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АНОТАЦІЯ 

Єфименко В.А. Жанрові трансформації та мультимодальність сучасних 

казкових наративів (на матеріалі англійської мови). – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 «Германські мови». – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено дослідженню сучасних літературних казок з 

трансформованим класичним сюжетом, які є особливим феноменом з властивими їм 

структурно-композиційними та лінгвостилістичними характеристиками. Вони 

увібрали в себе кращі традиції літературної та фольклорної казки, адаптувавши їх до 

потреб часу та суспільства. 

Актуальність дослідження обумовлюється, по-перше, існуванням у сучасній 

літературі тенденції до трансформацій класичних казок, яка вимагає посиленої уваги 

та аналізу з боку науковців. Креолізація та гібридизація в сучасному 

комунікативному просторі призводять до змін усталених канонів створення казкових 

текстів. По-друге, процеси виходу сучасних казкових трансформації за межі 

літературних творів і перетворення їх на трансмедіальні явища супроводжуються 

підвищеним інтересом до трансмедіальних та мультимодальних досліджень. Окрім 

того, існує необхідність теоретичного обгрунтування та систематизації можливих 

підходів до аналізу сучасних казкових трансформацій, виявлення мовних засобів їх 

вираження, а також засобів інтертекстуального зв’язку сучасних казок з 

прецедентними текстами. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у комплексному аналізі 

жанрових характеристик сучасного казкового наративу та розробці методики його 

дослідження. 

Вперше:  
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 запропоновано розглядати казкові трансформації як трансмедіальні явища, які 

виходять за межі літературного наративу й відтворюються у кінофільмах, коміксах, 

цифрових текстах; 

 розроблено методику дослідження сучасних казкових наративів, зокрема, 

мультимодальних творів; 

 обґрунтовано можливість застосування методів аналізу кінофільмів до 

коміксів і цифрових наративів; 

 виявлено і систематизовано структурно-композиційні, семантичні, гендерні та 

інші жанрові трансформації сучасних казкових наративів; 

 продемонстровано, що класифікація функцій дійових осіб В.Я. Проппа може 

застосовуватися до сучасних казок з трансформованим сюжетом; 

 обґрунтовано інтертекстуальний характер сучасної літературної казки; 

 застосовано методи когнітивної поетики, зокрема, теорію текстових світів і 

теорію концептуальної інтеграції, до аналізу співвідношень між класичними 

казками та їх сучасними трансформаціями. 

Отримали подальший розвиток: класифікація взаємовідношень між текстом та 

ілюстрацією, комплексний аналіз літературної казки. 

Практична цінність дослідження полягає в можливості застосування його 

результатів у викладанні нормативних навчальних дисциплін, зокрема стилістики, 

лінгвістики тексту, когнітивної лінгвістики, спецкурсів «Жанрово-стилістичні 

особливості прозового тексту», «Сучасні дискурсивні дослідження», «Жанрологія/ 

наратологія», «Когнітивна поетика». Методологічні принципи, представлені в роботі, 

можуть використовуватися для подальших досліджень не лише літературної казки, а 

й інших літературних і мультимодальних наративів. 

Сучасна літературна казка увібрала в себе основні риси літератури 

постмодернізму, зокрема, такі, як колаж, фрагментарність, гібридизація або 

змішування жанрів, інкорпорація в текст казки елементів критичної літератури та 
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наративів з інших галузей знань, «перекладання» традиційних казок професійним 

жаргоном (stepmother, loaded with a strong sadistic libidinal component [366, c. 187]). 

Для постмодерністських казок характерним є широке використання графічних 

засобів, експериментування з простором сторінки. Зменшенню схематичності 

оповіді та створенню комічного ефекту сприяють такі важливі елементи 

постмодерністської естетики, як пародія та іронія, які проявляються в текстах казок в 

пародійних перифразах (дроворуб – “log-fuel technician” [618, с. 4]; гноми – 

“vertically challenged men” [618, с. 46]; отруєне яблуко – “chemically and genetically 

altered” [618, с. 52]), промовистих іменах (гноми – Seven Towering Giants [618, с. 48]), 

травестії та використанні прийомів логіко-лінгвістичної інконгруентності.  

Невід’ємною рисою сучасної казки є інтертекстуальність. Інтертекстуальний 

характер літературної казки закладений в самій її природі, адже в її основі лежить 

прототипічна модель фольклорної казки. До засобів інтертекстуального зв’язку 

сучасних казок з прецедентними текстами належать марковані та немарковані 

цитати, квазіцитати, алюзії.  

Сучасні казки зазнали структурних і композиційних трансформацій. Зокрема, 

модифікуються традиційні початкові та фінальні формули, що використовуються як 

маркери інтертекстуального зв’язку з прецедентним текстом. Автори сучасних казок 

досить рідко звертаються до такого композиційного прийому, як повтор. 

Арсенал засобів когнітивної поетики дозволяє порівнювати текстові світи 

традиційної та сучасної казки. При такому аналізі простежується їх 

інтертекстуальний характер, проте виявляється низка відмінностей щодо 

тематичного фокуса, стилістичного забарвлення, видів конфліктів, які існують між 

текстовими світами та спричиняють розвиток сюжету. 

До аналізу літературних казок із трансформованим сюжетом може ефективно 

застосовуватися теорія концептуальної інтеграції. У цьому випадку текст казки 

представляє собою змішаний простір, утворений з двох вихідних просторів: 

класичного тексту казки та простору, який охоплює сучасні реалії. Порівняльний 
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аналіз компонентів змішаного та вихідних просторів дозволяє виявити відношення 

ідентичності, подібності та контрасту.  

Застосування наратологічних підходів до сучасних літературних казок та їх 

традиційних варіантів дозволяє порівняти типи нараторів та фокалізаторів, 

особливості передачі точки зору. Фокалізація в них здійснюється переважно 

внутрішнім фокалізатором, який часто передає точку зору героїні, на відміну від 

зовнішнього фокалізатора у традиційних казках. Замість екстрадієгетичного 

наратора у переважній більшості творів сучасних авторів інтрадієгетичні, 

гомодієгетичні та автодієгетичні наратори, які беруть безпосередню участь у подіях і 

розповідають власну історію. 

Однією з тенденцій останніх років є широке застосування мультимодального 

підходу до дискурсів, в яких взаємодіють два чи більше семіотичних модуси, до 

яких належать кінофільми, книжки-картинки, ілюстровані книжки, комікси, цифрові 

казки тощо.  

Між наративними елементами кінофільму, такими як персонажі, об’єкти та дії, 

вираженими крос-модально, тобто за допомогою візуальних, вербальних і звукових 

засобів, існує інтермодальна когезія. Когезивний аналіз кінофільму з казковим 

сюжетом передбачає виявлення ідентифікаційних ланцюжків і ланцюжків дій, а 

також дослідження способів їх взаємодії між собою. Поєднання когезивного аналізу 

з іншими підходами сприяє комплексному вивченню кінонаративу як одного з 

основних компонентів мультимодальних досліджень. У роботі запропоновано 

використовувати методи, розроблені для кінонаративів, для аналізу інших типів 

мультимодальних наративів, таких як комікси й цифрові наративи. 

Мультимодальні підходи до книжок-картинок та ілюстрованих книжок 

включають аналіз візуальних і вербальних компонентів та взаємовідношень між 

ними. Проведене дослідження продемонструвало, що серед найбільш поширених 

відношень між текстом та ілюстрацією, характерних для казкового наративу, 

виділяються відношення уточнення, розширення та продовження. 
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Ключові слова: сучасна літературна казка, казкова трансформація, 

мультимодальність, трансмедіальність, інтертекстуальність, інтермодальна когезія, 

ілюстрація, текстовий світ, концептуальна інтеграція, казковий кінонаратив, комікс, 

цифровий наратив. 

ABSTRACT 

Yefymenko V.A. Genre transformations and multimodality of contemporary fairy-

tale narratives (based on the English language). – Qualifying academic paper presented as 

manuscript.  

A thesis for the academic degree of Doctor of Philology, Speciality 10.02.04 

Germanic languages. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2018. 

The thesis analyzes contemporary fairy tales with transformed classic plots, which 

represent a special phenomenon with distinctive structural, compositional, linguo-stylistic 

characteristics. They preserved the best traditions of literary and folk fairy tales by having 

adapted them to the demands of time and society. 

The relevance of the dissertation is determined, first of all, by the existence in 

modern literature of the tendency to transform classic fairy tales, which requires special 

attention and analysis by scientists. Creolization and hybridization in the modern 

communicative space result in changes of established norms of creation of fairy-tale 

narratives. Secondly, the processes of exceeding by fairy-tale transformations the 

boundaries of literary works and turning into transmedial phenomena are accompanied by 

an increase in interest in transmedial and multimodal studies. Besides, it is necessary to 

provide theoretical grounds and systematize possible approaches to the analysis of 

contemporary fairy-tale transformations, reveal language means of their expression and 

intertextuality relations between contemporary fairy tales and precedent texts. 

