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МІФОПОЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ 
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Міфопоетичний метод літературознавчого аналізу художнього твору спря-
мований на вивчення архетипних і символічних явищ, він активно викорис-
товувався з 1960-х рр. у працях представників московсько-тартуської школи 
(В.В. Іванов, В.К Топоров, Ю.М. Лотман та ін.). Його мета – виявити провідні міфи 
й трансформації їхнього змісту в художньому творі певної епохи та середовища, 
у творчій системі певного автора. Метод має міждисциплінарний підхід, звер-
таючись до філософії, психології, антропології, соціології й рецептивних учень.

Методологічною проблемою міфопоетичного аналізу є розгляд рецепції та 
інтерпретації міфу в художньому тексті. Хоча, за Ф. Шеллінґом, кожен поет сві-
домо чи позасвідомо послуговується міфами, запозичуючи, трансформуючи і 
ретранслюючи їх у своїх творах, не всі наративи міфологічні, навіть якщо вони 
передають зміст міфу. Предметом міфопоетичного аналізу є проблеми міфоло-
гічного, символічного, архетипного як «найвищого класу універсальних моду-
сів буття у знаку» (В. Топоров). Художні тексти можуть виступати в «пасивній» 
функції джерел, що свідчать про присутність у них цих модусів, або ж в «актив-
ній» функції зразків міфотворення, коли вони самі формують і демонструють 
міфологічне, виводячи його із глибин несвідомого на рівень усвідомлення. 

Зазначимо, що письменники по-різному позначають зв’язок із міфом, напри-
клад через залучення до твору імен міфологічних персонажів (починаючи з його 
назви) або через посилання на міфологічний контекст. Почасти вони вводять у 
текст міфологічну деталь (мотив, образ), які містять ключ для розуміння твору, 
посилаючись на стійкість міфологічного субстрату. Завдання міфопоетичного 
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Велику увагу в роботі приділено впорядкуванню обсягу прислівникової 
лексики. У такому системному форматі, який запропоновано, вона ще не була 
представлена. Зголошуємося з тим твердженням, що достатньою умовою для 
віднесення кожної конкретної одиниці до прислівникового класу є такі типо-
ві ознаки, як 1) здатність репрезентувати ознаку іншої ознаки, 2) синтаксична 
роль детермінантного чи прислівного другорядного члена речення, 3) морфо-
логічна безкатегорійність та невідмінюваність. 

Анатолій Висоцький відшукав удалу методику опису синтетичних (морфоло-
гізованих), аналітичних та займенникових прислівників. Свій виклад він опирає 
на надійну мотиваційну базу процесу адвербіалізації, початковий ступінь якого 
в іменниковій, займенниковій, дієслівній сферах. Досить чітко виструктурувано 
ієрархічні відношення в межах можливих частиномовних міграційних процесів. 
Аргументованим видається віднесення займенникових слів до прислівників на 
підставі їхньої синтаксичної специфікації – типової формально-синтаксичної 
функції некерованого другорядного члена речення та детермінанта і семанти-
ко-синтаксичної функції адвербіальної синтаксеми. Цінними є висновки про об-
меженість складу прислівників причини та мети. «Це зумовлено, – пише автор, – 
передусім складністю причинової семантики, яка передбачає констатацію того, 
що одна подія породжує іншу. Передавати взаємозв’язок кількох подій одним 
словом складно. Значно легше висловити його за допомогою складнопідрядно-
го речення, що представляє всіх учасників причинового взаємозв’язку» [с. 39]. 
Цільові семантико-синтаксичні відношення також є складними, оскільки «пе-
редбачають ще більшу кількість учасників ситуації, ніж причинові семантико-
синтаксичні відношення … для вираження цільових семантико-синтаксичних 
відношень прислівники ще менш зручні, ніж для вираження причинових семан-
тико-синтаксичних відношень» [с. 43].

Маємо й деякі власні міркування, що стосуються окремих основних поло-
жень першого розділу роботи. Важко погодитися з тим, що в позиції присудка 
або головного члена речення прислівник набуває статусу  аналітичного дієс-
лова, позаяк у поєднанні зі зв’язковим елементом виражає предикативну озна-
ку. Ідеться про речення на зразок Вивчати мови – цікаво; Надворі холодно; У 
школі порожньо [с. 19]. Очевидно, перед нами яскравий приклад семантико-
синтаксичного явища іншого порядку – збереження прислівником-присудком 
ад’єктивних ознак, які в нетиповій для них позиції одієслівнюються, тобто пере-
живають ще один ступінь синтаксичної трансформації, набуваючи того статусу, 
про який заявив Анатолій Васильович. 

