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1.2. АНГЛІСТИКА 
 
 

УДК 81’42 
Бехта І.А. 

 
ПРАГМАТИКА ОПОВІДНОГО ДИСКУРСУ  
У ГАЗЕТНО-ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ 

 
Розмежування газет за своїми читацькими аудиторіями у Вели-

кобританії простежуємо у зовнішньому оформленні видань та у їх-
ньому змісті: відборі та подачі матеріалу, виборі аргументації та мо-
ви. Відтак визначаємо два типи національних газет: якісні і масові/
популярні. З дев’яти національних газет чотири відносяться до якіс-
них: Times, Financial Times, Daily Telegraph, Guardian, п’ять – до ма-
сових: Daily Mirror, Daily Express, Sun, Daily Mail, Daily Star. Жодна 
з якісних газет, які відрізняються від масових обсягом друкованої 
інформації, якістю політичних новин і аналітичних матеріалів, пода-
чею матеріалу, недоступна читачам. Їхня мова, аргументація, глибо-
кий та змістовний аналіз незрозумілий читачам, які закінчили освіту в 
14-15 років. Cаме такий рівень освіти є у широкого кола читачів Бри-
танії. Через те інтереси більшості читацької аудиторії обслуговуються 
масовими газетами.1 

Проте, попри зовнішнє розмаїття британських газет, вони вико-
нують одне соціопрагматичне завдання – формування суспільної дум-
ки у потрібному напрямку. На ефективність виконання цього завдан-
ня газети, які скеровані на різні соціальні групи, диференціюють при-
йоми подачі матеріалу і відбір мовних засобів. Матеріали газет англо-
мовна теорія журналістики ділить на дві основні категорії: некомен-
товані повідомлення, чи власне інформація (news), і коментовані по-
відомлення (opinion columns). У термінах вітчизняної журналістики 
news – це матеріали інформаційних газетних жанрів (замітка, інфор-
маційне повідомленя); opinion columns – це публіцистичні жанри 
(статті, очерки, фельєтони). Втім, поки-що немає думки, до якої кате-
горії віднести такі жанри, як кореспонденція, репортаж, інтерв’ю.2 

Прагматичний підхід, який переважав в англомовній журналіс-
тиці, піддається ґрунтовному лінгвістичному напрацюванню у тепері-
шні часи, зокрема: прагматична потенція преси, використання ЗМІ 
для впливу на масову свідомість. Вивчення ЗМІ пов’язане з аналізом 
дискурсу на рівні прагматики. Адже у будь-якому висловлюванні 
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присутній прагматичний компонент: адресант, виконуючи комуніка-
тивне завдання, добирає засоби мови, визначаючи ставлення до них, 
організовує їх у спосіб уможливлення адекватного декодування ви-
словлювання.3 Якщо семантика вивчає кореляцію знаків до об’єктів 
дійсності, синтактика – відношення знаків один до одного, то прагма-
тика, як один з трьох вимірів мови, досліджує відношення знаків до 
людини, яка користується мовою. Мова втілюється рівномірно у цих 
трьох вимірах.4 Словом, прагматика – аспект дослідження мови,5 
семіотична категорія тексту, яка визначається як настанова на читача, 
здатного сприймати повідомлення.6 

Відтак прагматику розуміємо як зв’язки між адресантом і адре-
сатом, що встановилися через особливий знак, тобто текст.7 Прагма-
тика мовленнєвого спілкування є цілеспрямованим уживанням мов-
них засобів для формування суспільної думки, стає “всезагальним 
контекстом здійснення мовленнєвого акту.”8 За одиницю аналізу в 
прагматиці беремо текст, адже не лише окреме речення, а й структура 
всієї послідовності речень зв’язного тексту виконує прагматичну фун-
кцію. Одне і те ж висловлювання може бути по-різному інтерпретова-
не не лише різними реципієнтами, але одним і тим же інтерпретато-
ром,9 чи “тлумачення висловлювання суттєво залежить від 
“фактора адресата”.10 Мовленнєва поведінкa адресата зазвичай роз-
глядається в контексті конкретної ситуації. У спілкуванні кожне ви-
словлювання сприймається не само собою, а як “репліка, яка є вмон-
тованою у прагматичний комплекс. При цьому оцінка адресатом 
комунікативного смислу висловлювання зазвичай супроводжується 
оцінкою адекватності його прагматичної ситуації”.11 

