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УДК 811.111’344

ОЛЬГА РУБЧАК 
(Київ)

АУДИТИВНИЙ АНАЛІЗ АНГЛОМОВНИХ РАДІО- І
ТЕЛЕІНТЕРВ’Ю АУДИТОРАМИ – НОСІЯМИ МОВИ
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Уже кілька десятиліть особливе місце в лінгвістичних дослідженнях посіда-
ють проблеми вивчення текстів масової інформації. Це зумовлюється, у першу 
чергу, соціальною значущістю текстів ЗМІ в сучасному суспільстві, оскільки ма-
сова комунікація є основним засобом спілкування, передачі інформації і впливу 
на широку аудиторію. При цьому інтерв’ю як один із вагомих жанрів ЗМІ ви-
кликає особливий інтерес дослідників завдяки розмаїттю й численності засобів 
реалізації різних типів інтерв’ю. Тому метою нашої статті є опис проведеного ау-
дитивного аналізу експериментального корпусу аудиторами – носіями англій-
ської мови, який є одним із важливих етапів експериментально-фонетичного 
дослідження англомовних радіо- і телеінтерв’ю. 

Зокрема, для уточнення відповідності експериментальних текстів вимовній 
нормі літературної англійської мови (RP) аудиторам-інформантам було запро-
поновано прослухати експериментальний корпус текстових фрагментів 38 ра-
діо- і телеінтерв’ю, які містили 427 реплік-відповідей опитуваних. Зазначимо, 
що аудитивний аналіз мовного матеріалу здійснювався носіями британського 
варіанта англійської мови віком від 35 до 60 років, викладачами курсів англій-
ської мови при Британській раді в м. Києві, Лондонської школи англійської мови 
та центру іноземних мов «Бізнес і кар’єра» (5 осіб). 

Аудитивний аналіз експериментального матеріалу інформантами-носіями 
дозволив: 1) установити природність звучання фрагментів експериментальних 
текстів і відповідність/невідповідність вимови мовців орфоепічній нормі ан-
глійської мови; 2) розподілити аналізовані фрагменти інтерв’ю за ступенем під-
готовленості/непідготовленості; 3) сформулювати прагматичну спрямованість 
експериментального матеріалу; 4) визначити соціокультурний статус учасників 
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Оскільки література бароко під впливом великих наукових відкриттів XVI–
XVII століть пізнала безмежність світу, його здатність до постійного руху, змін 
та поновлення форм, то багатоманітність світу стає основним предметом твор-
чості письменників доби бароко. Грандіозність світу у творах голови метафізич-
ної школи поезії Джона Донна розкривається через зображення поєднаних як у 
межах мікрокосму окремої людини, так і в макрокосмі Всесвіту, земного й небес-
ного, вічного й тлінного, минулого, теперішнього та майбутнього. Важливими 
складниками картини світу є категорії часу й простору, в яких розкриваються 
проблеми об’єктивного й суб’єктивного. Так, місцем дії у творчості письменника 
є весь усесвіт, а людина постійно знаходиться на перехресті різних просторів і 
часів. Усе багатство світу, його естетична невичерпність розкриваються через 
постійне підкреслення таїни світобудови. Звідси – атмосфера містики, чогось 
надзвичайного, що перебуває поза межами свідомості. За допомогою ілюзій, 
снів, марень митці бароко відтворювали загадковість світу. Вони завжди відчу-
вали, що в житті діють сили, вищі за людське розуміння. Ці сили сприймалися 
досить серйозно, тому у творах часто поряд із реальними персонажами діють 
міфічні істоти, а дійсне і фантастичне, реальне та ірреальне настільки тісно пе-
реплітаються, що нерідко неможливо відділити одне від одного. Усе це – єди-
ний світ, такий, яким бачили його люди бароко: реальний і загадковий водно-
час. Створюючи нову естетику, митці прагнули вийти за межі видимого світу, за 
грань можливого.

