виступити у ролі її представника 

– на свого брата, прибуття якого вона очікує. 

Розглянемо діалогічну конфліктну інтеракцію у романі Томаса Гарді 

«Under the Greenwood Tree» з точки зору запропонованої класифікації. 

Конфліктна ситуація виникає між двома закоханими, Діком і Фенсі, що 
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нещодавно заручилися. Фенсі любить кокетувати з чоловіками та не бачить у 

цьому нічого поганого, проте Дік уважає таку поведінку нареченої 

неприпустимою. Після чергової невимушеної розмови Фенсі з подорожніми 

Дік ображається та використовує тактику мовчання для демонстрації свого 

невдоволення. Нарешті Фенсі не витримує і вступає у діалог для з’ясування 

стосунків із коханим. 

«Why are you so silent?» she said, after a while, with real concern. 

«Nothing.» 

«Yes, it is, Dick.  I couldn’t help those people passing.» 

«I know that.» 

«You look offended with me.  What have I done?» 

«I can’t tell without offending you.» 

«Better out.» 

«Well», said Dick, who seemed longing to tell, even at the risk of offending 

her, «I was thinking how different you in love are from me in love.  Whilst those 

men were staring, you dismissed me from your thoughts altogether, and—» 

«You can’t offend me further now; tell all!» 

«And showed upon your face a pleased sense of being attractive to ’em.» 

«Don’t be silly, Dick!  You know very well I didn’t.» 

Dick shook his head sceptically, and smiled. 

«Dick, I always believe flattery if possible—and it was possible then.  Now 

there’s an open confession of weakness.  But I showed no consciousness of it.» 

[….] 

«By the way, Fancy, do you know why our quire is to be dismissed?» 

«No: except that it is Mr. Maybold’s wish for me to play the organ.» 

«Do you know how it came to be his wish?» 

«That I don’t.» 

«Mr. Shiner, being churchwarden, has persuaded the vicar; who, however, 

was willing enough before.  Shiner, I know, is crazy to see you playing every 
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Sunday; I suppose he’ll turn over your music, for the organ will be close to his 

pew.  But—I know you have never encouraged him?» 

«Never once!» said Fancy emphatically, and with eyes full of earnest 

truth.  »I don’t like him indeed, and I never heard of his doing this before!  I have 

always felt that I should like to play in a church, but I never wished to turn you and 

your choir out; and I never even said that I could play till I was asked.  You don’t 

think for a moment that I did, surely, do you?» 

«I know you didn’t, dear.» 

«Or that I care the least morsel of a bit for him?» 

«I know you don’t» [280]. 

Хоча справжнім ініціатором конфлікту виступає Дік, він провокує 

Фенсі до початку розмови, вдаючись до тактики мовчання та демонструючи 

таким чином невдоволення її поведінкою. Фенсі відчуває власну провину, 

тому палко запевняє коханого у своїй невинуватості. Запропонований 

конфліктний діалог ведуть закохані, що перебувають у гармонійних 

любовних стосунках, про що свідчать інтимні звертання «dear», загальна 

м’яка тональність висловлювань, відсутність прямих звинувачень (Дік м’яко 

докоряє Фенсі, вказуючи на відмінності у їхній когнітивній картині світу, що 

стосується кохання та припустимої поведінки закоханих: «I was thinking how 

different you in love are from me in love.  Whilst those men were staring, you 

dismissed me from your thoughts altogether, and—»). Фенсі належить до 

пасивного типу опонентів конфліктної взаємодії, оскільки заперечує свою 

провину, зізнається, що могла вчинити непорядно лише несвідомо, а також 

активно виправдовується, використовуючи експресивні висловлювання 

«Never once!»;  »I don’t like him indeed, and I never heard of his doing this 

before!», емфатичні квестиви «You don’t think for a moment that I did, surely, do 

you?»; «Or that I care the least morsel of a bit for him?». Окрім того, Фенсі 

часто називає коханого на ім’я («Yes, it is, Dick.», ««Don’t be silly, Dick!»), 

чим несвідомо підкреслює близькість стосунків між ними (дія роману 
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розгортається у ХІХ сторіччі, коли схожа інтимність між незнайомими 

людьми була неприпустимою). 

Проведений аналіз конфліктних інтеракцій у межах любовного 

дискурсу в романах Томаса Гарді продемонстрував, що переважна більшість 

опонентів пасивного типу є жінками, це може певною мірою пояснювати час 

написання романів (кінець ХІХ сторіччя) і загальна гендерна нерівність тих 

часів, яка позбавляла жінку рівноправності навіть у любовних стосунках. 

Зокрема, у наведеному прикладі конфлікту Цитерії та Менстона, жінка, хоча 

й займає конфронтаційну позицію, все ж утримується від розгорнутого 

опонування та очікує іншого чоловіка, свого брата, для врегулювання 

конфлікту. 

Як свідчать результати аналізу, комунікативну поведінку ініціатора та 

активного опонента у конфліктній інтеракції найчастіше визначає стратегія 

вербальної агресії, що становить комплекс мовленнєвих дій, викликаних 

негативними емоціями та бажанням домінувати у діалогічній взаємодії.  

Спираючись на дослідження Ю.В. Щербиніної [164], виокремлюємо 

низку типів вербально-агресивних тактик співрозмовників. Під вербально-

агресивними тактиками розуміємо дії мовця, що вербалізують його агресивне 

ставлення до співрозмовника або третіх осіб. Залежно від того, чи 

маніфестується безпосередньо ілокуція мовця під час спілкування, 

розділяємо прямі та непрямі вербально-агресивні тактики, до яких належать: 

1) тактика образи; 2) тактика погрози; 3) тактика грубої вимоги; 4) тактика 

грубої відмови; 5) тактика звинувачення та докору; 6) тактика іронії. 

1. Тактика образи формується на основі свідомого прагнення адресанта 

зачепити адресата повідомлення, та може бути як прямою (застосування 

інвектив), так і непрямою (порівняння з відомими негативними постатями, 

натяки, іронія). 

Так, під час суперечки через необхідність убити порося між 

подружжям Арабелли та Джуда з роману «Jude the Obscure», жінка 

використовує тактику прямої образи, щоб нав’язати чоловікові свою волю. 
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«Upon my soul I would sooner have gone without the pig than have had this 

to do!» said Jude. «A creature I have fed with my own hands» 

«Don't be such a tender-hearted fool! There's the sticking-knife—the one 

with the point. Now whatever you do, don't stick un too deep» 

«I'll stick him effectually, so as to make short work of it. That's the chief 

thing» [271]. 

Хоча Арабелла намагається пом’якшити образу, використовуючи 

негативну форму імперативу («Don't be such a tender-hearted fool!»), подібна 

інвективність є порушенням гармонійності любовних стосунків, що існували 

у діаді. Конфлікт, який виникає між закоханими, розкриває відмінність у 

їхніх світоглядах, що пізніше стане причиною розлучення.  

2. Тактика погрози складається з прямого або непрямого висловлення 

щодо завдавання адресату фізичної чи моральної шкоди. У межах любовного 

дискурсу погрози, як правило, стосуються позбавлення кохання у разі 

недотримання вимог мовця-агресора, однак можуть стосуватися й інших 

аспектів взаємодії в романтичній діаді. 

Так, Хенчард і Лучетта з роману «The Mayor of Casterbridge» раніше 

були поєднані таємними романтичними стосунками, але чоловік не квапився 

одружитись із коханою. Коли дівчина раптово отримує спадок, Хенчард 

прагне зробити їхні стосунки офіційними, але вона вже встигла покохати 

іншого. У відповідь на це, чоловік вдається до погрози розкрити природу 

їхніх стосунків суспільству. 

«The only thing she could say was, «I was a poor girl then; and now my 

circumstances have altered, so I am hardly the same person» 

«That's true. And it makes the case awkward for me. But I don't want to 

touch your money. I am quite willing that every penny of your property shall 

remain to your personal use. Besides, that argument has nothing in it. The man 

you are thinking of is no better than I» 

«If you were as good as he you would leave me!» she cried passionately. 
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This unluckily aroused Henchard. «You cannot in honour refuse me», he 

said. «And unless you give me your promise this very night to be my wife, before 

a witness, I'll reveal our intimacy—in common fairness to other men!» [274]. 

Погроза Хенчарда є дієвою, оскільки дія роману відбувається у ХІХ 

сторіччі, коли бездоганна репутація була необхідна жінці для вдалого 

заміжжя. Будь-який таємний романтичний зв'язок міг зруйнувати її надію не 

лише на шлюб, але й на можливість стати повноцінним членом суспільства. 

3. Тактика грубої вимоги виявляється у прагненні примусити 

співрозмовника виконати певну дію. 

Під час розмови з чоловіком Арабелла з роману «Jude the Obscure» 

негативно відгукується про Сью, заради якої він колись її покинув. Джуд 

різко реагує на слова дружини. 

«Almost as soon as the words were spoken Jude sprang from the chair, and 

before Arabella knew where she was he had her on her back upon a little couch 

which stood there, he kneeling above her. 

«Say another word of that sort», he whispered, «and I'll kill you—here and 

now! I've everything to gain by it—my own death not being the least part. So don't 

think there's no meaning in what I say!» 

«What do you want me to do?» gasped Arabella. 

«Promise never to speak of her» 

«Very well. I do» 

«I take your word», he said scornfully as he loosened her. «But what it is 

worth I can't say» 

«You couldn't kill the pig, but you could kill me!» 

«Ah—there you have me! No—I couldn't kill you—even in a passion. Taunt 

away!» [271]. 

Аби здобути перемогу в суперечці, Джуд вдається до тактики погрози 

(I'll kill you), а також до тактики грубої вимоги (Promise never to speak of her; 

Taunt away!). Обрані тактики виявляються дієвими, оскільки Арабелла 

погоджується з вимогами. 
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4. Тактика грубої відмови полягає в категоричному неприйнятті вимог 

чи позиції співрозмовника та відмові досягти компромісного рішення. 

До тактики відмови вдається Цитерія з роману «Desperate Remedies» 

під час розмови зі своїм чоловіком Менстоном. Вона категорично 

відмовляється відчинити двері та пустити його до кімнати, щоб з‘ясувати 

стосунки. 

«Manston was alarmed, and knocked at the door. «Cytherea!» 

«I am unwell, I cannot see you,» she said.  

«Are you seriously ill, dearest? Surely not.» 

«No, not seriously.» 

«Let me come in; I will get a doctor.» 

«No, he can't see me either» [269]. 

Тактику відмови зазвичай використовують мовці, які не впевнені у 

можливості своєї перемоги в конфлікті. Тому вони намагаються якомога 

лаконічніше обстоювати свою конфронтаційну позицію. 

5. Тактика звинувачення та докору, висловлених у грубій формі, також 

належить до агресивних комунікативних дій мовця.  

Під час суперечки між Тесс та Ейнджелом із роману «Tess of the 

d'Urbervilles», дружина зізнається, що після їхнього вчорашнього конфлікту 

хотіла покінчити життя самогубством. Це зізнання ще більше розлючує 

чоловіка. 

«The unexpected quality of this confession, wrung from her, and not 

volunteered, shook him perceptibly. But he still held her, and, letting his glance fall 

from her face downwards, he said, «Now, listen to this. You must not dare to 

think of such a horrible thing! How could you! You will promise me as your 

husband to attempt that no more» 

«I am ready to promise. I saw how wicked it was» 

«Wicked! The idea was unworthy of you beyond description» [272]. 
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Агресивність докорів і звинувачення Ейнджел застосовує не лише для 

того, щоб відстояти власну думку в суперечці, але й переконати Тесс у 

неправильності її вчинку.  

6. Тактика іронії полягає в контрасті між прямим і непрямим змістом 

висловлювання. За допомогою тактики іронії мовець непрямо висловлює 

свою оцінку ситуації. 

Суперечка між Климом і Юстасією з роману «The Return of the Native» 

охоплює декілька тематичних складових, однією з яких є ревнощі та 

обурення чоловіка, котрий знайшов лист іншого, збережений дружиною. 

«By no stretch of meaning could any but a harmless construction be placed 

upon a single one of the letters themselves. The solitary exception was an empty 

envelope directed to her, and the handwriting was Wildeve's. Yeobright held it up. 

Eustacia was doggedly silent. 

«Can you read, madam? Look at this envelope. Doubtless we shall find 

more soon, and what was inside them. I shall no doubt be gratified by learning in 

good time what a well-finished and full-blown adept in a certain trade my lady 

is» 

«Do you say it to me—do you?» she gasped» [275]. 

За допомогою іронічного висловлювання «what a well-finished and full-

blown adept in a certain trade my lady is» Клим завуальовано ображає свою 

дружину, звинувачуючи її у подружній зраді. Іронія також досягається тим, 

що він називає Юстасію «lady», а це створює контраст із не гідною 

справжньої леді поведінкою, яку чоловік їй закидає. 

