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1.5. РОМАНІСТИКА 
 
 
 

УДК 81’38+811.133.1 
Гапотченко Н.Є. 

 
ІНТЕРАКЦІЯ У ТЕКСТОВИХ ПОВІДОМЛЕННЯХ 

МАСОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
(на матеріалі французької мови) 

 
Увагу сучасних лінгвістів усе більше привертає поведінка 

комунікантів, мовленнєва діяльність яких продукується 
безпосередньо на публіці або стає відомою суспільству завдяки 
широкому висвітленню у численних засобах масової інформації 
(С. Пекарек, Р.К. Потапова, Г.Г. Почепцов, О.А. Стишов та ін.). 
Інформація, що з’являється на шпальтах преси, у теле- та 
радіопрограмах, публіцистиці, інших текстах, розрахованих на 
масового адресата, ретельно збирається та, за необхідністю, 
обробляється авторами.  

Методи отримання інформації є різноманітними залежно від 
стиля та жанру текстів. Безумовно, при доборі інформації автори 
дотримуються спеціальних стратегій і тактик, у мовленні 
відбивається мовленнєва компетенція комунікантів, модальність 
спілкування тощо. Усі прояви спілкування та інформаційного обміну 
мають окремі інтерактивні ознаки. Навіть читання може вважатися 
комунікативним актом, побудованим на інтеракції між текстом та 
читачами.1 У широкому розумінні кожне спілкування є фрагментом 
не тільки мовленнєвої, але й соціальної (політичної, духовної, 
міжетнічної та ін.) взаємодії,2 а будь-який прояв інтеракції свідчить 
про постійний процес соціалізації комунікантів.3 Тому метою даної 
статті є визначення основних характеристик та проявів інтеракції у 
масовій комунікації. 

Сьогодні концепція вербальної інтеракції широко вплинула на 
різні сфери сучасної лінгвістики; існують спроби представити мовну 
діяльність як міжособову, соціальну, що об’єднує теорію 
висловлювання, теорію мовленнєвих актів, мовленнєвого аналізу, 
дискурсивного аналізу тощо.4 Інтеракція подає приклади обміну 
інформацією між двома або більшою кількістю учасників 
комунікації, які почергово виконують роль адресантів та адресатів 
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мовлення, продукують, сприймають та інтерпретують інформацію. 
Це зумовлено ігровим принципом мовлення (термін 
Н.Д. Арутюнової), сутність якого полягає у тому, що комуніканти 
почергово виступають адресантом та адресатом інформації у 
створюваному діалозі чи полілозі.5 Виникає так званий ефект 
інвертованого адресата.  

Вся діалогічна та полілогічна комунікація побудована за 
моделлю запит інформації або спонукання до спілкування – відповідь 
або реакція на спонукання, а кожне ініціативне мовлення та реакція 
на нього є поєднаними з іншими ініціативами та реакціями 
проспективно-ретроспективним зв’язком. Отже, можна вважати, що 
інтеракція висвітлює підпорядковані та динамічні відносини між 
комунікантами, але інтеракція не може бути ототожненою з упливом 
адресанта інформації на її адресата, оскільки вона є також 
комплексом взаємних ситуативних соціальних сподівань та 
очікувань комунікантів.6 

Типовими ознаками інтеракції є наявність двох або більшої 
кількості комунікантів, які обмінюються інформацією за законами 
мовленнєвого спілкування. Особливість інтерактивних 
характеристик спілкування пов’язана з розподілом мовленнєвих 
ролей комунікантів. Наприклад, в інтерв’ю цей розподіл є чітким – 
журналіст має ставити запитання, а респондент – відповідати, 
запитання інтерв’юера є провокуванням респондента до відповіді. 

