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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Реферовану роботу присвячено дослідженню прагмакогнітивного 

аспекту діалогічного любовного дискурсу у романній творчості Томаса Гарді.  

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 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 в 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 та Дж. Рассела, А. Тананіної, І. Борисової. 

Проблема виокремлення та функціонування любовного дискурсу, а також 

деяких його жанрів знайшла своє відображення у працях таких дослідників, 

як А. Греймас та Ж. Фонтаній, Р. Барт, Ю. Крістева, Т. Ренц, Н. Кушнір,         

Є. Матвєєва та інших.  

Актуальність теми дисертаційної роботи зумовлена насамперед 

поглибленою увагою сучасного мовознавства до дослідження мовних явищ 

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

Відсутність в українській та зарубіжній германістиці праць, які би 

з’ясовували під зазначеним кутом зору проблему моделювання діалогічного 

любовного дискурсу в романній творчості Томаса Гарді робить дисертаційне 

дослідження важливим та актуальним. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано у рамках наукової теми Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Мови та літератури 

народів світу: взаємодія та самобутність» (код 11 БФ 044-01), затвердженої 

Міністерством освіти і науки України. Тему дисертації затверджено Вченою 

радою Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (протокол №5 від 18 грудня 2012 року). 
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Метою дослідження є комплексний аналіз 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 та 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.  

Матеріалом дослідження є чотирнадцять романів Томаса Гарді 

загальним обсягом 5297 сторінок.  

Теоретико-методологічну основу роботи становлять базові 

положення комунікативної лінгвістики, дискурсивного аналізу, жанрології, 

когнітивної лінгвістики та стилістики. 

Методи дослідження визначені поставленими завданнями, матеріалом,   

теоретичною спрямованістю роботи та мають комплексний характер: 

описово-порівняльний метод – для аналізу окремих різновидів персонажного 

спілкування; квантитативний метод – для опрацювання кількісних даних 

дослідження романів Томаса 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. 

Наукова новизна роботи полягає в комплексному дослідженні 

прагмакогнітивних аспектів діалогічної персонажної інтеракції в межах 

любовного дискурсу романів Томаса Гарді: 1) виділено репрезентативні 
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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» та запропоновано два типи 

його формалізації; 5) виділено семантичні типи конфліктних діалогічних 

інтеракцій. 

Теоретичне значення дисертаційного дослідження полягає у внеску до 

дискурсології (виділення та аналіз діалогічного любовного дискурсу), 

жанрології (аналіз основних особливостей діалогічних мовленнєвих жанрів 

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

лінгвістичної прагматики (визначення та аналіз стратегій і тактик жанрів 

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

(розгляд мовленнєвих жанрів у зв’язку з лінгвокультурною 

конвенціоналізованістю доби, моделювання мовленнєвих жанрів, 

дослідження конфігурації конфліктів через ревнощі), конфліктології (аналіз 

конфліктних взаємодій між закоханими). 

Практичне значення дослідження полягає у 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 



4 

 

самопрезентації, стратегії ввічливості, інтерогативної стратегії, стратегії 

позитивного оцінювання, стратегій залицяння та флірту. 

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

інтенсифікації та стабілізації романтичних стосунків,  є  аргументативно-

ритуальним та характеризується наявністю стратегії переконання, яка 

розкривається за допомогою низки мовленнєвих тактик: твердження, 

прохання, обіцянка, інтерогація. 

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 та характеризується декількома 

семантичними типами конфронтації: конфлікт ставлень і оцінок 

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

приводу інформації та 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 дисертації. Загальні та окремі результати 

дисертації було обговорено на засіданнях кафедри англійської філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 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» 



5 

 

(Київ, 2013), V  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 та 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).  