Відтак текст є прагматично визначеним, адже його творець не 
лише організує матеріал мови для трансферу змісту, вкладає в нього 
синтаксичне та семантичне наповнення, але й експлікує ставлення до 
висловлюваного. Тобто від цільового спрямування тексту, від наміру 
його творця залежать і модальність, і вибір слів, і уживання синоні-
мів, і поділ на надфразові єдності тощо. Через те при розгляді тексту 
немає сфери, яка б не розглядалася прагматично. Адже її (прагматику 
тексту) визначає ситуація спілкування, а отже, стилістичні, лексичні, 
граматичні, просодичні особливості. Прагматичні особливості особ-
ливо простежуються при знанні ситуації спілкування. Без цього знан-
ня зрозумілими при сприйнятті тексту залишаються два його аспекти 
– синтактика і семантика. Зрештою, прагматичний аспект організації 
тексту так важливий, що без урахування його особливостей науковий 
опис тексту не може вважатися вичерпним.12  
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Сучасний етап розвитку мовознавства у лінгвістиці характеризу-
ється антропоцентричним поглядом на мову, яка розкриває природу 
людського чинника у ситуаціях спілкування, центральною ланкою 
якої є текст.13 Визнання тексту одиницею комунікації уможливлює 
аналіз не лише його структури (семантики та синтактики), але й чин-
ників, які впливають на створення конкретного тексту в умовах реа-
льної комунікації.14 Кінцева мета комунікації – вплив на партнера при 
обміні інформацією. Словом, якими б не були варіанти визначення 
прагматичного аспекту мови – лейтмотивом й надалі залишається 
ідея про вплив на поведінку людини за допомогою вербальних засо-
бів мовленнєвих актів. Відтак головна мета прагматичного дослі-
дження будь-якого мовного відтинку – це аналіз і пояснення саме 
конкретних ситуацій використання. 

Мета статті – вивчення прагматичного спрямування газетного 
тексту через призму оповідного дискурсу (ОД), під яким розуміємо 
стратегію й тактику комунікантів газетного-публіцистичного дискур-
су, експлікованих дискурсом адресанта (журналіста) та цитатним дис-
курсом (реальних осіб). Гіпотеза статті полягає в тому, що прагматич-
на спрямованість газетно-публіцистичного тексту виявляється у залу-
ченні адресантом у наративну стратегію свого викладу форм цитатно-
го дискурсу (ЦД), які за способом репродукції є прямим дискурсом 
(ПД), непрямим дискурсом (НД), невласне-прямим дискурсом (НПД).  

Дискурс – складне комунікативне явище, що охоплює і соціаль-
ний контекст, який дає уявлення про учасників комунікації і про про-
цеси творення й сприйняття повідомлення. Хоча ґрунтовний структу-
рний аналіз є важливим при вивченні процесу масової комунікації, 
проте головним є розширенне розуміння контекстуальної перспекти-
ви дискурсу, особливо значимої у дослідженні текстів масової кому-
нікації.15 Перевага такого розуміння полягає у тому, що дискурс, по-
рушуючи інтуїтивні або лінгвістичні підходи до його визначення, 
обмежується не рамками мовного висловлювання, а саме рамками 
тексту. При визначенні суті дискурсу враховуємо значення, загально-
доступні для учасників комунікації, знання мови, знання світу та 
уяви. Тобто у випадку писемної комунікації письменники і читачі 
беруть участь у процесі соціокультурної ваємодії.16  

