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СУТНІСТЬ ТА ПРОЯВИ АДРЕСАТНОСТІ 

У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 

 

Адресатність як важливу категорію тексту, що відповідає за 

встановлення зв’язку між автором (адресантом) та читачем (адресатом) і 

від якої у великій мірі залежить стилістика, мовний регістр автора тощо, 

розглядають в межах різних гуманітарних наук.
1
 Тому постає проблема 

уніфікації різноманітних підходів до вивчення адресатності та її проявів 

у тексті (адресування). 

Як цілком справедливо пише М. Шрьодер, “під адресуванням 

розуміють форму прояву мовного відображення відношень, тобто 

засіб, який поруч із власною демонстрацією автора в монологічному 

тексті утворює зв‟язок з адресатами. При цьому, під час мовного 

відображення відношень, йдеться про складний у двох сенсах феномен, 

який важко ізолювати, а тому і непросто дослідити аналітично: по-

перше, відображення відношень завжди має місце в мовному 

використанні, а по-друге, на всіх структурних та описових рівнях мови 

можна знайти засоби, за допомогою яких відбувається відображення 

відношень.”
2
 Тому головною метою мовознавчих досліджень є не 

пізнання феномену адресатності взагалі, а встановлення характерних її 

рис та проявів адресування в менших мовних осередках: окремих 

функціональних стилях та окремих підмовах функціональних стилів. 

Для дослідження такого характеру найбільш раціональним є 

використання засобів якісно-прагматичного аналізу. Саме його 

використовували вчені кінця          60-х рр. ХХ ст. при виявленні 

адресування в текстах різних функціональних стилів мови.  

Відразу слід зазначити, що в подальшому мова йтиме про підходи 

до вивчення категорії “адресатність”, яка нерідко у фаховій літературі 

використовується як синонім до категорії “відношення”, а категорія 

“адресування” – як синонім вираження відношень. 

Хайнеманн та Фівеґер (1991) у контексті продукування тексту 

стверджують, що мовленнєва діяльність завжди націлена на певних 

адресатів та “первісно являє собою інтерактивну, кооперативну 

діяльність, яка принципово орієнтується на суспільні умови та існуючі 

в них міжособистісні та соціальні відносини.”
3
 У залежності від виду 

тексту термін “адресування” може відрізнятись від терміну “вираження 

відношення”. На прикладах усних та діалогічних типів текстів 

„адресуванням‟ називали саме вираження відношення (Адамцік,
4
 Заґер,

5
 

Зандіг
6
 та інші).  
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Діалогічне мовлення включає до себе інтеракцію комунікантів, 

тому вираження відношення в даному виді комунікації є завжди 

двобічним. Деякі вчені (Сакс, Щеглов, Джефферсон) характеризують 

адресування в усній діалогічній комунікації як мовлення, спрямоване на 

реципієнта, як так званий “дизайн реципієнта.”
7
 У монологічному ж 

тексті мова йде про автора, який не має перед собою реципієнта, за 

допомогою безпосередніх реакцій якого він відразу б міг корегувати 

свій вислів, як це відбувається в діалогічному мовленні.
8
 У даному 

випадку вираження відношення проходить лише з боку автора, тому тут 

має місце лише одна частина категорії відношення, а саме адресатність.  

Звичайно, крім адресатності в монологічному тексті присутні й інші 

ознаки, властиві категорії відношення (наприклад, власне зображення 

автора тощо), але опис останніх не є темою даної статті.  

Незаперечним залишається той факт, що терміни “адресатність” 

та “вираження відношення” в тій чи іншій мірі можуть вважатися 

синонімічними та нести різне значення в залежності від типу тексту, на 

базі якого проводиться лінгвістичний аналіз. 