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено у дев’яти 

одноосібних публікаціях, із яких сім – це статті у наукових фахових виданнях 

України, одна – у науковому фаховому виданні РФ, одна – у науковому 

фаховому виданні Угорщини.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів із підрозділами, висновків до кожного з розділів, загальних 

висновків, списку використаної літератури, списку джерел ілюстративного 

матеріалу та додатків. Повний обсяг дисертації становить 230 сторінок (193 

сторінки основного тексту). Список джерел літератури містить 280 

публікацій. До переліку джерел ілюстративного матеріалу входять 14 

найменувань.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

У вступі обґрунтована новизна теми та проблематики дослідження, 

визначені об’єкт та предмет вивчення, окреслені мета та завдання 

дослідження, відзначена його наукова новизна та практичне значення, 

сформульовані положення, що винесені на захист, подана інформація щодо 

апробації та структури роботи. 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження діалогічного 

любовного дискурсу» запропоновано огляд мовознавчих наукових праць, 

що розглядають проблему дослідження діалогічного дискурсу. Спираючись 

на аналіз наукових розвідок М. Бахтіна, Д. Бома, Х. Сакса, Е. Щеглоффа,  

Дж. Джефферсона, Т.А. ван Дейка, Г.П. Грайса, А. Вежбицької, Ф. Бацевича, 

І. Сусова, П. Вомака, Д. Нікуліна, Т. Колокольцевої, Л. Безуглої,                    

Х. Хісамової, В. Майбороди та ін., запропонована класифікація та огляд 

основних напрямів дослідження діалогічного дискурсу: 1)  комунікативний; 

2) функціонально-прагматичний; 3) когнітивний. 
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Об’єктом комунікативного напряму дослідження діалогічних 

інтеракцій  виступав діалог як особлива мовна побудова, його структура та 

умови функціонування (Л. Чахоян, К. Аксельсон, І. Святогор, І. Романюк,    

Г. Поліщук, Д. Ізаренков, А. Балаян, П. Зернецький, А. Недобух, В. Соколова 

та ін.).  

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».  

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 (Г.П. Грайс,  Т.А. ван Дейк, В. Дементьєв, В. Лагутін, 

М. Ползунова, Л. Безугла, І. Фролова, О. Іссерс, О. Гельпей та ін.).  Як засіб 

репрезентації отриманих під час аналізу результатів виступають здобутки 

лінгвокогнітивного напряму дослідження (Ж. Фоконьє, Дж. Фінч,                 

Дж. Калпепер, Л. Бєлєхова). 

Прозова творчість Томаса Гарді становить значний інтерес для 

прагмакогнітивного аналізу, що насамперед зумовлено соціально-історичним 

контекстом його творчої діяльності, яка охоплює злам ХІХ-ХХ сторіч, коли 

англійське суспільство переживало складний етап переходу від традиційної 

вікторіанської доби стабільності до нового буремного часу, що демонстрував 

принципово інші погляди на роль та місце жінки в соціумі, родинні цінності, 

науку та релігію.  

Здійснений за допомогою квантитативного методу аналіз діалогічного 

дискурсу в чотирнадцяти романах Томаса Гарді продемонстрував таке:                

1) діалогічна персонажна інтеракція займає від 30% до 58% 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 останніх (92 

діалоги в останньому романі); 4) любовні діалоги становлять у середньому 

38% від загального діалогічного дискурсу; 5) кількість персонажних 

любовних діалогів не залежить від кількості любовних ліній у романі. 

Слідом за Т. Ренц, визначаємо діалогічний любовний дискурс як 

особистісно-орієнтований дискурс, що є продуктом спільної комунікативної 

діяльності романтичних партнерів, складається з безлічі кодифікованих 
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знаків, що продукуються ними в процесі спілкування, спрямований на 

реалізацію потреби кохати та бути коханим(ою) та обслуговує сферу 

романтичних стосунків. 

Визначено три загальні етапи розвитку діалогічного любовного 

дискурсу:  1) ініціація стосунків; 2) інтенсифікація та стабілізація 

романтичних стосунків; 3) подальший розвиток романтичних стосунків, що 

реалізуються у низці гармонійних та конфліктних мовленнєвих жанрів.  

Побудова експлікаційної моделі виділених мовленнєвих жанрів 

здійснюється за триступеневим підходом: 1) аналіз мовленнєвого жанру з 

точки зору його фреймової побудови; 2)  виділення основної комунікативної 

(ілокутивної) мети кожного жанру; 3) розгляд стратегій і тактик, за 

допомогою яких реалізуються інтенції мовця у конкретному мовленнєвому 

жанрі. 

У другому розділі «Гармонійний діалогічний любовний дискурс у 

творчості Томаса Гарді» здійснено аналіз стратегічної та сценарної 

організації репрезентативних жанрів «знайомство» та «пропозиція руки та 

серця» у романах Томаса Гарді.  