The scientific novelty of the results obtained consists in a thorough analysis of 

genre characteristics of contemporary fairy-tale narratives and development of methods of 

their research. For the first time 
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 fairy-tale transformations have been analyzed as transmedial phenomena, which 

exceed the boundaries of literary narrative and are reproduced in films, comics, digital 

texts; 

 methods of research of contemporary fairy-tale narratives, in particular, multimodal 

narratives, have been developed; 

 methods of film analysis have been used to study comics and digital narratives; 

 structural, compositional, semantic, gender and other genre transformations of 

contemporary fairy tales have been singled out and systematized; 

 it was demonstrated that V. Propp’s classification of characters’ functions could be 

applied to contemporary fairy-tale transformations; 

 intertextuality of contemporary fairy tales has been substantiated;  

 cognitive poetic methods, in particular, the text world theory and the conceptual 

integration theory have been applied to the analysis of interrelations between classic fairy 

tales and their modern transformations. 

Classification of interrelations between texts and illustrations as well as an in-depth 

analysis of the literary fairy tale have been further developed. 

The practical significance of the paper consists in the possibility of using its results 

in teaching normative subjects, in particular, stylistics, text linguistics, cognitive linguistics, 

special courses ‘Genre and stylistic peculiarities of a prosaic text”, “Modern discourse 

research”, “Genre studies/ narratology”, “Cognitive poetics”. Methodological principles, 

introduced in the paper, may be used for further research of not only literary fairy tales, but 

other literary and multimodal narratives.   

Contemporary fairy tales inherited the key features of postmodern literature, such as 

collage, fragmentation, hybridization, incorporation into a fairy tale of the elements of 

critical literature and narratives from other genres, translation of traditional fairy tales by a 

professional jargon (stepmother, loaded with a strong sadistic libidinal component [366, 

c. 187].) Other characteristic features of postmodern fairy tales include the wide use of 
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graphic devices, experimentation with the space of a page.  Such important elements of the 

postmodern esthetics as parody and irony help to decrease the sketchy character of the 

narration and to create comic effects. They are displayed in parody periphrases (e.g. 

woodcutter – “log-fuel technician” [618, c. 4]; dwarfs – “vertically challenged men” [618, 

c. 46]; poisoned apple – “chemically and genetically altered”[618, с. 52]), telling names 

(dwarfs – Seven Towering Giants [618, с. 48]), travesty, logical and linguistic 

incongruence.  

Intertextuality is an integral feature of the contemporary fairy tale, which is based on 

the prototypical model of a folk tale. Means of intertextual relations include marked and 

unmarked quotes, quasi-quotes, allusions. Contemporary fairy tales have undergone 

numerous structural and compositional transformations. For instance, traditional initial and 

final formulas that are used as markers of an intertextual connection with a precedent text 

are modified, repetition, being one of the key compositional devices in traditional fairy 

tales, is rarely used in modern adaptations. 

 Cognitive poetic means make it possible to compare text worlds of the traditional 

and the contemporary fairy tale, reveal their intertextual relations and find out differences 

connected with a thematic focus, stylistic colouring, types of conflicts existing between 

text worlds. The conceptual integration theory allows analyzing fairy tale transformations 

by examining the text of the fairy tale as a generic space created from two input spaces: 

that of the classic fairy tale and the space of modern realities. The comparative analysis of 

the elements of generic and input spaces makes it possible to reveal relations of identity, 

similarity and contrast. 

Narratological approaches to contemporary fairy tales and their traditional variants 

provide for comparison of types of narrators and focalizers, specifics of rendering 

characters’ points of view. According to the conducted research, focalization in 

contemporary fairy tales is mainly carried out by an internal focalizer, who often reports 

the point of view of a heroine unlike an external focalizer in traditional fairy tales. Instead 

of an extradiegetic narrator the majority of fairy tale transformations have intradiegetic, 
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homodiegetic and autodiegetic narrators, who take part in the events and tell the readers 

their own history. 

One of the latest tendencies is a wide application of multimodal approaches to 

discourses in which two or more semiotic modes interact to create meaning, such as films, 

picture books, illustrated books, comics, digital narratives etc. 

There is the intermodal cohesion between such narrative elements of a film as 

characters, objects and actions, expressed cross-modally, i.e. with the help of visual, verbal 

and sound means. The cohesion analysis of a fairy-tale film provides for building 

identification and action chains, as well as study of their interaction. The combination of 

the cohesion analysis with other approaches contributes to complex research of a film 

narrative as one of the key components of multimodal studies. The paper demonstrates that 

methods of the film analysis may be applied to the study of other multimodal narratives, in 

particular, comics and digital narratives. 

Multimodal approaches to picture books and illustrated books include the analysis of 

visual and verbal components and their interrelations. The research demonstrated that the 

most widespread relations between texts and illustrations in contemporary fairy tales are 

those of elaboration, enhancement and extension.  

Key words: contemporary fairy tale, fairy-tale transformation, multimodality, 

transmediality, intertextuality, intermodal cohesion, illustration, text world, conceptual 

integration, fairy-tale film, comics, digital narrative. 
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ВСТУП 

 

Казковий жанр своїм корінням сягає в глибину віків. Народні казки належать 

до найдавніших форм фольклору, які передавалися при безпосередній усній 

комунікації з покоління в покоління. Літературна казка, яка виникла з усної традиції, 

поєднує основні елементи фольклорної казки з індивідуальними особливостями 

авторського стилю, що надає їй динамічного характеру й сприяє розвитку казкового 

жанру. 

До 1980-х років минулого століття казковий жанр, на думку одного з 

провідних західних дослідників Дж. Зайпса, був маргіналізованим [539, c. xi], а 

дослідженням казок займалися переважно фольклористи, які намагалися простежити 

походження казок в усній традиції. Лише у 1980-і роки почали з’являтися наукові 

праці, присвячені аналізу літературної казки, які наголошували на важливості 

казкового жанру в естетичному вихованні дітей і дорослих, і які дозволили говорити 

про казковий жанр як невід’ємну частину літературного процесу. 

Остання чверть ХХ – початок ХХІ ст. позначені сплеском інтересу до 

казкового жанру. З’являються не лише казки традиційної форми, призначені для 

дітей, а й казки для дорослих, які містять елементи жорстокості, сексуальності, 

торкаються проблем ґендерної ідентичності тощо. З’явилося ціле покоління 

письменників, таких як Р. Кувер, А.С. Байетт, М. Етвуд, А. Картер, Дж. Барт, 

І. Кальвіно, яких С. Бенсон називає «казковим поколінням» через те, що їх 

літературні проекти мають тісні та різнобічні зв’язки з казковою оповіддю [266, c. 2]. 

Однією з тенденцій сучасної літератури є поява трансформацій відомих 

класичних казок. Популярність використання казок як прецедентних текстів можна 

пояснити їхньою «впізнаваністю», приналежністю до універсальних, 

енциклопедичних знань. Звертаючись до історій, знайомих більшості дітей та 

дорослих, автори трансформованих казок пропонують великій групі читачів новий 

погляд на відомі казки, нову перспективу їх прочитання. Відповідно, ефект, якого 



18 

 

 

намагається досягнути казкова трансформація, значною мірою залежить від 

обізнаності читача з прецедентним текстом. Варто зазначити, що трансформації 

традиційних казкових сюжетів з’являлися протягом усього періоду існування 

класичних казок, проте лише останнім часом цей процес набув масового характеру. 

Більшість казкових творів, які розглядатимуться в цій роботі, містять 

трансформовані сюжети таких класичних казок, як «Червона Шапочка», 

«Попелюшка», «Білосніжка», «Спляча красуня» та «Синя Борода». Ці казки не лише 

належать до найпопулярніших традиційних казок в англомовних країнах, а й до 

казок, які найчастіше піддаються сучасним переробкам.  

Здатність казки до модифікації закладена в самій природі казкового жанру, 

адже в основі літературної казки лежить прототипічна модель фольклорної казки, 

архетипічні мотиви якої, нарівні з функцією продовження казкової традиції, 

допускають різні комбінації та трансформації. Відбувається своєрідний діалог між 

класичними та сучасними творами та оновлення «пам’яті жанру» (М.М. Бахтін). 

Відповідно, невід’ємною рисою літературних казок є інтертекстуальність.  