Агресивна стратегія ініціатора й активного опонента у конфліктній 

інтеракції, як правило, реалізується за допомогою комбінації з декількох 

наведених комунікативних тактик. 

Натомість, комунікативна поведінка пасивного опонента у конфліктній 

інтеракції найчастіше визначена стратегією толерантності, що спрямована 

на припинення вербальної агресії співрозмовника за допомогою низки 

комунікативних тактик. Спираючись на класифікацію, розроблену             
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Ю.В. Щербиніною [164], а також на результати проведеного аналізу 

конфліктних діалогічних інтеракцій у любовному дискурсі романів Томаса 

Гарді, визначаємо низку тактик толерантності, які можуть використовувати 

мовці в ситуації конфліктної взаємодії в любовному дискурсі: 1) тактика 

ігнорування вербальної агресії; 2) засудження агресивної комунікативної 

поведінки співрозмовника; 3) тактика згоди.  

1. Тактика ігнорування вербальної агресії часто створює ефект 

несподіваності для агресора та порушує його очікування. Ця тактика може 

бути реалізована як у формі ігнорування конкретного агресивного 

висловлювання співрозмовника, так і у формі мовчання та виходу з 

конфлікту. 

Розглянемо розмову між Ельфрідою та Найтом із роману «A Pair of 

Blue Eyes». Молоді люди заручені, але нещодавно чоловік дізнався, що у 

його нареченої вже був коханий до нього. Він страждає від почуття ревнощів 

і своєю вербальною агресивною поведінкою постійно провокує конфліктні 

інтеракції з дівчиною.  

«I saw you from my window, Harry,» she said timidly. 

«The dew will make your feet wet,» he observed, as one deaf. 

«I don't mind it.» 

«There is danger in getting wet feet.» 

«Yes...Harry, what is the matter?» 

«Oh, nothing. Shall I resume the serious conversation I had with you last 

night? No, perhaps not; perhaps I had better not.» 

«Oh, I cannot tell! How wretched it all is! Ah, I wish you were your own 

dear self again, and had kissed me when I came up! Why didn't you ask me for 

one? why don't you now?» 

«Too free in manner by half,» he heard murmur the voice within him. 

«It was that hateful conversation last night,» she went on. «Oh, those words! 

Last night was a black night for me.» 
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«Kiss! ... I hate that word! Don't talk of kissing, for God's sake! I should 

think you might with advantage have shown tact enough to keep back that word 

«kiss», considering those you have accepted.» 

She became very pale, and a rigid and desolate charactery took possession 

of her face. That face was so delicate and tender in appearance now, that one 

could fancy the pressure of a finger upon it would cause a livid spot. 

Knight walked on, and Elfride with him, silent and unopposing. He opened 

a gate, and they entered a path across a stubble-field» [268]. 

Найт демонструє агресивну вербальну поведінку, використовуючи 

тактики докору та звинувачення ('Too free in manner by half), а також грубої 

вимоги (Don't talk of kissing, for God's sake!). Ельфріда зрештою вдається до 

тактики ігнорування агресивної поведінки Найта, щоб не провокувати його 

на подальший конфлікт. 

2. Засудження агресивної комунікативної поведінки співрозмовника 

допомагає ініціатору чи активному опоненту побачити ситуацію «зі 

сторони». Проте ця тактика не завжди виявляється вдалою для погашення 

ситуації конфліктної взаємодії, оскільки може спровокувати ще більшу 

вербальну агресію. 

До цієї тактики вдається Ельфріда у розмові зі своїм нареченим Найтом 

із вищезгаданого роману «A Pair of Blue Eyes». Коли Найт укотре починає 

агресивно допитувати дівчину про її колишнього коханого, вона прямо каже, 

що така поведінка ранить її та є несправедливою. 

«They were sitting on one of the garden seats when he found occasion to put 

the supposition to the test. «Did you love that lover or admirer of yours ever so 

little, Elfie?» 

She murmured reluctantly, «Yes, I think I did.» 

Knight felt the same faint touch of misery. «Only a very little?» he said. 

«I am not sure how much.» 

«But you are sure, darling, you loved him a little?» 

«I think I am sure I loved him a little.» 
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«And not a great deal, Elfie?» 

«My love was not supported by reverence for his powers.» 

«But, Elfride, did you love him deeply?» said Knight restlessly. 

«I don't exactly know how deep you mean by deeply.» 

 «That's nonsense.» 

«You misapprehend; and you have let go my hand!» she cried, her eyes 

filling with tears. «Harry, don't be severe with me, and don't question me. I did 

not love him as I do you. And could it be deeply if I did not think him cleverer than 

myself? For I did not. You grieve me so much… you can't think.» 

«I will not say another word about it» [268]. 

Обрана тактика толерантності виявилася вдалою, оскільки Найт 

припинив свій допит. Утім, проблема не була залагоджена, тому конфлікти 

через ревнощі триватимуть у діаді Найт-Ельфріда аж до остаточного розриву 

стосунків між ними. 

3. Тактика згоди з позицією опонента полягає у прийнятті позиції 

активного опонента чи ініціатора конфлікту або ж вибаченні перед ним. 

Найчастіше схожу тактику використовують у конфліктних інтеракціях жінки, 

оскільки мораль ХІХ сторіччя приписувала їм бути покірними та в усьому 

підтримувати чоловіка. 

Так, у романі «Under the Greenwood Tree» Фенсі розповідає Діку про 

чоловіка, який залицявся до неї. Дік розуміє, що вона почала розмову лише 

для того, щоб викликати у нього ревнощі, тому звинувачує Фенсі у 

нещирості. 

«Well, then», said Dick, coming a little to his senses, «you’ve been 

stretching it very much in giving such a dreadful beginning to such a mere 

nothing.  And I know what you’ve done it for,—just because of that gipsy-

party!»  He turned away from her and took five paces decisively, as if he were 

tired of an ungrateful country, including herself.  »You did it to make me jealous, 

and I won’t stand it!»  He flung the words to her over his shoulder and then 
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stalked on, apparently very anxious to walk to the remotest of the Colonies that 

very minute. 

«O, O, O, Dick—Dick!» she cried, trotting after him like a pet lamb, and 

really seriously alarmed at last, «you’ll kill me!  My impulses are bad—miserably 

wicked,—and I can’t help it; forgive me, Dick!  And I love you always; and those 

times when you look silly and don’t seem quite good enough for me,—just the 

same, I do, Dick!  And there is something more serious, though not concerning 

that walk with him» [280]. 

Фенсі не бажає провокувати подальшу агресивну поведінку з боку 

Діка, тому використовує тактику згоди з ним. Вона не лише визнає 

непристойність своєї поведінки (My impulses are bad—miserably wicked,—and 

I can’t help it), але й просить вибачення за неї (forgive me, Dick!) та запевняє 

чоловіка у щирості своїх почуттів до нього (And I love you always; and those 

times when you look silly and don’t seem quite good enough for me,—just the 

same, I do, Dick!). 

Фенсі вдається владнати конфлікт за допомогою стратегії 

толерантності, і невдовзі пара одружується. 

Запропонована класифікація учасників конфліктної взаємодії дає змогу 

розділити конфліктні діалогічні інтеракції на два підтипи: 

 збалансовані (обидва учасники конфлікту керуються 

егоцентричними агресивними комунікативними стратегіями; має місце 

взаємодія ініціатор–активний опонент); 

 незбалансовані (лише один із учасників конфлікту має 

некооперативну стратегію агресивності, інший же дотримується стратегії 

толерантності; має місце взаємодія ініціатор–пасивний опонент). 

До конфліктних діалогів першого типу належить, наприклад, інтеракція 

між Марсією та Джосом із роману «The Well-Beloved». Батьки молодих 

людей конкурують між собою у діловому світі. Незважаючи на це, Марсія та 

Джос тікають до Лондона, щоб там одружитися. Дівчина повідомляє про це 

свого батька, після чого отримує лист, у якому той зневажливо та несхвально 
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пише про її коханого. Суперечка починається саркастичним зауваженням 

чоловіка та поступово розгорається аж до рішення про розрив їхніх 

стосунків: 

«Pierston could not help being sarcastic at her father's evidently low 

estimate of him and his belongings; and Marcia took umbrage at his sarcasms. 

«I am the one deserving of satire if anybody!» she said. «I begin to feel I was 

a foolish girl to run away from a father for such a trumpery reason as a little 

scolding because I had exceeded my allowance» [276]. 

Марсія сподівається, що Джос відразу ж запевнить її у своєму коханні 

та правильності рішення про романтичну втечу, однак він не підтримує її 

«гру». Суперечка поступово переходить на тему батьків молодих людей і 

їхню нечесність у веденні справ. 

«I advised you to go back, Marcie.» 

«In a sort of way: not in the right tone. You spoke most contemptuously of 

my father's honesty as a merchant.» 

«I couldn't speak otherwise of him than I did, I'm afraid, knowing what—». 

«What have you to say against him?» 

«Nothing—to you, Marcie, beyond what is matter of common notoriety. 

Everybody knows that at one time he made it the business of his life to ruin my 

father; and the way he alludes to me in that letter shows that his enmity still 

continues.» 

«That miser ruined by an open-handed man like my father!» said she. «It 

is like your people's misrepresentations to say that!» 

Marcia's eyes flashed, and her face burnt with an angry heat, the 

enhanced beauty which this warmth might have brought being killed by the 

rectilinear sternness of countenance that came therewith. 

«Marcia—this temper is too exasperating! I could give you every step of the 

proceeding in detail—anybody could—the getting the quarries one by one, and 

everything, my father only holding his own by the most desperate courage. There is 

no blinking facts. Our parents' relations are an ugly fact in the circumstances of us 
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two people who want to marry, and we are just beginning to perceive it; and how 

we are going to get over it I cannot tell» [276]. 

Марсію ображає те, що Джос ставить під сумнів здатність їхнього 

кохання подолати перешкоди, тому дівчина говорить про можливість 

розриву їхніх стосунків. 

«She said steadily: «I don't think we shall get over it at all!» 

«We may not—we may not—altogether,» Pierston murmured, as he gazed 

at the fine picture of scorn presented by his Juno's classical face and dark eyes. 

«Unless you beg my pardon for having behaved so!» [276]. 

Марсія залишає Джосові можливість попросити пробачення та 

залагодити суперечку між ними, оскільки перебуває у більш вразливому 

соціальному становищі, ніж він (молода дівчина втекла з чоловіком, 

повернення додому незаміжньою зруйнує її репутацію в очах суспільства). 

Однак, як стане зрозуміло пізніше, Джос не прагне одруження з нею, і вона 

повернеться додому. 

До конфліктних діалогів другого типу можемо віднести інтеракцію між 

Ельфрідою та Стівеном із роману «A Pair of Blue Eyes». Чоловік багато та 

дуже схвально говорить про свого друга та наставника, що допомагає йому в 

питаннях освіти. Ельфріда починає несвідомо ревнувати його до цього 

чоловіка, увагу та прихильність якого Стівен настільки цінує. Під час 

прогулянки дівчина здебільшого мовчить, щоб показати своє невдоволення, 

через це чоловік змушений розпитувати її про причини роздратування. 

«Are you offended, Elfie? Why don't you talk?» 

«Save me, then, and let that Mr. Clever of yours drown. I hate him. Now, 

which would you?» 

«Really, Elfride, you should not press such a hard question. It is 

ridiculous.»  

«Then I won't be alone with you any more. Unkind, to wound me so!» She 

laughed at her own absurdity but persisted. 

«Come, Elfie, let's make it up and be friends.» 
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«Say you would save me, then, and let him drown.» 

«I would save you…and him too.» 

«And let him drown. Come, or you don't love me!» she teasingly went on. 

«And let him drown,» he ejaculated despairingly. 

«There; now I am yours!» she said, and a woman's flush of triumph lit her 

eyes» [268]. 

Ельфріда «позбувається» суперника за увагу Стівена, створюючи уявну 

ситуацію та змушуючи його зробити вибір між другом і коханою. Аби 

отримати комунікативну перемогу, дівчина вдається до погроз («Then I won't 

be alone with you anymore»)  і ставить під сумнів щирість Стівенового 

кохання («Come, or you don't love me!»). Він виступає у ролі пасивного 

опонента, прагнучи загасити конфлікт («It is ridiculous», «let's make it up and 

be friends»). Навіть уважаючи поведінку Ельфріди «смішною», він 

погоджується з нею та повторює її слова, за що отримує вербальну нагороду 

(«There; now I am yours!»). 

