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АДРЕСАТ ІНТЕРВ’Ю ПОПУЛЯРНИХ ЖУРНАЛІВ 

 

Однією з характерних ознак дискурсу є його адресованість. Ще 

М.М.Бахтін вказував, що висловлення існують не ізольовано, а 

орієнтовані на інших учасників спілкування [2: 263]. Будь-яке 

повідомлення чи текст загалом адресуються уявному адресатові та 

вибудовуються із урахуванням особливостей мовних особистостей 

учасників комунікативної інтеракції (Н.Д. Арутюнова (1990), 

О.П.Воробйова (1993), О.С. Грушевська (2017), Ю.Б.Давидюк (2012), 

Кубрякова (1991), О.О.Селіванова (2008), І.Д.Чаплигіна (2002), 

О.Й. Шейгал (2000).  

Інтерв’ю у друкованих журналах, як вторинний жанр 

масмедійного дискурсу, теж не існує саме по собі. Його зміст, 

архітектоніка, добір лінгвальних засобів відображають особливості 

взаємодії адресанта і адресата [4: 99] з подальшою проекцією на 

сприйняття висловленого аудиторією. 

Належність інтерв’ю до інституційного дискурсу дозволяє 

простежити такі аспекти реалізації адресованості у вказаному жанрі: 

 прагмалінгвістичний, що пов'язаний із побудовою 

висловлення, націленого на здійснення максимального впливу на 

адресата; 

 когнітивний, що дозволяє змоделювати ментально фрейми 

та сценарії розгортання подій з орієнтацією на фонові знання 

гіпотетичного читача, які допоможуть останньому у розкритті 

імпліцитних та експліцитних смислів; 

 психолінгвістичний, що враховує психологічні особливості 

особистості адресата (характер, темперамент), змушуючи мовця 

"підлаштовуватися" під співбесідника; 



 соціокультурний, що передбачає врахування мовцем 

професії, рівня освіти, установок та культурних цінностей, носієм 

яких є адресат, та особливостей соціуму, у якому протікає 

комунікація;  

 власне лінгвістичний, що включає поняття структурної та 

жанрової організації, регістру спілкування, етикетних формул тощо 

[4: 99-101]. 

Однак поняття "адресата" потребує уточнень та роз’яснень. У 

мовознавчій літературі під адресатом розуміють особу (групу осіб), до 

якої безпосередньо звертається мовець [14: 178], та роль якої 

варіюється від пасивного слухача до індивіда, що вступаючи в 

інтеракцію, сам продукує повідомлення [7: 46-48]. Ми, однак, 

обстоюємо думку Т.Г.Винокур про необхідність розмежування понять 

"адресат" та "слухач" через пасивну участь останнього у 

комунікативній інтеракції [3: 88].  

На думку А.В.Полонського, можна говорити про існування 

таких типів адресатів: 

1) реально існуючого індивіда, який сприймає адресоване 

йому повідомлення та одночасно виступає "суб’єктом 

міжособистісних стосунків"; 

2) реально існуючого адресата, що виступає "суб’єктом 

суспільних стосунків", опосередкованих культурно-історичними 

умовами; 

3) гіпотетичного, ірреального адресата, що об’єктивується в 

читачеві чи художньому образі [8].  

У класифікації Н.І Формановської поряд з реально існуючим та 

гіпотетичним адресатом виділяються узагальнений прогнозований, 

масовий, публічний та конкретизований  адресати [13: 78]. 

Г.Г. Почепцов диференціює: 1) прямого адресата (мовця, якому 

адресоване висловлення); 2) квазіадресата (найчастіше ним є адресат-

неістота); 3) адресата-ретранслятора (отримує  інформацію, яку 

передає істинному адресату); 4) непрямого адресата (слухач, 

стороння особа, присутня під час розмови) [10: 449-454]. 



Екстраполюючи вказані вище трактування адресата на жанр 

інтерв’ю популярних журналів, розрізнятимемо "прямого" і 

"непрямого" адресата. Прямим (актуалізованим) адресатом інтерв’ю 

популярних журналів виступає інтерв’юйований, який веде розмову з 

журналістом, розкриваючи власну мовну особистість при наданні 

відповідей на запропоновані запитання. На думку Н.Фейєрклау, в 

масмедійному дискурсі прямий адресат проявляє власну ідентичність, 

виступаючи в іпостасях обізнаного експерта, "людини з народу", того, 

хто розважає публіку [15: 127], чи виконуючи низку інших ролей, які 

в цілому формують уявлення аудиторії про респондента.  

Непрямим адресатом інтерв’ю популярних журналів виступають 

читачі. У цьому аспекті доречним буде зауважити, що непрямий 

адресат об’єднує гіпотетичного (прогнозованого) адресата, на якого 

розрахована інформація, і реального адресата-споживача, який, 

власне, і купує друковану продукцію. Аналізуючи стосунки між 

прямим та непрямим адресатом в інтерв’ю популярних журналів, 

зазначимо, що прямий адресат (інтерв’юйований) виявляється 

віддаленим у часі й просторі відносно непрямого, масового адресата 

(читача), оскільки останній отримує інформацію  опосередковано, "з 

других рук" [12: 5].  