У рецензованому дослідженні запропоновано докладну семантичну класифіка-
цію обставинних прислівників місця та напряму, часу, причини, мети, умови, допус-
ту, міри і ступеня, а також якісно-означальних, означальних просторових, означаль-
них часових, якісно-відносних прислівників. Власне семантичний опис раціонально 
поєднано із глибинним аналізом процесу переходу до прислівникової сфери різних 
частин мови, що дало змогу послідовно вичленувати в кожному окремо взятому об-
ставинному розряді відіменникові, відприкметникові, віддієслівні, відзайменнико-
ві, відчислівникові утворення з їхнім конкретним лексичним репертуаром. 
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та слів-речень. Отже, цілком логічно й доречно з-поміж багатьох завдань, які 
розв’язує автор рецензованої праці для досягнення поставленої мети, бачити 
такі: з’ясування обсягу прислівника як окремого частиномовного класу слів, 
визначення його семантико-синтаксичної парадигми, розмежування власної 
(первинної) і транспозиційної (вторинної) функціональної сфери семанти-
ко-синтаксичних розрядів прислівників, представлення ієрархізованої моделі 
функціональної сфери прислівника в сучасній українській літературній мові. 

У роботі порушено й належним чином розв’язано дві важливі проблеми – 
частиномовний статус прислівників і їхні синтаксичні позиції. Першій із них 
присвячено один розділ («Проблема обсягу прислівника як окремого частино-
мовного класу слів у сучасному мовознавстві»), другій – три розділи («Власне-
прислівникові синтаксичні функції», «Вторинні функціонально-синтаксичні 
сфери неступеньованих прислівників», «Зони синтаксичного функціонування 
прислівникових компаративів і суперлативів»). Така диспропорція має цілко-
вите виправдання. По-перше, тому, що основні межі прислівникового класу в 
багатьох граматичних студіях чітко диференційовано за інваріантними озна-
ками, конкретним лексичним наповненням і внутрішньосистемними зв’язками. 
По-друге, тому, що семантико-синтаксична сфера з огляду на заявлені в моно-
графії завдання недостатньо, в окремих аспектах побіжно з’ясована, тобто вона 
вимагає невідкладного теоретичного, а особливо практичного вивчення. Забі-
гаючи наперед, зауважимо, що в дослідженні це зроблено кваліфіковано. Тепер 
конкретніше про щойно заявлене й безпосередньо чи опосередковано з ним 
пов’язане.

Анатолій Васильович зробив добру справу, що здійснив порівняльний ана-
ліз теоретико-прагматичних аспектів витлумачення прислівника як самостій-
ної частини мови у традиційній граматиці й у новій класифікаційній теорії час-
тин мови вітчизняних граматистів. Він, послідовно дотримуючись діахронного 
принципу, системно, ємно виклав історію частиномовної кваліфікації прислів-
ника з таким важливим висновком: «… визначення прислівника як самостійної 
частини мови в традиційній граматиці ґрунтувалося на комплексному враху-
ванні його семантичних, синтаксичних та морфологічних ознак, однак його се-
мантична та функціональна неоднорідність унеможливила створення єдиної, 
вичерпної дефініції цього частиномовного класу» [с. 18]. Анатолій Висоцький 
поділяє новий погляд про прислівник як самостійну, але найпериферійнішу час-
тину мови (І. Вихованець, Н. Костусяк, М. Фенько та ін.). За точку дослідницького 
відліку взято синтаксичну зумовленість типової прислівникової функції ознаки 
й на іменниковому, дієслівному, прикметниковому та числівниковому контрас-
ті переконливо доведено, що прислівник – морфологічна безкатегорійна части-
на мови [с. 20]. Вона, читаємо на 21 сторінці, «відрізняється від інших повно-
значних класів слів синтаксично зумовленим значенням ознаки іншої ознаки, 
морфологічною безкатегорійністю й незмінністю та синтаксичними функціями 
детермінантного і прислівного другорядного члена речення, здатністю поєдну-
ватися з граматичним центром речення або опорним словом слабкою формою 
підрядного зв’язку – приляганням».
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аналізу – виявити той елемент, що дозволяє вийти на більш широкий контекст, 
який формує смисл твору або допомагає його віднайти. Сюжет твору може міс-
тити явні ознаки добре відомої міфологічної наративної схеми, або, як художній 
топос, не мати великого значення у потрактуванні твору. Тому для того, щоб 
надати твору міфологічного виміру, недостатньо використання елементів міфо-
логічного походження, необхідно, щоб текст набував загальнолюдського поза-
часового значення.

Міфопоетичний аналіз художнього твору сприяє глибокому дослідженню 
його змісту, поясненню мотивації вчинків та поведінки персонажів, відкриває 
міжкультурні та інтертекстуальні зв’язки. Міфопоетичний аналіз є одним з ана-
літичних способів, що дозволяє виявити у творі міфологічні мотиви, сюжети, 
образи, які завдяки власній ємності та виразності дають можливість автору на-
дати твору особливого й різнопланового змісту. Інтерпретація тексту за його 
міфологічними мотивами вможливлює розкриття його імпліцитного символіч-
ного смислу, полісемантичності та неоднозначності розповіді. 

Міфопоетичний аналіз розглядає проблему функціонування міфу в літерату-
рі в діахронічній перспективі, що, завдяки виділенню та дослідженню найбільш 
характерних міфем, надає можливість простежити за розвитком міфу в часі. 