Інтеракції, що виникають у просторі ЗМІ та художньої 
літератури, залишаються найбільш близькими до нормативного 
мовлення, оскільки вони мають бути сприйняті достатньо великою 
кількістю людей. Проте існують випадки уживання засобів, типових 
для розмовного мовлення, арготичних лексичних одиниць, навіть 
ненормативної лексики. Ці свідомо використані стилістичні прийоми 
мотивуються бажанням авторів зберегти автентичність отриманої 
інформації, підкреслити особливості мовлення інформанта. 
Наприклад, у наведеному далі уривку відповіді з діалогу між 
персонажами художнього твору стара людина відповідає своїй 
молодшій співрозмовниці, не приховуючи негативного ставлення до 
поведінки останньої та повчаючи її. Мовлення персонажа подається 
у розмовному стилі, про що свідчить велика кількість ужитих 
стилістичних засобів: відсутність негативної частки ne; присвійний 
займенник ma у звертанні з метою підкреслити зверхнє ставлення до 
співрозмовниці; графіко-фонетичні скорочення стилістично 
нейтральних одиниць petite, сe que, il faut; стилістично забарвлена 
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лексика demoiselle, gronder тощo. Шляхом імплікатур із 
семантичного наповнення репліки можна дійти численних висновків 
про особу персонажа: ця людина є простого походження або хоче 
навмисно здаватися такою; вона каже те, що думає, вона не 
прикрашає свого мовлення за рахунок, наприклад, стилістичних 
фігур, отже, ця людина є відвертою: 

 

C’est pas bien, ma p’tite demoiselle, c’que vous faites là, gronda le 
vieillard. Des centaines de pauvres gens sont ensevelis là-bas, sous les 
maisons, faut aller les secourir.7  

 

Соціальна ідентифікація комунікантів відбувається з першої 
репліки інтеракції і триває до останнього інформаційного посилання. 
Соціальне співвідношення між комунікантами (рівність, 
дистанціювання, інтимізація, нерівність тощо) знаходять прояв у 
доборі мовленнєвих засобів, шляхом яких вони звертаються один до 
одного. Крім того, один засіб може бути використаним у різних 
контекстах з прагматичною метою відтворити ситуативні соціальні 
відносини. Наприклад, займенник vous може уживатися з метою 
перш за все дейктичної вказівки на адресата, співрозмовника: 

 

Vous savez combien de langues meurent chaque année ? [...] Vingt-
cinq langues meurent chaque année! Elles meurent, faute d’avoir été 
parlées. Et les choses qui désignent ces langues s’éteignent avec elles. 
Voilà pourquoi les déserts peu à peu nous envahissent. À bon entendeur, 
salut! Les mots sont les petits moteurs de la vie. Nous devons en prendre 
soin.8  

 

Іншою прагматичною метою уживання займенника vous є 
бажання комуніканта відокремити себе від решти соціуму або 
дейксису. У поданому нижче контексті персонаж уперше прийшов 
до кузини своєї знайомої дівчини. Цей фрагмент є фактично сценою 
їхнього знайомства. Тому у першій репліці бачимо протиставлення 
соціальних ролей персонажів: vous асоціюється з адресатом, кузиною 
Люсьєни, мадам Трійо, je – з промовцем. Крім того, уживання 
займенника vous сприяє підкресленню дейктичного відокремлення 
співрозмовників у просторі, оскільки на момент початку їхнього 
спілкування мадам Трійо знаходиться за зачиненими дверима своєї 
домівки, а друга людина залишається на ґанку:  

 

– Vous êtes bien Mme Trillaud? Je viens de la part de Lucienne, 
votre cousine. 

