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Комунікативна стратегія конфлікту в текстах-інтерв'ю сучасної 

англомовної преси 

 

Лінгвістичні дослідження останніх років характеризуються зростанням 

інтересу дослідників до розгляду дискурсу, який ґрунтується на безпосередній 

взаємодії його учасників, що зумовлює актуальність розгляду текстів-інтерв’ю 

в пресі.  

Цей дискурс неодноразово привертав увагу дослідників: проблеми 

мовленнєвої взаємодії комунікантів, їх мовленнєві стратегії, роль питально-

відповідних послідовностей у конструюванні змісту дискурсу, мовний портрет 

особистості, прагма-аргументативні особливості запитань тощо досліджувалися 

у прагмалінгвістичному, аргументативному, етнографічному аспектах у різних 

діалогічних дискурсах. Інтерес до дискурсу такого типу пов’язується з 

розглядом функціонування мови в її відношенні до різноманітних сфер 

соціального, матеріального й духовного життя.  

Інтерв’ю в пресі вже досліджувалося, зокрема, інтерв’ю як метод отримання 

інформації [3], як портрет мовної особистості [7], жанрові [8; 11] та структурно-

композиційні особливості тексту-інтерв’ю [1]. 

Особливості комунікації в текстах-інтерв’ю не потрапляли дотепер у коло 

лінгвістичних досліджень. Залишаються невизначеними комунікативні стратегії 

та тактики комунікантів у тексті-інтерв’ю.  

Інтерес до вивчення певного типу тексту зумовлює необхідність виявити й 

описати його структурні, семантичні, прагматичні особливості та дискурсні 

характеристики. Актуальність теми визначається спрямованістю сучасних 

лінгвістичних досліджень на вивчення тексту та дискурсу в комунікативно-

прагматичному аспектах. Створення типології комунікативних стратегій і 

тактик респондента та інтер’єра дає змогу усвідомити природу мовленнєвої  

взаємодії учасників комунікації в інтерв’ю. 

Мета статті розкрити специфіку взаємодії учасників комунікації в 

діалогічних текстах-інтерв’ю та описати комунікативні стратегії й тактики 

респондента. Предметом аналізу статті є комунікативно-прагматичні 



особливості текстів-інтерв’ю сучасної англомовної преси.  

Об’єктом дослідження слугували діалогічні тексти-інтерв’ю, надруковані в 

90-х роках ХХ століття у Newsweek, Financial Times, Time, The Guardian Europe, 

People. 

У текстах-інтерв’ю учасники комунікації переслідують свої явні (вербальні) 

і приховані комунікативні цілі, застосовуючи певні види комунікативних 

тактик, які є складовою частиною комунікативної стратегії мовця. Стратегія 

включає в себе планування побудови процесу мовленнєвої взаємодії залежно 

від конкретних умов спілкування та особистостей комунікантів, а також 

реалізацію плану, тобто лінію бесіди. Стратегія – це весь комплекс 

мовленнєвих дій, спрямованих на досягнення певної комунікативної мети.  

Тактика мовленнєвого спілкування описує конкретні мовленнєві дії, що 

мають на меті досягнення впливу на іншого комуніканта на деякому етапі 

комунікації. Спрямованість різноманітних тактичних прийомів на досягнення 

певної комунікативної мети вибудовується у певну стратегію [4: 115; 6: 35; 9: 

163; 10; 12: 107-108; 13: 99]. 

Як правило, виділяють неконфліктні та конфліктні стратегії учасників 

комунікації. Під неконфліктними стратегіями розуміють сукупність тактичних 

ходів і прийомів, якими володіє мовець для досягнення глобальної стратегічної 

мети через кооперацію зі співрозмовником. Тактичні ходи і прийоми даної 

стратегії орієнтовані на співробітництво зі співрозмовником і мають на меті 

спільне (обома комунікантами) розв’язання завдань обміну інформацією або 

мовленнєвого впливу. 