Аналізуючи міфопоетику літературних творів, дослідники ставлять перед 
собою завдання класифікувати основні форми поєднання семантичного поля 
міфу й авторського тексту. Такі класифікації являють собою насамперед уза-
гальнення основних підходів авторів до міфів, до функціонування елементів мі-
фів у художньому тексті. Виділяють три основні шляхи міфопоетики: 1) вико-
ристання автором традиційних міфологічних сюжетів та образів шляхом їхньої 
інтерпретації і трансформації (міфологічні елементи безпосередньо формують 
проблематику твору); 

2) творення авторського міфу, коли організація художнього тексту підпо-
рядковується законам поетики міфу (міф використовується як модель структу-
ри, за зразком якої створюється новий міф);

3) міфологічна стилізація, у якій автор лише формально імітує стиль міфу 
(міф відіграє роль декоративного елемента) [4, с. 39-40]. 

Для аналізу міфологічних елементів і структур художніх творів у сучасному 
літературознавстві застосовуються численні методики, які, на нашу думку, до-
цільно розподіляти за основними аспектами їхнього використання. 

1. Семантичний аспект вимагає залучення тезаурусної методики (вико-
ристання енциклопедичних, тлумачних, фразеологічних словників і довідкової 
літератури), дефінітивної методики (виділення міфологем у тексті через експлі-
цитно виражені значення), зіставної методики (виявлення спільних і відмінних 
рис первинних і літературних міфів), типологічної методики (виявлення поді-
бності та різниці серед міфологічних елементів, їх угрупування за допомогою 
ідеалізованої узагальненої моделі). 

2. Функціональний аспект досліджується за допомогою дистрибутивної 
(аналіз сукупності всіх оточень, у яких перебуває міфологема), функціональної 
(визначення функцій використання міфологічних елементів у тексті) методик. 
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3. Вивчення структурного аспекту зумовлює використання контексту-
альної методики (розгляд міфологем у таких компонетах, як: а) тематичний, б) 
композиційний, в) хронотопний, г) характерологічний, д) сюжетний), методика 
структурного аналізу (розгляд із погляду структури всього тексту) [5, с. 17-21; 
1, с. 56-68]. 

Ми розуміємо міфопоетику як поетичну інтерпретацію міфу, котра поєднує 
міфорецепцію і міфотворення, як, перш за все, авторський, «літературний» міф. 
Виходячи з цього, пропонуємо послідовну методику аналізу міфопоетичного 
твору, яка складається із трьох етапів: 

1) виокремлення міфологічних сюжетів і мотивів, які використовуються ав-
тором у художньому творі, дослідження їхньої трансформації щодо первинного 
міфу;

 2) розгляд дій, становлення та характерів персонажів у ракурсі їхнього мі-
фологічного походження та мислення, міфологічного спрямування їхньої репре-
зентації; 

3) виявлення значення новоствореного міфу для розуміння дійсності як 
явища, що розвивається з точки зору автора та його персонажів, тобто в істо-
ричній перспективі та у взаєминах зі значеннями інших міфів зазначеного істо-
рично-культурного простору. 

Різнопланові структури міфологічного твору, соціально-історичний кон-
текст, естетичний світогляд митця містять «міфеми», «міфологеми» та «міфо-
логічне забарвлення» (терміни Ж. Дюрана [7]). Порівняння авторської інтер-
претації з архаїчним, античним, біблійним чи національно-історичним міфом 
допомагає розкрити не лише трансформації певного міфу (шляхом виявлення 
втрат міфем, їх інтерполяцій з інших міфів), але й факт його новоутворення. Тому 
поняття міфеми як найменшої значеннєвої одиниці міфологічного дискурсу є у 
міфопоетичному аналізі ключовим. Маючи структурну природу («архетипну», 
за К.Г. Юнґом, або «схемну», за Ж. Дюраном), міфема може містити міфологічний 
мотив, сюжет, символ, образ тощо. Міфема, що залучається до поетичного твору, 
втрачає свої «автохтонні характеристики та функції», перетворюється у міфо-
логему. Міфологема як «образна оздоба чи сюжетна канва, що вже стала тради-
ційною», поширюється в художній літературі «на рівні асоціацій із міфічними 
прототекстами, алюзій, ремінісценцій, цитат тощо». 

Не викликає сумнівів, що для виявлення безкінечної пластичності у побу-
дові смислу міфологічні елементи художнього твору слід чітко впорядкувати, 
оскільки лише за цієї умови можливе їх повне осмислення. Таке впорядкування 
показує, що прийоми опрацювання міфологічного матеріалу (варіювання, про-
довження, дописування, обробка, осучаснення міфічного хронотопу, створення 
багатосюжетного контексту) повторюються на різних рівнях тексту, у різних 
контекстах, реалізуються у різних напрямах, перехрещуються поміж собою. Ре-
продукція  певного міфологічного елемента може виявитися у різних компо-
нентах твору, у неочікуваних поєднаннях з іншими міфологічними елементами. 
Повторюваність, «стандартність» міфологічних мотивів, сюжетів, образів є од-
наковою мірою й умовою, і наслідком безкінечних можливостей їхньої транс-
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РЕЦЕНЗІЇ

УДК 811.161.2,81,367.624

ПРИСЛІВНИКИ СУЧАСНОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СИСТЕМНОМУ 
СЕМАНТИЧНОМУ, ФОРМАЛЬНО- 
І СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНОМУ 
ПРЕДСТАВЛЕННІ
(Висоцький А. В. Синтаксична сфера прислівника в українській літера-
турній мові : монографія / А. В. Висоцький. – 
К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 328 с.)