Виконаний аналіз конфліктних любовних діалогів із романів Томаса 

Гарді засвідчив, що здебільшого діалоги збалансованого типу виникають у 

негармонійних любовних стосунках і свідчать про глибинні негативні 

процеси. Якщо ж конфлікт незбалансований, це доводить прагнення його 

учасників зберегти наявні любовні стосунки шляхом залагодження 

непорозумінь і конфліктів.  

 

3.2. Семантичні типи конфліктних діалогічних взаємодій у 

любовному дискурсі 

 

Комунікативний конфлікт загального типу є ініційований зіткненням 

інтересів партнерів, що проявляється в дисгармонійній комунікації, 

спрямованій на пригнічення партнера та досягнення домінування, для чого в 

кожній лінгвокультурі існує типовий набір мовних засобів і мовленнєвих 

прийомів [47, с. 7].  
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Дослідження конфліктних діалогів із точки зору комунікативно-

парадигматичної лінгвістики демонструє, що їхньою інваріантною 

складовою є значення конфронтації, яке цементує семантичний простір 

діалогу, виступаючи таким чином значенням рівня комунікативного блоку, 

що віднаходиться лише після узгодження реплік [61, с.13]. 

Проведений аналіз конфліктних діалогів любовного дискурсу у 

романах Томаса Гарді дає змогу виокремити низку семантичних типів 

варіантної складової міжособистісної конфронтації у романтичній діаді: 1) 

конфлікт ставлень і оцінок; 2) конфлікт інтересів; 3) конфлікт із приводу 

інформації; 4) конфлікт-заміщення; 5) конфлікт через ревнощі. 

І. Конфлікт ставлень і оцінок ситуацій/об’єктів тощо. У конфліктах 

цього типу ціннісні установки комунікантів стосовно певної події чи особи 

не збігаються, що і стає основою виникнення конфліктної ситуації. Так, 

суперечка між Джудом та Арабеллою із роману «Jude the Obscure» виникає 

через те, що молоді люди по-різному оцінюють неприпустимість поведінки 

заміжньої жінки. Молоде подружжя лише починає жити разом, але одного 

вечора Джуд помічає, як його дружина репетирує свою «фірмову» усмішку, 

котра йому дуже подобається. Чоловік уважав, що ця особливість є 

природною для Арабелли, і тому був розчарований, побачивши, що вона є 

результатом кропіткого «відпрацювання» рухів. Джуд робить зауваження 

щодо неприпустимості таких усмішок для заміжньої жінки. Спочатку 

дружина намагається виступити в ролі пасивного опонента, намагаючись 

перетворити все на жарт («She turned and laughed», «That's nothing» ), однак 

поступово починає активно опонувати чоловікові, обстоюючи своє право 

чинити так, як сама забажає. 

«Don't do that, Arabella!» he said suddenly. «There is no harm in it, but—I 

don't like to see you» 

She turned and laughed. «Lord, I didn't know you were awake!» she said. 

«How countrified you are! That's nothing» 

«Where did you learn it?» 
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«Nowhere that I know of. They used to stay without any trouble when I was 

at the public-house; but now they won't. My face was fatter then» 

«I don't care about dimples. I don't think they improve a woman—

particularly a married woman, and of full-sized figure like you» [271]. 

Арабелла протиставляє думку свого чоловіка думці інших чоловіків, 

які високо цінують її принади, але Джуд і далі захищає власну позицію. 

«Most men think otherwise» 

«I don't care what most men think, if they do. How do you know?» [271]. 

У ході розмови виявляється, що до заміжжя Арабелла вела не такий 

доброчесний спосіб життя, як уважав Джуд. Потроху чоловік розуміє, що 

його молода дружина грала роль недосвідченої дівчини, щоб тільки 

привабити його та прив’язати до себе. 

«I used to be told so when I was serving in the tap-room» 

«Ah—that public-house experience accounts for your knowing about the 

adulteration of the ale when we went and had some that Sunday evening. I thought 

when I married you that you had always lived in your father's house» 

«You ought to have known better than that, and seen I was a little more 

finished than I could have been by staying where I was born. There was not much 

to do at home, and I was eating my head off, so I went away for three months» 

[271]. 

У ході подальшої розмови виявляється, що Арабелла не очікує дитину, 

оскільки «помилилася». Саме через цю імовірну вагітність Джуд одружився з 

нею, тому й починає підозрювати, що вона обдурила його.  

Таким чином, конфлікт оцінок припустимої поведінки після одруження стає 

початком відчуження між Арабеллою та Джудом, допомагає їм зрозуміти, що 

вони є різними людьми з різними цінностями, і зрештою призводить до 

їхнього розлучення. 

ІІ. Конфлікт інтересів. Конфліктні діалоги цієї тематичної групи 

спричиняють різні уявлення комунікантів про виконання певних дій. У 

межах цього конфлікту один із учасників прагне змусити іншого виконати/не 
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виконувати певні дії, що суперечать прагненням другого комуніканта. Так, 

розглянемо конфліктний діалог подружньої пари Арабелли та Джуда з 

роману „Jude the Obscure», у якому дружина не розуміє захоплення свого 

чоловіка книжками та прагне їх викинути. Цей конфлікт виникає через 

декілька днів після наведеної вище суперечки подружжя стосовно оцінки 

ситуації.  

Арабелла повертається додому засмучена, оскільки в містечку 

пліткують, що вона обманом одружила Джуда на собі. Раптом жінка бачить 

на столі чоловікові книжки та хоче викинути їх.  

«I won't have them books here in the way!» she cried petulantly; and 

seizing them one by one she began throwing them upon the floor. 

«Leave my books alone!» he said.  «You might have thrown them aside if 

you had liked, but as to soiling them like that, it is disgusting!»  In the operation of 

making lard Arabella's hands had become smeared with the hot grease, and her 

fingers consequently left very perceptible imprints on the book-covers.  She 

continued deliberately to toss the books severally upon the floor, till Jude, 

incensed beyond bearing, caught her by the arms to make her leave off.  

Somehow, in going so, he loosened the fastening of her hair, and it rolled about 

her ears. 

«Let me go!» she said. 

«Promise to leave the books alone» 

She hesitated.  «Let me go!» she repeated. 

«Promise!» 

After a pause: «I do» [271]. 

Даний діалог демонструє експліцитно представлений конфлікт, 

спровокований конкретними діями однієї зі сторін – Арабелла викидає 

книжки Джуда. Обидва опоненти використовують вербальні агресивні акти 

грубої вимоги («Promise to leave the books alone.»), наказу («Promise!»), а 

чоловік зрештою вдається до невербальних засобів, зокрема до застосування 
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безпосередньої фізичної сили. Саме цей аргумент змушує співрозмовницю 

цілком прийняти вимоги іншої сторони.  

IІІ.Конфлікт із приводу інформації, при якому одна зі сторін прагне 

отримати правдиву інформацію, а інша ухиляється від цього або надає 

неправдиві дані. У конфліктному діалозі з роману  «A Pair of Blue Eyes» 

Ельфріда не хоче розказувати Найту всю правду про свого колишнього 

нареченого, оскільки у їхніх романтичних стосунках уже були конфлікти 

через ревнощі.  

«Why,» said Knight, recollecting circumstances by degrees, «you surely said 

you were in some degree engaged to him…and of course you were if he kissed you. 

And now you say you never encouraged him. And I have been fancying you said…I 

am almost sure you did…that you were sitting with him ON that tomb. Good God!» 

he cried, suddenly starting up in anger, «are you telling me untruths? Why 

should you play with me like this? I'll have the right of it. Elfride, we shall never 

be happy! There's a blight upon us, or me, or you, and it must be cleared off before 

we marry.» Knight moved away impetuously as if to leave her. 

She jumped up and clutched his arm 

«Don't go, Harry…don't!» 

«Tell me, then,» said Knight sternly. «And remember this, no more fibs, or, 

upon my soul, I shall hate you. Heavens! that I should come to this, to be made a 

fool of by a girl's untruths…» [268]. 

Найт прямо звинувачує Ельфріду у брехні („are you telling me untruths? 

Why should you play with me like this?»), вдається до тактики прямого 

випитування („Tell me, then„) і навіть до безпосередніх погроз („we shall never 

be happy!», „upon my soul, I shall hate you»). Вона ж натомість ніяк не 

аргументує свою позицію і вдається лише до експресивного прохання, яке 

експлікує головний страх Ельфріди, що коханий покине її – „Don't go, 

Harry…don't!». 
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ІV. Конфлікт-заміщення виникає у ситуаціях, коли безпосередній 

конфліктний діалог символічно і часто несвідомо заміщає реальну причину 

конфронтації.  

Варто розрізняти конфлікт-заміщення та прихований конфлікт, 

дослідження якого пропонує Ф. Бацевич [13]. Прихований конфлікт 

пов'язаний із твердженням Г.П. Грайса – все, що людина хоче сказати, не 

завжди збігається з буквальним змістом її висловлювання [211]. Приховані 

конфлікти виявляються у ситуаціях, коли предметна та/чи комунікативна 

мета учасників спілкування виражені непрямо і тактично втілюються в 

неконфліктних мовленнєвих жанрах і мовленнєвих актах [13, с. 195]. За цих 

умов важливе значення має відповідність імплікатури мовця (тобто 

інформації, яку він закладає у висловлювання) та інференції слухача (тієї 

інформації, яку він декодує) [121, с. 101].  

Натомість, на думку П. Келлетта [86, с.237], конфлікти-заміщення 

відбуваються, коли: 1) між людьми виникає конфлікт унаслідок або замість  

іншого конфлікту, що символічно з ним пов’язаний; 2) поведінка одного з 

учасників виражає заміщене або несвідоме значення конфлікту, який інший 

учасник чи обидва учасники можуть і не усвідомлювати. Таким чином, за 

Фолгером [205], існує потреба перенести мішень конфліктної енергії з 

реального джерела на більш доступний або вразливий об’єкт. Конфлікт-

заміщення завжди експлікований і передбачає відповідну комунікативну 

поведінку його учасників.  

Конфлікт-заміщення доповнює та семантична варіантна складова, яка 

становить зовнішній, поверхневий бік конфліктної інтеракції. Повноцінний 

аналіз і виділення конфлікту-заміщення, так само, як виділення причин його 

виникнення, можливі лише за умови розгляду всіх етапів розвитку 

любовного дискурсу у конкретній романтичній діаді. 

Схожий тип символічного заміщення може бути продемонстрований на 

прикладі конфліктного діалогу з роману «Far from the Madding Crowd», у 



   164 
 

якому Версавія та Габріель конфронтують через її поведінку з фермером, що 

освідчився дівчині у коханні: 

«My opinion is (since you ask it) that you are greatly to blame for playing 

pranks upon a man like Mr. Boldwood, merely as a pastime. Leading on a man you 

don't care for is not a praiseworthy action. And even, Miss Everdene, if you 

seriously inclined towards him, you might have let him find it out in some way of 

true loving-kindness, and not by sending him a valentine's letter» 

Bathsheba laid down the shears. 

 «I cannot allow any man to … to criticise my private Conduct!» she 

exclaimed. «Nor will I for a minute. So you'll please leave the farm at the end of 

the week!» 

[…] «Very well, so I will» said Gabriel calmly. He had been held to her by a 

beautiful thread which it pained him to spoil by breaking, rather than by a chain 

he could not break. «I should be even better pleased to go at once» he added. 

«Go at once then, in Heaven's name!» said she,her eyes flashing at his, 

though never meeting them. 

«Don't let me see your face any more» 

«Very well, Miss Everdene – so it shall be» [270]. 

На перший погляд, причиною конфліктної ситуації, що призвела до 

розірвання ділових стосунків між співрозмовниками, стало втручання 

Габріеля в особисте життя Версавії. Однак, проаналізувавши динаміку їхніх 

стосунків упродовж роману, можемо зробити висновок про те, що насправді 

Версавія несвідомо очікувала проявів ревнощів Габріеля, які б іще раз довели 

його кохання до неї. Саме тому вона розповіла йому про фермерову 

пропозицію. Але горизонт її очікувань не був виправданий, оскільки Габріель 

повівся радше як друг, а не як закоханий. Версавія символічно перенесла 

причину конфлікту на те, що він виявив недоречне втручання в її життя. Таке 

символічне заміщення в конфліктних діалогах є суттєвою характеристикою 

динаміки розвитку стосунків Версавії та Габріеля.  
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V. Конфлікт через ревнощі. Оскільки конфлікт через ревнощі є 

найбільш репрезентативним типом конфліктного діалогу у любовному 

дискурсі, то доцільним виявляється його детальніший аналіз, наведений у 

підрозділі 3.3. дослідження. 

Виконане дослідження продемонструвало, що семантичні варіантні 

складові конфліктних діалогів у любовному дискурсі нерідко можуть бути 

поєднані та взаємодоповнені у межах однієї інтеракції. 