Першим імпульсом до вивчення німецькими філологами 

адресатності як прояву відношень у мові слугував опублікований у 1969 

р. переклад праці американських соціопсихологів Ватцлавіка, Бівена та 

Джексона “Людська комунікація.”
9
 Саме в ній Ватцлавік першим 

згадує, що, поряд зі змістом, велику роль у мові відіграє саме рівень 

відношень між комунікантами. У продовження цієї думки німецький 

філолог Келлер у 1977 р. додає, що, поряд із почуттями, ставленнями та 

настроями, у мовознавстві повинен враховуватись аспект комунікації, 

якому “на той час приділялось недостатньо уваги,”
10

 що зближало б 

лінгвістику із природознавчими науками. Отже, хоча ідеї Ватцлавіка і 

підпадали у великій мірі під критику тогочасних вчених, та з одним 

фактом погоджувались усі: “відношення” як категорія використання 

мови існує та заслуговує на глибоке дослідження. 

Так, розглядаючи текст під кутом відношення комунікантів, Келлер 

вважає, що вирішальним аспектом його будови є перш за все мовно 

виражене ставлення адресанта, тому що людина завжди має вибір між 

різними можливостями висловлення своєї думки. По тому, як саме 

будується її висловлення, вона дає іншим зрозуміти, що є предметом 

розмови, у якій ситуації ведеться розмова та з ким саме. Такий феномен 

Келлер називає “вираженням” та для опису дії, яка складається з того, 

щоб “виразити ставлення”, вводить термін “коллокуційного акту” 

(Kollokutionärer Akt).
11

  

Дане нововведення мало на меті доповнення трьохскладової моделі 

пропозиції, іллокуції та перлокуції в теорії мовних актів четвертим 

елементом, тому що “до повного розуміння комунікативної дії також 
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належить правильне розуміння ставлення, коллокуційного акту 

партнером інтеракції.”
12

 Келлер чітко розрізняє інтенційне та 

неінтенційне вираження ставлення. Лінгвістика, на його думку, 

займається дослідженням інтенційного вираження ставлення, при цьому 

цей феномен часто плутають із “тематизуванням”. Різниця між двома 

термінами полягає в тому, що коли відношення, ставлення, оцінки 

тематизуються, вони стають предметом змістового рівня та через 

тематизування повністю втрачають зв’язок із вираженням. За 

допомогою ж вираження ставлення оцінки стають тісно пов’язаними 

між собою. Вони можуть бути виражені оцінюючими виразами або 

через вибіркове використання висловлювань скоріш описового 

характеру. Різницю між дескриптивними та евалюативними виразами 

Келлер бачить у тому, що умовою використання перших є факт 

достатньої інформативності адресата про те, з якою метою 

застосовується даний вираз. При евалюативних виразах мова йде не 

тільки про правильність властивостей предмету відношення, а й про 

зв’язок між ставленням адресанта до предмету відношення за 

допомогою як його властивостей, так і його самого. 

Голлі (1979 р.) у контексті аспекту відношення у використанні мови 

також перш за все займається вираженим ставленням, але називає його 

терміном “налаштування.”
13

 На відміну від Келлера Голлі не бачить 

необхідності возвеличення даної категорії до рівня четвертої частини 

моделі в теорії мовних актів. Умовами вдалого іллокутивного акту 

Голлі вважає пропозиційне налаштування, що описує налаштування 

адресанта до пропозиції (наприклад, А наміряється, тому що Б…). 

Міжособистісно-пропозиційне налаштування включає до себе: 

 налаштування адресанта до пропозиції; 

 налаштування адресанта до налаштування адресата до 

пропозиції; 

 налаштування адресанта до налаштування адресата до 

налаштування адресанта до пропозиції; 

 налаштування адресанта до налаштування адресата до 

налаштування адресанта до налаштування адресата до 

пропозиції.
14

 