Категорія часу в англійській метафізичній поезії розкривається в цілісному 
образі часу, який має міфологічний характер. Міфологічність часу обумовлена 
циклічністю і повторюваністю подій у світобудові англійських поетичних тво-
рів доби бароко. Міфологічний час домінує над об’єктивним історичним часом. 
У такий спосіб національна картина світу поезії англійських метафізиків сягає 
всесвітніх масштабів. 

Наприклад, збірка «Метафізична поезія», яку впорядкував Колін Барроу 
(2006 р.), починається з вірша  Сера Генрі Воттона «A Hymn to My God in a Night 
of My Late Sickness», де в метафоричній формі автор описує звернення хворо-
го до Бога, актуалізуючи в одному художньому творі декілька біблійних міфів: 
про народження Ісуса Христа, про спокуту людських гріхів кров’ю Христа. Лірич-
ний сюжет розгортається в межах профанної сфери (хвороба ліричного героя) 
і переходить до сфери сакральної (надія на спасіння через глибоку віру в Бога). 
Такі динамічні зміни художньої моделі світу вірша уможливлюються  через 
ремінісценції (наприклад, цитати з Євангелія від Іоанна («consummatūm est» – 
укр. звершилося)). Таким чином, часопростір «тепер і зараз» розширюється в 
межах вірша до біблійного часу – народження Ісуса Христа, його життя, смерті і 
воскресіння, актуалізуючи загальнохристиянські цінності – віру в Божу милість, 
благодать і спасіння. Міфологічний складник у контексті вірша обумовлює ство-
рення образу часу й простору, які сягають  вселенського універсуму.
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оскільки теперішні події оцінюються з позицій сакрального минулого, більше 
того, межі між теперішнім, минулим і майбутнім стають менш значущими, адже 
на першому плані – вічне, сакральне. Відповідно міфопоетичний час і простір 
зливаються в одне ціле, на думку В.М. Топорова, міфопоетичний час стає фор-
мою існування простору [3, с. 23].

Опираючись на праці В.М. Топорова, розглянемо своєрідність міфопоетич-
ного часу та простору як «основних параметрів» міфопоетичної моделі світу у 
творах англійських письменників доби бароко [4]. Визначення терміна «міф» 
(за В.М. Топоровим) можна застосувати й до з’ясування специфіки міфопоетич-
ного просторово-часового континууму літературних творів: через звернення до 
культурних первнів митець актуалізує для сьогодення модель космогонічних 
(гармонійних) взаємин людини й усесвіту, разом із тим проектує своє бачення 
щодо розвитку цих взаємин у момент «тут і зараз» і в майбутньому. Літерату-
рознавець слушно зазначає: «Міф, або «міфологізований» історичний переказ 
поєднує в собі два аспекти – діахронічний (розповідь про минуле) та синхроніч-
ний (засіб пояснення теперішнього, а інколи й майбутнього). Цей нерозривний, 
двоєдиний зв’язок діахронії і синхронії – невід’ємна риса міфопоетичної моделі 
світу» [3, с. 161].

Так, серед основних параметрів художньої моделі міфопоетичного світу 
В.М. Топоров перш за все вказує на просторово-часовий. Для дослідження якого, 
на його думку, слід розглянути зв’язок простору і часу й відповідні образи єди-
ного континууму – небо, рік, світове дерево тощо, а також організацію простору 
і часу з указівкою на сакральні місця – святині, священні місця, і час – «священні 
дні», «свята».

Об’єктом нашого дослідження є збірка віршів «Метафізична поезія» (упоряд-
кована професором Оксфордського університету Коліном Барроу / «Metaphisacal 
Poetry» / ed. by Colin Burrow).