У газетному тексті засобом реалізації прагматичного спрямуван-
ня можуть бути одиниці всіх рівнів. Розуміючи прагматику як вибір 
адресантом форми впливу на адресата, вважаємо доцільним включати 
у комунікативну формулу адресант  повідомлення  адресат та 
форму повідомлення, тобто лінгвістичне оформлення тексту, яке зале-
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жить від прагматичної настанови автора.17 Прагматична спрямова-
ність газетного матеріалу виявляється у тому, що адресант вводить 
адресата у обговорення статті безпосередньо, контактує з ним. У пуб-
ліцистичному матеріалі адресант не має прямого контакту з адреса-
том, через те він віднаходить такі мовні засоби, які максимально на-
ближено відображають його інтенції. Велике значення має наративна 
стратегія викладу, яку розуміємо як процес творення висловлювання, 
об’єктивованого в тексті. 

Використання ЦД як вкраплень у текст, забезпечує зв’язок текстів 
між собою, адже вони стосуються однієї теми, зумовлені єдністю ситуа-
цій. Це сприймаємо як вияв “позиції очевидця”, спосіб об’єднання фра-
гментів тексту воєдино. Основуючись на результатах сучасних міждис-
циплінарних досліджень дискурсу, тексти повідомлень масової комуні-
кації розглядають по-новому. Визначальною властивістю цієї нової 
орієнтації є її скерування на вивчення самої суті процесу комунікації, а 
саме – мовленнєвих повідомлень. Останні не аналізують у термінах, які 
піддають лише спостереженню й статистичному опрацюванню. Весь 
корпус текстів масової комунікації, тексти новин зокрема, вимагає їх 
вивчення як особливого типу мовного вживання і особливого типу тек-
стів, які відносять до соціокультурної діяльності.18 Це свого роду соціо-
прагматичний підхід, під яким розуміємо такий підхід до аналізу текс-
ту, де останній інтерпретується як середовище функціонування мовних 
знаків, що значною мірою зумовлені соціокультурною ситуацією, і 
який розглядається під кутом зору соціокультурних чинників. 

Це означає передусім, що тексти масової комунікації аналізуємо з 
погляду їх структурної організації, на різних рівнях опису серед яких 
соціокультурний рівень буде домінуючим. Такий структурний аналіз 
не обмежується лінгвістичним описом морфологічних, синтаксичних 
чи семантичних структур, словосполучень, речень, як це прийнято у 
структурній чи генеративній лінгвістиці. Тексти характеризуються 
властивостями, які належать до складнішого рівня: когезійними зв’яз-
ками між реченнями, загальною тематичною структурою, схематич-
ною організацією, низкою стилістичних та риторичних параметрів.  

У газетно-публіцистичному стилі ЦД має параметри форм і фун-
кцій як і у художній нарації, лише з незначними модифікаціями. Утім 
вважатимемо, що існують спільні ознаки вживання ЦД серед типів 
текстів, у якому він використовується, що є важливим для розуміння 
загальної природи ЦД. Проте у газетно-публіцистичному стилі ЦД 
розвинув свою функціональну природу, відмінну від тієї, що є у худо-
жній нарації.19 
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Передача ЦД є складовою стороною мови газети. Характер цього 
процесу і його місце значною мірою залежать від підстилю і жанру 
матеріалу. ЦД у газетних текстах суттєво відрізняється від ЦД у худо-
жній літературі за характером та функціями. Зауважимо, що ЦД у 
газетно-публіцистичному стилі, вмонтований адресантом у тексти, є 
освоєнням висловлювань, промов реальних осіб, які реально вимовле-
ні чи зафіксовані письмово. У художній літературі ЦД є засобом хара-
ктеризації персонажів, у газеті його функція інша: основна з них – у 
передачі інформації.20  