Одним із важливих чинників, що вможливлює поступ у лінгвістиці, є дослід-
ницька переорієнтація відповідно до вимог часу на сутність мовних явищ, до-
мінанту якихось їхніх критеріїв. Яскравий приклад цього – рецензована моно-
графія Анатолія Висоцького, у якій зроблено успішну спробу визначення сфери 
синтаксичного вживання семантико-синтаксичних розрядів та семантичних 
груп прислівників на теоретичних засадах новітньої функціональної грамати-
ки. Створити цілісну картину функціональної сфери прислівника в українській 
літературній мові Анатолієві Васильовичу допомогло граматичне вчення Івана 
Вихованця. Відомо, що цей український дослідник розширив і переструктурував 
параметри класифікації частин мови. За визначальні критерії виділення лек-
сико-граматичних класів слів він узяв на паритетних умовах морфологічну та 
синтаксичну ознаки й цим самим дистанціювався від традиційної класифікації, 
згідно з якою синтаксичній ознаці, як і лексико-семантичній, відведено допо-
міжну роль на основному морфологічному тлі. Стосовно специфічних характе-
ристик прислівника, то найважливішою слід уважати ту, що він різко контрастує 
з іншими частинами мови своїми синтаксичними функціями і синтаксичними 
позиціями. Це положення, а також інше – вирізнення у прислівниковому обсязі 
за семантико-синтаксичними критеріями обставинно-атрибутивних прислів-
ників, мотиватами яких є прикметники і їхні граматичні особливості, власне-
обставинних прислівників, що корелюють із семантико-синтаксичними відно-
шеннями обставинних складнопідрядних речень, прислівників міри і ступеня, 
що фокусують у собі обставинні ознаки, – міцно й відразу ввійшли до наукового 
вжитку. 

Анатолій Висоцький знайшов свою нішу в цьому дослідницькому просто-
рі. У ньому, наголошує він, зовсім не представлені вторинні сфери функціону-
вання прислівників різних семантико-синтаксичних розрядів та семантичних 
груп, виокремлення яких досить проблемне, бо пов’язане з функціональними 
сферами інших повнозначних частин мови, а також службових слів-морфем 
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Статья посвящена описанию процедуры и результатов проведенного аудиторского 
анализа корпуса экспериментальных радио- и телеинтервью аудиторами – носителями 
английского языка.

Ключевые слова: интервью, мелодика, ритм, темп, громкость, паузация.
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формації. Міфопоетичний аналіз художнього твору за запропонованою мето-
дикою дозволяє надати безкінечним міфологічним смисловим зв’язкам певної 
впорядкованості.

У міфопоетичних творах трансформації міфологем відбуваються в системі 
вертикальних контекстів, що передбачає нашу роботу з метою виокремлен-
ня їхніх значень на трьох текстових рівнях: а) гіпотекстовому, б) текстовому, 
в) гіпертекстовому (за термінологією французького літературознавця Жерара 
Женетта з праці «Палімпсести» (1982)). Основними контекстами, в межах яких 
функціонують міфологеми на гіпотекстовому рівні, є лексико-семантичний, 
фразеологічний і синтаксичний, на текстовому – хронотопний і характероло-
гічний, на гіпертекстовому – контексти творчості автора та сучасної йому літе-
ратури, контекст жанрово-стилістичної традиції та міжнаціональний жанровий 
контекст.

Ми аналізуємо міфологічні елементи драматичних творів на зазначених рів-
нях, відмічаючи імпліцитний/експліцитний характер їхнього втілення та відпо-
відність значенню первинного міфу, що дозволяє вирішити такі завдання до-
слідження: 

– визначити зміст та функції міфологічних елементів, що використовують-
ся автором для створення міфологічного світу художнього твору, їхню відповід-
ність значенню первинного міфу; 

– виокремити структурні елементи тексту (заголовок, підзаголовок, епі-
граф, зав’язка, кульмінація, розв’язка, фінал) та контексти (тематичний,  ком-
позиційний, хронотопний, характерологічний, сюжетний), на яких відбувається 
формування значень міфологізмів;

– систематизувати на кожному з текстових рівнів міфологічні елементи, 
які беруть участь у формуванні міфопоетичності, історичності та символічності 
тексту; 

– встановити кореляцію семантичних трансформацій міфологічних елемен-
тів та структур тексту.