Згідно зі словником «Oxford Dictionary of National Biography» термін мета-
фізична поезія є синонімічним до терміна англійська барокова поезія (1600-ті 
рр. – 1690-ті рр.). Серед найбільш відомих представників англійських поетів-
метафізиків називають Джона Донна, Джорджа Герберта, Генрі Вогена, Ендрю 
Марвелла, Річарда Крешоу. Головна риса метафізичної поезії – поєднання напру-
ги почуттів із глибокою роботою розуму, спрямованого в безкінечність в очі-
куванні духовного одкровення, незвичайність сплетіння емоційного й інтелек-
туального початків. Обраний поетичний стиль дозволив митцям висловлювати 
духовні пошуки людини свого часу, суперечливість її натури, відчуття особливої 
атмосфери епохи бароко, розуміння складних філософських категорій – Бог, Час, 
Життя, Смерть, Вічність та ін. У метафізичному стилі писала свої твори група 
митців майже століття. Зачинателем метафізичного стилю став Джон Донн, 
який почав писати вірші у 1592 році, а один із його послідовників, Ендрю Мар-
велл, помер 1678 року. Стильовою особливістю творчості цих письменників є 
створення «химерних» образів, які будуються на основі порівняння непоєднува-
них понять. Поетів називають метафізиками, а стиль метафізичним, бо худож-
ній образ є синтезом думки (метафізичних міркувань) і почуття.
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досліджуваних інтерв’ю, який розглядається як сукупність соціальних, культур-
них, психологічних і фізіологічних рис мовця [1, с. 43-45]; 4) з’ясувати ступінь 
емоційного насичення аналізованих фрагментів.

Необхідно відзначити, що аналізу підлягали репліки-відповіді опитуваних, 
які з точки зору започаткованого нами дослідження є більш інформативно зна-
чущими, ніж запитання журналістів. При цьому, базуючись на відомих методо-
логічних принципах планування фонетичного експерименту [2, c. 80-89], весь 
корпус прослуханого матеріалу був сформований згідно із класифікацією, по-
даною в роботі автора [3]. 

Важливо наголосити також, що тривалість звучання відповідей аналізо-
ваних радіо- і телеінтерв’ю є більшою порівняно із запитаннями журналістів і 
складає 69,67% і 30,33% відповідно. Проте тенденція до збільшення протяжнос-
ті звучання запитань і коментарів журналістів (75,36%) порівняно з відповідями 
опитуваних (24,64%) спостерігається у непідготовлених радіо- і телеінтерв’ю з 
респондентами низького соціокультурного рівня. На думку аудиторів, ця тен-
денція пояснюється бажанням журналіста приховати низький соціокультурний 
рівень співрозмовника (зокрема рівень освіти, культури мовця та ін.).

Аудитивний аналіз реплік-відповідей англомовних радіо- і телеінтерв’ю, 
відмінних за ступенем підготовленості, прагматичною спрямованістю і соціо-
культурним статусом мовців, засвідчив, що розрізнення інтерв’ю за вказаними 
групами досягається внаслідок взаємодії низки лексичних, граматичних і про-
содичних параметрів. При цьому особливу увагу інформантів під час вивчення 
аналізованих фрагментів інтерв’ю привертав інтонаційний контур досліджува-
них висловлень. Результати аналізу свідчать, що різні типи інтонаційних шкал 
оформлюють репліки-відповіді опитуваних, утворюючи прості та складні мело-
дійні контури.

Відмінність мовлення радіо- і телеінтерв’ю, як зазначають аудитори, поля-
гає в ступені легкості сприйняття мовлення. Так, радіоінтерв’ю сприймались 
важче порівняно з телеінтерв’ю, що пов’язувалось, у першу чергу, з відсутністю 
зорового каналу та індивідуальними особливостями мовлення гостей інтерв’ю. 
Необхідно зазначити також, що підготовлені радіоінтерв’ю на перцептивному 
рівні сприймались краще, ніж непідготовлені. 

Під час аудитивного аналізу інформанти не змогли однозначно розрізнити 
в межах корпусу експериментального матеріалу групу напівпідготовлених і під-
готовлених інтерв’ю. Відтак, розгляд експериментального матеріалу дозволив 
розподілити масив фрагментів інтерв’ю на дві групи: перша група представлена 
23 непідготовленими інтерв’ю, другу групу склали 15 підготовлених і напівпід-
готовлених радіо- і телеінтерв’ю.