Конфліктні діалоги у межах любовного дискурсу романів Томаса Гарді 

поділяються за критерієм результативності на дві групи: деструктивні і 

креативні. 

1. Деструктивні конфліктні діалоги, що призводять до руйнування 

любовних стосунків або до їхнього суттєвого погіршення. Найчастіше 

діалоги такого типу є результатом уже наявного  глибинного конфлікту чи 

суперечностей, що розвивалися впродовж тривалого часу. Унаслідок 

деструктивного конфліктного діалогу закохані демонструють непримиренні 

розбіжності у поглядах, інтересах та оцінках ситуацій. 

До діалогів цього типу належать наведені вище інтеракцїі між Марсією 

та Джосом із роману «The Well-Beloved», між Джудом та Арабеллою з 

роману «Jude the Obscure», а також між Ельфрідою і Найтом із роману «A 

Pair of Blue Eyes». 

Деструктивним є конфліктний діалог між Юстасією та Климом із 

роману «The Return of the Native». Пара нещодавно одружилась, але матір 

чоловіка несхвально сприйняла невістку, тому що вважала її нещирою і 

занадто вибагливою. Однак вона все ж вирішила помиритись і відвідати 

домівку пари. Коли жінка прийшла, Юстасія була не сама, тому не відчинила 

двері. Мати Клима гірко образилась і дорогою додому померла «від 

розбитого серця». Урешті-решт Клим дізнається про вчинок своєї дружини та 

викликає її на розмову. 

«You know what is the matter», he said huskily. «I see it in your face» 
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Her hand relinquished the rope of hair and dropped to her side, and the pile 

of tresses, no longer supported, fell from the crown of her head about her 

shoulders and over the white nightgown. She made no reply. 

«Speak to me», said Yeobright peremptorily» [275]. 

Тактика мовчання, яку використовує Юстасія, не допомагає уникнути 

конфлікту, оскільки Клим рішуче налаштований на з’ясування стосунків і 

вдається до тактики грубої вимоги. Юстасія намагається діяти, неначе нічого 

не трапилось, і вона не розуміє, що її чоловік розлючений.  

The blanching process did not cease in her, and her lips now became as 

white as her face. She turned to him and said, «Yes, Clym, I'll speak to you. Why 

do you return so early? Can I do anything for you?» 

«Yes, you can listen to me. It seems that my wife is not very well?» 

«Why?» 

«Your face, my dear; your face. Or perhaps it is the pale morning light 

which takes your colour away? Now I am going to reveal a secret to you. Ha-

ha!» [275]. 

Клим застосовує агресивну тактику іронії, що полягає у протиріччі між 

буквальним (занепокоєння через блідість дружини) і прихованим 

(розлюченість її поведінкою, намагання залякати її ще більше) змістом 

висловлювання. Таким чином чоловік завуальовано виражає негативні 

агресивні емоції.  

«O, that is ghastly!» 

«What?» 

«Your laugh» 

«There's reason for ghastliness. Eustacia, you have held my happiness in 

the hollow of your hand, and like a devil you have dashed it down!» 

She started back from the dressing-table, retreated a few steps from him, 

and looked him in the face. «Ah! you think to frighten me», she said, with a slight 

laugh. «Is it worth while? I am undefended, and alone» [275]. 
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Клим вдається до тактики звинувачення і навіть непрямої образи (like a 

devil). Юстасія припиняє ігнорувати конфлікт і звинувачує чоловіка в тому, 

що він намагається залякати її. Застосовуючи тактику іронії, Клим 

переходить до питання, яке його хвилює – з ким була Юстасія під час візиту 

його матері. 

«How extraordinary!» 

«What do you mean?» 

«As there is ample time I will tell you, though you know well enough. I mean 

that it is extraordinary that you should be alone in my absence. Tell me, now, 

where is he who was with you on the afternoon of the thirty-first of August? 

Under the bed? Up the chimney?» 

A shudder overcame her and shook the light fabric of her nightdress 

throughout. «I do not remember dates so exactly», she said. «I cannot recollect 

that anybody was with me besides yourself» [275]. 

Юстасія використовує тактику ігнорування агресивних закидів Клима, 

оскільки розуміє неправильність своєї поведінки та намагається «загасити» 

конфліктну ситуацію. Чоловік припиняє гру з прихованими сенсами своїх 

висловлювань і прямо звинувачує її у неприйнятній поведінці. Зрештою він 

вдається до невербальної агресії – хапає дружину за рукав сукні, щоб вона не 

втекла від відповіді.  

«The day I mean», said Yeobright, his voice growing louder and harsher, 

«was the day you shut the door against my mother and killed her. O, it is too 

much—too bad!» He leant over the footpiece of the bedstead for a few moments, 

with his back towards her; then rising again—»Tell me, tell me! tell me—do you 

hear?» he cried, rushing up to her and seizing her by the loose folds of her 

sleeve…» [275]. 

Конфліктна інтеракція триває. Чоловік використовує агресивні 

вербальні тактики звинувачення, докорів, образ через негідну поведінку, 

іронізує, щоб підкреслити ницість вчинків дружини. Зрештою Юстасія не 

витримує та починає плакати, визнаючи свою провину і дорікаючи Климові 
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надмірною жорстокістю. Вона просить пробачення та каже, що піде від 

нього. Напружену емоційність висловлювань жінки підкреслює 

використання пауз, окличних речень, вигуків і гіпербол. 

«O, O, O!» she cried, breaking down at last; and, shaking with sobs which 

choked her, she sank upon her knees. «O, will you have done! O, you are too 

relentless—there's a limit to the cruelty of savages! I have held out long—but you 

crush me down. I beg for mercy—I cannot bear this any longer—it is inhuman to 

go further with this! If I had—killed your—mother with my own hand—I should 

not deserve such a scourging to the bone as this. O, O! God have mercy upon a 

miserable woman!... You have beaten me in this game—I beg you to stay your 

hand in pity!... I confess that I—wilfully did not undo the door the first time she 

knocked—but—I should have unfastened it the second—if I had not thought you 

had gone to do it yourself. When I found you had not I opened it, but she was gone. 

That's the extent of my crime—towards HER. Best natures commit bad faults 

sometimes, don't they?—I think they do. Now I will leave you—for ever and 

ever!» 

«Tell all, and I WILL pity you. Was the man in the house with you 

Wildeve?» 

«I cannot tell», she said desperately through her sobbing. «Don't insist 

further—I cannot tell. I am going from this house. We cannot both stay here» 

«You need not go—I will go. You can stay here» 

«No, I will dress, and then I will go» 

«Where?» 

«Where I came from, or ELSEWHERE» [275]. 

Клим відмовляється йти на примирення і пробачати дружину, 

вимагаючи додаткової інформації про чоловіка, з яким вона була. Тому 

Юстасія вирішує піти з дому, оскільки удвох вони там залишатися не 

можуть. Чоловік усе ще кохає її. Це видно з його невербальної поведінки, 

коли Клим допомагає дружині зав’язати капелюшок. Однак розбіжності 

заважають їм залишитися разом, навіть попри взаємне кохання.  
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She hastily dressed herself, Yeobright moodily walking up and down the 

room the whole of the time. At last all her things were on. Her little hands quivered 

so violently as she held them to her chin to fasten her bonnet that she could not tie 

the strings, and after a few moments she relinquished the attempt. Seeing this he 

moved forward and said, «Let me tie them» 

She assented in silence, and lifted her chin. For once at least in her life she 

was totally oblivious of the charm of her attitude. But he was not, and he turned 

his eyes aside, that he might not be tempted to softness. 

The strings were tied; she turned from him. «Do you still prefer going away 

yourself to my leaving you?» he inquired again. 

«I do» 

«Very well—let it be. And when you will confess to the man I may pity 

you» 

She flung her shawl about her and went downstairs, leaving him standing in 

the room» [275]. 

Клим залишає дружині шанс на примирення та залагодження 

конфлікту, використовуючи тактику обіцянки за певних умов. Проте 

наведена інтеракція є деструктивною, оскільки призводить до остаточного 

руйнування романтичних стосунків подружжя. Через деякий час убита горем 

Юстасія помре, а Клим буде вічно картати себе за надмірну жорстокість під 

час конфлікту з дружиною. 

2. Креативні конфліктні діалоги є невід’ємною частиною 

гармонійних любовних стосунків і запорукою дотримання розумного балансу 

між уявленнями про синхронічність стосунків і реальності. Діалоги такого 

типу, по-перше, сприяють переосмисленню відносин героїв і їхньої 

поведінки, а по-друге, дають комунікантам можливість висловити свої 

протиріччя та невдоволення для зміцнення любовних стосунків.  

До конфліктних діалогів цього типу належать наведені вище інтеракції 

між  Ельфрідою і Стівеном із роману «A Pair of Blue Eyes», Діком і Фенсі з 
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роману «Under the Greenwood Tree», а також між Етельбертою та її 

нареченим із роману  «The Hand of Ethelbertha». 

До конструктивних можемо віднести діалог між Етельбертою та її 

чоловіком лордом Монтклером. Невдовзі після заміжжя жінка дізнається про 

коханку свого чоловіка, яка живе на території його маєтку. Обурившись, вона 

намагається втекти з дому і повернутися до своєї родини, але Монтклер 

перехоплює її. Наведений діалог відбувається дорогою додому в екіпажі. 

Етельберта виступає активним ініціатором інтеракції, оскільки не згодна 

миритися з присутністю іншої жінки в житті свого чоловіка. Лорд обирає 

стратегію толерантності і робить усе задля примирення, погоджуючись на її 

умови.  

«Where is the other Lady Mountclere?» she inquired. 

«Gone!» 

«She shall never return–never?» 

«Never.  It was not intended that she should.» 

«That sounds well.  Lord Mountclere, we may as well compromise 

matters.» 

«I think so too.  It becomes a lady to make a virtue of a necessity.» 

«It was stratagem against stratagem.  Mine was ingenious; yours was 

masterly!  Accept my acknowledgment.  We will enter upon an armed neutrality» 

«No.  Let me be your adorer and slave again, as ever.  Your beauty, 

dearest, covers everything!  You are my mistress and queen!  But here we are at 

the door.  Tea is prepared for us here.  I have a liking for life in this cottage mode, 

and live here on occasion.  Women, attend to Lady Mountclere» [273]. 

Лорд не приймає пропозиції дружини про нейтралітет, оскільки знову 

бажає бути «її рабом», цілком визнаючи свою провину. Наведений 

конфліктний діалог є креативним для подальшого розвитку стосунків 

подружньої пари, оскільки у майбутньому Монтклер не даватиме дружині 

приводу сумніватись у його вірності, а їхнє подружжя вважатимуть 

зразковим. 
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Можемо розділити конфліктні діалоги як за варіативною складовою 

конфронтації, так і за загальною результативністю. При цьому було 

з’ясовано, що для креативних конфліктних діалогів характерна більша 

частотність у любовному дискурсі, що виникає між закоханими, які дійсно 

мають глибокі почуття одне до одного.  

Узагальнене відображення стратегій і тактик комунікантів у межах 

мовленнєвого жанру «суперечка закоханих» продемонстроване у Додатку Ж. 

 

3.3. Конфлікт через ревнощі як найбільш репрезентативний тип 

негармонійної діалогічної інтеракції у любовному дискурсі 

 

Конфлікт через ревнощі є найбільш репрезентативним типом 

негармонійних інтеракцій у межах любовного дискурсу. 

Виконаний аналіз діалогічних конфліктних інтеракцій у межах 

конфліктного дискурсу романів Томаса Гарді засвідчив, що конфлікти через 

ревнощі становлять 32% від загальної кількості діалогів конфліктного 

спрямування між закоханими. Початкова гіпотеза стосовно гендерної 

нерівності у розподілі ролі «ревнивця», що полягала у припущенні, ніби саме 

чоловіки зазвичай виступають стороною, яка демонструє почуття ревнощів, 

не отримала підтвердження. Проведений аналіз засвідчив, що як чоловіки, 

так і жінки однаково схильні ініціювати конфлікт через ревнощі. 

Проведений аналіз дає змогу поділити конфліктні діалоги цієї 

тематичної групи на два підтипи:  

1. Конфлікт, ініційований стороною, яка виявляє почуття ревнощів. 

Так, любовні стосунки Ельфріди і Найта з роману «A Pair of Blue Eyes» 

опиняються під загрозою саме через те, що чоловік ревнує кохану до її 

колишнього нареченого:  

«Were you really engaged to be married to that lover?» he said, looking 

straight forward at the sea again. 

«Yes…but not exactly. Yet I think I was.» 
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«O Elfride, engaged to be married!» he murmured. 