Специфіку реалізації мовленнєвого жанру «знайомство» визначають 

дві інтенції співрозмовників: фатична інтенція та інтенція скорочення 

комунікативної дистанції. 

Виникнення фатичної  інтенції може бути спровоковане як 

внутрішніми, так і зовнішніми (етикетність, помилка ідентичності, 

інструментальні мотиви) мотивами.  

Безпосереднє встановлення контакту між співрозмовниками може 

відбуватися за допомогою низки тактик: 

1) інтерогативна тактика:  

―A clear masculine voice said, at the same instant – ‗Are you afraid?‘ 

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‖ (Desperate 

Remedies). 

2) тактика стверджувальної ідентифікації співрозмовника: 

―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‖ (The 

Well-Beloved). 

3) тактика самоідентифікації: 

―I am Mr. Smith,' said the stranger in a musical voice‖ (A Pair of Blue Eyes). 

4) тактика зауважень загального характеру: 

―I found a hat’, said Oak. 
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‗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‖ (Far from the Madding 

Crowd). 

Інтенція щодо скорочення комунікативної дистанції між 

співрозмовниками реалізується за допомогою низки стратегій комунікантів:  

1) стратегія самопрезентації: 

―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‖                     

(The Trumpet-Major).  

2) інтерогативна стратегія: 

―Are you often here?‘ […] 

‗Indeed!  Have you entirely taken possession of this column?‘ […] 

‗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.‘ 

But will you allow me to rent it of you for a time, Lady Constantine?‖ (Two on a 

Tower). 

3) cтратегія позитивного оцінювання: 

―Thank you for the sight of such a beautiful face!‖ said the young sergeant, 

without ceremony. 

She coloured with embarrassment. ―‘Twas unwillingly shown‖ (Far from the 

Madding Crowd). 

4) cтратегії залицяння та флірту: 

―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?"  (Tess of the d'Urbervilles). 

Визначальною рисою мовленнєвого жанру «знайомство» у любовному 

дискурсі романів Томаса Гарді є відсутність мовленнєвого акту 

«знайомство»; «усіченість» мовленнєвого жанру; перехід до залицянь та 

флірту; порушення етикетних норм жінкою, що загалом продиктовано 

сюжетом романів, які так чи інакше віддзеркалюють лінгвокультурну 

конвенціоналізованість пізньовікторіанської доби.   
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Так, перша зустріч майбутніх закоханих Версавії та сержанта Троя з 

роману ―Far from the Madding Crowd‖ відбувається випадково, коли вони 

стикаються на темній стежці. Через темряву чоловік уважає, що його 

співрозмовниця – це одна зі служниць, і тому поводиться з нею досить 

фамільярно та невідповідно до її статусу господині маєтку. 

―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. 

"We have got hitched together somehow, I think." 

"Yes." 

"Are you a woman?" 

"Yes." 

"A lady, I should have said." 

"It doesn't matter." 

"I am a man." 

"Oh!" […] 

"Thank you for the sight of such a beautiful face!" said the young sergeant, 

without ceremony. 

She coloured with embarrassment. "'Twas unwillingly shown," she replied, stiffly, 

and with as much dignity—which was very little—as she could infuse into a 

position of captivity. 

"I like you the better for that incivility, miss," he said‖ (Far From the Madding 

Crowd). 

Відхилення від сценарності аналізованого мовленнєвого жанру є 

типовим для такого перебігу знайомства між майбутніми закоханими у 

романах Томаса Гарді, який може бути описаний як ―помилкова/невідома 

ідентичність‖ (―mistaken/unknown identity‖): у такому разі один із 

комунікантів прагне зберегти своє інкогніто або ж співрозмовник помилково 

вважає його кимось іншим. Схоже відбувається перша зустріч майбутніх 

закоханих Цитерії та Мейстона із роману ―Desperate Remedies‖, Клима та 

Юстасії у романі ―Return of the Native‖, Поли та Джорджа Сомерсета у романі 

―A Laodicean‖, Лучетти та Фарфрае з роману ―The Mayor of Casterbridge‖ та 

Джоса й Енн із роману ―The Well-Beloved‖. 