Результати проведеного аудитивного аналізу показали, що в межах дослі-
джуваного експериментального масиву висловлень непідготовленим інтерв’ю 
притаманна більша роздробленість синтагматичного членування, що поясню-
ється значною кількістю інтоногруп у висловленні. Такі інтоногрупи є коротки-
ми і складаються з актуалізаторів, сполучників, слів-паразитів. Наприклад:

(1) Rowan Atkinson: \Well, ==>  I V-    mean there \is, | I   V-    mean, you /know ==>  it’s 
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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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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 
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МАРИНА ЗУЄНКО
(Полтава)

МІФОПОЕТИЧНИЙ ЧАС І ПРОСТІР 
В АНГЛІЙСЬКІЙ БАРОКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Ключові слова: міфопоетика, метафізична поезія, бароко, міфопое-
тичний час і простір.

 
Категорії художнього часу і простору є константними складниками худож-

ньої картини світу письменника. Говорячи про класифікацію художнього часу 
і простору мистецького твору, розрізняють (за В. Халізєвим) історичний, біо-
графічний (автобіографічний), календарний, добовий час, а також реальний та 
ірреальний, внутрішній і зовнішній, відкритий і закритий, земний і космічний, 
наближений і віддалений простір. Окремо літературознавці говорять про міфо-
поетичний час і простір, який тією чи тією мірою перетинається або є дотич-
ним до вищезгадуваних часопросторових характеристик. Своєрідність міфопо-
етичного часопростору в різні літературні епохи і в різних країнах обумовлена 
культурним надбанням нації. Тут слушною видається думка літературознавця 
Ф.П. Федорова щодо релевантності часопросторової організації художнього 
тексту й загальної концепції літературної епохи: «У кожній індивідуальній сві-
домості присутня, перш за все, просторово-часова концепція епохи, культури» 
[5, с. 15]. Д.С. Наливайко зазначає: «Відомо, що духовній культурі кожної країни 
притаманна в кожну епоху певна системна єдність. Одні сфери духовного життя 
утворюють своєрідне системне ядро умонастроїв епохи, стають домінантними, 
впливають на інші її сфери, у тому числі й літературу. І не лише на ідеологічну 
спрямованість, тематику й проблематику літературних творів, але й на їхній ху-
дожній рівень, поетику і стиль» [1, с. 109]. 

Своєрідність часу в міфопоетичній картині світу полягає в циклічності, яка 
втілює одвічний кругообіг життя (народження-життя-смерть, сільськогоспо-
дарський та сезонний цикли). Міфопоетичному часу властива й універсальність, 
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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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==>  |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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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.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Беличенко Л. Г. Прагматическая функция просодии в некоторых видах реали-
заций информационно-публицистического текста / Л. Г. Беличенко // Просодические 
средства организации стилистически разных текстов в современном английском языке. 
– М., 1985. – С. 43–63.

2. Клименюк О. В. Виклад та оформлення результатів наукового дослідження : під-
руч. / Олександр Валер’янович Клименюк. – Ніжин : Аспект Поліграф, 2007. – 398 с.

3. Рубчак О. Б. Систематизація функціональних різновидів текстів англомовних 
інтерв’ю / О. Б. Рубчак // Наукові записки Кіровоградського держ. пед. ун-ту ім. В. Ви-
нниченка. – 2012. – Вип. 105 (2). – С. 552–557.

ОЛЬГА РУБЧАК

АУДИТИВНЫЙ АНАЛИЗ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ РАДИО- И ТЕЛЕИНТЕРВЬЮ АУДИТОРАМИ 
– НОСИТЕЛЯМИ ЯЗЫКА 



114

ISSN 2075 – 1486. Філологічні науки. 2013. № 15__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Статья посвящена описанию процедуры и результатов проведенного аудиторского 
анализа корпуса экспериментальных радио- и телеинтервью аудиторами – носителями 
английского языка.
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OLGA RUBCHAK

AUDITORIAL ANALYSIS OF ENGLISH RADIO- AND TV-INTERVIEWS BY NATIVE AUDITORS. 

The article focuses on the description of the procedure and results of auditive analysis that 
has been carried by native speakers of English.

Key words: interview, speech melody, rhythm, tempo, loudness, pausation.

Одержано 3.12.2013 р.

 

19

ISSN 2075-1486. Філологічні науки. 2013. № 15__________________________________________________________________________________________________________________________________________

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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