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Анотація. у статті ставитьcя за мету встановити зако-
номірності вираження такої важливої текстової категорії 
як темпоральність у текстах-інтерв’ю на матеріалі німець-
кої і української зовнішньополітичних медіапрактик 
у світлі фрактального підходу. увага сфокусована при цьо-
му на виявленні темпоральних подібностей / відмінностей 
у паралельних текстах-інтерв’ю обох мовних культур на 
різних етапах фрактального розгортання подачі новини 
в цьому медіажанрі.
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Постановка проблеми. темпоральність як одну з ключових 
текстових категорій переважно тлумачать як сукупність експлі-
цитних і імпліцитних способів вираження часу. Її розглядають 
у своїх працях такі науковці, як О.в. Бондарко [21, с. 5–58], 
в.м. Барчук [2], О.І. Бондар [3], Г.О. Золотова [9], І.О. талаш 
[20], м. Геніг [31], м. маршал [34] та багато інших. у німець-
кій й українській мовах темпоральність виражають насамперед 
граматичною категорією часу. Якщо в сучасній українській мові 
розрізняють три часові форми, які відповідають трьом абсолют-
ним часам – минулому, теперішньому і майбутньому, то в сучас-
ній німецькій мові вони можуть виражатися шістьма часовими 
формами дійсного способу і вісьмома умовного способу [3; 13]. 

Останнім часом у багатьох царинах набуло поширення вико-
ристання терміну «фрактальність» при описі явищ, які раніше 
були поза увагою через свою складність. термін «фрактал» (від 
лат. fraсtus – «подрібнений») запропонував Б. мандельброт для 
позначення нерегулярних, але самоподібних структур. Фракта-
лам притаманні такі властивості: 1) неординарна структура на 
всіх шкалах; 2) масштабна інваріантність; 3) дробова метрична 
розмірність та 4) рекурсивність.

у лінгвістиці екстраполювання фрактальності на мовні 
явища зумовлені насамперед вивченням формотвірних пара-
метрів художнього дискурсу, суб’єктно-предикатних струк-
тур, властивостей фреймів та процесом їх інтегрування тощо  
[4; 7; 8; 10; 15]. Поступово активуються спроби виявити елемен-
ти фрактальності на матеріалі різнотипних текстів: художніх  
[4; 14; 24; 27; 29], наукових [28] і медійних [11; 12]. 

За спостереженнями Г.-в. еромса [28, с. 108], фракталь-
ність проявляється в багатьох жанрах. Якщо це виявиться 
універсальним принципом будови, тоді можна очікувати при-
кладного застосування зазначеного підходу. Фрактальність 
нехудожніх текстів наразі залишається ще мало дослідженим 
обʼєктом, що й обумовлює актуальність нашої розвідки. 

у медіатекстах загалом і текстах-інтерв’ю зокрема як склад-
них семіотичних утвореннях з точки зору реципієнта візуаль-
но виокремлюються такі макроструктурні складники різного 
обсягу як заголовковий блок, лід (зачин), основний текст статті 

та світлина. Світлина в сучасній медіапрактиці є факультатив-
ною і може виконувати декілька функцій: привернення уваги, 
візуалізація, унаочнення тощо. 

найперше, що впадає у вічі при сприйнятті медіатексту, – це 
типографічно виділений заголовковий блок з / без світлини. на 
них лягає основне «функціональне навантаження» медіатексту: 
привернути увагу і стисло передати головну новину в інформа-
ційних текстах, зацікавити в аналітичних. Цей макроструктур-
ний компонент тексту ми вважаємо початковим фракталом (α), 
оскільки в ньому закодоване за мовними нормами інформаційне 
ядро повідомлення, що в ідеалі має містити відповіді на базові 
питання адресата ХтО, ЩО, Де, кОЛи, ЧОму, Як. вербалізу-
ється α-фрактал зазвичай за принципом мовної економії через 
такі синтаксичні конструкції як речення чи словосполучення, 
рідше слово, що залежить від жанрової належності медіатек-
сту. наступним за послідовністю сприйняття йде лід, в якому 
розгорнуто повторюють інформацію α-фрактала з уточненням 
та доповненням. Цей макроструктурний складник ми назива-
ємо φ-фракталом, оскільки він є проміжним і за своїм інфор-
маційним наповненням повторює початковий фрактал, але вже 
на новому рівні, коли реципієнт отримує достатньо відомостей 
про подію і може теоретично припинити подальше ознайомлен-
ня з новиною. Останній макроструктурний компонент медіатек-
сту, який ми виокремлюємо, – це решта тексту, який адресат не 
завжди читає до кінця. у ньому максимально розгорнуто висвіт-
люють згадану в попередньому фракталі інформацію. 