Найбільш репрезентативним мовленнєвим жанром, що опроявлює етап 

інтенсифікації та стабілізації любовних стосунків, є аргументативно-

ритуальний мовленнєвий жанр «пропозиція руки та серця», провідною 

комунікативною стратегією якого є стратегія переконання, що розкривається 

за допомогою низки мовленнєвих тактик:  

1) тактики твердження: 
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―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‖ (Two on a Tower); 

2) тактики прохання: 

―Dearest, agree to my proposal, as you love both me and yourself!‖ (Two on the 

Tower); 

3) тактики обіцянки: 

―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!‘ 

‗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‖ (Far from the Madding Crowd); 

4) тактики інтерогації: 

'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?‖ (A Pair 

of Blue Eyes). 

Мовленнєвому жанру «пропозиція руки та серця» притаманні:                       

1) висока тональність, 2) емоційна маркованість, 3) драматургічність 

(розподіл ролей), 4) метою діалогічної інтеракції є ініціація, тобто зміна 

соціального стану (у цьому випадку – набуття нового соціального статусу 

«заручені»), 5) сценарність (повторюваність пропозиції руки та серця). 

Мовленнєвий жанр «пропозиція руки та серця» може 

характеризуватися як жорсткою, так і м’якою формалізацією дискурсивних 

форм.  

Жорстка формалізація мовленнєвого жанру характеризується 

дотриманням сценарності розгортання пропозиції руки та серця, що 

складається з послідовних етапів. Розглянемо діалогічну інтеракцію Фанні 

Дей та вікарія містера Мейболда із роману ―Under the Greenwood Tree‖: 

1) ініціація (оголошення інтенції): 
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―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‖; 

2) прохання про одруження: 

―Fancy, I have come to ask you if you will be my wife?‖; 

3) негативна реакція адресата: 

―I cannot, I cannot, Mr. Maybold—I cannot!  Don’t ask me!” she said‖; 

4) розгорнута аргументація адресанта із повторним проханням про 

одруження: 

―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!  […]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?‖ 

5) остаточна відповідь адресата: 

―Yes, I will,‖ she said. 

―God bless you, my own!‖  

Якщо відповідь адресата є негативною, наступною стадією сценарного 

розгортання пропозиції руки та серця стає прохання адресанта про дозвіл 

сподіватися на повторну пропозицію. 

М’яка формалізація мовленнєвого жанру «пропозиція руки та серця» 

може набувати низки проявів: 1) недотримання стадійного сценарного 

розгортання комунікативної ситуації, 2) обмін традиційними гендерними 

ролями у стосунках адресат-адресант, 3) зміщення смислового центру 

аргументації щодо прийняття пропозиції від адресанта повідомлення на його 

адресата, 4) відсутність ядерного прохання Will you marry me?  

Так, Томазін із роману ―The Return of the Native‖ сама робить 

пропозицію Деймону, оскільки переймається своєю репутацією: 

"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!" (The Return of the Native). 

У третьому розділі «Конфліктний діалогічний любовний дискурс у 

романах Томаса Гарді» проаналізовано репрезентативний жанр «суперечка 
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закоханих», що  є некооперативною, конфліктною взаємодією закоханих.  

Виокремлені семантичні типи конфліктних взаємодій, а також розглянуто 

конфлікт через ревнощі як найбільш репрезентативний тип конфліктної 

інтеракції у любовному дискурсі романів Томаса Гарді. 

Учасниками конфліктної інтеракції є ініціатор та активний чи пасивний 

опонент. Домінантною стратегією ініціатора та активного опонента у 

конфліктній інтеракції є вербальна агресія, що може бути реалізована за 

допомогою низки тактик: 

1) тактика образи: 

"Don't be such a tender-hearted fool!" (Jude the Obscure); 

2) тактика погрози: 

"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!‖             

(The Mayor of Casterbridge); 

3) тактика грубої вимоги: 

"Promise never to speak of her." (Jude the Obscure); 

4) тактика грубої відмови: 

'No,' she replied, still not realizing the magnitude of her peril. 'If you want to 

speak to us, wait till my brother comes.' (Desperate Remedies); 

5) тактика звинувачення та докору: 

"Wicked! The idea was unworthy of you beyond description." (Tess of the 

d'Urbervilles); 

6) тактика іронії: 

"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"           

(The Return of the Native). 