Іншими словами, поняття "адресата" інтерв’ю популярних 

журналів зводиться головним чином до бінарних понять "цільова 

аудиторія" та "респондент", де респондентом виступає "особа/ особи, 

яким автор надсилає своє послання, заздалегідь орієнтуючись на її/ їх 

уявні загальні характерні риси при побудові повідомлення, яке 

повністю розуміється цією особою/ особами і викликає в неї/ них 

фізичну, ментальну чи емоційну реакцію" [6: 1]. Цільовою аудиторією 

є масовий адресат, зв'язок із яким є опосередкованим, хоча сам факт 

наявності такого незримого адресата впливає на зміст та мовне 

оформлення реплік комунікантів, змушуючи журналіста "нехтувати 

деякими постулатами міжособистісного спілкування" [9: 36]. Звідси, 

інтерв’ю популярних журналів властиве існування подвійного 

адресата. 



У жанрі інтерв’ю виклад питань та відповідей інтерв’юйованого 

відбувається у порядку, встановленому інтерв’юером. Таким чином, 

друковані інтерв’ю популярних журналів "…постають перед читачем 

у відредагованому вигляді після аналізу проведеної з конкретною 

особою розмови, відповідного доопрацювання та підготовки 

матеріалу" [5]. Оскільки і адресант, і адресат виступають спільними 

авторами запропонованого читачам продукту [1: 39], це обумовлює 

доцільність виділення колективного адресата інтерв’ю [11: 279]. 

Отже, поняття адресата в інтерв’ю популярних журналів 

виявляється двоплановим, інкорпоруючи прямого адресата, тобто, 

респондента, та непрямого адресата, під яким розуміється 

представник цільової аудиторії, тобто, читач. Попри диригуючу у 

прагматичному аспекті роль адресанта (інтерв’юера, журналіста), 

більш інформаційно наповненою є роль прямого адресата 

(інтерв’юйованого, респондента). 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Артемова Евгения Александровна. Карикатура как жанр 

политического дискурса: дисс.…канд. филол. наук: 10.02.19. 

Волгоград: Волгоградский госуд. пед. унив., 2002. 175 с.  

2. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Собр. Соч. Т. 5. 

М., 1997. 387 с. 

3. Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого 

поведения. М.: Наука, 1993. 172 с.  

4. Грушевская Е.С. Категория адресатности сквозь призму 

измерений институционального дискурса // Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2017. №6 (72) в 3-х ч. 

Ч. 3. С.99-102. 

5. Дмитровський З. Інтерв’ю в інформаційній телепрограмі: 

особливості, методика підготовки. URL: 

http://lnu.edu.ua/lknp/mova/jur6/dmytr.htm 

6. Карпчук Н.П. Адресованість в офіційному та неофіційному 

англомовному дискурсі (комунікативно-прагматичний аналіз): 

http://lnu.edu.ua/lknp/mova/jur6/dmytr.htm


автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.04. 

Харків, 2007. 20 с. 

7. Науменко Л.П. Лінгвоконцептосфера сучасного 

англомовного бізнес-дискурсу в комунікативно-прагматичному 

вимірі: [монографія]. К.: Логос, 2015. 498 с.  

8. Полонский А.В. Категориальная и функциональная 

сущность адресатности: на материале русского языка в сопоставлении 

с польским: автореф. дисс.. о соиск. уч. степени докт. филол. наук : 

10.02.01, 10.02.03. Белгород, 1999. 451 с. URL: 

http://www.dissercat.com/content/kategorialnaya-i-funktsionalnaya-

sushchnost-adresatnosti-na-materiale-russkogo-yazyka-v-sopo 

9. Попова Т.И. Телевизионное интервью: семантический и 

прагматический аспекты: автореф. дис.. о соиск. учен. степ. докт. 

филол. наук: 10.01.10. СПб.: Филол. фак-т С-Пб гос. университета 

Санкт-Петербурга, 2004. 40 с. 

10. Почепцов Г.Г. Избранные труды по лингвистике: 

[монографія] / cост., общ. ред. и вступ. статья Ирины Шевченко. 

Винница: Нова Книга, 2013. 560 с.  

11. Саламатіна Ольга Олександрівна. Інтерактивне та когнітивне 

моделювання інтерв’ю у сучасній німецькомовній публіцистиці // 

Мова і культура. 2013. Вип. 16, т. 1. С.277-284.  

12. Саламатіна Ольга Олександрівна. Мовленнєвий жанр 

"інтерв'ю" в сучасній німецькомовній та україномовній пресі: 

функціональні та прагматичні ознаки: автореф. дис.. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : 10.02.15. Одеса : Б.в., 2011. 20 с. 

13. Формановская Н.И. Речевое общение: коммуникативно-

прагматический поход. М.: Рус. яз., 2002. 216 с.  

14. Bavelas, J.B., & Gerwing, J. The Listener as Addressee in Face-

to-Face Dialogue // International Journal of Listening, 2011. Issue 25. 

P.178-198. 

15. Fairclough Norman. Media Discourse. London: Edward Arnold, 

1995. 214 p.  

http://www.dissercat.com/content/kategorialnaya-i-funktsionalnaya-sushchnost-adresatnosti-na-materiale-russkogo-yazyka-v-sopo
http://www.dissercat.com/content/kategorialnaya-i-funktsionalnaya-sushchnost-adresatnosti-na-materiale-russkogo-yazyka-v-sopo