Отже, Голлі пропонує келлерівський термін коллокуційного акту 

розглядати разом із іллокуційним, тому що виражений у 

міжособистісно-пропозиційних налаштуваннях аспект відношень 

мовних дій відображаються в мові саме завдяки іллокуційному акту. Із 

розподілу Голлі стає очевидним, що саме адресант приписує своєму 

мовному вираженню можливі інтерпретації із усіх сфер аспекту 

відношення. Саме адресант, конструюючи вислів, у будь-якому разі 
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уявляє собі, як до його вислову віднесеться адресат, що ще раз 

підкреслює невиправдане відокремлення Келлером коллокуційного акту 

від іллокуційного в окрему самостійну складову моделі в теорії мовних 

актів. Як і Келлер, Голлі розрізняє між вираженим та тематизованим на 

рівні змісту аспектом відношення. Для нього вони обидва є складовими 

частинами загального аспекту відношення мовних актів. У зв’язку зі 

змістовим аспектом Голлі формулює новий аспект, який у подальших 

працях буде розвинений до категорії “відношення”. Мова йде про те, що 

чіткого розподілу між аспектами змісту та відношення бути не може, 

тому що навіть і “не маючи зв‟язку із відношеннями, мовні дії 

включають до себе певне відношення.”
15 

У 1980-х роках Заґер, слідуючи за Келлером, більш детально 

звертається до категорії відношення. Його основним нововведенням є 

додавання до феномену мовних актів поняття контактів. Мовний акт, за 

Заґером, відноситься до системи використання, а контакт – до системи 

відношення, хоча обидві системи є складовими частинами мовних дій: 

“З кожним мовним актом відбувається і контакт, а з кожним 

контактом відбувається і мовний акт.”
16

 У залежності від того, з якої 

перспективи розглядається вислів (чи то мовного акту, чи контакту), 

його можна зарахувати до системи використання або відношення. Тому 

для Заґера змістовий та відносний аспекти стають – на відміну від 

Келлера та Голлі – несуттєвими.
 

Систему використання мови та відношення у мові Заґер розглядає 

під кутом мотивації до взаємодії, діючих осіб (інтерактантів), теми та 

події комунікації.
17 

Щодо мотивації слід зазначити, що участь інтерактантів у 

комунікації мотивується в системі використання через мовну проблему, 

тобто комунікація може бути ініційована незалежно від мотивації та 

намірів інтерактантів. Необхідність комунікації більше не виникає після 

вирішення завдання або проблеми. У системі ж “відношення” участь 

інтерактантів у комунікативному акті мотивується через присутність 

інших інтерактантів, тобто комунікація не може бути ініційована 

незалежно від мотивації та намірів інтерактантів. А потреба в 

комунікації постає незалежно від вирішення проблеми або завдання. 

Інтерактанти для системи використання не грають принципової 

ролі. Їх навіть можна замінити. Заміна інтерактантів неможлива лише за 

однієї умови: якщо при заміні нові інтерактанти не мають необхідних 

для розуміння комунікативного акту фахових знань. У системі 

відношення заміна інтерактантів неможлива взагалі. 

Слід пам’ятати, що при використанні мови комунікація прив’язана 

до однієї специфічної теми, а в системі “відношення в мові” 
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комунікативний акт не ставить за основну мету фіксацію на одній 

певній темі. 

Стосовно події комунікації Заґер зазначає, що в системі 

“використання” комунікація має раціональну та аргументативну 

форму, тобто подія може бути логічно обговорена під час 

комунікативного акту. Для системи “відношення” характерні як 

раціональні, так і асоціативні та емотивні риси комунікації, тому і подія 

не підлягає в даному випадку логічному обговоренню. 