Характерною рисою сучасних казок у ХХІ ст. є їх трансмедіальність, тобто 

поширення за кордони інших медіа у вигляді цифрових текстів, коміксів, 

кінофільмів, театральних постановок, ілюстрацій тощо. З одного боку, концепція 

казки виглядає настільки «розтягнутою», що це загрожує розмиванням цього 

поняття. З іншого боку, ця еластичність дозволила казці до цього часу залишатися 

актуальною, не втратити популярність, при цьому забезпечуючи читачів не лише 

гарними історіями, а й загальними роздумами про літературу та життя. У цьому 

сенсі казкові трансформації, на думку В. Джоосен [366, c. 303], повертають собі 

гнучкість, яку мали фольклорні казки в усній традиції, поєднуючи минуле з 

майбутнім не лише в плані змісту, а й форми. Ця гнучкість, зокрема, проявляється в 

запозиченні певних характеристик інших жанрів, розширенні жанрово-родової 

приналежності казкових творів і появі казок-поем, казок-повістей, казок-романів 

тощо, а також казкових сіквелів та пріквелів. 
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Якщо класичні казки Ш. Перро та братів Грімм відображають патріархальні 

цінності й демонструють, серед іншого, упереджене ставлення до головної героїні, 

то сучасні автори пропонують несексистські казки для дітей та дорослих, а 

феміністична критика займається дослідженням гендерних питань у казковій 

традиції та переоцінкою ролі деяких письменниць (зокрема, сучасниць Ш. Перро) в 

історії формування казкового жанру. 

Невипадково, що казковий ренесанс припадає на період постмодернізму, адже 

естетика сучасної казки має багато спільного з постмодерністським світобаченням. 

Сучасна казка втілює такі риси літератури постмодернізму, як фрагментарність, 

гібридизація, пародія, гра. Широке використання метапрозових структур та 

критичних коментарів змушують читачів приділяти увагу власне тексту казки та 

умовностям, які лежать в основі його побудови. 

Теоретико-методологічну основу роботи становлять наукові праці, 

присвячені дослідженню казок, таких вчених, як К. Бернхаймер, Д. Хаас, Е. Харріс, 

А. Аарне, С. Томпсон, Х.-Й. Утер, М. Люті, Дж. Зайпс, М. Татар, Р. Боттігхаймер, 

Х. Роллеке, А.Ж. Греймас, Б. Беттельхейм, Ц. Тодоров, В. Джоосен, С. Боббі, 

К. Баккілега, Л. Хатчеон, В.Я. Пропп, Л.Ю. Брауде, Т.Г. Леонова, М.Н. Липовецький, 

Ю.Ф. Ярмиш, Т.В. Кривощапова, Н.А. Вікторова, Н.Н. Большакова, 

Л.В. Овчинникова, Л.П. Прохорова, О.Д. Нефьодова, О.Ю. Кирилова, 

Є.М. Мелетинський, А.В. Рафаєва, С.Ю. Неклюдов.  

Характеристика літератури постмодернізму міститься в роботах відомих 

теоретиків постмодернізму, зокрема, У. Еко, Б. МакХейла, І. Хассана, 

Л. МакКаффері, Л. Хатчеон, Г. Хоффмана, Т. Вудса, І. Ільїна. Питання когнітивної 

поетики та наратології досліджуються в працях таких авторів, як П. Стоквелл, 

Дж. Лакофф, Р. Гіббс, М.-Л.Рьян, Є. Семіно, П. Верт, Дж. Гевінс, Ж. Фоконьє, 

М. Тернер, К. Еммотт, Д. Макінтайр,  Л. Долежел, Л.І. Бєлєхова, Т.В. Бовсунівська, 

Ж. Женетт, М. Бал, В. Шмід, У. Марголін, Я. К. Мейстер, Й. Шонерт, Д. Герман, 

А. Палмер, М. Флудерник, І. Раєвскі, З. Шмідт, С. Четмен, Дж.-Н. Тон. 
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Мультимодальним дослідженням присвячені роботи таких науковців, як О’Хеллоран, 

Г. Кресс, Т. ван Левен, Ч. Ценг, Дж. Бейтмен, К.-Г. Шмідт, М. Ніколаєва, К. Скотт, 

Р. Мартінек, А. Селвей, Т. Ройс, К. Шрівер, Г. Штокл. Нарешті, загально-теоретичні 

питання, пов’язані з аналізом казкових наративів, висвітлюються в працях 

М.А.К. Хеллідея, Р. Барта, М.М. Бахтіна. 

Аналіз літератури, присвяченої дослідженню казкового жанру, показав, що 

переважна більшість робіт присвячена виявленню співвідношень між фольклорною 

та літературною казками, їх інтертекстуальним зв’язкам, дослідженню їх окремих 

компонентів. У деяких роботах висвітлюються мовні особливості сучасних 

неангломовних літературних казок, зокрема, німецької (Н.І. Лєпухова, 

О.Ю. Кирилова), французької (Г.С. Чайковська). Лише незначна кількість робіт 

торкається окремих аспектів англомовної літературної казки (наприклад, 

особливостей лінгвостилістичної організації тексту британської казки 

(О.Д. Нефьодова), інтертекстуальності в жанрі літературної казки (Л.П. Прохорова). 

Проведений аналіз продемонстрував відсутність фундаментальних праць, 

присвячених дослідженню сучасних англомовних літературних казок, зокрема, 

казкових трансформацій. Попри наявність небагатьох досліджень, присвячених 

постмодерністській літературі, казки як окремий жанр у них не розглядаються. 

Актуальність дослідження обумовлюється, по-перше, існуванням у сучасній 

літературі тенденції до трансформацій класичних казок, яка вимагає посиленої уваги 

та аналізу з боку науковців. Креолізація та гібридизація в сучасному 

комунікативному просторі призводять до змін усталених канонів створення казкових 

текстів. По-друге, процеси виходу сучасних казкових трансформації за межі 

літературних творів і перетворення їх на трансмедіальні явища супроводжуються 

підвищеним інтересом до трансмедіальних та мультимодальних досліджень. Окрім 

того, існує необхідність теоретичного обгрунтування та систематизації можливих 

підходів до аналізу сучасних казкових трансформацій, виявлення мовних засобів їх 
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вираження, а також засобів інтертекстуального зв’язку сучасних казок з 

прецедентними текстами. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в межах наукових тем «Україна і сучасний світ: міжмовний та 

міжкультурний діалог» №16БФ044-01, «Мови та літератури народів світу: взаємодія 

та самобутність» №11БФ044-01, що розробляються в Інституті філології і 

затверджені Міністерством освіти і науки України. 

Метою дослідження є виявлення сюжетних, структурних, гендерних та інших 

видів трансформацій у сучасних мультимодальних казкових наративах, вироблення 

методики їх комплексного аналізу. 

Відповідно до поставленої мети робота передбачає вирішення таких завдань: 

 визначити жанрову своєрідність літературної казки, її відмінності від 

фольклорної казки; 

 окреслити методологічні підходи до аналізу сучасних казок (когнітивні, 

наратологічні, мультимодальні), обгрунтувати доцільність їх застосування; 

 відстежити сюжетні модифікації, яких зазнали класичні казки Ш. Перро 

та братів Грімм у наш час; 

 визначити інтертекстуальність сучасних літературних казок; 

 виокремити риси літератури постмодернізму, характерні для сучасних 

казок; 

 окреслити жанрові трансформації сучасних літературних казок; 

 порівняти структурні моделі сучасних літературних казок з їх 

класичними відповідниками;  

 простежити зміни гендерних ролей персонажів, виявити гендерно 

марковані номінації; 
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 встановити особливості текстових світів традиційної та сучасної казки, 

компоненти вихідних і змішаного просторів в рамках теорії концептуальної 

інтеграції; 

 визначити типи нараторів та фокалізаторів, особливості передачі точки 

зору із застосуванням наратологічних підходів до сучасних літературних казок; 

 виявити найпоширеніші відношення між текстом та ілюстраціями в 

сучасних літературних казках; 

 розкрити специфіку кінонаративу та цифрового наративу як 

трансмедіальних явищ, що вийшли за рамки літературного наративу, з'ясувати, як 

візуальний, вербальний та звуковий канали взаємодіють в них для створення 

наративного значення. 

Об’єктом дослідження стали англомовні літературні казки останньої чверті 

XX – початку XXI ст., комікси, цифрові казки та кінофільми з казковим сюжетом. 

Предметом дослідження є казкові трансформації, яких зазнали класичні казки 

Ш. Перро та братів Грімм у творах сучасних англомовних авторів, зокрема, в 

мультимодальних наративах. 

Матеріалом дослідження стали сучасні англомовні літературні казки, які є 

модифікаціями таких класичних казок, як «Червона Шапочка», «Попелюшка», 

«Білосніжка», «Спляча красуня та «Синя Борода». Загальний обсяг проаналізованого 

матеріалу складає 16000 сторінок. Крім того, у дослідженні були використані 

кінофільми «Синя Борода» Е. Дмитрука, «Зачарована» К. Ліми, «Синя Борода» 

К. Брейа, комікси з трансформованим класичним сюжетом, цифрові казки 

Д. Лейшман. 

Для досягнення мети й розв'язання завдань у дисертації застосовано такі 

методи дослідження: дескриптивний – для опису мовних явищ, порівняльний – для 

виявлення схожих рис і відмінностей між фольклорною та літературною казкою, 

контекстуально-інтерпретаційний, який передбачає реконструкцію змісту та 
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інтерпретацію уривків із сучасних казок, що супроводжується встановленням 

авторської мети, метод інтертекстуального аналізу – для виявлення 

інтертекстуальних зв'язків між сучасними казками та прецедентними текстами, 

метод кількісного аналізу використано для визначення частотності використання 

мовних одиниць, методи структурного, наратологічного, когнітивного, 

мультимодального аналізу – з метою дослідження характерних особливостей 

сучасних казок. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у комплексному аналізі 

жанрових характеристик сучасного казкового наративу та розробці методики його 

дослідження. 