Під конфліктними стратегіями розуміють сукупність тактичних ходів і 

прийомів, які використовує мовець для досягнення своєї глобальної 

стратегічної мети через конфлікт із співрозмовником [2: 76; 14: 92-100]. 

У текстах-інтерв’ю респондент як правило притримується неконфліктних 

стратегій, що пояснюється бажанням респондента надати інформацію або 

повідомити про свої погляди з проблеми, що цікавить інтерв’юера, проте іноді 

респондент не завжди притримується неконфліктних стратегій.  

Конфліктна стратегія інформування пояснюється небажанням 

респондента надати інформацію або обговорювати певну проблему. У текстах-

інтерв’ю така стратегія представлена тактиками: 

Тактика вказування на той факт, що питання недоречне [14: 106-107; 

15: 297], наприклад: 

Has your reputation suffered from this crisis? 



I have not analyzed myself. That is not my priority. My priority is to resolve this 

situation (Newsweek 20.01.1997). 

У поданому мінімальному діалозі реакція респондента на прямий запит 

інформації конфліктна. Ухиляючись від прямої відповіді на запитання про 

вплив кризи на його репутацію, респондент вказує на недоречність запитання 

(запитання “не за адресою”). Про це свідчать заперечні речення.  

Наведемо ще один приклад: 

What are his crimes? 

Ask him when he receives the indictment (Newsweek 16.06.1997). 

У поданому мінімальному діалозі респондент притримується конфліктної 

стратегії інформування і переадресовує запитання інтерв’юера до іншої особи, 

пропонуючи запитати цю людину, коли вона отримає звинувачення. 

Респондент використовує тактику вказування на той факт, що запитання 

недоречне. Ця тактика використовується, якщо респондент вважає, що питання 

задається не за тих обставин, наприклад: 

In the same essay, you observed: “Realism has never been comfortable with 

ideas… Realism is premised on the idea that ideas have no separate existence, can 

only exist in thing.” Does this explain why you resist extracting a political message 

from your books? 

The trail of argument that leads from philosophical realism to everyday politics is 

too long to trace in an interview of this kind (Newsweek 08.11.1999). 

У цьому прикладі пояснення про те, що шлях аргументації від 

філософського реалізму до політики сьогодення надто довгий, щоб простежити 

його у подібному інтерв’ю, ілюструє тактику вказування на недоречність 

запитання (“не ті обставини”). Така тактика дозволяє респондентові уникати 

відповіді на запитання. 

Іноді респондент використовує тактику посилання на те, що інтерв’юер 

сам знає відповідь (апеляція до власної мовленнєво-когнітивної бази 

питаючого) [14: 106], наприклад: 

It’s hard to watch you shoot up. 

I didn’t want to do that scene at all. 

Why? 

Oh, it’s obvious. You only have to read your own magazine (Newsweek 

28.10.1996). 

Не бажаючи обговорювати неприємну для себе тему респондентка, обирає 

тактику посилання на те, що інтерв’юер сам знає відповідь. Акторка, яка дає 



інтерв’ю, пропонує інтерв’юерові почитати власний журнал, що, напевне, є 

натяком на несхвальне висвітлення у цьому журналі сцени самогубства. 

Вказуючи на те, що інтерв’юер напевне сам знає відповідь на своє питання, 

респондентка уникає відповіді на прямий запит інформації.   

Іноді респондент застосовує тактику неповної відповіді на запитання, 

наприклад: 

Me: “How are things going in the kitchen today?” 

Him: “I had a few comments.” 

Me: “What were they?” 

Him: (Hesitates) “That’s between me and the chef.” 

Me: (Getting desperate) “How is The Collection these days?”  

Him: “Very good” (Financial Times 20/21.02.1999). 

Така тактика демонструє небажання респондента підтримувати розмову на 

запропоновану тему. Про це свідчать мовленнєві ходи респондента, що є 

простими реченнями. Про те, що інтерв’юер залишився незадоволеним 

інформацією, яку повідомив респондент, свідчить запитання-відлуння “What 

were they?”, якого респондент уникає, вказуючи на його недоречність. Про 

незадоволення інтерв’юера відповіддю респондента свідчить також ремарка 

(Getting desperate), що супроводжує запитання про мережу ресторанів, які 

належать респондентові. Відповідь респондента “Very good” – приклад тактики 

неповної відповіді на запитання. 