У роботах, пов’язаних із категорією “відношення” у використанні 

мови на даному етапі розвитку лінгвістичної думки розповсюдилась 

ідея, що задля аналітичного аналізу мовленнєві форми та типи діалогів, 

що мають явно виражене відношення, можна ізолювати, тому що 

відношення знаходяться над багатьма аспектами та структурними 

рівнями використання мови. На основі таких ізолювань виник ряд 

аналітичних робіт, які прямо чи опосередковано стосуються відношення 

та відносного використання мови. Так, Адамцік (1987) звертається до 

категорії відношення на прикладі аналізу ритуалу привітання та форм 

звертання, аналізуючи перш за все соціальний феномен ввічливості.
18

 

Голлі також продовжує займатись формами звертання та особистої 

референції, а також розглядає вирази з елементами надання оцінки, 

емотивну лексику, буденні вирази та “непомітні мовні засоби у 

відносній комунікації”, такі як різновиди модальності, непряме 

звертання за допомогою форм ввічливості та імплікацій.
19 

За цими двома основними роботами слідували інші, більш детальні 

праці,
20

 які, за Адамцік, аналізували пряме та експліцитне відображення 

відношення в мовленні. Щодо вивчення ж імпліцитного відображення 

сама Адамцік (1994) зазначає, що тут не можна ізолювати певні вирази, 

тому що приховане відображення відношення потенційно відбувається 

на всіх можливих рівнях мови.
21

 Тобто, говорячи про імпліцитне 

відображення відношення, на увазі мають стиль мовлення. У 

продовження цієї думки Голлі виділяє чотири види відношень, які 

лежать в основі відносно спрямованих комунікативних ситуацій.
22

 За 

Голлі, дані відношення набувають горизонтальну, вертикальну, 

оцінювальну (евалюативну) та афективну форми. До горизонтального 

виду відношень відносяться дистанція та близькість, до вертикального – 

влада та статус, до евалюативного – позитивні та негативні оцінки 

власної персони та партнера по комунікації, і до афективного виду – 

прояви почуттів від симпатії до антипатії. Таким чином Адамцік та 

Голлі встановлюють у використанні мови прямий зв’язок між 

відношенням та оцінкою інтерактантів через їх мовленнєву діяльність. 

Ця сама думка зустрічається і у Келлера (1997), коли він у контексті 

вираження ставлення аналізує використання евалюативних виразів, 



 6 

тобто евалюативне використання дескриптивних виразів. Зандіг (1978) 

також розглядає оцінювальну мовленнєву діяльність, зазначаючи, що 

існують різноманітні можливості вираження різних видів оцінки, а самі 

види можна підпорядкувати системі цінностей комунікантів.
23

 Заґер 

(1981) намагається систематизувати оцінювальну діяльність, Адамцік 

(1984) розглядає перш за все експліцитні прояви вираження відношення 

та оцінки. Характерним для усіх робіт є розподіл аналізу оцінки на 

групи стосовно осіб
24

 чи партнерів інтеракції,
25

 з одного боку, та 

положення речей в оточуючому світі, з іншого. Важливий вплив на 

відношення має той момент, чи партнери інтеракції однаково 

сприймають ті самі оточуючі їх обставини. Тому спостерігається цілий 

ряд паралелей між феноменами відношення та оцінки у мовному 

використанні. 

У даному контексті Філер зазначає, що “комунікацію завжди слід 

розуміти одночасно як обмін інформацією та оцінками” та “для 

кодування та комунікації оцінок (...) існують конвенційні засоби на всіх 

мовних рівнях.”
26

 Тому він виділяє в комунікації два основних аспекти: 

інформативний та евалюативний (оцінювальний). Для Філера обидва 

аспекти мають місце в комунікації, але кожен з них може переважати в 

залежності від емотивного забарвлення мовленнєвої ситуації. За 

причини того, що людина постійно намагається відстояти свої емоції 

(свою оцінку) в комунікативному акті, “у цьому процесі евалюативний 

аспект комунікації, завжди присутній, виходить на передній план та 

навіть може домінувати над тематичним аспектом.”
27

  

Отже, феномен оцінки в мовному вираженні має, як і феномен 

відношення, доволі складну та комплексну структуру. “Оцінки, як і 

стиль, є засобами для вираження відношення”,
28

 тому що в даному 

випадку відношення виражається саме через оцінку подій та партнерів 

інтеракції. Прямо відношення виражається тут через оцінку партнера 

інтеракції опосередковано – через оцінку положення речей про 

оточуючий світ. Дана теза є особливо важливою для розглядання 

проблеми вираження відношення, наприклад, у публіцистичному стилі. 