La porte s’ouvrit.  
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– La Lucienne? Quoi qu’elle veut? 
– Rien. (...) 
– Quoi qu’elle a? 
– Elle est enceinte.9 
 

Безумовно, інтерактивність спілкування знаходить прояв не 
тільки у визначенні мовленнєвими засобами особи адресата, його 
положення у дейксисі та соціумі, але й у виборі та розвитку сюжету, 
предмета спілкування, тональності комунікації тощо.10 Поширена 
сьогодні модель комунікативної ситуації ураховує численні 
інтерактивно зумовлені характеристики комунікантів, визначає 
комунікативні ситуації як інтерактивні конструкції.11 Згідно з нею 
добір засобів у репліці здійснюється комунікантом, який промовляє. 
Адресант та адресат інформації використовують засоби, що 
відповідають рівню їхньої комунікативної та мовленнєвої 
компетенції. Для успішної комунікації є необхідною взаємна 
відповідність комплексів комунікантів. Бажаною є також семантична 
відповідність застосованих засобів правилам мовленнєвого етикету. 
Крім того, складники соціального статусу (вік, стать, належність до 
конкретної релігійної конфесії тощо) відіграють значну роль у виборі 
засобів реалізації реплік та дозволяють прогнозувати вірогідні 
варіанти мовленнєвих актів з ідентичною семантикою. 

У франкомовній лінгвістиці та теорії масової комунікації існує 
частково альтернативний до інтеракції термін négociation 
(переговори, негоціація).12 Цей термін є доречним у ситуації, коли 
комуніканти спілкуються з метою урегулювання конфлікту або 
метою прийняття колективного рішення. Негоціація, що складається 
щонайменше з трьох наведених етапів за Е. Руле, так званим 
прикладом інтеракціональної повноти (complétude interactionnelle), 
інакше кажучи, інтеракцію. Отже, негоціацію можна вважати 
окремим видом інтеракції. Негоціація, переговори у масовій 
комунікації, є феноменом переходу від різних, часто суперечливих 
позицій до спільного погляду на ситуацію, тому особливостями 
негоціації є наявність безпосередніх обмінів інформацією, 
необхідність та очікування від комунікантів уміння слухати, іноді 
опитувати, але передусім висловлення бажання змінити ситуацію на 
краще, відчувати можливість тактичної імпровізації тощo.13  

У соціологічому аспекті запитанням вважають питальне 
висловлення-судження дослідника, що є адресованим респонденту та 
потребує від останнього достатньо змістовної відповіді.14 У масовій 
комунікації при опитуванні інформантів спілкування між автором 
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майбутнього тексту ЗМІ та інформантом складається як безпосередні 
обміни репліками запит інформації – її надання.  

Іноді результати такого інформативно насиченого спілкування 
спонукають авторів до кардинальної зміни концепції майбутнього 
тексту, перегляду своєї позиції тощо. Наприклад, усні опитування за 
методом інтерв’ю можуть слугувати основою для писемних 
(друкованих) текстів інших жанрів (статей, коментарів тощо). 
Основними видами запитань відповідно до їхньої семантики та 
прагматичної функції у ЗМІ залишаються запитання-тест, запитання-
бумеранг, запитання-ехо, власне запитання, запитання з метою 
уточнення, сугестивні запитання, питання-протиставлення, питання-
висновки. Залежно від вірогідності комунікативного ефекту 
розрізнюють закриті запитання (потребують відповіді так чи ні), 
закриті запитання з широким, але лімітованим вибором відповіді, 
інформативні запитання, відкриті запитання, запитання-дзеркала, 
питання-естафети тощо.15 

У кожній інтеракції імпліцитно або експліцитно присутня 
лінгвістична диференціація комунікантів.16 Кожен комунікант є 
складником окремого простору. Для самоідентифікації у просторі 
промовець використовує займенники я (je), ми (nous); прямого 
адресата інформації промовець ідентифікує займенниками ти (tu), ви 
(vous), непрямого адресата – займенниками він (il, lui), вона (elle), 
вони (ils, eux, elles). Таким чином, мовленнєва діяльність кожного з 
комунікантів є адресованою партнеру по комунікації. Крім того, 
зазначимо, що при зверненні до адресата ти пресупозиційним є 
виключення решти свідків зі спілкування.17 Безумовно, цей мовний 
засіб є далеким від дотримання норм ввічливості. Проте, при 
спілкуванні, наприклад, журналіста й запрошеного, респондента цей 
засіб дозволяє інтимізувати атмосферу у студії, підкреслює добрі 
стосунки комунікантів, давнє знайомство між ними, сприяє 
дистанціюванню від студії.  