Усе сказане говорить про потребу вивчення ЦД у газеті, впливу 
газетної екстралінгвістики, функціональної специфіки й прагматичної 
настанови на цей процес. У структурі газетно-публіцистичних текс-
тів, які мають ЦД, виокремлюємо план дискурсу адресанта 
(журналіста) та план цитатного дискурсу (дискурсу реальних осіб). 
Дискурс адресанта відображає ті частини газетного тексту, де нарація 
ведеться від автора тексту (журналіста), інакше – ті частини газетного 
тексту, в яких автор звертається до читачів від себе, а не через висло-
влювання реальних осіб. План ЦД – це частини тексту, скеровані на 
передачу висловлювань реальних осіб через прийняті у цій мові фор-
ми такої передачі. ЦД оснований на включення у власне дискурс ав-
тора, дискурсу іншої особи, за допомогою якого автор повідомляє 
читачеві інформацію про дійсність. ЦД передбачає іншу мовленнєву 
ситуацію: адресант не висловлюється сам про дійсність, а передає 
зміст висловлювання адресату мовлення. Об’єктом інформації є ви-
словлювання не самого адресанта, а іншої реальної особи.  

Газетний матеріал є інформативним текстом. Його метою є транс-
фер інформації від журналістів (адресантів), які мають інформацію до 
читачів (адресатів), котрі її не мають, але б хотіли мати. Інформація 
складається з фактів чи істин про об’єктивний, зовнішній, референцій-
ний світ. Отже, основна функція газет є референційною та гносеологіч-
ною.21 Цей інформаційний текст є громадським документом, тобто 
інформація, що подається, доводиться до відома громадськості і вважа-
ється такою, яка повинна б бути на теми, котрі загалом цікавлять гро-
мадськість. Звідси газетні статті типово стосуються політичних, соціа-
льно-культурних, фінансово-економічних, екологічних проблем. 

Оскільки ЦД є дискурсом у дискурсі,22 це свідчить про існування 
двох дискурсних актів, двох мовленнєвих актів при аналізі: мовленнє-
вий акт, який повідомляють (мовленнєвий акт, у якому робиться по-
відомлення), і репрезентований, чи, інакше, ЦД, – мовленнєвий акт, 
про який зроблено повідомлення. Під мовленнєвим актом при цьому 
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розуміємо будь-який випадок лінгвістичної комунікації, включаючи 
письмову комунікацію.23 У випадку з газетним повідомленням мов-
леннєвий акт, який репрезентують, включає адресанта, загальну гро-
мадськість як адресата, просторово-часовий, соціокультурний кон-
текст, в який повідомлення включене, і повідомлюване висловлюван-
ня. Це повідомлюване висловлювання інформує про репрезентований 
мовленнєвий акт, включаючи (репрезентованого) мовця повідомлено-
го (ідентифікованого суб’єктом дієслова у головному реченні), 
(репрезентованого) адресата повідомлення (відсутнього у публіцисти-
чному матеріалі), соціокультурний контекст і висловлювання, репре-
зентоване цитатним дискурсом.24 

Незвичним для ЦД є присутність третього мовленнєвого акту у 
публіцистичному дискурсі – акту реального світу, оригінальної мов-
леннєвої події – і третього висловлювання, яке є реальним. Тлумачен-
ня прикладів ЦД вимагає розмежування трьох мовленнєвих актів: 
репрезентуючого (автора-журналіста), репрезентованого (реальної 
дійової особи) та реального світу. Це – репрезентуюча мовленнєва 
подія (публіцистичний текст), репрезентована мовленнєва подія 
(подія з ЦД), оригінальна мовленнєва подія (з-поза меж тексту), яка є 
дійсним висловлюванням. 

Усі випадки ЦД в газетно-публіцистичному дискурсі – точніше, 
всі випадки ЦД, у яких реальність оригіналу не є очевидно запереч-
ною – є, за семіотичною термінологією Ч. С. Пірса, неозначуваними.25 
Тобто публіцистичний приклад ЦД є ознакою до існуючого, особли-
вого, реально існуючого, оригінального тексту, що був створений 
якоюсь реальною особою чи особами, у реальні час і місце, тобто в 
оригінальному мовленнєвому акті. У цьому публіцистичний текст є 
цілком відмінним від художнього дискурсу. Художній дискурс не 
претендує на доказ того, що ЦД репрезентує реально існуючий текст 
поза межами цитованого тексту, чи принаймні поза уявою автора. 
Вживання ЦД у художньому тексті не є референційним самою приро-
дою жанру художнього дискурсу.  