На гіпотекстовому рівні (внутрішні зв’язки елементів тексту) предметом 
міфопоетичного аналізу є структурні елементи міфологічної драми та жан-
рово-семантичні компоненти тексту. Ми виділяємо, насамперед, структурні 
елементи тексту, в яких відбувається формування авторського міфологізму, 
визначаючи місця концентрації міфологем, експліцитний/імпліцитний ха-
рактер їхнього використання, динаміку зміни їхніх значень у структурі автор-
ського тексту. Міфологізація драми відбувається в таких структурних елемен-
тах, як-от: а) заголовок, б) підзаголовок (авторське визначення жанру твору), 
в) експозиція, г) зав’язка, д) кульмінація, е) розв’язка, є) епілог. У семантичних 
полях зазначених елементів ми визначаємо наявність міфологем, їхні функ-
ції і трансформації порівняно з первинним міфом. Важливими елементами 
міфопоетичного аналізу на гіпотекстовому рівні є жанрово-семантичні ком-
поненти (ліричний, драматичний, епічний, фольклорний), які зазвичай поєд-
нуються у міфологічній драмі (на синтезі жанрових елементів наголошували 
ще романтики). Експліцитне/імпліцитне використання автором міфологем у 
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різних жанрових компонентах сприяє реалізації категорій міфопоетичності, 
історичності та символічності тексту. 

На гіпотекстовому рівні розглядаються такі прагматичні елементи міфоло-
гічної драми, як простір, час, система персонажів, мовні коди. Міфопоетичний 
аналіз визначає міфологічні елементи у системі простору і часу («свого» (автор-
ського) / «іншого» (міфологічного) / «межового» (синтезованого)), у системі 
персонажів (протагоністи, антагоністи, медіатори) та мовних кодів (символічні, 
інформаційні, інтеркультурні) [1], [5], [6]. 

Головним об’єктом міфопоетичного аналізу художнього твору на тексто-
вому рівні є система компонентів: тематичний, композиційний, хронотопний, 
характерологічний, сюжетний, у полі яких ми виявляємо та досліджуємо різні 
типи й форми міфологічних елементів, їхнє семантичне наповнення, уточнюємо 
динаміку змін їхніх значень. 

На гіпертекстовому рівні (зовнішні міжтекстові зв’язки) унаслідок семан-
тичних трансформацій (поляризації чи інверсії) значення міфологізму розви-
вається, що надає йому статусу історичного мегасимволу, котрий виконує ево-
люційну функцію – відтворює ментальні цінності суспільства в цілому і його 
світорозуміння в межах мегатексту. Подальший розвиток приводить до пере-
ходу такого мегасимволу до розряду міфологічних концептів (суто язичницької 
культури, суто християнської культури, змішані чи трансформовані з концептів 
язичницької в концепти християнської культури [5]), які відтворюються у зна-
чній кількості текстів у межах циклу творів національної літератури чи в межах 
усієї культури.

Контексти гіпертекстового рівня мають пріоритетний вплив на створення 
нових міфологем – від них залежить вибір і репрезентація міфологічних елемен-
тів композиції та персонажів. 

За запропонованою методикою зробимо міфопоетичний аналіз трагедії 
Ф. Геббеля «Юдиф», узагальнивши його результати у таблиці (повний аналіз 
твору надається в монографії «Фрідріх Геббель: художні виміри міфу» [3]). 

Міфопоетичний аналіз трагедії Ф. Геббеля «Юдиф» 
(узагальнювальна таблиця)

№
п/п

                                       міфологічні 
                                          елементи

     Елементи аналізу
Експліцитні Імпліцитні

Відповідають/ 
не відповідають 

біблійному
міфу

Гіпотекстовий рівень
Структурні елементи

1 Заголовок + +
2 Підзаголовок + –
3 Експозиція + +
4 Зав’язка + + +
5 Кульмінація + +
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Вікторія Бекхем себе шикарною, якою її визнає публіка, співачка тримає пальці 
біля рота, ніби кусає нігті, що трактувалося інформантами як показник низько-
го соціокультурного рівня.

(2) Alan Sugar: The   V-    actual cor  V-    rect   V-    title at the \moment is… ==>  is \Lord 
|Sugar. || |That’s the cor  V-    rect \title. || …er… I \mean ==>  to my \friends ==>  and   V-    people 
I’ve   V-    known for   V-    years I’m \Alan |obviously | …erm…   V-    even my \wife || …erm… 
so  … erm… | -that’s they   V-    call me   V-    Lord \Sugar in | … in… in the \board-room… || 
(TV interview with Lord Sugar).

У вказаному вище фрагменті телеінтерв’ю Алан Шугар сидить, відкинув-
шись на спинку, і тримає руки на ручках крісла. Відповідаючи на запитання жур-
налістів про свій титул, лорд рухає лише руками нижче ліктя, що було сприй-
няте інформантами як додатковий показник високого соціокультурного рівня 
мовця.

Отже, в умовах інтерв’ю мовець, використовуючи позамовні засоби, прагне 
підсилити інтонаційний вплив на потенційну аудиторію. У цілому жести й мімі-
ка, відбиваючи узагальнення емоційного досвіду, рівня культури в свідомості 
людини, виконують роль певних кодифікованих сигналів, які допомагають адек-
ватно декодувати соціокультурний статус мовця під час радіо- і телеінтерв’ю. 

Окрім цього, на основі даних, отриманих у результаті проведення аудитора-
ми-інформантами аналізу реалізації інтерв’ю, встановлено, що такі інтонаційні 
показники, як мелодика, гучність, темп і паузація сприяють розрізненню під-
готовлених і непідготовлених інтерв’ю. При цьому лексико-граматичний склад 
висловлень учасників інтерв’ю значною мірою обумовлює особливості його ін-
тонаційної структури, наприклад, реалізацію спеціального підйому тощо. Варі-
ативність просодичної організації інтерв’ю зазвичай перебуває також у прямій 
залежності від соціокультурного рівня мовців.