термін «інтерв’ю» вживають традиційно для позначення 
бесіди, діалогу журналіста з відомими людьми для подальшої 
публікації в друкованих виданнях або трансляції по радіо чи 
телебаченню [30, с. 155]. назву «інтерв’ю» можна вважати 
гіперонімом для різних її підвидів. насамперед вони поділя-
ються на письмові в пресі й усні на радіо й телебаченні (пор. 
[18; 25; 33]).

Інформаційно-аналітичний жанр «інтерв’ю» не вважається 
основним серед медійних текстів, але без нього не обходиться 
жодне видання. Свій сучасний вигляд газетне інтерв’ю набуло 
наприкінці ХІХ століття в американській пресі [30, c. 21–25]. 
Г. Люгер відносить інтерв’ю разом з консультацію до так зва-
них біцентральних газетних текстів, тобто таких, де наявні дві 
різновекторні інтенції [33]. Інтерв’ю слугує для отримання 
більш детальної інформації від безпосередніх учасників подій 
або від компетентних осіб, експертів.  

тексти-інтерв’ю подають у друкованих виданнях у скоро-
чених і відредагованих варіантах. Г. Бургер зазначає, що такі 
інтерв’ю можна вважати кореспонденцією або цитатною корес-
понденцією [25, c. 223]. у цьому полягає головна відмінність 
між газетними і усними інтерв’ю на радіо та телебаченні. До 
відмінностей між інтерв’ю в письмовій і розмовній формах 
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відносять також відсутність прямого візуально-акустичного 
контакту, коли можна спостерігати за парамовними та просо-
дичними особливостями.

Для письмової й усної форм інтерв’ю спільними є такі пра-
вила ведення інтерв’ю: кореспондент відкриває бесіду, керує її 
ходом, задає запитання і завершує розмову, респондент, в свою 
чергу, мусить відповідати на запитання, вибираючи різні кому-
нікативні стратегії [17; 25; 30; 33]. 

Існують різні підходи до класифікації інтерв’ю. За стату-
сом респондента їх поділяють на: 1) інтерв’ю з політиком; 2) 
інтерв’ю з зіркою; 3) інтерв’ю з експертом [33, с. 97]. За тема-
тикою інтерв’ю може бути: 1) інформаційним, коли діалог 
зосереджений на нових фактах; 2) експертним, коли очікуєть-
ся інформація авторитетної людини щодо актуальних питань; 
3) проблемним, коли зіставляються різні точки зору на наявні 
проблеми; 4) інтерв’ю-знайомства, де все зводиться до презен-
тації певної особи [22, с. 56–60]. За характером перебігу бесіди 
розрізняють статичні і динамічні інтерв’ю. Статичне інтерв’ю – 
це бесіда за чітким переліком запитань інтерв’юера переважно 
в письмовій формі. в динамічних інтерв’ю бесіда має більш 
непротокольний характер, оскільки запитання журналіста 
випливають з попередньої відповіді респондента і можуть носи-
ти характер уточнення, коректування тощо (пор. [6; 16]).

При створенні медійних текстів, у тому числі й газетних 
інтерв’ю, важливу роль відіграє фактор колективної роботи редак-
ції друкованого видання й опитуваного. При підготовці тексту 
інтерв’ю задіяно декілька сторін. видавець або шеф-редактор 
визначають тематику текстів-інтерв’ю, спосіб подачі матеріалу. 
респондент за канонами журналістики перевіряє остаточну друко-
вану версію тексту. Журналіст проводить безпосередньо інтерв’ю 
і виступає автором тексту. відповідальний редактор здійснює сти-
лістичну правку тексту і відповідає також за заголовки та лід тек-
сту. неостанню роль відіграє технічний працівник, який надає тек-
сту-інтерв’ю остаточного візуального вигляду на шпальтах газети. 