ЦД не лише не вказує на фактичне висловлювання поза текстом 
повідомлення і у реальному світі, але також піддається впливові об’-
єкта репрезентованого у плані його репрезентації. Конкретний спосіб, 
яким ЦД репрезентує оригінальне висловлювання, є спільним з оригі-
налом.26 Найпростішим способом передачі ЦД є відтворення його у 
формі прямого дискурсу, непрямого дискурсу (НД), невласне-прямого 
дискурсу (НПД). У газетно-публіцистичній статті використання ЦД у 
формі прямого (ПД) пов’язане з інтенцією автора до дослівного від-
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творення ЦД, адже для цього типу текстів характерний документа-
лізм. У газетній статті ПД супроводжується вказівкою особи, якій 
належить мовлення чи джерела, звідки запозичена цитата:27  

1) Jill Stevens, of Experian, the UK’s leading credit reference 
agency, says: “With some lenders four or five months of arrears can be 
enough to prompt refusal of credit” // January, 3, 2001, The Times 2, p. 
6. How to clean up your credit record. 

У цьому випадку наведено ПД конкретної особи Jill Stevens, екс-
перта кредитної агенції у Британії. 

Характерною рисою газетної статті є використання згорнутої 
форми передачі ЦД. Такими формами є тематичний дискурс. У таких 
випадках передається основний зміст ЦД чи вказується тема вислов-
лювання:  

2) Labour’s announcements came after The Economist magazine said 
that it had been ready to publish the story of the donations in today’s issue. 
The party confirmed that the magazine had contacted officials, but said 
disclosure of the donations had come because the party was pleased to 
make the gifts public in the “spirit of openness”. A spokesman added that 
such gifts still accounted for only 20 per cent of he party’s income // P.1 
Minister and financier are Labour’s latest $2m donors The Times 
5/2001/Friday. 

Використання різних форм ЦД, як у цьому прикладі (непрямий 
дискурс, цитата, тематичний дискурс, що подані ілокутивними діє-
словами to say, to confirm, to add у межах одного абзацу), є свідченням 
не лише ефективної економії газетних шпальт і відносно автентичної 
передачі ЦД, а й його прагматичного спрямування.  

Цитати можуть розглядатися як своєрідний мікротекст, пов’язаний 
за змістом з цілим текстом. Використання цитат відноситься до форм 
міжтекстових зв’язків і є способом зв’язку текстів у надтекст. Як спра-
ведливо відзначав М.М. Бахтін, “будь-яке конкретне висловлювання – 
ланка у ланцюжку мовленнєвого спілкування конкретної сфери. (…) 
Кожне висловлювання повне відзвуків та відголосків інших висловлю-
вань, з якими воно пов’язане спільністю мовленнєвого сплікування”:28  

3) At the last election there were “blind trusts” under which 
individuals gave money to Tony Blair’s office on the understanding that 
their names would be known neither to the public nor to the Labour 
leader // p. 2 The Times /Tuesday/January/02/2001 “Unwanted 
publicity turns rich off party donations”. 

Використання цитати у газетно-публіцистичному матеріалі оріє-
нтує адресата на об’єктивність викладу матеріалу. У цьому прикладі 
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існування “таємних трастів”, що сприяли Тоні Блеру під час вибор-
чої компанії, об’єктивує авторський виклад, відхиляючи завісу закулі-
сних політичних ігор, незнайомих простим громадянам. 