«It would have been called a…secret engagement, I suppose. But don't look 

so disappointed; don't blame me.» 

«No, no.» 

«Why do you say «No, no», in such a way? Sweetly enough, but so barely?» 

[….] «How much I have made of you, Elfride, and how I have kept aloof!» 

said Knight in deep and shaken tones. «So many days and hours as I have hoped in 

you…I have feared to kiss you more than those two times. And he made no scruples 

to...» [268]. 

 Активною стороною в діалозі виступає саме чоловік, який 

використовує стратегію випитування усе нових подробиць про колишнього 

коханого Ельфріди і прямо звинувачує її. Його співрозмовниця обирає 

оборонну тактику та не заперечує своєї провини. Використання пауз і 

лексико-синтаксичних модифікаторів («I think», «I suppose») передає 

невпевненість героїні та її прагнення дистанціюватися від минулого. 

Представлена конфронтація через ревнощі надалі стане причиною розірвання 

стосунків між закоханими. 

2. Конфлікт, ініційований стороною щодо якої було виявлене почуття 

ревнощів. Найчастіше така конфліктна ситуація виникає після завершення 

конфлікту першого типу, в ході якого була доведена безпідставність закидів 

„ревнивця». Так, Етельберта звинувачує свого нареченого лорда Монтклера у 

відсутності довіри до неї у романі «The Hand of Ethelbertha». Дорогою зі 

світської вечері вона демонструє невдоволення за допомогою тактики 

мовчання. Її наречений розуміє свою провину і починає діалог із вибачень: 

«My dearest…forgive me; I confess I doubted you…but I was beside 

myself,» came to her ears from over her shoulder.  But Ethelberta walked on as 

before. 

Lord Mountclere sighed like a poet over a ledger.  «An old man…who is not 

very old…naturally torments himself with fears of losing…no, no—it was an 
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innocent jest of mine… you will forgive a joke…hee-hee?» he said again, on 

getting no reply. 

«You had no right to mistrust me!» 

«I do not…you did not blench.  You should have told me before that it was 

your sister and not yourself who was entangled with him.» 

«You brought me to Melchester on purpose to confront him!» 

«Yes, I did.» 

«Are you not ashamed?» 

«I am satisfied.  It is better to know the truth by any means than to die of 

suspense; better for us bot…surely you see that?» [273]. 

Для непрямої ініціації конфліктної взаємодії Етельбера обирає тактику 

мовчання й ігнорування співрозмовника, таким чином безпосередня ініціація 

діалогу відбувається завдяки вибаченню лорда, який усвідомлює свою 

провину. Жінка використовує окличні речення й експресивні запитання, щоб 

передати власне невдоволення і почуття образи. Відповіді її співрозмовника, 

який виступає пасивним опонентом, розгорнуті, оскільки він прагне 

перепросити й обґрунтувати власну поведінку.  

У нашому аналізі конфліктних інтеракцій, варіантною семантичною 

складовою яких є почуття ревнощів, спираємося на концепцію, розроблену 

А.Ж. Греймасом і Ж. Фонтанієм у їхньому аналізі пристрастного дискурсу 

[57,  c.197].  Конфігурації конфліктів з ревнощів узагальнено відображені в 

Додатку З. 

Ситуація ревнощів на перетині двох конфігурацій – суперництва та 

прив’язаності – завжди залучає, принаймні потенційно, трьох суб’єктів: 

ревнивця, об’єкт його кохання та суперника. Питання «то дійсно існує 

суперник (С2), чи він є лише витвором уяви ревнивця (С1)?» по суті не має 

значення, оскільки суперник відіграє у конфігурації саме ту роль, якою його 

наділяє ревнивець. Іншими словами – це симулякр, що його продукує С1 на 

основі модалізації прив’язаності, володіння або ексклюзивності. 

Аналогічним чином модифікується статус об’єкта-суб’єкта: прагнення 
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власника перетворює його на тимічний і модальний об’єкт, що виконує роль, 

нав’язану йому ревнивцем [57,  c.233].  

«Суперництво» як перша родова конфігурація пропозиційної моделі 

ревнощів фіксує такі ситуації діалогічної конфліктної взаємодії, коли 

ревнивець зосереджений на суперникові, а об’єкт ідентифікований, за 

термінологією Греймаса та Фонтанія, як «ніщо, ставка, результат або 

перевага» [57,  c.200]. Існують три конфігурації суперництва: 1) змагання; 2) 

заздрість; 3) страх тіні суперника. 

1. Змагання, під час якого суб’єкт-ревнивець і суб’єкт-суперник 

змагаються за увагу чи ексклюзивне володіння об’єктом. Для цього 

необхідно, щоб суперник проявив себе, зрівнявся з ревнивцем або 

перевершив його. Суперництво розглядається виключно з точки зору 

ревнивця, тому набуває форми пристрасті. 

Розглянемо конфліктну інтеракцію між Юстасією (С1) і Вайлдевом (С3, 

О) із роману «The Return of the Native». Молоді люди тривалий час таємно 

зустрічалися, аж раптом Юстасія дізналася, що її коханий вирішив 

одружитися з Томазін (С2) – дівчиною, значно ближчою до нього за 

соціальним і матеріальним статусом. Вона викликає чоловіка на розмову, аби 

звинуватити його у невірності і переконати у тому, що є кращою за 

суперницю.  

«Wish to consult me on the matter?» reached his ears in the rich, impetuous 

accents of Eustacia Vye. «Consult me? It is an indignity to me to talk so—I won't 

bear it any longer!» She began weeping. «I have loved you, and have shown you 

that I loved you, much to my regret; and yet you can come and say in that frigid 

way that you wish to consult with me whether it would not be better to marry 

Thomasin. Better—of course it would be. Marry her—she is nearer to your own 

position in life than I am!» [275]. 

С1 визнає, що суперниця С2 є більш бажаною нареченою, ніж вона сама, 

хоча Юстасія кохає Вайлдева. Незважаючи на те, що для почуття ревнощів є 

реальні причини, Томазін як суперниця бере участь у змаганні лише 
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потенційно – як симулякр, створений в уяві ревнивця. Ціннісний об’єкт 

(Вайлдев) натомість підтримує «змагання» та зізнається, що вагається і не 

може обрати майбутню дружину.  

«Yes, yes; that's very well», said Wildeve peremptorily. «But we must look at 

things as they are. Whatever blame may attach to me for having brought it about, 

Thomasin's position is at present much worse than yours. I simply tell you that I 

am in a strait» 

«But you shall not tell me! You must see that it is only harassing me. 

Damon, you have not acted well; you have sunk in my opinion. You have not 

valued my courtesy—the courtesy of a lady in loving you—who used to think of far 

more ambitious things. But it was Thomasin's fault» [275]. 

Юстасія намагається вийти з принизливої ситуації суперництва, яку 

нав’язує їй чоловік (But you shall not tell me!), використовує тактику 

докоряння негідною поведінкою (Damon, you have not acted well; you have 

sunk in my opinion), однак пристрасті сильніші за неї, і вона знову розпочинає 

конкурувати з Томазін (But it was Thomasin's fault). 

«She won you away from me, and she deserves to suffer for it. Where is she 

staying now? Not that I care, nor where I am myself. Ah, if I were dead and gone 

how glad she would be! Where is she, I ask?» 

«Thomasin is now staying at her aunt's shut up in a bedroom, and keeping 

out of everybody's sight», he said indifferently» [275]. 

Юстасія і далі порівнює себе із суперницею, оскільки не може 

приборкати бурхливі пристрасті раціональним поясненням про негідність 

вчинків чоловіка. Деймон демонструє беземоційну поведінку, яка не дає 

жінці змоги ані впевнитись у своїй «перемозі» над суперницею, ані визнати 

власний «програш» у боротьбі за його серце. Вона порівнює себе і 

конкурентку. 

«I don't think you care much about her even now», said Eustacia with 

sudden joyousness, «for if you did you wouldn't talk so coolly about her. Do you 

talk so coolly to her about me? Ah, I expect you do! Why did you originally go 
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away from me? I don't think I can ever forgive you, except on one condition, that 

whenever you desert me, you come back again, sorry that you served me so» 

«I never wish to desert you» 

«I do not thank you for that. I should hate it to be all smooth. Indeed, I think 

I like you to desert me a little once now and then. Love is the dismallest thing 

where the lover is quite honest. O, it is a shame to say so; but it is true!» She 

indulged in a little laugh. «My low spirits begin at the very idea. Don't you offer 

me tame love, or away you go!» [275]. 

Нарешті Деймон визнає непорядність своєї поведінки та непрямо каже 

 про те, що кохає лише Юстасію, а у Томазін його приваблюють характер і 

матеріальний зиск. 

«I wish Tamsie were not such a confoundedly good little woman», said 

Wildeve, «so that I could be faithful to you without injuring a worthy person. It 

is I who am the sinner after all; I am not worth the little finger of either of you» 

[275]. 

Юстасія поспішає ще раз запевнити його, що варто обирати кохання, 

при цьому вдаючись до узагальнених висновків. Вона визнає всесильність 

почуттів ревнощів, що охоплюють її та змушують поводитися так, як не 

личить жінці. Варто зауважити, що дія роману відбувається у ХІХ сторіччі, 

тому відверте суперництво між жінками за чоловіка і навіть освідчення йому 

у коханні перед заручинами вважали серйозним порушенням соціально-

культурних норм, що насамперед вимагали від жінки того часу покірності 

своїй долі та безініціативності у любовних справах. 

«But you must not sacrifice yourself to her from any sense of justice», 

replied Eustacia quickly. «If you do not love her it is the most merciful thing in 

the long run to leave her as she is. That's always the best way. There, now I have 

been unwomanly, I suppose. When you have left me I am always angry with 

myself for things that I have said to you» [275]. 

Змагання С1 і С2 відбувається у двох площинах. Юстасія порівнює себе 

із Томазін насамперед у соціально-матеріальному вимірі (де вона 
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поступається їй, оскільки Томазін – це Жінка-янгол, вікторіанський ідеал, на 

відміну від самої Юстасії, що є уособленням Нової жінки), а також у вимірі 

любовному (вона виграє, оскільки Деймон кохає саме її). Незважаючи на 

наведену вище конфліктну інтеракцію, закохані не будуть разом, оскільки 

Деймон одружиться з Томазін, а Юстасія – з Климом, щоб помститися 

невірному коханцю. 

2. Заздрість, що полягає у відчутті суму, роздратування або ненависті, 

які виникають у нас по відношенню до суперника, що володіє тим, чого у 

ревнивця немає; бажання отримати те, що є у суперника. 

Найчастіше конфігурація заздрості виникає через невзаємне кохання, 

коли ревнивець прагне отримати прихильність ціннісного об’єкта свого 

кохання натомість призначену супернику.  

Розглянемо конфлікт Енн Гарленд і Фестуса Деррімана з роману «The 

Trumpet-Major». Фестус давно домагається прихильності дівчини, але вона 

все одно залишається байдужою до нього. Він не втрачає надії та залицяється 

до неї, однак до нього доходять плітки про її прихильність до майора Лавдея, 

який нещодавно приїхав у місто. У конфігурації ревнощів-заздрості Фестус 

(С1) відчуває заздрість до Лавдея (С2), який зумів завоювати симпатії Енн (О, 

С3). 

«I saw you look round!» he exclaimed crossly.  «What have I done to make 

you behave like that?  Come, Miss Garland, be fair.  ’Tis no use to turn your back 

upon me.»  As she did not turn he went on—«Well, now, this is enough to provoke 

a saint.  Now I tell you what, Miss Garland; here I’ll stay till you do turn round, 

if ’tis all the afternoon.  You know my temper—what I say I mean.»  He seated 

himself firmly in the saddle, plucked some leaves from the hedge, and began 

humming a song, to show how absolutely indifferent he was to the flight of time. 

«What have you come for, that you are so anxious to see me?» inquired 

Anne, when at last he had wearied her patience, rising and facing him with the 

added independence which came from a sense of the hedge between them» [278]. 
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Енн налякана наполегливими залицяннями Деррімана, тому вона 

намагалася вдати, що не помітила його, використавши тактику ігнорування 

співрозмовника. Але чоловік нехтує правилами етикету і використовує 

тактики докору (What have I done to make you behave like that?  Come, Miss 

Garland, be fair) та погрози (here I’ll stay till you do turn round, if ’tis all the 

afternoon), щоб примусити дівчину до розмови. 

«There, I knew you would turn round!» he said, his hot angry face invaded 

by a smile in which his teeth showed like white hemmed in by red at chess. 

«What do you want, Mr. Derriman?» said she. 

«What do you want, Mr. Derriman?»—now listen to that!  Is that my 

encouragement?’ 

Anne bowed superciliously, and moved away» [278]. 