Отже, досліджувані газетні тексти-інтерв’ю – це письмо-
ві діалоги німецьких і українських інтерв’юерів з провідними 
політиками і експертами про актуальні зовнішньополітичні 
проблеми. Інтерв’ю, як і інші види журналістських текстів, вва-
жаються продуктом колективної роботи. внаслідок цього вони 
несуть у собі характерні риси певного національно-культурно-
го дискурсу (пор. [26]).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Попри чис-
ленні розвідки темпоральності у функціональній граматиці 
та стилістиці висвітлення цієї категорії не видається повним 
з огляду на жанрове різноманіття текстів. найбільша увага 
сфокусована переважно на встановлення темпоральних осо-
бливостей функціонування мовних одиниць у текстах худож-
нього дискурсу. темпоральна структура текстів інших комуні-
кативних царин, зокрема медійного дискурсу з контрастивної 
перспективи в світлі фрактального підходу, є ще недослідже-
ною і тому досить актуальною (пор. [11; 12]). Окремі загальні 
риси темпоральної організації українських і німецьких медіа-
текстів висвітлено в працях О.І. Бондаря [3], м. маршал [25], 
І.О. талаш [34] та м. Геніг [31]. 

Газетні тексти-інтерв’ю досліджувалися на матеріалі різ-
них мов переважно в структурному, стилістичному та прагма-
тичному аспектах [1; 5; 17; 19; 23]. Зіставні аналізи проводили-
ся насамперед на матеріалі німецької, англійської, французької, 
російської, польської та угорської мов [26; 32 та інші].

Досить детальне зіставне дослідження німецьких і укра-
їнських медійних текстів-інтервʼю з когнітивного, функціо-
нального і прагматичного аспектів проведено О.О. Салама-
тіною [16]. авторка, незважаючи на тематичну і типологічну 
геторогенність матеріалу дослідження, спробувала вибудувати 
узагальнену концептуальну модель семантики цього жанру 
за допомогою теорії фреймів. При цьому О.О. Саламатіна, на 
жаль, не бере до уваги тематичні, соціальні, вікові та гендер-
ні чинники, що значно впливають на вибір стратегії і тактики 
комунікації. 

відсутність комплексних українсько-німецьких кон-
трастивних студій газетних текстів-інтерв’ю, де б враховува-
лися тематичний і ситуативний аспекти у світлі фрактального 
підходу, зумовлює актуальність цієї розвідки.

Мета статті – встановити подібності / відмінності при 
вираженні темпоральності у паралельних німецьких і україн-
ських текстах-інтерв’ю на різних етапах фрактального розгор-
тання подачі новини. 

матеріалом контрастивної студії слугує вибірка текстів-ін-
терв’ю з провідних німецьких і українських щоденних газет 
протягом 2002–2015 рр. Статистична вибірка склала 300 тек-
стів-інтерв’ю, по 150 текстів у кожній мові відповідно. 

у дослідженні мова йде про ситуативні еквівалент-
ні паралельні тексти (див. [12]), тобто такі, що виконують 
подібну роль у двох мовно-культурних дискурсах, інформую-
чи читацьку аудиторію про зовнішньополітичні події в світі. 
При цьому тексти було відібрано в один часовий зріз із від-
повідних рубрик, які складалися редакціями згаданих вище 
газет. Це дозволяє говорити про певну об’єктивність добору 
дослідницького матеріалу, що відображає газетну зовнішньо-
політичну «картину світу» двох мовних культур крізь призму 
текстів-інтерв’ю.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зазначений 
жанр відрізняється від решти медійних текстів своєю експлі-
цитно вираженою діалогічністю, коли протиставляються дві 
інтенції (журналіста й респондента). нас цікавить питання, чи 
є відмінності / подібності вираження темпоральності в німець-
кому і українському інтерв’ю з фрактальної точки зору і чим це 
може бути зумовлено. 