Притримуючись конфліктної стратегії інформування, респондент іноді 

використовує тактику загальної відповіді на питання, що потребує конкретної 

відповіді, наприклад: 

Time: Is President Jiang Zemin himself responsible for this? 

Dalai Lama: We know there are two groups [in the Politburo], one moderate and 

one more hard-line, on Tibet (Time 25.01.1999).  

У цьому прикладі, реагуючи на прямий запит інтерв’юера, що потребує 

конкретної відповіді, респондент обирає тактику загальної відповіді, уникаючи 

конкретної, категоричної відповіді.  

Як свідчить аналіз фактичного матеріалу, інтерв’юер може застосовувати 

тактику зустрічного запитання, наприклад: 

Q: You’ve changed, have you? 

AC: “Does your tabloid tell you how I used to crunch it all down and …” 

(The Guardian Europe 15.03.2000). 

Така тактика полягає не тільки у тому, що мовленнєвий хід респондента 



містить запитання, але й у тому, що запитання дозволяє йому “виграти час”, 

ігноруючи запитання інтерв’юера.  

Іншою конфліктною тактикою стратегії інформування є тактика 

ігнорування змісту питання, наприклад: 

Q: Alastair, I remember a long session in the Commonwealth Writing Room 

(another briefing room) when you weren’t prepared to say yes to the question you 

said yes to George today about whether the tax burden has gone up in the years since 

you came into power. Isn’t it fairly obvious to us that you now think the virtues of 

saying yes is to cheer up the heartlands of voters. 

AC: Look, you’ve got the figures there, you’ve got the figures there  

(The Guardian Europe 15.03.2000). 

У поданому мінімальному діалозі інтерв’юер для того, щоб отримати 

потрібну йому інформацію, обирає тактику “припущення”, заявляючи, що на 

цей раз респондент вважає за краще сказати “так” з метою завоювати голоси 

виборців. Для респондента дане запитання неприємне, і він ігнорує його зміст. 

Вказуючи на те, що він вже задовольнив цікавість інтерв’юера, а саме: виклав 

усі цифри. Респондент намагається уникнути неприємного для нього запиту 

інформації, навіть у формі повторення того, що вже було сказано, але це не 

задовольняє інтерв’юера: 

Q: But you’re answering it today. I just wondered why the change of strategy. 

AC: It’s not a change of strategy. I mean I know you sort of, I know you, oh 

anyway – just write what you want … (The Guardian Europe 15.03.2000). 

У цьому мінімальному діалозі інтерв’юер обирає тактику непрямого запиту 

інформації, а саме: його цікавить причина зміни стратегії респондента. 

Респондент знову ігнорує запит інформації та пропонує інтерв’юерові написати 

те, що він вважає за необхідне. Повторне ігнорування змісту запитання не 

дозволяє інтерв’юерові продовжувати цю тему. 

Тактики конфліктної стратегії інформування дозволяють респондентові 

уникнути відповіді на конкретне запитання.  

Під час спілкування позиції комунікантів нерідко виявляються полярними. 

У таких випадках застосовується конфліктна стратегія демонстрації 

ставлення респондента до повідомлення інтерв’юера. Ця стратегія 

представлена кількома тактиками: протиставлення, пояснення незгоди, зміщена 

відповідь, вказівка на недоречність висловлювання та тактика мовчання. 

Під тактикою протиставлення розуміється такий вид діалогічної 

взаємодії, за яким окремі елементи відповіді протиставляються окремим 



елементам вихідної репліки на основі ототожнення більшості елементів, які 

входять в обидві репліки [2: 93]. У сфері протиставлення реалізуються два 

принципи: принцип антитези і принцип протиставного компромісу. 

Тактика антитези виражає діаметральну протилежність явищ, про які йде 

мова в ініціальній та реагуючій репліках.  