Пасивний опонент має на меті погашення конфлікту,  тому здебільшого 

дотримується стратегії толерантності, що реалізується за допомогою низки 

тактик: 

1) тактика ігнорування вербальної агресії: 

―Knight walked on, and Elfride with him, silent and unopposing. He opened a 

gate, and they entered a path across a stubble-field.‖ (A Pair of Blue Eyes); 

2) тактика засудження агресивної комунікативної поведінки 

співрозмовника: 

―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‖ (A Pair of Blue Eyes); 

3) тактика згоди з позицією опонента: 
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―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!‖ (Under the Greenwood 

Tree). 

Залежно від рольового позиціонування учасників конфліктної 

інтеракції конфліктні діалоги поділяють на два типи: збалансовані  (обидва 

учасники конфлікту керуються егоцентричними агресивними 

комунікативним стратегіями, має місце взаємодія ініціатор–активний 

опонент) та незбалансовані (лише один із учасників конфлікту використовує 

некооперативну стратегію, має місце взаємодія ініціатор–пасивний опонент). 

На основі критерію результативності конфліктні діалоги у любовному 

дискурсі поділяються на креативні (сприяють дотриманню балансу між 

уявленнями про синхронічність стосунків та реальністю,  допомагають 

переосмислити відносини героїв та їхню поведінку, а також дають 

комунікантам можливість висловити свої заперечення та невдоволення задля 

зміцнення їхніх любовних стосунків) та деструктивні (сприяють виявленню 

непримиренних протиріч та призводять до руйнування любовних стосунків). 

Залежно від значення конфронтації, що становить ядро конфліктної 

взаємодії, виокремлено такі її семантичні типи: 1) конфлікт ставлень і 

оцінок ситуацій/об’єктів; 2) конфлікт інтересів; 3) конфлікт із приводу 

інформації; 4) конфлікт-заміщення; 5) конфлікт через ревнощі. 

Найбільш репрезентативним для любовного дискурсу типом 

конфліктної інтеракції є конфлікт через ревнощі, що виникає на перетині 

двох родових конфігурацій: суперництва (зосередження ревнивця на 

суперникові) та прив’язаності (зосередження ревнивця на ціннісному 

об’єкті свого кохання). Кожна з родових конфігурацій 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 та ексклюзивності.  

Прикладом конфлікту з ревнощів є інтеракція Енн Гарленд та Фестуса 

Деррімана з роману ―The Trumpet-Major‖. Фестус давно домагається 

прихильності дівчини, але вона все одно залишається байдужою до нього. 

Він не полишає надії та далі залицяється, однак до нього доходять плітки про 

її прихильність до майора Лавдея, який нещодавно приїхав у місто. У 

конфігурації ревнощів-заздрості Фестус відчуває заздрість до Лавдея, який 

зумів завоювати симпатії Енн. 
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―My uncle has been letting things out.  He was here late last night, and he 

saw you.‘ […] ‗O, now!  He saw Trumpet-major Loveday courting somebody like 

you in that garden walk; and when he came you ran indoors.‘  [..] 

‗ 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 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.‘ 

Проведений аналіз продемонстрував, що природа любовного почуття 

ревнивця поступово змінюється з розпаленням його ревнощів і стає 

агресивною, ексклюзивною та підозрілою. 

 

ВИСНОВКИ 

Вивчення діалогічного  дискурсу є однією з центральних проблем 

сучасних мовознавчих досліджень та охоплює декілька напрямків:  

комунікативний, функціонально-прагматичний і когнітивний.  

Романна творчість Томаса Гарді, англійського письменника ХІХ-ХХ 

сторіч складається з чотирнадцяти творів, написаних у 1871–1895 роках, та 

виразно експлікує тенденції соціального та культурного життя епохи «зламу 

століть». Епістемологічна криза цього періоду охоплює не лише  

економічний та 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 творів Томаса Гарді становлять любовні трикутники, на 

вершині яких найчастіше перебуває саме жіночий персонаж. Діалогічна 

персонажна інтеракція є основною характерологічною та сюжетотворчою 

силою романів письменника. 