Усім видам цитат властива прагматична спрямованність (“мовлення 
про мовлення”). Сам прагматичний ефект використання цитат реалізу-
ється у безпосередньому контексті. Способи передачі ЦД говорять про 
можливість аналізу мовленнєвої структури цілого тексту, слугують 
ознакою вивчення індивідуального стилю публіциста:29 

4) … the mayor of Volendam described New Year’s Eve as “a night 
terror”. He said: “I saw disoriented youngsters with fear in their eyes. I 
watched as one of those youngsters died while rescue workers tried to 
resuscitate him. Probably blind panic is the reason so many people were 
injured” // p. 3. Firework may have started disco deaths fire The Times, 
Tuesday/January/02/2001. 

Аналіз показав, що в текстах цитати є прагматично маркованими 
елементами; сам вибір цитати автором є прагматичний. Вони викону-
ють різні функції:  

а) аргумента, який підтверджує точку зору автора (документальний 
факт): 

5) The Pope said that the Vatican wanted to help to defuse the 
violence and promote “fruitful co-existence between all the peoples of the 
region” // p. 15, Reprisals feared as bomb attacks injure 40 Israelis. 
The Times /Tuesday/January/02/2001; 

б) основи для полеміки з ідеологічним противником (засіб діало-
гізації монолога):  

6) Senior Labour Party sources said yesterday that they were confident 
that Lord Hamlyn’s statement would end that latest controversy and 
expressed anger at Tory attacks, which they regard as “pure hypocrisy”. 

Lord Hamlyn, said that he would make “no apologies”for backing 
Labour. “For years the Conswrvatives had a virtual monopoly on large 
donations from individuals, I am glad that has changed”// p. 16, The 
Times / 03/2001/ Wednesday/ Labour fiasco as $2m donor is revealed; 

в) оцінного судження : 
7) Mr. Bush promised repeatedly during the campaign to be a 

“uniter, not a divider” // p. 17, Democrats furious at Bush over his 
“racist” nominee The Times /Tuesday/January/02/2001; 

г) міжтекстового зв’язку, який свідчить про наявність “надтексту” 
в газетно-публіцистичному стилі.  

8) Yesterday Wales & West apologized for the mistake, which it put 
down to human error. “It was a breakdown in communication,” a spokesman 
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said. “If the passengers contact us we will give them a full refund and pay any 
other expenses they uncounted // p. 2, Traveler ’left to freeze’ at station The 
Times, Tuesday/January/02/2001. 

Передача цитатного висловлювання в газеті є процесом, який 
складається з декількох етапів. На першому етапі адресант ЦД висту-
пає як одержувач висловлювання, тексту; на другому етапі відбуваєть-
ся опрацювання реальних висловлювань, оцінка розмаїтих параметрів 
вихідного мовленнєвого акту; третій етап є новий мовленнєвий акт, 
який скерований на відтворення цитатного висловлювання. Відтворен-
ня ЦД полягає в тому, що він як мовленнєвий акт володіє своїми пара-
метрами і водночас в ньому віднаходять відображення параметри вихі-
дного мовленнєвого акту. Воно скероване на передачу предметного 
(пропозиційного) змісту цього початкового мовленнєвого акту, але у 
ньому виражається і комунікативна спрямованість передаваного висло-
влювання (пор. висловлювання Л.П. Чахоян “намітилася тенденція 
вважати, що речення номінує не лише факти і події об’єктивної дійс-
ності, але й комунікативну мету мовця”30): 

 9) Liberty, the civil rights group, said that the proposals were no 
different from the present law which allows householders to use 
“reasonable force” to defend themselves and their property. Deborah 
Clark, the pressure group’s director of public affairs, said: “I don’t think 
Miss Widdercombe is changing anything at all unless she is suggesting 
that the police should just assume that reasonable force was used …” // p. 
4, Widdecomber back-pedals over action on intruders The Times /
Tuesday/January/02/2001. 