Israeli Intelligence has implicated the head of one of your security services in 

the recent killings of Palestinians who sold land to Jews. 

It is not right – not true completely (Newsweek 16.06.1997). 

У цьому прикладі респондент обирає тактику протиставлення, що знайшла 

відображення в експліцитному запереченні It is not right. 

Репліка респондента може виражати протиставний компроміс, в основі 

якого покладено ідею “деякої невідповідності”. Експлікатори тактики 

протиставного компромісу фіксують увагу на деталі або обставині, які 

необхідно взяти до уваги, і тим самим накладають обмеження на абсолютну 

істинність повідомлення інтерв’юера, наприклад: 

You’ve said in an editorial that Iran is one possible force behind these bombs. 

I said people mentioned that possibility, and others. But I’m not accusing any of 

them. I mentioned Iran, but personally I don’t think so. I mentioned Iraq, and 

personally I don’t think so (Newsweek 27.01.1997). 

Мовленнєвий хід респондента у цьому мінімальному діалозі є прикладом 

тактики протиставного компромісу. Перший мовленнєвий акт респондента є 

експліцитним виразом згоди, підтвердження змісту репліки інтерв’юера. 

Оскільки респондент не зовсім згодний з інтерв’юером, він використовує 

тактику протиставного компромісу, фіксуючи увагу на деталях, які обмежують 

абсолютну істинність повідомлення інтерв’юера. Експлікатором принципу 

протиставного компромісу є релятив but та заперечні речення: респондент 

вказує, що він нікого не звинувачує. Хоч респондент і згадував Іран, але 

особисто він так не вважає. Він згадував Ірак, але він особисто так не вважає. 

Тактика пояснення незгоди респондента передбачає тлумачення його 

репліки як фактора-причини незгоди з інтерв’юером, негативного ставлення до 

змісту репліки співрозмовника, наприклад: 

You’ve been personally criticized for an interview in which you said you wanted 

square to be awash with blood. 

I was misunderstood. I didn’t say I “hoped for” bloodshed. I used the word qidai. 

That means “expect”. I didn’t say xiwang, “hope for”. Can you imaging someone 



saying they “hoped for” bloodshed? But I did feel at the time we had to expect 

something bad, that we had to prepare for the worst (Newsweek 09.06.1997). 

У цьому прикладі респондентка використовує тактику пояснення незгоди з 

повідомленням інтерв’юера. Мовленнєвий хід респондентки містить 

аргументацію незгоди. Так, думку про те, що респондентку не зрозуміли, 

підтримано аргументами: респондентка не казала “сподіваюсь” на 

кровопролиття, а використала слово qidai, що означає “очікувати”, вона не 

казала xiwang, “сподіваюсь.” У якості аргументу респондентка наводить 

риторичне запитання Can you imaging someone saying they “hoped for” 

bloodshed? 

Конфліктна стратегія демонстрації ставлення респондента до репліки 

інтерв’юера може реалізовуватися за допомогою тактики зміщеної відповіді, 

яка будується на сукупності мовленнєвих прийомів, спрямованих на зміщення 

вектора реагування у бік ухилення від ведення розмови на неприємну для 

респондента тему. Тактика зміщеної відповіді пов’язана з вимушеною чи 

невимушеною неадекватною інтерпретацією комунікативного наміру 

інтерв’юера і пропозиційного змісту вихідної репліки. Результатом 

неадекватності інтерпретації є порушення логічного ходу діалогу, пов’язане з 

незацікавленістю респондента підтримувати розмову на запропоновану тему, 

наприклад: 

Some other former generals, such as Dan Shomron, have said they prefer a 

peace treaty with Syria to keeping a permanent military presence on the Golan. 

We live in a democracy. Of course, there were people who expressed their views 

[differently] in the past – I’m not talking about Dan Shomron. I worry about the 

flexibility of their opinions when there is a change in politics (Newsweek 

05.10.1992). 