Дерріман намагається використати тактику жарту, передражнюючи 

дівчину, але вона і далі ігнорує його, тому чоловік переходить до мети 

розмови – докоряє тим, що вона дарує знаки уваги супернику. 

«I have just heard news that explains all that,» said the giant, eyeing her 

movements with somnolent irascibility.  «My uncle has been letting things out.  He 

was here late last night, and he saw you.» 

«Indeed he didn’t,» said Anne. 

«O, now!  He saw Trumpet-major Loveday courting somebody like you in 

that garden walk; and when he came you ran indoors.» 

«It is not true, and I wish to hear no more» [278]. 

Енн використовує тактику заперечення, що ще більше розлючує 

суб’єкта-ревнивця і змушує його використовувати тактики вербальної агресії. 

«Upon my life, he said so!  How can you do it, Miss Garland, when I, who 

have enough money to buy up all the Lovedays, would gladly come to terms with 

ye?  What a simpleton you must be, to pass me over for him!  There, now you are 

angry because I said simpleton!—I didn’t mean simpleton, I meant misguided—

misguided rosebud!  That’s it—run off,» he continued in a raised voice, as Anne 

made towards the garden door.  «But I’ll have you yet.  Much reason you have to 
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be too proud to stay with me.  But it won’t last long; I shall marry you, madam, if 

I choose, as you’ll see» [278]. 

Дерріман докоряє дівчині та навіть використовує тактику образи (What 

a simpleton you must be, to pass me over for him!), однак розуміє, що вдався до 

неприпустимої для залицяльника поведінки, вживши спонтанну метафору 

«misguided rosebud». Енн знову застосовує тактику ігнорування 

співрозмовника та припиняє бесіду, що провокує Деррімана на обіцянку-

погрозу (I shall marry you, madam, if I choose, as you’ll see). 

Стосунки Енн і Деррімана залишатимуться напруженими, а кохання 

чоловіка – невзаємним. Це призведе до того, що Фестус викраде Енн, аби 

примусити її одружитися з ним, однак дівчину буде врятовано. 

3. Страх тіні суперника, що є «неясним почуттям недовіри», 

«побоюванням, що хтось заступить Вас своєю тінню» [57, c.204].  

На відміну від змагання і заздрості, страх тіні суперника не 

виражається в бажанні випередити його чи заволодіти його перевагами. Ця 

конфігурація зосереджена на побоюванні, що в любовній діаді з’явиться 

конкурент, або ж що він перевершить ревнивця за певними параметрами.  

Ця конфігурація не дуже широко представлена у ситуаціях конфліктної 

діалогічної взаємодії, оскільки зазвичай знаходить відображення у 

внутрішніх переживаннях суб’єкта, який не має очевидних причин для 

конфронтації з об’єктом свого кохання щодо можливого суперника. 

Розглянемо діалог між Ельфрідою і Стівеном із роману «A Pair of Blue 

Eyes». Пара нещодавно таємно заручилася, проте Стівен досі не поговорив 

про це з батьком дівчини. Однієї ночі Ельфріда бачить із вікна постаті 

чоловіка та жінки, які цілуються. Вона відразу ж запідозрює, що в неї 

з’явилася суперниця, тому наступного дня звинувачує коханого у зраді. 

«Kiss on the lawn?» 

«Yes!» she said, imperiously now. 

«I didn't comprehend your meaning, nor do I now exactly. I certainly have 

kissed nobody on the lawn, if that is really what you want to know, Elfride.» 
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«You know nothing about such a performance?» 

«Nothing whatever. What makes you ask?» [268]. 

Стівен розвіює сумніви коханої, рішуче заперечуючи подібний вчинок. 

Ельфріда розуміє, що боялася лише тіні суперниці, не маючи жодних доказів, 

тому поспішає змінити тему і не зізнається, звідки в неї виникла така підозра. 

«Don't press me to tell; it is nothing of importance. And, Stephen, you 

have not yet spoken to papa about our engagement?» [268]. 

Надалі виявиться, що парою, яку бачила Ельфріда, були її батько та 

жінка, з якою він пізніше одружиться.  

«Прив’язаність» як друга родова конфігурація пропозиційної 

моделі ревнощів фіксує такі ситуації діалогічної конфліктної взаємодії, 

коли ревнивець зосереджений на ціннісному об’єкті свого захоплення. 

Існують чотири конфігурації прив’язаності: 1) сильна прив’язаність; 2) 

поривання; 3) володіння і насолода; 4) ексклюзивність. 

1. Сильна прив’язаність полягає у постійному прагненні бути разом із 

ціннісним об’єктом, ототожнення себе з ним і страх його втратити. Чим 

більшою є прив’язаність, тим більше суб’єкт-ревнивець ототожнює себе з 

об’єктом кохання. Інтенсивність прив’язаності визначається її здатністю 

вистояти в непередбачуваних обставинах: утрати, відмови, насолоди. 

Розглянемо діалогічну інтеракцію між Сью і Джудом із роману «Jude 

the Obscure». Чоловік і жінка кохають одне одного, колись були разом. Вони 

тривалий час жили як чоловік і дружина, однак офіційно не оформили 

стосунки. Після трагічної загибелі їхніх дітей Сью впевнена, що це було 

покарання за неправедний спосіб життя, та вирішує повернутися до 

колишнього чоловіка, аби спокутувати провину. Джуд у відчаї повертається 

до своєї колишньої дружини, проте почуття прив’язаності не дає йому забути 

Сью, і він зустрічається з нею. 
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«Oh—I didn't think it was you! I didn't—Oh, Jude!» A hysterical catch in her 

breath ended in a succession of them. He advanced, but she quickly recovered and 

went back. 

«Don't go—don't go!» he implored. «This is my last time! I thought it 

would be less intrusive than to enter your house. And I shall never come again. 

Don't then be unmerciful. Sue, Sue! We are acting by the letter; and 'the letter 

killeth'!» 

«I'll stay—I won't be unkind!» she said, her mouth quivering and her tears 

flowing as she allowed him to come closer. «But why did you come, and do this 

wrong thing, after doing such a right thing as you have done?» 

«What right thing?» 

«Marrying Arabella again. It was in the Alfredston paper. She has never 

been other than yours, Jude—in a proper sense. And therefore you did so well—

Oh so well!—in recognizing it—and taking her to you again» 

«God above—and is that all I've come to hear? If there is anything more 

degrading, immoral, unnatural, than another in my life, it is this meretricious 

contract with Arabella which has been called doing the right thing! And you 

too—you call yourself Phillotson's wife! His wife! You are mine» [271]. 

Джуд використовує тактику благання, щоб змусити Сью залишитись і 

вислухати його. Окрім того, він цитує Біблію («The Letter Kills,[But the Spirit 

Gives Life]») як звертання до авторитету, що змусить співрозмовницю 

вислухати його. 

Сью залишається та схвально відгукується про рішення Джуда 

повернутися до своєї колишньої дружини Арабелли. Проте Джуд розгніваний 

її зауваженням, оскільки відчуває інтенсивну прихильність до неї як до 

ціннісного об’єкта своєї пристрасті. 

Суб’єкт прямо заявляє про своє «право власності» на ціннісний об’єкт 

його кохання. Оскільки почуття прив’язаності Джуда до Сью дуже 

інтенсивне, поява суперника (її колишнього чоловіка) не спонукає його 

перемістити фокус своєї уваги на нього. Комунікативною метою Джуда є не 
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змагання із суперником за кохану, а прагнення переконати її, що вони 

прив’язані одне до одного та є єдиним цілим. 

Хоча наприкінці діалогу Сью також визнає глибину своїх почуттів до 

Джуда, вона не піддається на його прохання і повертається до свого 

колишнього чоловіка, оскільки хоче бути Янголом, а не Новою жінкою. 

2. Поривання (або зелос) полягає у палкому прагненні служити об’єкту 

кохання, що ґрунтується на щирій прив’язаності. Прив’язаність тоді набуває 

форми віданності  [57,  c.211]. 

Нерідко зелос може мати й позитивну кореляцію у романтичних 

стосунках. Чим далі він від суперництва, тим позитивнішою ставатиме його 

поляризація. 

Поривання слугувати об’єкту свого кохання усупереч його волі та 

намагання цим утвердити свої права на нього, відвоювавши в суперників, є 

характерною рисою зелосу негативної поляризації в конфліктах через 

ревнощі. 

Розглянемо конфліктну діалогічну інтеракцію між Тесс та Алеком із 

роману «Tess of the d'Urbervilles». Вони зустрічаються після того, як чоловік 

спокусив Тесс і покинув її напризволяще. Їхня дитина померла, а Тесс 

вийшла заміж, однак чоловік, дізнавшись про «ганебний» епізод із минулого 

дружини, зрікся її. Випадкова зустріч пробуджує в д’Ербервілі давні почуття, 

він знову закохується в Тесс і хоче, щоб вона забула про свого чоловіка. У 

підсвідомому змаганні з ним та у прагненні завоювати прихильність жінки, 

Алек прагне служити Тесс, допомогти її родині та їй самій. Однак зелос у цій 

ситуації має негативну поляризацію, оскільки прагнення служити ціннісному 

об’єкту кохання є не безкорисливим, а має на меті його завоювання і 

перемогу над суперником. 

«What—after all—my insulting slap, too!» said she in an underbreath. She 

was so utterly exhausted that she had not strength to speak louder. 

«I should indeed be foolish to feel offended at anything you say or do», he 

answered, in the seductive voice of the Trantridge time. «How the little limbs 
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tremble! You are as weak as a bled calf, you know you are; and yet you need have 

done nothing since I arrived. How could you be so obstinate? However, I have told 

the farmer that he has no right to employ women at steam-threshing. It is not 

proper work for them; and on all the better class of farms it has been given up, as 

he knows very well. I will walk with you as far as your home» [272]. 

Алек не ображений приниженням, якого завдала йому Тесс під час 

їхньої останньої розмови, він висловлює занепокоєння через важку роботу, 

яку вона має виконувати.  Водночас Алек не пропонує дівчині допомогу, а у 

формі декларативу стверджує, що проведе її додому (I will walk with you as 

far as your home). 

«O yes», she answered with a jaded gait. «Walk wi' me if you will! I do 

bear in mind that you came to marry me before you knew o' my state. Perhaps—

perhaps you are a little better and kinder than I have been thinking you were. 

Whatever is meant as kindness I am grateful for; whatever is meant in any other 

way I am angered at. I cannot sense your meaning sometimes» 

«If I cannot legitimize our former relations at least I can assist you. And I 

will do it with much more regard for your feelings than I formerly showed. My 

religious mania, or whatever it was, is over. But I retain a little good nature; I 

hope I do. Now, Tess, by all that's tender and strong between man and woman, 

trust me! I have enough and more than enough to put you out of anxiety, both 

for yourself and your parents and sisters. I can make them all comfortable if you 

will only show confidence in me» 

«Don't mention my little brothers and sisters—don't make me break down 

quite!» she said. «If you want to help them—God knows they need it—do it without 

telling me. But no, no!» she cried. «I will take nothing from you, either for them 

or for me!» [272]. 

Турботливість і прагнення допомогти, які демонструє Алек, 

спонукають Тесс переглянути своє ставлення до нього та визнати, що, 

можливо, він кращий, ніж здається: «Perhaps—perhaps you are a little better 

and kinder than I have been thinking you were». Проте надалі Алек висуває 
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вимогу щодо своєї допомоги її родині «I can make them all comfortable if you 

will only show confidence in me», Тесс відразу ж розуміє, що зелос, 

демонстрований ним раніше, є негативно поляризованим, і відмовляє йому, 

знову займаючи конфронтаційну позицію «I will take nothing from you, either 

for them or for me!». 

3. Володіння та насолода, що полягає в насолоді від володіння 

об’єктом. Суб’єкт у цьому випадку – це не суб’єкт дії, що прагне поєднатися 

з об’єктом, а суб’єкт, що вже поєднався з об’єктом і прагне насолоджуватися 

ним [57,  c.213].  

Володіння у разі конфігурацій ревнощів, передбачає розпорядження 

об’єктом, нав’язування йому своєї волі та бажання для досягнення більшої 

насолоди від володіння ним. 

Подібну конфігурацію ревнощів спостерігаємо у конфліктній інтеракції 

між Марсією та Джосом із роману «The Well-Beloved». Закохані втекли  у 

Лондон, щоб таємно одружитися там. Невдовзі Марсія отримує лист від 

закоханого у неї чоловіка (суперника Джоса) і відповідає йому, що вже 

прийняла пропозицію іншого, а про нього зовсім забула. Джос, який читає її 

лист, уважає останнє зауваження занадто жорстоким і намагається нав’язати 

свою думку дівчині, яку вже вважає практично своєю «власністю». 