Вперше:  

 запропоновано розглядати казкові трансформації як трансмедіальні 

явища, які виходять за межі літературного наративу й відтворюються у кінофільмах, 

коміксах, цифрових текстах; 

 розроблено методику дослідження сучасних казкових наративів, зокрема, 

мультимодальних творів, у яких відбувається взаємодія різних семіотичних систем; 

 обґрунтовано можливість застосування методів аналізу кінофільмів до 

коміксів і цифрових наративів; 

 виявлено і систематизовано структурно-композиційні, семантичні, 

гендерні та інші жанрові трансформації сучасних казкових наративів; 

 продемонстровано, що класифікація функцій дійових осіб В.Я. Проппа 

може застосовуватися до сучасних казок з трансформованим сюжетом; 

 обґрунтовано інтертекстуальний характер сучасної літературної казки; 

 застосовано методи когнітивної поетики, зокрема, теорію текстових 

світів і теорію концептуальної інтеграції, до аналізу співвідношень між класичними 

казками та їх сучасними трансформаціями. 



24 

 

 

Отримали подальший розвиток: класифікація взаємовідношень між текстом та 

ілюстрацією, комплексний аналіз літературної казки. 

На захист виносяться такі положення: 

 

1. Літературна казка – це авторський художній твір, жанрова своєрідність якого 

визначається низкою структурно-композиційних та лінгвостилістичних ознак. 

Літературна казка спирається на жанрові архетипи фольклорної казки, проте 

відрізняється більшою деталізацією оповіді, психологічною глибиною персонажів, 

ускладненням чарівно-казкового хронотопу. Сучасна літературна казка увібрала в 

себе основні риси літератури постмодернізму, зокрема, такі, як фрагментарність, 

гібридизація, метапроза, широке використання графічних засобів, 

експериментування з простором сторінки. Зменшенню схематичності оповіді та 

створенню комічного ефекту сприяють такі важливі елементи постмодерністської 

естетики, як пародія та іронія, які проявляються в текстах казок в пародійних 

перифразах, промовистих іменах, травестії та використанні прийомів логіко-

лінгвістичної інконгруентності. 

2. Казковому жанру властивий динамізм і здатність до модифікацій, які 

відбуваються як у міжжанровій площині, що призводить до появи таких утворень, як 

казкова поема, казкова повість тощо, так і сюжетних трансформацій. Літературна 

казка зазнала численних трансформацій класичних сюжетів, причому особливого 

поширення ці процеси набули наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Сьогоднішні казкові 

трансформації мають трансмедіальний характер як такі, що вийшли за межі 

літературного наративу й відтворюються у кінофільмах, коміксах, цифрових текстах, 

відео іграх тощо. 

3. Невід’ємною рисою сучасної літературної казки є інтертекстуальність. 

Інтертекстуальний характер літературної казки закладений в самій її природі, адже в 

її основі лежить прототипічна модель фольклорної казки. До засобів 
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інтертекстуального зв’язку сучасних казок з прецедентними текстами належать 

марковані та немарковані цитати, квазіцитати, алюзії.  

4. Сучасні літературні казки відзначаються низкою жанрових трансформацій. 

Зокрема, зазнає суттєвих змін чарівне оточення, деякі казкові трансформації 

характеризуються співіснуванням фантастичних та реалістичних елементів, окремі 

традиційні чарівні мотиви отримують раціональне пояснення. Для сучасних казок 

поширеною стратегією є прив’язка до певних географічних і культурних реалій, 

наявність прямих та непрямих індикаторів часу. Вони не завжди мають щасливе 

закінчення, інколи авторами пропонуються альтернативні шляхи розгортання 

оповіді та альтернативні варіанти закінчення. На зміну традиційному оповідачу 

приходить розповідь від першої особи, яку ведуть як головні, так і другорядні герої. 

5. Структурно-композиційні особливості сучасних літературних казок 

включають структурні моделі, які, подібно до структурних моделей класичних казок, 

містять набір функцій дійових осіб з класифікації В.Я. Проппа, але їх кількість та 

змістове наповнення відрізняються. Такі композиційні прийоми, як традиційні 

початкові та фінальні формули, використовуються як маркери інтертекстуального 

зв’язку з прецедентним текстом, проте зазнають семантичних трансформацій. 

Автори сучасних казок досить рідко звертаються до такого композиційного 

прийому, як повтор. Інші зміни в композиційній структурі казок знайшли вираження 

у наявності таких паратекстуальних елементів, невластивих для традиційної казки, 

як передмова та епілог. 

6. Однією з популярних стратегій боротьби з патріархальною моделлю 

репрезентації гендеру в традиційних казках є зміна гендерних ролей персонажів, а 

також зміна традиційних характеристик представників різних статей, а саме поява 

сильних активних героїнь та невпевнених у собі героїв. При моделюванні жіночих та 

чоловічих образів сучасними авторами використовуються гендерно марковані 

номінації. 
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7. Порівняльний аналіз текстових світів з класичної та сучасної казки виявив 

відмінності в актантах, просторових рамках, типах процесів, що використовуються 

для розгортання дії казки та опису відношень між різними об'єктами, атрибутивних 

характеристиках цих об’єктів, а також різну кількість модальних світів актантів. 

Підхід до сучасної казки з позицій теорії  концептуальної інтеграції як до змішаного 

простору, який поєднує елементи вихідного простору класичної казки з вихідним 

простором сучасних реалій, продемонстрував, які елементи сучасної казки 

запозичені з класичної (що дозволяє простежити інтертекстуальні зв’язки), а які 

зазнали трансформацій під впливом  вихідного простору сучасних реалій. Процеси 

доповнення та розвитку змішаного простору вимагають від читача додаткових або 

специфічних знань.  

8. Наратологічні аспекти сучасних літературних казок включають, серед іншого, 

типи нараторів і фокалізаторів, особливості передачі точки зору. Фокалізація в них 

здійснюється переважно внутрішнім фокалізатором, який часто передає точку зору 

героїні, на відміну від зовнішнього фокалізатора у традиційних казках. Замість 

екстрадієгетичного наратора у переважній більшості творів сучасних авторів 

інтрадієгетичні, гомодієгетичні та автодієгетичні наратори, які беруть безпосередню 

участь у подіях і розповідають власну історію.  

9. Серед найбільш поширених відношень між текстом та ілюстрацією, 

характерних для казкового наративу, виділяються відношення уточнення, 

розширення та продовження. При уточненні відбувається пояснення певних деталей 

тексту чи зображення, конкретизуються деталі зовнішності або одягу героїв, 

обстановка помешкань. Відношення розширення включають різні обставини (часу, 

місця, способу, причини), а при продовженні зображення містить інформацію, яка 

відсутня в текстовому фрагменті, або навпаки. 

10. Мультимодальність сучасних казкових наративів виявляється у взаємодії двох 

або більше семіотичних модусів (візуального, вербального та звукового) в процесі 

утворення значення. Між елементами мультимодальних наративів (персонажами, 
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об’єктами та діями) існує інтермодальна когезія. Виявлення інтермодальної когезії 

шляхом побудови ідентифікаційних когезивних ланцюжків можливо в різних типах 

мультимодальних наративів (кінофільмах, коміксах, цифрових казках). У коміксах і 

кінофільмах відношення, які існують між окремими кадрами, можливо розглядати у 

ракурсі проекції, таксису та просторово-часового плану.  

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що її положення поглиблюють 

теорію казкового дискурсу, окреслюють жанрову природу сучасної літературної 

казки, систематизують типи казкових трансформацій. Дослідження є внеском у 

когнітивну поетику (порівняння текстових світів традиційної та сучасної казки), 

трансмедіальну наратологію (визначення стратегій наративної репрезентації 

персонажів та їх світів у різних медіа), теорію мультимодальності (розробка моделі 

інтермодальної когезії). Проведений аналіз допоможе розширити методологію 

дослідження казкових творів з використанням новітніх методів мультимодальних 

досліджень. 