Передача комунікативного спрямування при усвоєнні ЦД газе-
тою диктується прагматичною настановою газетного тексту, яка зво-
диться до того, щоб при мінімумі уваги і зосередженності з боку чи-
тача, на яку можна розраховувати, донести до його свідомості макси-
мум змістовної інформації й сповна здійснити потрібний вплив”:31 

10) He said:” It’s quite clear to me that the tax system, as far as it 
affects pensioners, need modernization. In the same way we can work 
towards modernizing the system for families.” He said pensioners needed 
a “proper reward” for their savings // p. 14, The Times05/2001/Friday. 

Вона визначається рисами сприйняття газети в умовах масової 
комунікації, особливостями психології масового читача (промови та 
виступи можуть бути скеровані на конкретну аудиторію і через те 
характеризуватися “кодифікованістю” подачі інформації, яка може 
бути не повністю декодована масовим читачем /харакетром подачі 
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ЦД, котра полягає у неминучій редукції репродукованого тексту і, 
відповідно, деяким порушенням текстових зв’язків: 

11) Asked about the possible impact on the Government’s spending 
projections, Mr. Brown said: “Markets are far more fast-moving than ever 
they were in the past. That’s obviously something we have to face and it 
makes it more important tosteer a course of stability” // p. 14, The 
Times05/2001/Friday. 

Розглянемо деякі аспекти передачі комунікативної спрямованос-
ті ЦД. Комунікативна спрямованість початкових висловлювань може 
передаватися шляхом уживання ПД, який має перформативні (чи, 
інакше, ілокутивні) дієслова:  

12) ...the retired general laid the blame for the explosions and other 
recent attacks on Yassir Arafat, the Palestinian leader, who, he said, 
should be taught the consequences of allowing militants to run amok 
against Israel // p. 15, Reprisals feared as bomb attacks injure 40 
Israelis The Times Tuesday/January/02/2001. 

Газета, передаючи чужі висловлювання, орієнтується на відрізки 
тексту, які вміщають експліцитно виражені показники комунікатив-
ного спрямування, однозначно вказуючи на те, як їх повинен сприй-
мати читач. В умовах редукції чужого висловлювання, неминучою 
при передачі ЦД в газеті, декодування інтенції мовця (автора почат-
кового висловлювання) ускладнюється, що може вступати у протиріч-
чя з основною прагматичною настановою газетних текстів. Одним із 
способів подолання невизначеннсті репродукованих висловлювань в 
цьому плані є експлікація їх комунікативної спрямованості. Це може 
здійснюватися за допомогою ілокутивних дієслів у конструкціях вво-
ду оповідного дискурсу:32 

13) Labour’s announcements came after The Economist magazine 
said that it had been ready to publish the story of the donations in today’s 
issue. The party confirmed that the magazine had contacted officials, but 
said disclosure of the donations had come because the party was pleased 
to make the gifts public in the “spirit of openness”. A spokesman added 
that such gifts still accounted for only 20 per cent of he party’s income // 
The article: Minister and financier are Labour’s latest $2m donors 
The Times05/2001/Friday No.67028. 

Деякі ілокутивні дієслова (to threaten, to suggest, to promise, to 
add, to demand, to advise) вказують на інші, менш суттєві характерис-
тики мовленнєвого акту, наприклад, манеру, спосіб здійснення мов-
леннєвого акту, тобто того, що Дж. Серль назвав “стилем мовленнєво-
го акту”.33 Ілокутивні дієслова вживаються у конструкціях, які вво-
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дять ПД та НД, вони наче “прояснюють семантичний узор основного 
тексту, з’єднюючи його різні елементи, підсилюють, скріплюють. (…) 
Вони дублюють на метатекстовому рівні дії, які фактично здійснює 
мовець самою вимовою решти речень тексту”.34 Для ПД меш характе-
рне використання ілокутивних дієслів у конструкціях вводу, оскільки 
1) не всі подібні дієслова здатні вводити ПД у вигляді цілісного ви-
словлювання і 2) ПД вміщає такі засоби комунікативного плану, які 
відсутні у НД:35 

14) The Chancellor promised “balanced” tax cuts towards the 
nation’s priorities rather than “blanket” ones. These included measures to 
help pensioners, families with young children and workplace skills // p. 2, 
The Times05/2001/Friday. 