«You might leave out the last few words. They are rather an extra stab for 

the poor boy.» 

«Stab? It is not that, dear. Why does he want to come bothering me? 

Jocelyn, you ought to be very proud that I have put you in my letter at all. You 

said yesterday that I was conceited in declaring I might have married that science-

man I told you of. But now you see there was yet another available» [276]. 

Марсія також вказує йому на бажану для неї поведінку і викликає у 

нього ще глибше почуття ревнощів, згадуючи про іншого залицяльника. 

Обидва співрозмовники використовують мовленнєві акти поради з 

модальними дієсловами (you might, you ought). 
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«He, gloomily: «Well, I don't care to hear about that. To my mind this sort 

of thing is decidedly unpleasant, though you treat it so lightly.» 

«Well,» she pouted, «I have only done half what you have done!» 

«What's that?» 

«I have only proved false through forgetfulness, but you have while 

remembering!» 

«O yes; of course you can use Avice Caro as a retort. But don't vex me 

about her, and make me do such an unexpected thing as regret the falseness.» 

She shut her mouth tight, and her face flushed» [276].  

Марсія непрямо докоряє Джосу, згадуючи дівчину, яку він покинув 

удома, навіть не пояснивши свого рішення. У відповідь на це Джос 

використовує непрямий мовленнєвий акт погрози змінити свою думку про 

доречність їхнього з Марсією подружнього союзу. 

Дівчина перебуває у залежному становищі, оскільки втекла з чоловіком 

до іншого міста і не може повернутися додому незаміжньою, тому вона 

намагається завершити суперечку за допомогою тактики мовчання. Лише 

невербальні ознаки свідчать про її образу та гнів (She shut her mouth tight, and 

her face flushed). 

4. Ексклюзивність, що полягає у прагненні суб’єкта до ексклюзивного 

володіння об’єктом кохання і його відмові «ділитися» ним з іншими.  

Ця конфігурація може бути втілена у двох аспектах: синхронічному та 

діахронічному. Синхронічність ексклюзивності полягає у прагненні суб’єкта 

беззаперечно володіти об’єктом у проміжок часу, що охоплює їхні стосунки. 

Діахронічна ексклюзивність виявляється у прагненні суб’єкта бути єдиним 

любовним захопленням у житті об’єкта. Найчастіше діахронічна 

ексклюзивність притаманна чоловікам, що можна пояснити домінантною 

мораллю ХІХ сторіччя щодо чистоти дівчини перед вступом у шлюб. 
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Найяскравіше конфлікт через ревнощі, пов'язаний із конфігурацією 

ексклюзивності, представлений у любовній діаді Ельфріда-Найт у романі «A 

Pair of Blue Eyes». Перед зустріччю з Найтом Ельфріда була закохана у 

Стівена, із яким навіть намагалася втекти, щоб таємно одружитися. Однак 

їхнє кохання не витримало випробування відстанню, і дівчина закохується у 

нового знайомого – містера Найта. Чоловікові нестерпна навіть думка про те, 

що він не є єдиним у житті Ельфріди. І це провокує постійні суперечки між 

ними.  

«Were you really engaged to be married to that lover?» he said, looking 

straight forward at the sea again. 

«Yes…but not exactly. Yet I think I was.» 

«O Elfride, engaged to be married!» he murmured. 

«It would have been called a..secret engagement, I suppose. But don't look 

so disappointed; don't blame me.» 

«No, no.» 

«Why do you say «No, no», in such a way? Sweetly enough, but so barely?» 

Knight made no direct reply to this. «Elfride, I told you once,» he said, 

following out his thoughts, «that I never kissed a woman as a sweetheart until I 

kissed you. A kiss is not much, I suppose, and it happens to few young people to be 

able to avoid all blandishments and attentions except from the one they afterwards 

marry. But I have peculiar weaknesses, Elfride; and because I have led a peculiar 

life, I must suffer for it, I suppose. I had hoped…well, what I had no right to hope 

in connection with you. You naturally granted your former lover the privileges 

you grant me.» 

A 'yes' came from her like the last sad whisper of a breeze. 

«And he used to kiss you…of course he did.» 

«Yes.» 

«And perhaps you allowed him a more free manner in his love-making 

than I have shown in mine.» 

«No, I did not.» This was rather more alertly spoken. 
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«But he adopted it without being allowed?» 

«Yes.» 

«How much I have made of you, Elfride, and how I have kept aloof!» said 

Knight in deep and shaken tones. «So many days and hours as I have hoped in 

you…I have feared to kiss you more than those two times. And he made no 

scruples to...» […] 

«I know,» continued Knight, with an indescribable drag of manner and 

intonation,… «I know I am absurdly scrupulous about you…that I want you too 

exclusively mine. In your past before you knew me…from your very cradle…I 

wanted to think you had been mine. I would make you mine by main force. 

Elfride,» he went on vehemently, «I can't help this jealousy over you! It is my 

nature, and must be so, and I HATE the fact that you have been caressed before: 

yes hate it!» [268]. 

Діалог між закоханими набуває комунікативної форми допиту: Найт, 

що утримує комунікативну ініціативу в розмові, використовує тактики 

випитування як за допомогою прямих запитальних актів (Were you really 

engaged to be married to that lover?), так і непрямих, у формі репрезентативів 

(And he used to kiss you…of course he did.), а також тактики докору (O Elfride, 

engaged to be married!). Участь співрозмовниці у діалозі обмежується 

короткими ствердними відповідями на чоловікові запитання. 

Найт сам вербалізує конфігурацію ексклюзивності у почуття ревнощів, 

які у нього виникли: «I want you too exclusively mine. In your past before you 

knew me…from your very cradle…I wanted to think you had been mine». 

Ексклюзивність ревнощів Найта має діахронічну спрямованість, оскільки він 

прагне бути єдиним коханим чоловіком у житті Ельфріди. 

Варто ще раз підкреслити, що конфлікт через ревнощі завжди виникає 

на перетині двох родових конфігурацій: прив’язаності та суперництва, тому у 

кожному з-поміж наведених конфліктних діалогів можна виокремити  

принаймні дві конфігурації ревнощів. Утім, як продемонстрували результати 
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дослідження, у більшості випадків одна з них є домінантною і становить 

центр конфліктної інтеракції. 

Висновки до розділу 3 

 

1. Проведений аналіз діалогічних інтеракцій у межах персонажного 

любовного дискурсу романів Томаса Гарді засвідчив, що репрезентативними 

для цього типу дискурсу є не лише гармонійні діалогічні жанри (наприклад, 

освідчення у коханні та пропозиція руки і серця, що характеризуються 

кооперативними намірами учасників, навіть у разі відмови та невзаємних 

почуттів), а й жанри, що представляють некооперативну, конфліктну 

взаємодію закоханих (суперечка, сварка – у разі відкритого конфлікту, 

світська бесіда – у разі прихованого конфлікту). 

2. Виокремлено два типи учасників конфліктної інтеракції: ініціатор 

(суб’єкт, що провокує виникнення конфлікту) та опонент (суб’єкт, залучений 

до конфліктної інтеракції іншою стороною). Розрізняємо два типи опонентів 

інтеракції: активний опонент, що може характеризуватися егоцентризмом 

мовленнєвої поведінки, комунікативною метою якого є ствердження 

домінування власної думки та «перемога» над співрозмовником; пасивний 

опонент, комунікативною метою якого є погашення ситуації конфлікту. 

3. Домінантною стратегією ініціатора й активного опонента у 

конфліктній інтеракції є вербальна агресія, що може бути реалізована за 

допомогою тактик образи, погрози, грубої вимоги, грубої відмови, 

звинувачення і докору, а також іронії. 

4. Пасивний опонент має на меті погашення конфлікту,  тому 

здебільшого дотримується стратегії толерантності, що реалізується за 

допомогою тактик ігнорування вербальної агресії, засудження агресивної 

комунікативної поведінки співрозмовника, а також згоди з позицією 

опонента. 

5. Залежно від рольового позиціонування учасників конфліктної 

інтеракції, поділяємо конфліктні діалоги на два типи: збалансовані  (обидва 
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учасники конфлікту керуються егоцентричними агресивними 

комунікативним стратегіями, має місце взаємодія ініціатор–активний 

опонент); незбалансовані (лише один із учасників конфлікту керується 

некооперативною стратегією, має місце взаємодія ініціатор–пасивний 

опонент). 

6. Залежно від значення конфронтації, що становить ядро конфліктної 

взаємодії, запропоновано виокремлення таких її семантичних типів: конфлікт 

ставлень і оцінок ситуацій/об’єктів; конфлікт інтересів; конфлікт через 

ревнощі (що може бути ініційований як суб’єктом-ревнивцем, так і об’єктом 

його ревнощів); конфлікт із приводу інформації і конфлікт-заміщення. 

7. За критерієм результативності конфліктні діалоги у любовному 

дискурсі поділяються на креативні (сприяють дотриманню балансу між 

уявленнями про синхронічність стосунків і реальністю,  допомагають 

переосмислити відносини героїв та їхню поведінку, а також дають 

комунікантам можливість висловити свої заперечення та невдоволення для 

зміцнення їхніх любовних стосунків) та деструктивні (сприяють виявленню 

непримиренних протиріч і призводять до руйнування любовних стосунків). 

8. Найбільш репрезентативним для любовного дискурсу типом 

конфліктної інтеракції є конфлікт через ревнощі, що виникає на перетині 

двох родових конфігурацій: суперництва і прив’язаності, кожна з яких 

складається з низки вужчих конфігурацій. Так, до родової конфігурації 

суперництва належать конфігурації змагання, заздрість, страх тіні суперника, 

а складовими родової конфігурації суперництва є конфігурації сильної 

прив’язаності, поривання (зелосу), володіння, насолоди й ексклюзивності.  

9. Конфліктні інтеракції через ревнощі завжди розгораються навколо 

декількох перелічених вище конфігурацій. Утім, як продемонстрували 

результати дослідження, у більшості випадків одна з них є домінантною і 

становить центр конфліктної інтеракції. 

Основні положення цього розділу висвітлені в одноосібних публікаціях 

дисертантки [34; 36].  
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ВИСНОВКИ 

 

Вивчення діалогічного  дискурсу є однією з центральних проблем у 

межах сучасних мовознавчих досліджень та охоплює декілька напрямків:  

комунікативний, функціонально-прагматичний і когнітивний.  

Діалогічний дискурс у художніх творах виступає конститутивним 

елементом змодельованої автором художньої дійсності та формується як 

континуум діалогів, що є композиційно-мовленнєвими формами художнього 

твору, а також тісно пов'язаний із соціальним і культурно-історичним 

контекстом художньої дії. 

Вивчення особливостей перебігу діалогічних інтеракцій на матеріалі 

текстів художніх творів становить фундамент багатьох наукових праць, 

оскільки мовленнєва взаємодія персонажів фікціональних творів наочно та 

сконденсовано відображає перебіг «реальної» комунікації, виразно 

експлікуючи всі її особливості. Дослідження діалогу персонажів як різновиду 

художньо змодельованої комунікації відкриває ширші можливості для 

формування уявлення про когнітивні і прагматичні особливості зображеного 

мовлення, про умови та фактори, що впливають на моделювання інтеракцій 

персонажів у художньому просторі.  

Романна творчість Томаса Гарді, англійського письменника ХІХ – ХХ 

сторіч, складається з чотирнадцяти творів, написаних у 1871–1895 роках, і 

виразно експлікує тенденції соціального та культурного життя епохи «зламу 

століть». Епістемологічна криза цього періоду охоплює не лише  

економічний і науковий процес, індустріалізацію, лібералізацію релігійної 

думки, але й переосмислення родинних цінностей і традицій любовного 

міжособистісного спілкування, що насамперед були викликані становленням 

концепції Нової жінки, протиставленої Жінці-янголу в домі вікторіанської 

доби. 

Основу романів Томаса Гарді становлять любовні трикутники, на 

вершині яких у більшості творів перебуває саме жіночий персонаж. 
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Діалогічна персонажна інтеракція становить основну характерологічну і 

сюжетотворчу силу романів письменника. Найбільш репрезентативним 

типом діалогічного дискурсу у творах Томаса Гарді є діалогічний любовний 

дискурс, що було підтверджено також результатами аналізу за допомогою 

методу кількісних підрахунків: кількість діалогів, що належать до любовного 

дискурсу, суттєво зростає від першого роману (17 діалогів) до останнього (92 

діалоги) та не залежить від кількості любовних ліній у романі.  Загалом 

любовний діалогічний дискурс складає в середньому 38% від загального 

діалогічного дискурсу в художньому просторі романів Томаса Гарді. 