 в α-фракталі німецьких текстів-інтервʼю серед дієслів-
них головних заголовків спостерігаємо домінування презенса 
дійсного способу активного стану (78 %) над іншими часо-
вими формами. Зазвичай, це прямі цитати з тексту, які пере-
дають головну думку і привертають увагу читача, як-от: “Die 
Währungsunion spaltet Europa” (DT, 4.04.15); “Italien ist nicht 
wie Berlusconi” (BZ, 18.02.12). 

активне використання теперішнього часу в заголовковому 
блоці відображає його загальне домінування в цілому тексті 
інтервʼю. Залежно від тематики інтервʼю, німецькі редактори 
можуть використовувати також заголовки, виражені через інші 
часові форми не тільки у дійсному способі. Заголовки беруть 
як правило з контексту відповідей респондента без змін часової 
референції. наприклад: “Australiens Zinsen könnten stärker als 
erwartet steigen” (BZ, 03.11.09); “Zypern hat uns einen Schock 
versetzt” (SZ, 11.07.11). 

у підзаголовку німецького інтервʼю також вдаються до 
використання форм теперішнього часу, оскільки наводиться 
свого роду коротка анотація тексту, де наявні основні тема-
тичні тези, наприклад: Linken-Fraktionsvize Sahra Wagenknecht 
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rät Athen zu mehr Konfrontation – und schreibt Rot-Rot-Grün im  
Bund ab. (DT, 4.04.15) 

До проміжного φ-фрактала тексту-інтервʼю відносимо 
лід як продукт редакційної роботи на відміну від самого бло-
ку питань і відповідей. Лід може розташовуватися або після 
заголовків, як наприклад у Веrliner Zeitung, або виноситися 
як розгорнутий надзаголовок, як це наприклад практикують 
у Süddeutsche Zeitung, або бути взагалі відсутнім, як напри-
клад у Der Tagesspiegel чи FAZ. у ліді домінує презенс (60 %). 
вживання решти часових форм залежить від багатьох факто-
рів: статусу респондента, його відомості для аудиторії, тради-
цій видання тощо. наведемо приклад з Berliner Zeitung: Der 
Islaeli Ephraim Asculai ist Experte für Nuklear waffen im Institut 
für Nationale Sicherheit an der Universität von Tel Aviv. Er war 
sechs Jahre lang für die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) 
in Wien tätig. Asculai plädiert für schärfere Maßnahmen ˂…˃.  
(BZ, 10.11.11) 

Як видно з наведеного прикладу, φ-фрактал нагадує стис-
лу анотацію, зроблену за схемою ХтО є респондент (Experte 
für Nuklearwaffen im Institut für Nationale Sicherheit an der 
Universität von Tel Aviv), Де й Як ДОвГО він працював (sechs 
Jahre lang für die Internationale Atomenergiebehörde in Wien) 
і ЩО він пропонує (schärfere Maßnahmen). така схема зумов-
лена тим, що респондентом виступає маловідомий для пере-
січного читача експерт. Цим пояснюємо використання, крім 
презенса також претерита. 

в ω-фракталі німецьких інтерв’ю серед індикативних форм 
найчастіше трапляється презенс (74 %). Далі йдуть перфект 
(14%), претерит (8%), футурум І (3%) та плюсквамперфект 
(1%). варто зазначити, що такий розподіл добре простежу-
ється як в блоці запитань, так і в блоці відповідей. у розмові 
між журналістом і респондентом переважно використовується 
теперішній час. наприклад: – Denken Sie wirklich, der Iran hält 
sich offen, Atommacht zu werden? – Das ist Spekulation. Aber der 
Iran wird wohl nur brechen, wenn er das Verlangen verspürt, über 
Nuklearwaffen zu verfügen. (BZ, 10.11.11). 

Якщо в інтервʼю йдеться про якийсь віддалений у часі 
факт, подію, то питання передається через перфект, а респон-
дент описує ті події, використовуючи претерит, перфект і плю-
сквамперфект. наприклад, у цьому уривку журналіст запитує 
іранського дипломата про студентські протести в його країні: – 
Wie haben Sie von der Sache gehört? – Ich war in Saudi-Arabien 
und wurde angerufen. Ich habe meine Mitarbeiter angerufen und 
dem Polizeichef angehalten, ˂…˃. (FAZ, 06.12.11). 