Практична цінність дослідження полягає в можливості застосування його 

результатів у викладанні нормативних дисциплін, зокрема стилістики, наратології, 

когнітивної поетики, лінгвістики тексту. Методологічні принципи, представлені в 

роботі, можуть використовуватися для подальших досліджень не лише літературної 

казки, а й інших літературних і мультимодальних наративів. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та результати роботи 

обговорювалися на засіданнях кафедри англійської філології та міжкультурної 

комунікації Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (2012-2017 рр.), виголошені у формі доповідей на 37 Всеукраїнських та 

міжнародних наукових конференціях: Всеукраїнська наукова конференція за участю 

молодих учених «Людина і соціум у контексті проблем сучасної філологічної науки» 

(Київ, 5 квітня 2012 р.), ХХІ Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» 

імені Сергія Бураго (Київ, 26 вересня 2012 р.), Міжнародна наукова конференція 
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«Мови та літератури в глобалізованому світі: взаємодія та самобутність» (Київ, 18 

жовтня 2012 р.), І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» (Острог, 18 жовтня 2012 

р.), ІІІ Міжрегіональна науково-практична конференція «Міжкультурна германістика 

в українському контексті» (Миколаїв, 23 жовтня 2012 р.), VII Міжнародна науково-

практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 28 – 

29 березня 2013 р.), “The F Word in Contemporary Women’s Writing” (Queens 

University, Белфаст, Великобританія, 4 – 5 квітня 2013 р.), Всеукраїнська наукова 

конференція за участю молодих учених «Мова, свідомість, художня творчість, 

інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій» (Київ, 11 квітня 2013 р.), VII 

Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського і романського 

мовознавства» (Луцьк – Світязь, Східноєвропейський національний університет 

імені Лесі Українки, 7 – 9 червня, 2013 р.), ХХІI Міжнародна наукова конференція 

«Мова і культура» імені Сергія Бураго (Київ, 24 – 27 червня 2013 р.), ХІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Проблеми зіставної семантики» (Київ, КНЛУ, 19 – 

20 вересня 2013 р.), Міжнародна наукова конференція «Етнознакові функції 

культури: мова, література, фольклор» (Київ, 17 жовтня 2013 р.), 1
st
 International 

Interdisciplinary Conference “Reception of ancient myths in ancient, modern and 

postmodern culture” (Лодзь, Польща, 28 – 29 листопада 2013 р.), VIIІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання» 

(Кіровоград, 27 – 28 березня 2014 р.), VIIІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (Острог, 3 

– 4 квітня 2014 р.), ІІІ Всеукраїнська наукова конференція германістів з 

міжнародною участю «Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та 

прагмалінгвістика» (Харків, 5 квітня 2014 р.), Міжнародний симпозіум «Сучасне 

літературознавство та прикладна лінгвістика: американські та британські студії» 

(Київ, 9 – 11 квітня 2014 р.), Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих 

учених «Філологічна наука в інформаційному суспільстві» (Київ, 10 квітня 2014 р.), 
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V Міжнародна науково-практична конференція «Світ мов: ракурс і перспектива» 

(Мінськ, 22 квітня 2014 р., заочний формат), Всеукраїнська наукова конференція 

пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича (1935 – 2003) 

«Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу» 

(Житомир, 16 травня 2014 р.), XXIII Міжнародна наукова конференція імені проф. 

Сергія Бурого «Мова і культура» (23 – 25 червня 2014 р.), Міжнародна наукова 

конференція «Сучасна філологія: парадигми, напрямки, проблеми» (Київ, 9 жовтня 

2014 р.), VI Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історичної та 

теоретичної поетики» (Кам’янець-Подільський, 10 – 11 жовтня 2014 р.), III 

Міжнародна науково-практична заочна Інтернет-конференція «Лінгвокогнітивні та 

соціокультурні аспекти комунікації» (Острог, 17 жовтня 2014 р.), Міжнародна 

науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов і культур» (Київ, 1 – 3 

квітня 2015 р.), Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії 

світової літератури: перехід мови в письменництво» (Харків, 2 – 3 квітня 2015 р.), 

Наукова конференція Інституту філології (Київ, 9 квітня 2015 р.), ІІІ Міжнародний 

симпозіум «Американські та британські студії: мовознавство, літературознавство, 

міжкультурна комунікація» (Київ, 22 – 24 квітня 2015 р.), VІ Міжнародна науково-

практична конференція «Світ мов: ракурс і перспектива» (Мінськ, 22 квітня 2015 р., 

заочний формат), Міжнародна наукова конференція «Сучасна філологічна наука в 

міждисциплінарному контексті» (Київ, 8 жовтня 2015 р.), VII Міжнародна наукова 

конференція «Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики» (Кам'янець-

Подільський, 9 – 10 жовтня 2015 р.), IV Всеукраїнська науково-практична 

конференція “Тенденції розвитку та функціонування слов’янських і германських 

мов” (Миколаїв, 18 березня 2016 р.), International linguistics conference “Linguistics 

Beyond and Within 2016” (Люблін, Польща, 20-21 жовтня 2016 р.), Міжнародна 

наукова конференція «Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог 

(Київ, 25-26 жовтня 2016 р.), VII Міжнародний науковий Форум “Сучасна іноземна 

філологія: дослідницький потенціал” (Харків, 23 листопада 2016 р.), XVI Наукова 
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конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. 

Комунікація. (Харків, 3 лютого 2017 р.), Third Bremen conference on multimodality 

“Multimodality: Towards a New Discipline” (Бремен, Німеччина, 20–22 вересня 2017 

р.), Міжнародна наукова конференція «Мовно-культурна ідентичність в контексті 

філологічних студій» (Київ, 25–26 жовтня 2017 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації викладено у 39 публікаціях: 

монографії «Сучасна літературна казка на основі класичного сюжету: структурні, 

когнітивні, наратологічні виміри», 35 статтях, із яких 4 надруковано за кордоном, 25  

– у фахових виданнях ДАК МОН України. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів 

із висновками до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (543 

позиції), джерел ілюстративного матеріалу (193 позиції) та додатків (5 таблиць, 48 

рисунків). Загальний обсяг дисертації складає 531 сторінку, з яких обсяг основного 

тексту – 407 сторінок. 

У Вступі обгрунтовано вибір теми дисертації, актуальність дослідження, 

сформульовано мету, завдання, наукову новизну та основні положення, що 

виносяться на захист, визначено об’єкт і предмет дослідження, зазначено основні 

методи дослідження, окреслено теоретичне та практичне значення отриманих 

результатів, а також подано інформацію щодо апробації результатів роботи. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження сучасних 

казкових наративів» окреслено жанрові ознаки фольклорної та літературної казки, 

розглянуто особливості естетики постмодернізму, які знайшли відображення в 

сучасних літературних казках. Визначено методологічні засади дослідження 

сучасних літературних казок, які включають когнітивні підходи, наратологічний та 

мультимодальний аналіз. 

Другий розділ «Класичні казкові сюжети та їх сучасні трансформації» містить 

аналіз трансформацій, яких зазнали такі класичні казки, як «Червона Шапочка», 
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«Попелюшка», «Білосніжка», «Спляча красуня» та «Синя Борода» у творах сучасних 

англомовних авторів. 

У третьому розділі «Інтертекстуальність і трансформації жанрових ознак, 

сюжетних і композиційних структур казки» розглядаються засоби 

інтертекстуального зв’язку сучасних казок з прецедентними текстами, трансформації 

жанрових ознак, структур сюжетного та композиційного рівня, а також гендерні 

трансформації сучасних літературних казок.  

Четвертий розділ «Когнітивні та наратологічні підходи до аналізу сучасних 

казкових наративів» присвячений аналізу сучасних казок з використанням теорії 

текстових світів, теорії концептуальної інтеграції, а також виявленню 

наратологічних особливостей сучасних літературних казок. 

У п’ятому розділі «Сучасні казкові мультимодальні наративи» розглядаються 

сучасні казкові наративи, в яких відбувається взаємодія декількох семіотичних 

систем: кінофільми з казковим сюжетом, ілюстровані казки, казки-картинки, комікси, 

цифрові казкові наративи. Виявляються найбільш поширені відношення між текстом 

та ілюстрацією, а також інтермодальна когезія між наративними елементами, 

вираженими за допомогою візуальних, вербальних і звукових засобів. 

У Загальних висновках підбиваються підсумки проведеного дослідження. 

Список використаних джерел налічує 543 найменування науково-критичних праць, 

джерела ілюстративного матеріалу складаються із 193 позицій. У Додатках 

розміщено 5 таблиць і 48 ілюстрацій, які доповнюють основний текст роботи.  
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СУЧАСНИХ КАЗКОВИХ НАРАТИВІВ 

 

1.1. Теоретичні засади дослідження фольклорної та літературної казки 

 

Казка має надзвичайно довгу історію та багаті традиції. Виникнення 

літературної казки пов’язане з іменами Дж. Страпароли, Дж. Базіле, Ш. Перро та 

братів Грімм, тоді як усна народна казка існувала з незапам’ятних часів. 

Досліджуючи казкові традиції, К. Бернхаймер зазначає, що казки представляють 

сотні років історій, що базуються на тисячах років історій, які розповідалися 

сотнями, тисячами, можливо, навіть мільйонами оповідачів [236, с. 1].  