Діалогічний любовний дискурс у межах дослідження, слідом за Т.Ренц, 

визначаємо як особистісно-орієнтований дискурс, що є продуктом спільної 

комунікативної діяльності романтичних партнерів, складається з безлічі 

кодифікованих знаків, продукованих ними в процесі спілкування, 

спрямований на реалізацію потреби кохати і бути коханим(ою) та обслуговує 

сферу романтичних стосунків. 

Виокремлено три етапи розвитку романтичних відносин у творах 

Томаса Гарді:  етап ініціації стосунків, що охоплює знайомство учасників 

романтичної діади та їхнє первісне взаємооцінювання; етап інтенсифікації і 

стабілізації романтичних стосунків, який охоплює подальші зустрічі та 

взаємне пізнання закоханих, що завершується, у разі взаємності почуття, 

формалізацією любовних стосунків: освідченням у коханні, пропозицією 

руки та серця і весіллям; етап подальшого розвитку романтичних стосунків, 

що полягає в розгортанні, а інколи і руйнуванні, любовних стосунків після 

їхньої офіційної формалізації.  

Найбільш репрезентативними жанрами, що реалізують любовний 

дискурс персонажів романів Томаса Гарді на різних етапах розвитку 

романтичних стосунків, є мовленнєві жанри «знайомство», «пропозиція руки 

та серця» і «суперечка закоханих». 

Знайомство майбутніх закоханих охоплює їхню першу діалогічну 

інтеракцію та справляє значний вплив на подальший розвиток їхніх відносин. 
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Знайомства інших персонажів, яких у майбутньому не поєднають любовні 

стосунки, у романах не вербалізуються. Перебіг знайомства у межах 

любовного дискурсу романів Томаса Гарді нерідко відбувається з 

порушенням норм лінгвокультурної конвенціоналізованості 

пізньовікторіанської доби, що насамперед проявляється у незвичних 

обставинах знайомства, активній комунікативній ролі жінки, порушеннях 

етикетних норм, а також переході до залицяння і флірту. Такий спосіб 

моделювання жанру у романах дає змогу виокремити стосунки персонажів як 

особливі, такі, що вирізняються з-поміж сірого унормованого буття, а також 

експлікують тенденції до лібералізації особистого життя і ролі жінки у 

суспільстві кінця ХІХ сторіччя. 

Аргументативно-ритуальний діалогічний мовленнєвий жанр 

«пропозиція руки та серця» у романах Томаса Гарді відображає дві тенденції 

у ставленні до особистого життя і любовних переживань: реалізація жанру у 

жорсткій формалізації, із дотриманням необхідних сценарних стадій 

«ритуалу» відображає давнє вікторіанське уявлення про шлюб як про угоду 

двох сімей, де жінка перебувала у пасивній ролі Янгола, що насамперед має 

дбати про свою репутацію, а шлюб сприймає  як «перемогу», «ініціацію» і 

своє головне призначення; м’яка ж формалізація жанру експлікує нове 

ставлення до любовних переживань, у яких емоції переважають над раціо, а 

суворо регламентований розподіл ролей і порядок дій відступає на задній 

план.  Окрім того, пропозиція руки та серця у жорсткій формалізації 

відбувається тоді, коли комуніканти не впевнені у почуттях один одного та, у 

разі відмови адресата, прагнуть насамперед «зберегти своє соціальне 

обличчя». 

Найбільш репрезентативним мовленнєвим жанром, що експлікує етап 

подальшого розвитку любовних стосунків, є суперечка закоханих. Це можна 

пояснити тим, що лише після офіційної формалізації стосунків і закріплення 

свого статусу жінка отримувала можливість демонструвати більшу 

комунікативну свободу та відстоювати власну позицію. Незважаючи на це, 
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найчастіше саме жінка виступає пасивним опонентом конфлікту і 

використовує стратегію толерантності для його врегулювання. Агресивна 

комунікативна поведінка жінки здебільшого є свідченням її низького 

походження та формує її образ як негативного персонажа. 

Аналіз діалогічного дискурсу в межах виділених жанрів показав, що 

вибір засобів комунікативного впливу на співрозмовника великою мірою 

визначений соціальним і когнітивним контекстом мовців і залежить, 

зазвичай, від адресанта мовленнєвої взаємодії. Крім того, проведений аналіз 

ілюструє специфіку реалізації соціальних відносин англійського суспільства 

кінця ХІХ – початку ХХ століття, зокрема у сфері романтичного спілкування.  

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у залученні до аналізу 

невербальних компонентів любовного спілкування, у порівняльному розгляді 

любовного дискурсу романів Томаса Гарді та його екранізацій, а також у 

розгляді особливостей моделювання діалогічного любовного дискурсу у 

творчості сучасних письменників.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А. 

Квантитативне дослідження діалогічного дискурсу в творчості Томаса Гарді 

 
№ Назва роману Рік Кіль 

кість 

діалогів 

Відсоткове 

співвідно 

шення 

кількості 

діалогів до 

загального 

тексту 

твору 

Кількість 

діалогів 

любовно

го 

дискурсу 

Відсотко

ве 

співвідно 

шення 

Кіль 

кість 

любов

них 

ліній 

1. Desperate 

Remedies 

1871 134 46,7% 17 13,04% 2 

2. Under the 

Greenwood 

Tree 

1872 75 58,07% 21 37,75% 2 

3. A Pair of Blue 

Eyes 

1873 192 57,6% 83 43,14% 2 (3) 

4. Far from the 

Madding 

Crowd 

1874 135 46,73% 42 29,87% 3 

5. The Hand of 

Ethelberta 

1876 181 56,8% 46 25,1% 5 

6. The Return of 

the Native 

1878 121 47,6% 26 28,66% 4 

7. The Trumpet-

Major 

1880 166 47,5% 55 36,1% 4 

8. A Laodicean 1881 219 43,7% 80 35,7% 2 

9. Two on a 

Tower 

1882 105 41,07% 36 50,47% 1 

10. The Mayor of 

Casterbridge 

1886 156 40,05% 27 19,3% 4 

11. The 

Woodlanders 

1887 160 38,29% 59 38,2% 4 

12. Tess of the 

d'Urbervilles 

1891 175 32,47% 76 54,9% 2 

13. The Well-

Beloved 

1892 91 30,27% 52 61,09% 5 

14. Jude the 

Obscure 

1895 164 47,4% 92 65% 3 
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Додаток Б. 

Квантитативний аналіз діалогічного любовного дискурсу у творчості 

Томаса Гарді 

Діаграма Б.1. 

Співвідношення діалогічного та діалогічного любовного дискурсів   

 
Діаграма Б.2. 

Співвідношення любовних діалогів та кількості любовних ліній  
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Додаток В. 

Сценарний фрейм «знайомство» (за Kellermann K., Lim T. 

«Conversational acquaintance: The flexibility of routinized behaviors») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Фрейм традиційного знайомства 

І. Стадія ініціації 

Привітання Представлення 
Само 

почуття 

Навколиш

ня 

ситуація 

Погода 
Причина 

присутно

сті 

ІІ. Стадія підтримки 

Місце 

проживанн

я 

Спільні 

знайомі 
Інтереси 

Комплі 

менти 

Освіта, 

робота 

Родина, 

соціальні 

стосунки 

ІІ. Стадія завершення 

Наступна 

зустріч 

Оцінка 

спілкування 

Взаємне 

позитивне 

оцінювання  

До 

скорого 

Плани щодо 

наступної 

зустрічі 

Прощання  
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Додаток Д. 

Фреймовий аналіз мовленнєвого жанру «знайомство» 

Таблиця Д.1.  

Фреймовий аналіз мовленнєвого жанру «знайомство» (тематичний аспект) 

 
Таблиця Д.2. 

 Фреймовий аналіз мовленнєвого жанру «знайомство» (хронологічний 

аспект) 
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Додаток Е. 

Прагмакогнітивний аналіз мовленнєвого жанру «знайомство» 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Параметр 

D
es

p
er

a
te

 R
em

ed
ie

s 
 

U
n

d
er

 t
h

e 

G
re

en
w

o
o
d

 T
re

e
  

A
 P

a
ir

 o
f 

B
lu
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E

y
es

  

F
a
r 

fr
o
m

 t
h

e 

M
a
d

d
in

g
 C

ro
w

d
  

T
h
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H

a
n

d
 o

f 

E
th

el
b

er
ta

  

T
h

e 
R

et
u

rn
 o

f 
th

e 

N
a
ti

v
e
  

T
h

e 
T

ru
m

p
et

-M
a
jo

r
  

A
 L

a
o
d

ic
ea

n
  

T
w

o
 o

n
 a

 T
o
w

er
  

T
h
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M

a
y
o
r 

o
f 

C
a
st
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b

ri
d

g
e 

 

T
h

e 
W

o
o
d

la
n

d
er

s 
 

T
es

s 
o
f 

th
e 

d
'U

rb
er

v
il

le
s 

 

T
h

e 
W

el
l-

B
el

o
v
ed

 

 J
u

d
e 

th
e 

O
b

sc
u

re
 

1. Мотиви для встановлення комунікативного контакту 
1. Зовнішні 

(А) Етикетні  

н
е 

п
р

ед
ст

ав
л
ен

и
й

 

+       + + + +  

(Б) Помилка ідентичності   +  +  + + +     

(В) Інструментальні + 

+ 

        +  ++  

2. Внутрішні  + + +  +      + + 

2.Способи встановлення контакту 
1. Інтерогативний 

(А) Провокативні запитання + 

Ж
ан

р
 н

е 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

и
й

 

   +     +    

(Б) Ситуативне запитання   +     + +    + 

(В) Етикетні запитання +   +       + +  

2. Стверджувальна ідентифікація   +       +  + +  

3. Самоідентифікація  +            

4. Асертивні зауваження   +           

5. Комбінування тактик      +        

Стратегії  скорочення комунікативної та соціальної дистанції 

1. Стратегія самопрезентації 
1.1. Тактика передачі об’єктивної інформації про 

себе 

+ 

Ж
а

н
р
 

н
е 

п
р

ед ст
а

в
л

ен и
й

 + +   +  +  + + ++ + 
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T
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e 
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T
h

e 
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el
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B
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u

d
e 

th
e 

O
b
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u
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1.2. Тактика ототожнення +     +        

1.3.  Тактика самовихваляння   +   + +      + 

1.4. Тактика демонстрації авторитетності  +      +  + +   

2. Інтерогативна стратегія 
2.1. Домінуюча інтерогативність   +  + +         

2.2. Допоміжна інтерогативність   +     +  +  ++ + 

3. Стратегія позитивного оцінювання 
3.1. Семантичні типи компліментів 

(А) Комплімент зовнішності     +          + 

(Б) Комплімент манері поведінки   +  +     +    

(В) Комплімент інтелектуальним здібностям       +   +    

3.2. Структурні типи компліментів 

(А) Прямий комплімент        +   +   + 

(Б) Дедуктивний комплімент     +     +    

(В) Комплімент-звертання           +   

(Г) Комплімент-метонімія   +        +   

4. Стратегії залицяння та флірту 
4. 1. Залицяння невербальне 

(А) Емоційно-оцінювальна міміка та рухи     +  + +      ++ + 

(Б) Тактильний контакт зі співрозмовником +  +           

4.2. Залицяння вербальне 

(А) Тактика турботи +    + +       +  

(Б) Тактика компліменту   + +          
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(В) Тактика вислову намірів      +       + 

4.3. Стратегії флірту   +        +   

4.4. Рольові позиціонування  

(А) Спокусник +   +   +     +   

(Б) Лицар    +         + 

(В) Партнер   +         +  

5. Комунікативна стратегія ввічливості 
5.1. Встановлення «спільної основи» 

(А) Приділення уваги адресату + 

Ж
ан

р
 н

е 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

и
й

 

 +    +       

(Б) Перебільшення зацікавленості адресатом    +      + +   

(В) Інтенсифікування інтересу до адресата  +   +   +  +  +  

(Г) Використання групових ідентифікуючих 

маркерів 

  +     +      

(Д) Пошук згоди з адресатом        +  + +   

(Е) Попереднє 

припущення/віднаходження/ствердження 

спільної основи, 

+ +    +   +   +  

5.2. Вираження того, що адресант та адресант є кооператорами 

(А) Запитання щодо побажань та прагнень адресата   +   +   +  +    

(Б) Включення як адресата, так і андресата у 

діяльність 

  +     +  +  +  

(В) Давати (або просити про) пояснення  +  + +      +   

5.3. Задоволення потреби/бажання адресата у чомусь  + +     +  + + ++  
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Додаток Ж 

Стратегії учасників мовленнєвого жанру «суперечка закоханих» 
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Додаток З 

Конфігурації конфліктів з ревнощів у романах Томаса Гарді 

(за А. Греймасом та Ж. Фонтанієм) 