у запитанні часом використовують футур І, коли йдеться 
про можливі дії у майбутньому, як-от: – Werden die Italiener 
nicht auf die Barrikaden gehen wie die Griechen? – Nein, weil 
˂…˃. (BZ, 18.11.11). 

Серед форм умовного способу у блоці запитань переважає 
претерит з модальними дієсловами können і sollen. напри-
клад: – Könnten Drohungen gegenüber dem Iran dieses Verlangen 
verstärken? (BZ, 10.11.11); – Welchen Weg sollte Griechenland 
gehen? (DT, 04.04.15). 

у блоках запитань трапляються також такі форми конʼюнк-
тива як презенс, перфект, плюсквамперфект і кондиціоналіс І, 
але їх частка незначна (по 1%). Ці форми вживають переважно 
для передачі чужих неперевірених слів, ввічливого запитання, 
вираження припущення тощо. наприклад: – Ihre Regierung in 
Den Haag ist anderer Meinung. Sie sagt, Brüssel solle sich nicht 

überall einmischen … (SZ, 11.07.13); – Was würde eine Atommacht 
der Iran für ˂…˃ bedeuten? (BZ, 10.11.11). 

у відповідях, окрім домінувального презенсу дійсного 
способу, трапляються перфект, претерит, футурум І та плюс-
квамперфект. Перфект вживається у тому випадку, коли рес-
пондент підкреслює завершеність дії, як-от: – Mittlerweile 
hat das griechische Parlament das sehr harte Sparpaket zweimal 
verabschiedet. (BZ, 18.02.12). Претерит трапляється при описі 
минулих подій, як-от: – Zypern war eine sehr harsche Operation, 
ein hartes Beispiel, wie ˂…˃. (SZ, 11.07.13). 

Cеред форм конʼюнктива в блоці відповідей найчасті-
ше використовують претерит, плюсквамперфект і конди-
ціоналіс І, якими виражають реальні та ірреальні бажання 
тощо. наприклад: – Die Verbände müssten endlich einen Islam 
etablieren, der hier in Deutschland anschlussfähig ist und ˂…˃. 
(BZ, 12.03.15); – Natürlich hätten wir uns für Syriza eine absolute 
Mehrheit gewünscht, aber ˂…˃. (DT, 04.04.15); – Wenn ich das 
nicht mehr dürfte, würde ich zurücktreten (SZ, 11.07.13).

Зазначимо, що в підрядних реченнях блоку відпові-
дей і запитань, на відміну від інших інформаційних жанрів, 
переважають індикативні дієслівні форми. Якщо в замітці 
й інформаційній статті конʼюнктив й індикатив співвідносяться  
1 до 1 [11; 12], то в інтерв’ю – 1 до 8. така відмінність зумовле-
на тим, що в інтервʼю мало прямої референції на чужі непере-
вірені слова, оформлені конʼюнктивом.

в α-фракталі українського зовнішньополітичного тексту-ін-
терв’ю найуживанішою часовою формою як і в німецькому 
виступає теперішній час дійсного способу, як-от: Дмитро Тре-
нін: Росія та США впливають на вибір України ˂…˃. (День, 
22.02.07); Внутрішня боротьба між Президентом і прем’єром 
позначається на зовнішній політиці України  (День, 07.03.07). 

Поодинокі також заголовки з пропозиціями в минулому 
та майбутньому часах. тут простежуємо паралель із німецькою 
медіапрактикою, адже вибір заголовка залежить від тематики 
інтервʼю: чи воно про ситуацію, чи про якусь подію в мину-
лому. наприклад: Януш ОНИШКЕВИЧ: Членство в НАТО 
забезпечить Україні партнерські відносини з Росією (День, 
29.11.06); Юрій СEРГЄЄВ: Ми показали світу, якою є Росія 
(День, 03.03.15).

