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Annotation  

The aim of the present research is to study nonverbal elements as means of 

communication and analyze their subtextual functions in narrative communication. The paper, 

through analyzing the nonverbal communication in the short story “The Short Happy Life of 

Francis Macomber”By Ernest Hemingway, investigates the elements of nonverbal 

communication -communication through the eyes in particular.  

Also, the paper studies how nonverbal communication operates with verbal 

communication in verbal narrative to analyze the actions of characters and their emotions. 

The research methodology is on interdisciplinary line – it includes such various fields of 

sciences aslinguistics, literary studies and semiotics.  

Thepaperincludes abstract, introduction, three chapters, conclusion, the list of 

references. 
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