У цьому прикладі репліка респондента свідчить про його небажання 

обговорювати проблему мирної угоди з Сирією. Він обирає тактику зміщеної 

відповіді. Реакція респондента звернена до пресупозиції репліки інтерв’юера, а 

саме до кваліфікативної пресупозиції третьої особи, тобто респондент 

дискредитує як експертів осіб, чия думка наводиться інтерв’юером. Відповідь 

респондента спрямована не на актуальну інформацію репліки інтерв’юера, а на 

дискредитацію третьої особи: його хвилює гнучкість поглядів людей, що не 

погоджувалися з ним.  

Тактика вказівки на недоречність висловлювання спрямована на 

експлікацію недоречності, абсурдності змістових і формальних параметрів 



репліки інтерв’юера. Комунікативною метою респондента є припинення 

розмови на певну тему або зміна його перспективи, наприклад: 

Syria’s foreign minister has said Israeli acceptance of the June 4, 1967, border 

is precondition for negotiations. 

You can’t expect me to run the actual negotiations for a peace agreement with 

Syria through the pages of leading American publications. It should be done between 

us and Syria. And the Americans have a lot to contribute – to assure stability and 

provide the strategic umbrella and financial safety net (Newsweek 08.11.1999). 

Репліка респондента коректує функціональні характеристики вихідної 

репліки. Комунікативна мета респондента полягає в експлікації неадекватності 

прагматичного оформлення репліки інтерв’юера у плані соціально-ролевих 

відносин мовців. Репліка респондента експлікує комунікативне значення 

вихідної репліки і виражає його критику респондентом: на його думку, не 

можна очікувати, що він буде вести переговори про мирну угоду з Сирією на 

сторінках провідних американських видань. Інші мовленнєві акти даного 

мовленнєвого ходу змінюють перспективу розмови. 

Як свідчить фактичний матеріал, іноді респондент притримується тактики 

мовчання. Під мовчанням розуміють такий тип мовленнєвого акту, в якому 

відсутній локутивний компонент, але присутні ілокуція і перлокуція, тобто 

зберігається комунікативний намір мовця і справляється певний перлокутивний 

вплив. Мова йде про комунікативно значуще мовчання, яке виконує певну 

знакову функцію у вербальній комунікації 5: 12], наприклад: 

There has been widespread speculation on where you’ll live after you get out of 

the White House. There have been more sightings of you than Elvis. 

[Laughter] (People 29.12.1997-05.01.1998). 

У поданому прикладі мовчання дозволяє респондентові уникнути запитання 

інтерв’юера. Причина того, що респондент надає перевагу мовчанню, полягає у 

“специфіці конкретних позамовних умов” [5: 14-15], а саме: респондент 

(президент США Б.Клінтон), напевне, не бажає передчасно поширювати 

інформацію про своє майбутнє місце проживання, що зрозуміло для 

інтерв’юера.  

Отже, респондент у текстах-інтерв’ю може притримуватися конфліктних 

стратегій інформування та демонстрації власного ставлення до репліки 

інтерв’юера.  

Стратегія інформування інтерв’юера представлена конфліктними 

тактиками: тактика вказівки на недоречність запитання; посилання на те, що 



відповідь відома інтерв’юеру; неповна відповідь; загальна відповідь; зустрічне 

запитання; ігнорування змісту запитання. 

Стратегія демонстрації власного ставлення до репліки інтерв’юера 

представлена конфліктними тактиками протиставлення, пояснення незгоди, 

зміщеної відповіді, вказівкою на недоречність висловлювання та мовчанням.  

 

Стратегія інформування Стратегія демонстрації власного 

ставлення 

 вказівка на недоречність запитання; 

 посилання на те, що відповідь 

відома; 

 неповна відповідь; 

 загальна відповідь; 

 зустрічне запитання; 

 ігнорування змісту запитання. 

 протиставлення, 

 пояснення незгоди,  

 зміщена відповідь, 

 вказівка на недоречність 

висловлювання  

  мовчання. 

 

Перспективою подальших розвідок у даному напрямку є дослідження 

аргументативних стратегій і тактик комунікантів у даному типі тексту, гендерні 

особливості аргументації. 
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