Серед дослідників існують розбіжності щодо визначення казки, її облігаторних 

та факультативних характеристик. Подекуди вільне трактування цього терміну 

призводить до виникнення сумнівів у тому, чи мають на увазі різні автори один і той 

самий матеріал [348, с. 23]. На відсутності універсального визначення казки 

наголошує Д. Хаас: «Незважаючи на свою поширеність та очевидну простоту, 

термін «казка» не має універсального  загальноприйнятого визначення. Для одних 

цей термін означає специфічну наративну форму з легко розпізнаваними 

характеристиками, інші розглядають його не як єдиний жанр, а як комплексну 

категорію, яка може включати низку інших форм» [326, c. 322]. Погоджується з цим 

твердженням американська дослідниця Е. Харріс, яка стверджує, що немає нічого 

складнішого, ніж намагання дати визначення казки двадцятьма п’ятьма чи менше 

словами [332, с. 6].  

Існує також певна термінологічна невизначеність. Англійському терміну “fairy 

tale”, який походить від французького відповідника “conte de fées”, що виник у  

Франції в 1697 р., часто протиставляється німецький термін “märchen”, який, на 

думку деяких дослідників, краще передає сутність казки. Крім того, в англомовній 
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літературі під терміном “folktale” маються на увазі казки, які відносяться до усної 

традиції, а “fairy tale” здебільшого вживається для позначення казок, які виникли у 

письмовому вигляді (тобто літературних казок) [326, с. 322]. Щодо терміну 

“märchen”, то він є загальним поняттям, яке може включати як народні казки 

(“Volksmärchen”), так і літературні (“Kunstmärchen”). 

Відомий американський дослідник С. Томпсон пропонує наступне визначення 

казки (märchen)  (тут і далі переклад іншомовних джерел мій – В.Є.): «оповідь 

певної довжини, що включає послідовність мотивів або епізодів. Вона розгортається 

в нереальному світі, без визначеної місцевості або визначених персонажів, та 

сповнена дивовижними подіями. У цій вигаданій країні скромні герої вбивають 

супротивників, успадковують королівства та одружуються з принцесами» [501, с. 8]. 

Основні компоненти цього визначення, а саме епізодична структура казки, 

невизначене місце дії, наявність чарівних елементів, нарешті, подолання головними 

героями перешкод і отримання винагороди у вигляді багатства, влади, шлюбу з 

коханою людиною знаходять подальше висвітлення в роботах інших авторів [92, c. 

57]. 

М. Люті [395] визначальними характеристиками казки вважає відсутність 

глибини та абстрактний стиль. Герої казок є схематичними, вони не розвиваються, їх 

вік не змінюється. Дія в традиційних казках відбувається швидко та має 

оптимістичне закінчення. Казка як квест або обряд ініціації (В.Я. Пропп), який 

включає в себе подорож героя та подолання усіх перешкод, також передбачає 

щасливе закінчення. Стиль оповіді характеризується використанням усталених 

формул, повторів та цифрового символізму. Нарешті, традиційні казки 

розповідаються від третьої особи всевідаючим оповідачем, який не несе 

розпізнавальних ознак щодо належності до певної статі, класу тощо [395]. 

Французька дослідниця М.-Л. Тенез важливим критерієм казкового жанру 

вважає відносини між героєм та складною ситуацією, в якій він опиняється, 

виконуючи покладені на нього завдання [487]. Саме існуванням безлічі способів 
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виконання героєм завдань у рамках певного набору фіксованих функцій дослідниця 

пояснює різноманіття фольклорних казок та динамічний характер розгортання 

оповіді. 

Важливою рисою казок є наявність чарівних, фантастичних елементів. Про це, 

зокрема, пише С. Джоунс: «… включення фантастичного може розглядатися як 

найпомітніша формальна або стилістична риса казкового жанру» [364, с. 12]. 

Дж. Зайпс підкреслює існування в казці чарівних елементів нарівні з зафіксованими 

цінностями певного народу: «Казка спочатку була простою, образною усною 

оповіддю, що містила чарівні й чудесні елементи та була пов’язана із системою 

вірувань, цінностей, ритуалів та досвідом язичників» [542, c. 21]. М. Татар 

наголошує, що термін казка охоплює, насамперед, наративи, дія яких відбувається у 

вигаданому світі, де надприродні події та втручання вважаються цілком 

нормальними [484, c. 33]. Я. Зюлковскі не розглядає диво та чари як синоніми: диво 

– це ефект, якого казки намагаються досягти, тоді як чари – це засіб, що 

застосовується для досягнення цієї мети [534, c. 64]. Зв’язки казкового жанру з 

дивом мають складну історію, зокрема, можна згадати секуляризацію релігійних 

легенд та чудесних історій у середньовічній Європі. С. Томпсон, проводячи паралелі 

між чарівним і реальним, наголошує, що в чарівних казках не завжди легко сказати, 

чи ми маємо справу з магією чи з перебільшенням реальних якостей [501, c. 81]. 

 С. Томпсон, М. Люті та інші західні дослідники визначають казку в цілому, 

нас же більше цікавлять характеристики літературної казки. Більшість дослідників 

визначають літературну казку через жанрові ознаки, зв’язок з фольклорними 

джерелами та місце в літературному процесі. Одним з найвідоміших є визначення 

літературної казки, запропоноване дослідницею скандинавських казок Л.Ю. Брауде: 

«Літературна казка – авторський, художній, прозаїчний або поетичний твір, 

побудований або на фольклорних джерелах, або вигаданий самим письменником, 

але в будь-якому випадку підпорядкований його волі; твір переважно фантастичний, 

який змальовує дивовижні пригоди вигаданих або традиційних казкових героїв і в 
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деяких випадках орієнтований на дітей; твір, в якому чари, диво відіграють роль 

сюжетоутворюючого фактору, допомагають схарактеризувати персонажів» [35, с.6]. 

Т.Г. Леонова виділяє такі жанрові ознаки літературної казки: 

багатофункціональність жанру, незвичайний з точки зору звичних життєвих уявлень 

зміст, наявність фантастики, що обумовлює оригінальність образності та особливий 

ефект художнього відтворення дійсності, властиві цьому жанру особливості 

сюжетно-композиційної структури (замкнутість і сталість форми, рух сюжету в 

умовному часі та просторі, несподіваність сюжетних ситуацій і поворотів, 

повторюваність однорідних дій і т.д.), казкова форма оповіді [137, с. 195]. 

Дослідниця називає ці ознаки домінуючими, проте не вважає їх загальними для 

казок усіх письменників. 

Ціла низка дослідників визначає настанову на вигадку як головну жанрову 

ознаку казки. В.П. Анікін вносить певні уточнення: «не настанова на вигадку є 

головною рисою жанру казки, а настанова на розкриття життєвих істин з допомогою 

умовно-поетичної вигадки,  що підносить або знижує реальність, форми якої 

складалися у тісному зв’язку з численним колом світоглядних і побутових понять і 

уявлень народу як в давній, так і в пізній історичний час» [6, с. 206]. 

В.Я. Пропп вважає, що ступінь вигадки в літературній казці зменшується в бік 

більшої достовірності порівняно з фольклорною казкою: «Казка – в основі своїй 

небувальщина. Казки ж, які перейшли в літературу, набувають характеру новел, 

тобто таких оповідей, яким приписується певна достовірність. Вони отримують 

точне хронологічне й топографічне приурочення, їх персонажі – особові імена, типи 

перетворюються в характери, велику роль починають відігравати особисті 

переживання, докладно описується обстановка, події викладаються як причинний 

ряд» [172, с. 13].  

М.Н. Липовецький розглядає питання зв’язку літературної казки з 

фольклорною (щоправда, обмежуючи її чарівною казкою) в контексті ідеї 

М.М. Бахтіна про «пам’ять жанру». М.М. Бахтін у своїй роботі «Проблеми поетики 
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Достоєвського» стверджував, що жанр відроджується й обновлюється на кожному 

етапі розвитку літератури й у кожному індивідуальному творі цього жанру [14, с. 

179], крім того, «чим вище та складніше розвинутий жанр, тим він краще та повніше 

пам’ятає своє минуле» [14, с. 205]. 

На думку М.Н. Липовецького, серед жанрових архетипів літературної казки 

слід розглядати змістові елементи жанру фольклорної казки, які оновлюються в 

літературних казках. Серед таких елементів дослідник називає чарівно-казковий 

хронотоп та суб’єктну організацію чарівної казки, яка передбачає ігрове відношення 

до художньої реальності та ігрову атмосферу, що утворюється завдяки взаємодії 

ігрових елементів як у структурі оповіді, так і в хронотопі, асоціативному фоні, 

інтонаційно-мовленнєвій організації літературної казки [141, с. 156 - 158]. Система 

основних (чарівно-казковий хронотоп, ігрова атмосфера) та факультативних 

(елементи казкової поетики) носіїв «пам’яті жанру» чарівної казки формує 

літературну казку як жанр, при цьому «пам’ять жанру» чарівної казки виступає 

жанровою домінантою літературної казки [141, с. 159 - 160]. 