у першому випадку йдеться про тему членства україни 
в Північно атлантичному військово-політичному альянсі, яку 
вже багато років обговорюють й вона залишається для україни 
перспективою, тому редактор зупинився на пропозиції, вира-
женій майбутнім часом. 

у другому заголовку йдеться про те, що відбувалося в ООн 
у світлі російської агресії з погляду Постійного представника 
україни при цій міжнародній організації. Саме тому редактор 
обрав підсумовуючу пропозицію, виражену перфектною фор-
мою дієслова. 

у φ-фракталі українського тексту-інтервʼю переважно рів-
ною мірою використовують теперішній (45%) і минулий (43%) 
часи. Значно рідше наявні форми майбутнього часу (12%). 
наприклад: Голова комісії палати представників на допомогу 
демократії Девід Прайс (демократ від штату Північна Каро-
ліна) днями відвідав Україну. Делегація у складі трьох конгрес-
менів здійснює турне по ряду країн, якими опікується комісія 
палати представників. Прайс також є співголовою комісії 
Демократичної партії з графіка кампанії висунення кандида-
тів на президентство. Як США оцінюють розвиток демокра-
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тії в нашій країні? Чи потрібна Україні допомога у розвит-
ку демократії? Хто з демократів має найкращі шанси бути 
номінованим від Демократичної партії для участі у виборах, 
які відбудуться в 2008 році? Чи буде брати участь у перего-
нах Ал Гор? Який із кандидатів Демократичної партії зможе 
перемогти на президентських виборах і чи потрібно для цього 
йому бути хорошим менеджером чи людиною, яка вміє пере-
магати на війнах? Чи борються США ˂…˃? (День, 04.04.07).

у блоці запитань українського тексту-інтервʼю домі-
нує теперішній час дійсного способу активного стану (61%), 
як-от: – Кого ви бачите в ролі гарантів? (День, 04.11.06). 
минулий (17%) і майбутній (19%) часи трапляються майже 
з однаковою частотою. наприклад, – Яке враження справила 
на Білий дім і американських урядовців промова лідера україн-
ської опозиції Юлії Тимошенко в Центрі Стратегічних і між-
народних досліджень? (День, 07.03.07). 

При цьому задіяні модальні дієслова, насамперед могти, 
як-от: – Які сигнали може послати Білий дім українському 
Президенту і прем’єр-міністру після візиту Тимошенко до 
США? (День, 07.03.07). 

на відміну від німецького конʼюнктива, український умов-
ний спосіб експліцитно не співвідноситься сам по собі з мину-
лим або майбутнім часом. реальність чи ірреальність його зна-
чення випливає з контексту. речень в умовному способі в блоці 
запитань зафіксовано усього 3%, як-от: – Тобто фактично 
Верховна Рада зберігає інтригу і важелі впливу на Президента 
Ющенка, оскільки вимоги негайної відставки міністрів були 
б чіткою ознакою протистояння з Президентом, а так <…> 
(День, 17.11.06).

у блоці відповідей українських текстів-інтервʼю також 
переважає теперішній час (67%). минулий час трапляється 
у 18%, а майбутній – у 14%. наприклад, – Статут ООН гово-
рить про те, що нових членів, а Росія була новим членом, оби-
рають шляхом ухвалення рішення Ради Безпеки і голосування 
Генеральної Асамблеї ООН. Росія не пройшла весь цей шлях. 
А Сербія, яка опинилась у такому самому статусі, – пройшла. 
І тому порівнюючи можна це все експлуатувати. Але чи пого-
диться, врешті-решт, коли це питання знову повернеться на 
розгляд до Генеральної Асамблеї весь світ виключити Росію за 
порушення, це велике питання (День, 03.03.15). 

у відповідях українських текстів-інтервʼю зустрічаємо 
поодинокі дієслівні форми в умовному способі, як-от: – Але, 
якщо ви маєте на увазі і хочете запитати про необхідність 
консультування з громадськістю щодо цього питання, то дійс-
но у нас була ідея провести референдум щодо вступу до НАТО, 
але я не думаю, що така ідея була б корисною (День, 06.03.07). 

Зазвичай цими формами передають некатегоричні мірку-
вання респондента. 