Таким чином, результати здійсненого аудиторами-інформантами аудитив-
ного аналізу експериментального матеріалу дозволили розподілити фрагменти 
інтерв’ю на відповідні групи для проведення подальшого фонетичного дослі-
дження. До того ж стає очевидним, що саме завдяки арсеналу мовних і позамовних 
засобів кожен індивід у межах певного соціокультурного рівня здатен виробляти 
свій власний соціокультурно маркований стиль спілкування під час інтерв’ю.
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– НОСИТЕЛЯМИ ЯЗЫКА 
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==>  |worked as a \handyman ==>  and |part-time |railroad \station •agent. || (Radio 
interview with Wilfred Soames).

В аналізованому фрагменті відповіді мовець розповідає про місце наро-
дження американської джазової співачки Пеггі Лі. Респондент оформлює ви-
словлення переважно спадним ядерним тоном різного тонального рівня, що є 
притаманним для констатації фактів. Водночас інформанти звернули увагу на 
сповільнення (she was |born  ↓Norma De ↓lores \Egstrom) і прискорення (|worked 
as a \handyman ==>  and |part-time |railroad \station •agent ||) темпу висловлення. 
Такі варіації темпу допомагають слухачам відділити важливу інформацію від 
менш вагомої.

У ситуаціях, коли мовець намагався переконати журналіста в правдивості/
правильності власної точки зору, висловлення вимовлялись із більшою гучніс-
тю. Зафіксовані межі варіативності показників гучності від помірної до підви-
щеної пояснюються переважно особистісними характеристиками комунікантів. 

Заслуговує на увагу й те, що для реалізації висловлень в інтерв’ю типовим 
є функціонування спеціального підйому у зв’язку з необхідністю виділення се-
мантично найважливішого слова в інтоногрупі. Як правило, ним позначаються 
прикметники, як у прикладі:

Hugh Robertson: So there’s a ↑huge a\mount ==>  |coming out to   V-    London’\twelve 
==>  for \Londoners. || (Radio interview with Hugh Robertson).

У цьому фрагменті відповіді міністра у справах спорту й туризму Велико-
британії Х’ю Робертсона стосовно організації Олімпійських ігор у Лондоні у 
2012 році йдеться про приїзд великої кількості глядачів, який уряд очікував під 
час проведення цих спортивних змагань. Саме тому, на думку аудиторів, мовець 
використовує інтенсифікатор huge, який оформлює спеціальним підйомом. Ін-
шими просодичними засобами виділення важливої інформації у висловленні є 
широкий позитивний діапазон, підвищена гучність, варіації темпу, чіткий ритм 
і короткі паузи.

Аналіз інтонаційної будови висловлень інтерв’ю показав її здатність до ва-
ріювання залежно від соціокультурного рівня мовців (походження, рівня освіти, 
професійної належності, віку та ін.).

При цьому не виникає сумнівів, що професійна належність накладає відби-
ток на функціонування просодичних засобів у процесі актуалізації висловлень 
під час інтерв’ю. Зокрема, для політика, письменника, яким зазвичай притаман-
не прагнення чіткого донесення до аудиторії смислу висловлення, впливу на 
широку аудиторію, властивим є помірний або сповільнений темп, пролонгація 
голосних і приголосних звуків. 

Крім того, актуалізація радіо- і телеінтерв’ю супроводжується досить типо-
вими позамовними засобами, які допомагали інформантам визначити і ступінь 
підготовленості мовців, і їхній соціокультурний рівень.

(1) Victoria Beckham: I’m not   V-    really \posh, ==>    V-    no (biting nails) I •just \like 
==> .  V-    nice \clothes ==>  and   V-    nice \restaurants, ==>  -and   V-    that’s how I  V- go \posh. || 
(Ali-G Interviews Posh Spice and D. Beckham).

У цьому уривку інтерв’ю, відповідаючи на запитання ведучого, чи вважає 
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6 Розв’язка + –
7 Епілог + –

Жанрово-семантичні елементи
8 Ліричний компонент + –
9 Драматичний компонент +  +

10 Епічний компонент +  +
11 Фольклорний компонент – –

Прагматичні елементи

12 Простір 
авторський + –

міфічний + +
межовий + –

13 Час
авторський + –

міфічний + +
межовий + –

14 Система персонажів
протагоністи + –
антагоністи + +
медіатори + –

15 Мовні коди

символічні + +
інформа-

ційні +  + 

інтеркуль-
турні + – 

Текстовий рівень
Система контекстів

16 Тематичний + +
17 Композиційний + –
18 Хронотопний + +
19 Характерологічний + –
20 Сюжетний + +/–