Найбільш репрезентативними жанрами, що реалізують любовний 

дискурс персонажів романів Томаса Гарді на різних етапах розвитку їхніх 

романтичних стосунків, є мовленнєві жанри «знайомство», «пропозиція руки 

та серця» та «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 у переході до залицяння та флірту. Такий спосіб 

моделювання жанру у романах дає змогу окреслити стосунки персонажів як 

особливі, такі, що вирізняються з-поміж сірого унормованого життя, а також 

експлікують тенденції до лібералізації особистого життя та ролі жінки у 

суспільстві кінця ХІХ сторіччя. 

Аргументативно-ритуальний діалогічний мовленнєвий жанр 

«пропозиція руки та серця» у романах Томаса Гарді відзначає дві тенденції у 

ставленні до особистого життя та любовних переживань: реалізація жанру у 

жорсткій формалізації, з дотриманням необхідних сценарних стадій 

«ритуалу» відображає старе вікторіанське уявлення про шлюб як угоду двох 

сімей, де жінка перебувала у пасивній ролі Янгола, що насамперед має дбати 

про власну репутацію, а шлюб сприймає як «перемогу», «ініціацію» та 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 відходить на задній план.  

Окрім того, пропозиція руки та серця у жорсткій формалізації відбувається у 

тому разі, коли комуніканти невпевнені у почуттях один одного та передусім 

прагнуть зберегти своє соціальне обличчя у разі відмови адресата. 

Найбільш репрезентативним мовленнєвим жанром, що експлікує етап 

подальшого розвитку любовних стосунків, є суперечка закоханих. Це можна 

пояснити тим, що лише після офіційної формалізації стосунків та 

закріплення свого статусу жінка отримувала можливість демонструвати 

більшу комунікативну свободу та відстоювати власну позицію. Незважаючи 

на це, у переважній більшості випадків саме жінка виступає пасивним 

опонентом конфлікту та використовує стратегію толерантності з метою 

врегулювання конфлікту. 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 значною мірою 

обумовлений соціальним і когнітивним контекстом мовців та залежить 

здебільшого від адресанта мовленнєвої взаємодії. Крім того, проведений 

аналіз ілюструє специфіку реалізації соціальних відносин англійського 
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суспільства кінця ХІХ – початку ХХ століття, зокрема у сфері романтичного 

спілкування.  

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в 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 в 

творчості сучасних письменників.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Булкіна А.В. Діалогічний любовний дискурс у творчості Томаса 

Гарді (прагмакогнітивний аспект). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. –  

Київ, 2015.  

У дисертації досліджено особливості моделювання діалогічного 

любовного дискурсу у соціокультурному контексті пізньовікторіанської 

доби, а саме у романах Томаса Гарді. Виділено такі репрезентативні жанри 

діалогічного любовного дискурсу: «знайомство», «пропозиція руки та серця» 

та «суперечка закоханих». Проаналізовано сценарні параметри, виокремлено 

та розглянуто стратегії і тактики комунікантів в означених репрезентативних 

жанрах. З’ясовано параметри ритуалізації мовленнєвого жанру «пропозиція 

руки та серця» і запропоновано два типи його формалізації. Здійснено аналіз 

комунікативно-рольового позиціонування учасників та виділено семантичні 

типи конфліктних діалогічних інтеракцій у межах любовного дискурсу 

романів Томаса Гарді. 

Результати дослідження свідчать про самобутність творчості Гарді , що 

відображає соціальні та культурні процеси епохи зламу сторіч. 

Ключові слова: діалогічний любовний дискурс, мовленнєвий жанр 

«знайомство», мовленнєвий жанр «пропозиція руки та серця», мовленнєвий 

жанр «суперечка закоханих», Томас Гарді. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Булкина А.В. Диалогический любовный дискурс в творчестве 

Томаса Гарди (прагмакогнитивный аспект). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2015. 

В диссертации исследуются особенности моделирования 

диалогического любовного дискурса в социокультурном контексте 

поздневикторианской эпохи, а именно в романах Томаса Гарди. Выделены 

репрезентативные жанры диалогического любовного дискурса - 

«знакомство», «предложение руки и сердца» и «ссора влюбленных». 

Осуществлен анализ сценарных параметров, выделены и рассмотрены 

стратегии и тактики коммуникантов в указанных репрезентативных жанрах. 

Выяснены параметры ритуализации речевого жанра «предложение руки и 

сердца» и предложено два типа его формализации. Осуществлен анализ 

коммуникативно-ролевого позиционирования участников и выделены 

семантические типы конфликтных диалогических интеракций в пределах 

любовного дискурса романов Томаса Гарди.  