Відомий український дослідник казок Ю.Ф. Ярмиш також підкреслює, що 

літературна казка як жанр спирається на основні закони фольклорної казки, в ній у 

чарівно-фантастичному або алегоричному розвитку подій, органічному поєднанні 

елементів дійсності з вигадкою і, як правило, оригінальних образах та сюжетах з 

більш сучасним змістом засобами поетичної фантастики вирішуються проблеми 

виховного та естетичного планів [207, с. 28]. 

Т.В. Кривощапова жанрову своєрідність літературної казки вбачає в тому, що 

вона створюється на так званому «вторинному матеріалі» – вона народжується з 

безпосереднього знайомства письменника з народною прозою, в тому числі і за 

фольклорними збірниками, а також в результаті трансформації сюжетів уже 

існуючих творів цього жанру [126, с. 17 - 18]. Н.А. Вікторова вважає, що жанрову 

специфіку літературної казки складають такі оновлені ознаки фольклорної казки, як 



37 

 

 

чарівно-казковий хронотоп, система образів, підпорядкована розкриттю конфлікту 

казки, та категорія чарівного [44]. 

Говорячи про особливості казкового хронотопу, варто звернутися до праць 

М.М. Бахтіна, який у своєму аналізі форм часу і хронотопу наділяє фольклорний час 

такими характеристиками, як колективність, продуктивність, невіддільність від 

природи, єдність подій приватного життя та історичних подій, циклічність [17, 

с. 240-243]. В.А. Бахтіна [18, с. 160] називає час у казці невизначено хитким. Іноді 

подія відбувається начебто в безчассі: вона може тягнутися невизначено довго, але 

може відбуватися відразу, «за одну ніч», «у ту ж хвилину» і т.д. Невизначеність та 

одновимірність казкового хронотопу, в якому час і місце є недосяжними для читача, 

підкреслює М. Ніколаєва [422, с. 122]. 

Ідея М.Н. Липовецького щодо ігрової атмосфери як жанрового архетипу 

літературної казки отримує подальший розвиток в дисертації Н.Н. Большакової, 

присвяченій ігровій поетиці в літературних казках М. Енде. На переконання автора, 

особливої ролі ігровий принцип набуває в сучасних літературних казках, які 

створюються в епоху постмодернізму. Жанр літературної казки, пройшовши 

протягом своєї історії декілька етапів «оновлення», досяг у сучасний культурно-

історичний період найвищого рівня розвитку, що проявляється в найбільшій 

порівняно з іншими періодами актуалізації в ньому як чарівно-казкового хронотопу, 

так і ігрової атмосфери [32, с. 25]. 

М.Н. Липовецький зазначає, що літературна казка дуже далека від 

фольклорного першоджерела, і справжня літературна казка – цілком самостійний 

твір з неповторним художнім світом, оригінальною естетичною концепцією, твір, 

який не лише в сюжетному, композиційному відношенні нічим не нагадує народну 

чарівну казку, а навіть образний матеріал черпає з літературних або зовсім не 

казкових фольклорних джерел. Проте обмеженість змістовності жанрової форми 

літературної казки колом ціннісних орієнтирів, властивих народній чарівній казці, 

підтверджує гіпотезу про присутність у фундаменті всякої літературної казки 
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нерозкладаних елементів жанрового архетипу народної чарівної казки, її «пам’яті 

жанру» [141, с. 154]. Дозволимо собі не погодитися з узагальненим твердженням 

автора про те, що літературна казка в сюжетному та композиційному відношенні 

нічим не нагадує народну чарівну казку, проте погодимося з основною думкою 

дослідника стосовно того, що будь-яка літературна казка містить жанрові архетипи 

народної казки. 

На думку М.Н. Липовецького, питання про оновлення «пам’яті жанру» 

літературної казки розвиває іншу ідею М.М. Бахтіна щодо діалогічного характеру 

словесного мистецтва: тільки тут діалог начебто занурений вглиб художньої форми 

[141, с. 90]. Відбувається своєрідний діалог та взаємодія чарівно-казкової жанрової 

«пам’яті» з моделями світу, властивими іншим жанрам (ліричному віршу, повісті), а 

також з метажанровими принципами різноманітних літературних напрямків 

(романтизм, постмодернізм), в результаті чого формуються художні світи 

літературних казок. Здатність до оновлення «пам’яті жанру» є свідченням динамізму 

казкового жанру. 

На діалектичній і водночас дихотомічній сутності жанрів (казкового зокрема) 

наголошує Т.В. Яхонтова: «З одного боку, це статичні феномени, тому що завдяки 

своїй нормативності вони слугують своєрідними прикладами для побудови нових 

текстів – реалізацій певного жанру. З іншого боку, вони є динамічними і 

процесуальними, тому що абстраговані у свідомості мовців зразки неминуче 

модифікуються під час породження нового тексту, видозмінюють свої певні риси, 

навіть набувають нових» [208, с. 67]. Статичність казки як певної моделі, що 

уособлює жанрові ознаки, поєднується з її динамізмом і здатністю до модифікацій, 

яскравими прикладами чого є сучасні літературні казки.  

Існують певні казкові маркери, тобто формальні, впізнаванні елементи 

казкової поетики. До таких елементів М.Н. Липовецький відносить сюжет чарівних 

випробовувань, окремі казкові мотиви, стійкі функції персонажів, традиційні 

клішовані формули, прецедентні імена персонажів чарівних казок, інтонаційно-
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мовленнєву будову, окремі тропи, стилістичні кліше і т.д. Кожен з цих елементів 

художньої системи чарівної казки в літературній казці функціонує нерегулярно, їх 

набір надзвичайно нестійкий [141, с. 159]. 

Л.В. Овчинникова  зауважує, що літературна казка  наповнює старі форми 

новим змістом, спираючись на такі риси народної казки, як антропоморфізм, анімізм, 

дивовижні перетворення, гіперболізацію, інакомовність [165, с. 69]. Порівнюючи 

жанрові характеристики літературної та фольклорної казки, Л.В. Овчинникова 

зазначає, що літературна казка відрізняється іншими взаємовідносинами чарівності 

та реальності, більшою деталізацією оповіді, спробами надати психологічної 

глибини характерам, зміною хронотопу в бік ускладнення [165, с. 70]. 

Дослідження композиційної структури казок свідчать про зниження 

стереотипності текстів літературної казки порівняно з фольклорною, розширення 

компонентного складу пограничних казкових формул та їх структурне ускладнення. 

Водночас, зафіксовано зменшення кількості та функціонального навантаження 

медіальних формул [159, с. 7]. Л.П. Прохорова [173, с. 106] відзначає, що зміни в 

композиційній структурі літературної казки призвели до появи нових структурних 

одиниць, не властивих прототипічній казковій моделі, але типових для інших 

літературних жанрів. Йдеться про такі паратекстуальні елементи, як передмова, 

епіграф. Аналіз, проведений дослідницею, свідчить про те, що найбільші 

трансформації прототипічних моделей характерні для казкових повістей, тобто 

творів великої форми. 

Автори сучасної літературознавчої енциклопедії у своєму визначенні 

літературної казки наголошують на наявності в ній інтертекстуальних елементів: 

«Літературна казка – художній твір письменника, який модифікуючи жанрово-

стильові особливості фольклорної казки, формує новий за якістю авторський текст із 

різними інтертекстуальними елементами (цитатами, ремінісценціями, алюзіями 

тощо)» [142, с. 568]. 

О.Д. Нефьодова в своїй дисертації також підкреслює, що «особливістю 
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художнього тексту літературної казки є облігаторний інтертекстуальний зв’язок з 

фольклорним жанром народної казки та обумовлена ним семантична двоплановість 

тексту літературної казки, що найбільш яскраво виявляється в елементах його 

лінгвостилістичної організації» [159, с. 3]. Дослідниця зазначає, що 

інтертекстуальність тексту британської літературної казки виражена переважно 

гіпертекстуальним зв’язком (імітацією, стилізацією, пародіюванням) з чарівною 

народною казкою. Найбільш яскраво цей зв’язок реалізується елементами 

лінгвостилістичної організації фреймових і основного блоків тексту, а саме 

формулами казки та характеризуючими номінаціями персонажів, які функціонують 

як інтертекст, жанровий маркер казки [159, с. 5]. Н.А. Вікторова [44] називає 

інтертекстуальність та настанову на принцип гри серед характеристик, які 

зумовлюють розширення жанрових можливостей англійської літературної казки в 

епоху постмодернізму. 

О.Ю. Кирилова в своєму дослідженні оперує поняттям «сучасна казка для 

дорослих», під якою розуміє «авторський, епічний прозаїчний твір з установкою на 

вигадку, з системою образів, представлених фантастичними і нефантастичними 

персонажами та орієнтованою на дорослого слухача формою оповіді, з різним 

характером зв’язку з фольклором, який визначив появу трьох її різновидів – твір, 

заснований на народних джерелах, твір у народному стилі, оригінальний 

літературний твір» [118, с. 4]. 

Як випливає з визначення, дослідниця допускає наявність у сучасній 

літературній казці нефантастичних персонажів та різний характер зв’язку з 

фольклорною казкою аж до його відсутності в оригінальному літературному творі. 