Гіпертекстовий рівень
21 Міфологічні символи + _
22 Міфологічні концепти + _

Міфопоетичний аналіз наочно демонструє використання автором міфоло-
гем в усіх структурних елементах твору, спосіб їхнього вираження (експліцит-
ний) та динаміку зміни їхнього значення (інша розв’язка, новий фінал) щодо 
біблійного міфу. Трагедія «Юдиф» поєднує в собі епічні, драматичні та ліричні 
жанрово-семантичні компоненти, які також містять елементи авторського мі-
фологізування. Авторський простір і час присутні в творі імпліцитно і не відпо-
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відають первинному міфу, тоді як міфічний простір і час зображуються Ф. Геб-
белем експліцитно, відповідно до біблійного міфу. У системі персонажів лише 
антагоністи представлені драматургом експліцитно відповідно до біблійного 
тексту, тоді як протагоністи (представлені експліцитно) та медіатори (пред-
ставлені імпліцитно) свідчать про авторське міфотворення. Інформаційні й 
символічні мовні коди Ф. Геббеля відкрито наслідують міфічні аналоги, латент-
ні інтеркультурні коди є елементами «неоміфу». У тематичному, хронотопному, 
композиційному, сюжетному, характерологічному компонентах міфологеми ре-
алізуються експліцитно, однак композиційний, сюжетний та характерологічний 
контексти суттєво трансформуються щодо біблійного міфу. На гіпертекстовому 
рівні міфологічні символи (представлені експліцитно) та міфологічні концепти 
(представлені імпліцитно) становлять основу загальнолітературного неоміфу. 

Отже, трансформація первинних міфів у німецькій літературі XІX ст. характе-
ризується їх оригінальним переосмисленням та орієнтацією на найбільш значу-
щі версії, розроблювані світовою літературою. Різноманітними є також форми і 
способи опрацювання міфологічного матеріалу: продовження, дописування, об-
робки, численні прийоми осучаснення міфічного хронотопу, створення багато-
сюжетного контексту. Літературне функціонування міфологічних образів і мо-
тивів характеризується складністю форм та засобів їхньої трансформації, що, як 
правило, орієнтуються на створення складних моделей світобачення. 
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ЕЛЕНА КОБЗАРЬ

МИФОПОЭТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

В статье рассматривается мифопоэтической метод литературоведческого анализа 
художественного произведения, направленный на изучение архетипических и симво-
лических явлений. Его цель – выявить ведущие мифы и трансформации их содержания 
в художественном произведении определенной эпохи, в творческой системе опреде-
ленного автора. Метод способствует глубокому исследованию смысла художественного 
произведения, объяснению мотивации поступков и поведения персонажей, открывает 
межкультурные и интертекстуальные связи.

Ключевые слова: мифопоэтика, мифопоэтический анализ, мифологема, текст, ги-
пертекст, эксплицитный, имплицитный.
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Особливий інтерес викликає паузальне членування висловлень мовців. 
Важливо, що аудитори зафіксували в непідготовлених інтерв’ю високий ступінь 
використання мовцями пауз хезитації, які створюють сприятливі умови для 
протікання процесу комунікації й одночасно підвищують ефективність його 
сприйняття, а отже, і впливу на аудиторію.

Michelle McDowell: …→Well | there |were |three of us on our |course in engi\
neering erm… | -yes it |came a|bout by |fluke \really erm... || \Fortunately ==>  my |dad 
is a |science \teacher | |brought •home a \leaflet a|bout er… | engi/neering ==>  for |girls 
who •were |interested in |Math and /Physics. || →And | I \took it up, | |went on a |little 
resi|dential \course ==>  and I •was |totally in\spired. || (TV Interview with Michelle 
McDowell on BBC Breakfast News).

Заповнені паузи обдумування, широкий позитивний діапазон, спадний 
ядерний тон, помірна гучність, а також приємний вираз обличчя свідчать про 
захоплення Мішель МакДауел машинобудуванням. Водночас паузи хезитації, 
оформлені рівним термінальним тоном, сприяють більш чіткому формулюван-
ню відповіді й створюють ефект помірного темпу висловлення, дозволяють 
мовцеві уникнути монотонності мовлення.

У підготовлених інтерв’ю, у свою чергу, переважають синтагматичні пау-
зи. Паузи обдумування в інтерв’ю вказаного типу зустрічаються значно рідше. 
При цьому аудитори наголошували на тому, що паузи хезитації в підготовлених 
інтерв’ю використовуються часто для створення ефекту спонтанності мовлен-
ня. Наприклад:

(1) Jonathan Redgrave: /\Well, ==>    V-    I •can re|member |looking at the |album 
\cover | and   V-     hearing that \music ==>  when   V-    I was   V-    three or \four. || (Radio 
interview with Jonathan Redgrave);

(2) David Cameron: Well   V-    first of \all on ==>  the /text, ==>  the /letter or ==>  or /
statement er… | -this   V-    will be   V-    signed by \France ==>  and \Germany ==>  and /Britain 
==>  and   V-    also by   V-    other \leaders ==>  as /\well. || (Press-conference with David 
Cameron). 

Зокрема, як бачимо із прикладів, у підготовлених інтерв’ю заповнені паузи 
обдумування є рекурентними на початку висловлення. 

Більшості досліджуваних інтерв’ю притаманне вимовляння з помірними 
темпом і гучністю. Проте в окремих реалізаціях більшою мірою в підготовлених 
інтерв’ю зафіксоване прискорення темпу, яке в абсолютній більшості випадків 
відбувалось у ситуаціях, де мовець уважає інформацію незначною або загально-
відомою. 