Для зіставлення вираження темпоральності в німецькому 
й українському текстах-інтерв’ю укладено таблицю 1 (див. табл. 1), 
де беруться до уваги дієслівні форми дійсного способу. 

таблиця 1 
Темпоральність у німецькому й українському  

текстах-інтервʼю 
мова минулий час (%) теперішній час 

(%)
майбутній час 

(%)
німецька 23 74 3

українська 18 67 15

Як видно з таблиці 1, в обох мовах практикують викори-
стання в інтерв’ю теперішнього часу. на другому місці пере-
буває минулий час, найменше зафіксовано пропозицій, які 
виражають майбутню темпоральну референцію. Суттєвою 
відмінністю між німецькою й українською медіа практиками 
є те, що в досліджуваному українському жанрі значно часті-
ше, ніж у німецькому, послуговуються формами майбутнього 
часу. Це очевидно зумовлено екстралінгвальними факторами, а 
саме: тематичною спрямованістю інтерв’ю, коли мовиться про 
прогнозування подій. у німецькому ж зовнішньополітичному 
інтерв’ю обговорюють переважно події, які вже відбулися. 

Висновки. Зіставний аналіз вираження темпоральності 
в німецьких і українських текстах-інтерв’ю з фрактальної 
точки зору дозволяє зробити такий висновок. в інформа-
ційно-аналітичному жанрі інтерв’ю домінує теперішній час  
(нім. 74% / укр. 67%), менше представлені минулий (нім. 23% /  
укр. 18%) та майбутній (нім. 3% / укр. 15%) часові форми дієс-
лів. на особливості кожної досліджуваної медіапрактики вка-
зують і отримані статистичні показники. так, сигніфікативні 
результати отримано в німецькому інтерв’ю для теперішнього 
часу (χ2 = 14,19, к = 0,31), а в українському – для майбутньо-
го часу (χ2 = 5,99, к = 0,20), що вказує на суттєве переважання 
емпіричних даних над теоретично очікуваними. Для текстів-ін-
терв’ю в обох медіакультурах притаманний загалом такий тем-
поральний розподіл: α-фрактал – теперішній / минулий часи, 
φ-фрактал – теперішній / минулий, а в ω-фракталі – теперішній/
минулий / майбутній. 

Перспективний напрям подальших досліджень вбачаємо 
в контрастивному аналізі інших медійних жанрів з метою вияв-
лення універсальних закономірностей вираження темпорально-
сті в цій комунікативній царині в світлі фрактального підходу. 
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Кийко Ю. Е. Темпоральность в немецких и украин-
ских текстах-интервью с фрактальной перспективы 

Аннотация. в статье автор ставит перед собой цель 
выявить закономерности проявления такой центральной 
текстовой категории как темпоральность в текстах-ин-
тервью на материале немецкой и украинской внешнепо-
литических медиапрактик с фрактальной точки зрения. 
Основное внимание сфокусировано на установлении тем-
поральных сходств / различий в обоих языковых культурах 
на разных этапах фрактального развертывания информа-
ции в этом медиажанре.

Ключевые слова: темпоральность, текст-интервью, 
фрактальность, немецкий язык, украинский язык.

Kiyko Y. Temporality in German and Ukrainian 
interviews from a fractal point of view 

Summary. The article aims to identify the patterns in 
the expression of such a central text category as temporality 
in the parallel foreign policy interviews based on the materi-
al of the German and Ukrainian daily newspapers. The focus 
is on establishing temporal similarities / differences in both 
language cultures at different stages of fractal deployment 
of information in this media text type.

The obtained statistical data point to the peculiarities 
of both media cultures. The significant results were obtained 
in the German interview for the present tense (χ2 = 14,19,  
K = 0,31), and in Ukrainian for the future tense (χ2 = 5,99,  
K = 0,20) indicating on the outstanding predominance 
of empirical data over the theoretically expected. The tense 
distribution for the informational-analytical media genre is as 
follows: the α-fractal – present / past tenses, the φ-fractal – 
present / past, and the ω-fractal – present / past / future.

Key words: temporality, text-interview, fractality, the Ger-
man language, the Ukrainian language.