Іншою типовою ознакою інтеракції є її загальна 
підпорядкованість правилам внутрішнього розвитку мовленнєвої 
комунікації та зв’язок з контекстом (текстуальна історичність, за 
К. Олів’є).18 На певних етапах розвитку діалогу чи полілогу один із 
складників цієї ознаки може бути відсутнім. Наприклад, при 
наявності зв’язності комунікації у контексті може бути відсутнім 
розвиток теми, тобто співрозмовники можуть повторювати думки, 
репліки один одного. В окремих випадках мовчання чи недоречні 
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репліки заповнюють спілкування, але вони спроможні блокувати 
водночас зв’язність та розвиток теми.  

Інтеракції властиве підпорядкування загальним правилам 
спілкування та правилам формування відносин між учасниками 
комунікативної ситуації.19 Ця ознака інтеракції є пов’язаною із 
дотриманням соціальних норм поведінки, професійної етики, максим 
П. Грайса, принципу ввічливості Р. Лакоффа, умов щирості та 
мотивованості Д. Гордона та Дж. Лакоффа, умов успішності20 тощо. 

У структурно-семантичному аспекті інтеракція є комплексом 
діалогічних єдностей різних семантичних та логічних рівнів. Кожна 
інтеракція являє собою певну послідовність (séquence) (термін 
К. Кербрат-Орекіоні), можливо, комплекс послідовностей. 
Послідовність визначається на семантичному та прагматичному 
рівнях. Семантичний рівень пов’язаний з тематичним змістом 
послідовності, прагматичний – з реалізацією усіх видів завдань 
комунікантів через надану у послідовностях інформацію.  

Типова інтеракція складається з кількох послідовностей, а саме з 
початкової послідовності, яка виконує фатичну функцію, основної 
послідовності, яка містить головну частину інтеракції, та 
завершальної послідовності. Кожна послідовність є пов’язаною з 
іншими послідовностями причинно-наслідковим зв’язком та 
проспективно-ретроспективною єдністю у просторі та часі. 
Організація початкової та завершальної послідовностей інтеракції 
залежить передусім від інтерперсональної модальності та рівня 
взаємовідносин комунікантів, від мети, довготи, інших умов 
комунікативної ситуації. Послідовності складаються з обмінів – 
мінімальних діалогічних єдностей, які формують та відбивають 
діалогічне мовлення. Обмін складається з виступів (interventions) 
комунікантів. Виступ є лімітованим відрізком мовлення. Слід 
зауважити, що виступи не є простими репліками. Репліка є 
ізольованим монологічним висловленням мовця, а виступ є 
функціональною одиницею інформативного обміну, внеском 
адресанта у процес інтерактивної комунікації. Внутрішня організація 
виступів передбачає реалізацію доречних у відповідній 
комунікативній ситуації мовленнєвих актів.21 Кожному типу 
послідовностей відповідає певна організація обмінів, вирішальним 
фактором якої залишається перший виступ (запитання, пряме або 
непряме спонукання).  

Отже: інтеракція у діалогічній та полілогічній масовій 
комунікації не обмежується вербальним чи невербальним рівнем. 
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Під час спілкування комунікант діє як представник соціуму, що 
вказує на соціальну природу інтерактивної діяльності. Інтеракція 
дозволяє розрізнити дейктичну позицію комунікантів мовленнєвими 
засобами, розвиток інтеракції відбувається згідно з основними 
правилами комунікації та вибудови контексту. Перспективним 
вбачається дослідження інтерактивних особливостей текстів ЗМІ 
залежно від жанру та комунікативно-прагматичного навантаження 
окремих структурних елементів. 
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