Випадки сповільнення темпу мали місце в підготовлених інтерв’ю на позна-
чення завершеності висловлення, а в непідготовлених інтерв’ю – переважно в 
ситуаціях, коли мовець намагається сформулювати думку. Зафіксовані також 
випадки сповільнення темпу в обох видах інтерв’ю, які пояснювались аудитора-
ми-носіями мови з більшою зваженістю й вагомістю висловлення, а також висо-
ким соціокультурним статусом мовця.

(1) Wilfred Soames: \No, | she was |born  ↓Norma De  ↓lores \Egstrom | in |nineteen 
\twenty, ==>  in \Jamestown, ==>  a |North Da|kota \farming |town, | where her \father 
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|like a →kind in ==>  in a s… ==>  |situation with   V-    war else\where. || (TV Interview with 
Rowan Atkinson);

(2) Rob Smadley: →Erm… | a   V-    great   V-    deal of \luck. || Er-h… (laughing) Right   
V-    place, right /time ==>  I /think. || Er… I don’t /know ==>  it’s a   V-    long \story, ==>  I \mean, 
you…==>  you \know… ==>  the… ==>  as the  V- legend \goes you ==>  you \know, ==>  you   V-   
gotta   V-    start at the \bottom and… ==>  and   V-    work you \up. || And \that’s… ==>  •that’s 
what I \did |really. || (Radio Interview with Rob Smedley).

Ці фрагменти відповіді актора Ровена Аткінсона стосовно його ролі у філь-
мі «Чорна гадюка» та інженера «Формули-1» Роба Смедлі про початок власної 
кар’єри є типовими прикладами висловлень непідготовленого інтерв’ю. Наяв-
ність великої кількості коротких пауз, тобто значне подрібнення фрагментів на 
інтоногрупи, низький діапазон висловлення, переважання спадного ядерного 
тону, сповільнений темп і помірна гучність передають роздуми мовців під час 
формулювання думки. Водночас аудитори пояснювали вживання висхідного 
ядерного тону незавершеністю думки мовців та їхнім бажанням уникнути пере-
ривання з боку журналіста. 

У свою чергу, роздробленість членування висловлень підготовлених 
інтерв’ю на інтоногрупи на перцептивному рівні є меншою. Наприклад: 

Ted Whitehead: In  V-    stead of   V-    simply   V-    giving you   V-    extra \channels, | en/
hanced T\V ==>  •makes   V-    use of a ↑back \channel ==>  to a  V-    llow the   V-    viewer to   V-    join 
in ↑chat /groups | and ↓take ad↓ ↓vantage of inter ↓active ad\vertisements ==>  and •such 
\things. || (Radio interview with Ted Whitehead). 

Аудитори зауважили, що і в непідготовлених, і в підготовлених інтерв’ю пе-
реважають спадні термінальні тони. Це пояснюється тим, що відповіді опитува-
них формулюються в більшості випадків у формі розповідних речень. 

(1) Martha Nesbitt: \Certainly. || -These |workshops are |based on a \Freudian 
|theory, | in which \prejudice ==>  |has an /’aim’ ==>  and an \’object’. || The |object of \
prejudice ==>  •are |those \people ==>  who are |seen as in\ferior to one’s \own |culture, 
| while the \aim ==>  or /purpose ==>  of preju|dicial be|haviour and \attitudes | is to 
dis↓charge  ↓feelings of  ↓rage or \hatred, | which |stem from |personal \experiences 
==>  of →hurt ==>  or \pain | |caused by the |object of \prejudice. || (Radio interview with 
Martha Nesbitt);

(2) Michael Hard: -I don’t \think ==>  we •should |be \wasting ==>  |anybody’s /time 
==>  |talking a|bout |stories like \that, | I •don’t |think they should ↑ever have ap|peared 
in the public \prints. || And I |don’t \think ==>  we •should |waste our \time ==>  |talking 
a•bout \them. || (TV Interview with Michael Hard).

Аудитори зауважили, що рекурентність спадних тонів переважно в низь-
кому та середньому різновидах, плавний ритм, короткі паузи, зміни гучності й 
темпу на окремих ділянках висловлень обох прикладів передають категорич-
ність мовців в обговорюваних питаннях, їхню зацікавленість і серйозність. 

Було також з’ясовано, що для спонтанних інтерв’ю притаманна більша варі-
ативність інтонаційних засобів. Зокрема, нерідко використовуються висхідний і 
рівний тони. Інформанти звернули увагу, що висхідний і рівний тони спостеріга-
ються частіше перед паузою хезитації і передають незавершеність висловлення. 
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MYTHOPOETHIC ANALYSIS OF ART WORK

The article deals with mythopoetical method of literary analysis of art work, aimed at 
examining the archetypal and symbolic phenomena. Its goal is to identify the leading myths 
and transforming their content into art work of a defined era, in creative system of a particular 
author. The method facilitates the study of the deep sense of art, explanation of the motivations 
and actions of the characters’ behavior, reveals the intercultural and intertextual relations.
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