У газетних статтях мова йде про монологічно побудований текст, у 

якому вираження відношення ототожнюється із орієнтуванням на 

читача (адресуванням) та вступає з оцінками адресанта у відношення 

засіб-мета.
29 

Аналізуючи вираження відношення як адресування, Шрьодер у 

своїй роботі чітко розрізняє орієнтування на адресата та зважання на 

нього. Вона розробляє модель структури побудови мовного акту на 

прикладі політичної промови. За Шрьодер, якщо взяти до уваги факт, 

що головною метою продукування політичної промови є досягнення 
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згоди збоку адресата, то орієнтація та зважання на останнього в даному 

контексті не будуть тотожними термінами.
30

  

Дана та інші роботи в галузі політолінгвістики (Петер-Циммер,
31

 

Кюн
32

) присвячені прямим, непрямим та імпліцитним засобам, за 

допомогою яких адресанти звертаються до адресатів та яким чином 

припущення адресантів щодо образу можливих адресатів допомагає 

першим при продукуванні їх мовленнєвих виразів. У всіх роботах із 

політолінгвістики дослідники доходять висновку, що при побудові своїх 

політичних промов, програм тощо політики користуються стратегіями 

адресування текстів певній групі реципієнтів. 

Проводячи квалітативний аналіз вузького кола текстів одного 

функціонального стилю, Петер-Циммер доводить, що для адресування 

політичних дискусій на телебаченні характерним є орієнтація та 

контактування. Під орієнтацією, слідуючи за Заґером, Петер-Циммер 

розуміє мовленнєві “акти, за допомогою яких промовець передає своє 

висловлювання адресату, зважаючи на обізнаність, ставлення та 

можливості дій останнього”. Контактування включає до себе 

мовленнєві “акти, за допомогою яких промовець оголошує, що він 

звертає своє висловлювання до певного адресата.”
33 

Якщо контактування зустрічається лише у текстах, де адресат 

автору добре відомий або автор звертається до конкретного уявного 

читача, то орієнтація як характеристика адресування наявна у будь-

якому виді тексту. На рівні мовленнєвого вираження адресування 

(контактування та орієнтація) передається через солідаризацію, 

асиміляцію та зміну мовного регістру автора.
34

 На базі проявів 

адресатності в тексті можна за допомогою квалітативно-прагматичного 

аналізу виявити, яким саме чином адресант звертається до свого 

адресата та які соціальні ролі він йому приписує. 

Підсумовуючи підходи до вивчення категорії адресатності тексту, 

можна зробити такі висновки щодо основних характеристик даного 

феномену мовлення: 

 рівень відношень між комунікантами разом зі змістом відіграє 

велику роль; 

 власне відношення до адресата є постійним чинником, яким 

керується адресант при побудові свого вислову; 

 адресант має право приписувати своєму справжньому або (в 

письмових текстах) уявному адресату можливі інтерпретації 

його висловів; 

 поняття мовленнєвого акту нероздільне із поняттям контакту; 

 інформативний та оцінювальний аспекти завжди мають місце 

в комунікації; 
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 відношення адресанта відображається за допомогою оцінки 

свого адресата через мовленнєву діяльність першого; 

 як в усному, так і у письмовому мовленні адресант стратегічно 

використовує адресування для досягнення певної мети; 

 дослідити адресатність у мові через багатогранності даного 

феномену можливо лише за допомогою ґрунтовного 

комплексного аналізу її проявів на різних мовних рівнях. 
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