Тут додамо, що багато з подібних слів, проте не всі, відіграють і 
іншу роль – вони акцентують комунікативне спрямування висловлю-
вання чи нівелюють невизначеність з погляду їх комунікативного 
спрямування. При передачі ЦД у газеті такі засоби набувають ще бі-
льшого значення під впливом прагматичної настанови і у зв’язку з 
іншими особливостями освоєння ЦД. Це особливо справедливо щодо 
НД: “Коли ПД перетворюється у НД, автор часто по-своєму інтер-
претує те, як був вимовлений ПД, змінюючи емоційне забарвлення. 
Через те НД буває не в змозі передати справжнє емоційне забарвлен-
ня ПД чи може викривити його до невпізнанності. Зміна значення 
неминуча, коли ПД перетворюється у НД чи навпаки, оскільки будь-
яка модифікація форми веде до відмінності у значенні”.36 Додамо, що 
така модифікація може приводити і до невизначеності чи навіть змі-
щення комунікативного спрямування початкового висловлювання, 
через те суттєвою є також експлікація комунікативного спрямування 
репродукованого повідомлення. 

На варіативність конструкцій введення у газеті має вплив кому-
нікативна спрямованість висловлювань, яка відображає інтенцію мов-
ця у мовленнєвому акті. Комунікативна інтенція мовця тісно пов’яза-
на із ставленням мовця до висловлювання і висловлювання до дійсно-
сті, які сприяють експлікації цієї дійсності. Насправді у мові існує 
вервечка мовних засобів, призначення яких – передати комунікативне 
спрямування висловлювання з метою маніфестації ставлення до чо-
гось. Отже, конструкції введення, репродукуючи ЦД у газетний текст, 
актуалізують різні параметри початкового мовленнєвого акту, а саме:  

а) знімати невизначеність репродукованих висловлювань:  
15) Detective Superintendent Bernard Postels, who led the original 

murder inquiry, said that Shipman had refused to co-operate at all. “I am 
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disappointed that he has continued to disregard the feelings of the victims’ 
families,” he said // p. 1, Shipman killed up to 265 The Times 
05/2001/Friday; 

б) вказувати читачеві, як треба розуміти репродукований ЦД, що 
відповідає основному прагматичному спрямуванню газетних текстів: 

16) He said that his latest donation was being made “ in the hope 
that it will help ensure the re-election of a Labour government which I 
believe is doing a good job for the people of Britain” // The article: 
Minister and financier are Labour’s latest $ 2 m donors The Times 
05/2001/Friday No. 67028. 

У конструкціях введення відображені і параметри акту відтво-
рення ЦД, що говорить про складний характер освоєння ЦД: 

17) Mr. Brown, speaking exclusively to the Times, said he was not 
complacent about the challenges posed by fears of a possible US 
recession. “We must always be vigilant,” he said // p. 14/ The Times 
05/2001/Friday No.67028. 

Обсяг статті не дає можливості детально зупинитися на всьому 
виборі мовних і прагматичних засобів, які охоплюють практично всі 
рівні цього функціонального стилю. Дослідження у цьому напрямку 
було б вельми цікавим.37 У газетному тексті ЦД функціонує по-
різному. Це відбувається завдяки тому факту, що газетне повідомлен-
ня зосереджене на передачі інформації і пов’язане з проблематикою 
референційності, фактуальності, правдивості, надійності, відпові-
дальності – жодне з них не є важливим для художньої літератури. 
Зокрема, публіцистичне використання ЦД є основаним, як і будь-де, 
на відношенні між мовленнєвим актом, який повідомляють, і тим, 
який вже повідомили (reporting speech event vs. reported speech event). 
Крім цього, на відміну від інших використань ЦД, стверджується, що 
у газетно-публіцистичному тексті він представляє насправді існую-
чий оригінальний текст поза межами цитованого тексту. 
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