Результаты исследования свидетельствуют о самобытности творчества 

Гарди, отображающей социальные и культурные процессы эпохи смены 

столетий. 

Ключевые слова: диалогический любовный дискурс, речевой жанр 

«знакомство», речевой жанр «предложение руки и сердца», речевой жанр 

«ссора влюбленных», Томас Гарди. 
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The thesis investigates pragmatic and cognitive peculiarities of dialogic love 

discourse in the novels of Thomas Hardy. 

Dialogue as an integral compositional part of the fictional text, serves as the 

means of achieving the author's intention, and promotes aesthetic, plot-formational 

and characterizing functions. 
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Social and historical context of Thomas Hardy’s novels (edge of the 

nineteenth and twentieth centuries, epistemological crisis of transition from 

traditional Victorian values to the new modern worldviews) presents considerable 

interest within the pragmatic-cognitive analysis of the communicative interaction.  

Chapter 1 outlines the basic approaches to the study of dialogue within 

linguistic research. It describes the methodology of the given research and presents 

the results of the quantitative analysis of dialogical interactions in the novels of the 

writer and justifies the status of dialogic love discourse as the most representative 

type of the dialogic discourse in Thomas Hardy’s works. It proposes the division of 

the continuum of dialogic love discourse on the basis of pragmatic and cognitive 

criteria in two types: harmonious and conflictual, as well as further division 

according to the stages of love relationships: 1) initiation, 2) intensification and 

stabilization and 3) further development.  

Chapter 2 addresses the topics of pragmatic and cognitive parameters of the 

representative harmonious speech genres of the dialogic love discourse – 

―acquaintance‖ and ―marriage proposal‖. It defines phatic intention and intention 

of reducing social distance as the leading communicative intentions of the speech 

genre "acquaintance".  It gives the analysis of the motives of phatic intention and 

basic ways of establishing contact in love communication, as well as strategies and 

tactics that promote the realization of the intention of reducing social distance 

within the dialogic speech genre "acquaintance" in the love discourse. The speech 

genre ―marriage proposal‖ is defined as argumentative and ritual.  The ritualization 

parameters of the given speech genre in rigid and soft formalizations are analyzed. 

Close attention is given to the analysis of the strategies and tactics that promote 

argumentativeness of the dialogic speech genre ―marriage proposal‖. 

Chapter 3 presents the insight of the dialogic speech genre ―love quarrel‖ in 

the fictional love discourse of Thomas Hardy’s novels. There are two types if 

communicative participants in the conflict: initiator and opponent (active or 

passive). Initiator and active opponent aim at establishing communicative victory 

in the conflict and use the strategy of verbal aggression that can be realized in the 

number of corresponding verbal tactics (insults, threats, brutal demands, brutal 

denial, accusation and reproach, irony). Passive opponent aims at resolving the 

conflict and therefore uses the strategy of verbal tolerance that is represented in the 

number of communicative tactics: ignoring verbal aggression, condemnation of 

interlocutor’s aggressive communicative behavior, and agreement with the position 

of the opponent. 

Depending on the communicative positioning of the participants love quarrel 

can be balanced or unbalanced, and depending on its impact on the further 

development of love relationship – creative and destructive.  
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There are several semantic types of confrontation in the conflictual 

interactions in the dialogic love communication: conflict of attitudes, conflict of 

interests, conflict about information; conflict-substitute and conflict on the basis of 

jealousy. The last one is determined as the most representative for the dialogic love 

discourse and arises within the two configurations: affection and rivalry.  

Prospects of further research comprise the investigation of dialogic love 

discourse in the works of modern writers comparing to its modeling in the novels 

of Thomas Hardy in the end of XIX century. Substantial interest also presents 

analysis of modeling of dialogic love discourse in the screen adaptations of 

Thomas Hardy’s novels and further study of non-verbal components of love 

communication. Results of the research can be used to enhance the methods and 

tools of discourse, cognitive and pragmatic analysis. 

Key words: dialogic love discourse, speech genre ―acquaintance‖, speech 

genre ―marriage proposal‖, speech genre ―love quarrel‖, Thomas Hardy. 

 

 

 