У деяких сучасних дослідженнях робиться спроба перегляду ролі усної 

традиції в історії казкового жанру. Так, бурхливу полеміку викликала книга 

Р. Боттігхаймер «Казки: нова історія» [248], в якій дослідниця робить «сенсаційний» 

висновок: раз не існує доказів того, що казки виникли і передавалися в усній формі, 

значить, вчені не можуть це стверджувати. Натомість, виникнення казкового жанру 
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Р. Боттігхаймер пов’язує з іменами італійських письменників Дж. Страпароли та 

Дж. Базіле. «Страпарола створив форму. Базіле надав зміст, значна частина якого 

була запозичена наступним поколінням авторів. Разом вони створили основу для 

європейської казкової традиції» [248, c. 74]. Більшість вчених, які працюють в 

казковому жанрі, відреагували на подібну «нову історію» наступним чином: 

літературна інтертекстуальність дійсно відіграє важливу роль в процесі передачі 

казок, але вона не виключає усної традиції [223, c. 197]. 

Послідовно відстоює важливість усної традиції в розвитку казкового жанру 

Дж. Зайпс. Вчений доводить, що казка зазнала численних трансформацій до того, як 

винахід друкарства призвів до появи фіксованих текстів та умовностей, пов’язаних з 

оповіддю й читанням. Але навіть після цього казка не піддалася домінуванню 

друкарського верстату й продовжувала змінюватися та поширюватися по світу в 

усній формі [542, c. 21]. 

Л.В. Овчинникова пропонує такі підходи до класифікації літературних казок: 

- з точки зору часу виникнення і, відповідно, особливостей відображення 

дійсності (наприклад, казка останнього десятиліття); 

- з точки зору взаємодії з фольклорно-казковими основами виділяються такі 

форми літературно-фольклорної єдності: функціональна, стилізована, перекодована 

(наприклад, пародійно-іронічна); 

- з точки зору орієнтації на «свого читача»: дитяча, юнацька, універсальна (або 

двоадресна) казки; 

- з функціональної точки зору (розважальна, дидактична, філософська, 

сатирична і т.п.); 

- з точки зору жанрово-родової приналежності: казки-поеми, казки-балади, 

казки-п’єси, казки-повісті, казки-романи, казки-анекдоти і т.д.; 

- з точки зору взаємодії умовної літературно-казкової форми й актуальної для 

суспільства моделі світогляду та поведінки: казки «живого життя», казки дитинства 

й казки подорожей [165, с. 128].  
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У той же час усі літературні казки ХХ ст. Л.В. Овчинникова розділяє на два 

типи: фольклористичні  та індивідуально-авторські. До фольклористичних (або 

фольклорно-літературних) можуть бути віднесені: народно-літературні казки, 

письменницькі перекази-переробки існуючих народних казок, казки-пародії. 

Літературна казка такого типу може бути розглянута як авторська інтерпретація 

народно-казкової або літературно-казкової традиції [165, с. 131].  

Існують різні підходи до дослідження казки [495], проте жоден з них, взятий 

окремо, не в змозі запропонувати єдино вірну інтерпретацію твору, і лише поєднання 

різних підходів дозволяє отримати найбільш повну та об’єктивну картину [90, c. 189]. 

У рамках фольклорно-орієнтованого підходу головна увага зосереджена на 

фольклорній казці. Представники фінської або історико-географічної школи 

(А. Аарне, С. Томпсон) намагаються реконструювати оригінальну форму і 

прослідкувати історію кожного окремого типу казки шляхом збору, систематизації 

та аналізу усіх наявних її варіантів. Результати дослідження представлені в 

Класифікаторі фольклорних казок  Аарне-Томпсона-Утера [514]. Оригінальна 

класифікація була створена одним з найвідоміших представників фінської школи у 

фольклористиці А. Аарне у 1910 р. Історико-географічний метод дослідження, що 

використовувався дослідником, передбачав визначення географічної території 

поширення, історії, варіантів, місця походження та оригінальної форми певної 

фольклорної казки або групи казок шляхом їх компаративного текстового аналізу. 

Згодом класифікація була доповнена американським дослідником С. Томпсоном 

(1961 р.) і німецьким вченим Х.-Й. Утером (2004 р.). Класифікатор включає такі 

групи казок: І. Казки про тварин; ІІ. Власне казки: 1) чарівні казки, 2) релігійні казки, 

3) етіологічні казки, 4) новелістичні (романтичні) казки, 5) казки про дурного чорта 

(велетня); ІІІ. Анекдоти; ІV. Формульні казки: 1) кумулятивні казки, 2) каверзні 

казки; V. Казки, які не піддаються класифікації. У класифікаторі Аарне-Томпсона-

Утера були частково переглянуті назви типів казок, а описи сюжетів повністю 

переписані та доповнені. Розширена також географія казок, адже у попередніх 
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покажчиках були практично відсутні південно-європейські, східноєвропейські 

(зокрема, російські)  казки тощо. У спеціальній рубриці «Примітки» Х.-Й. Утер 

вказує час та місце створення казки, територію її поширення, основні видання та 

інші особливості.  

На відміну від ідентифікації базових компонентів, характерних для певного 

типу казок, яка відбувається в рамках фольклорно-орієнтованого підходу, 

структуралістський підхід передбачає виявлення структурних компонентів 

фольклорної казки як жанру. Зокрема, В.Я. Пропп [171], який займався 

дослідженням структури чарівної казки, а саме виділенням і співвідношенням 

постійних елементів в її композиції, довів, що до таких елементів належать  функції 

дійових осіб (тридцять одна) та набір ролей казкових персонажів (сім). Сім 

персонажів включають антагоніста-шкідника, дарувальника, помічника, царівну, 

відправника, героя та удаваного героя. Не всі функції представлені в усіх казках, 

проте незмінним є порядок їх слідування в процесі розгортання оповіді. Загалом, 

В.Я. Пропп розробив дві структурні моделі та, відповідно, дав два визначення 

чарівної казки: оповідь, в якій беруть участь семеро персонажів, та твір з обмеженим 

переліком функцій та певним порядком їх слідування. 

М. Татар [484, с. 68] зазначає, що В.Я. Пропп, віддаючи перевагу дослідженню 

лінійної послідовності подій, яка утворює наративну структуру казки, висвітлює 

синтагматичні аспекти наративу, залишаючи поза увагою надзвичайно важливий 

парадигматичний вимір. Є.М. Мелетинський називає виділені В.Я. Проппом 

фрагменти тексту, що містять ту чи іншу дію (та відповідну функцію), розповідною 

синтагмою, а функції, що слідують одна за одною в часі, складають, на думку 

вченого, лінійний синтагматичний ряд [156, с. 439]. 

А.Ж. Греймас бере за основу методику В.Я. Проппа і розробляє власну 

структурну модель дійових осіб, в якій звужує актантні категорії, виділені 

В.Я. Проппом, до трьох бінарних пар: суб’єкт vs об’єкт, адресант vs адресат та 

допоміжний засіб vs супротивник [52, с. 261]. Серед недоліків моделі А.Ж. Греймаса 
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М. Татар називає дуплікацію функцій героя, який одночасно може виступати як 

суб’єктом, так і адресатом, а також розміщення в одному ряду таких бінарних пар, як 

адресант vs адресат та допоміжний засіб vs супротивник, хоча в казках опозиція 

помічник-супротивник, зазвичай, відіграє важливіше значення (майже в усіх казках є 

помічники та супротивники, натомість, часто буває досить проблематично 

визначити адресанта та адресата) [484,с. 69].  

Важливим структурним компонентом казки є мотив. С. Томпсон, один з 

авторів класифікатора фольклорних казок, вважає мотив центральним елементом 

аналізу казок і визначає його як «найменший елемент казки, який має можливості 

продовжувати традицію» [501, c. 415]. За спостереженнями дослідника, більшість 

мотивів підрозділяються на три класи. Перший клас складається з акторів – богів, 

тварин, відьом, фей, молодших синів чи злих мачух. За ним слідують такі явища, які 

супроводжують акторів (магічні об’єкти, незвичні традиції, дивні вірування). 

Нарешті, до третьої групи мотивів належать одиничні мотиви, які утворюють 

традиційні типи казок [501, c. 416]. С. Томпсон створив класифікатор повторюваних 

мотивів у 6-ти томах [500].  

Дослідження мотиву було започатковано фольклористикою, а згодом це 

поняття почало застосовуватися до літературних творів. Х. Й. Утер зазначає 

наступне: «Мотив має широке визначення, що дозволяє використовувати його як 

основу для літературного та етнологічного дослідження. Це – наративна одиниця, 

якій властива динаміка, яка визначає, з якими іншими мотивами він може 

поєднуватися. Таким чином, мотиви утворюють базові структурні одиниці наративів. 

З точки зору прагматики чітке розмежування між мотивом і типом неможливе через 

нечіткі границі» [514, с. 10]. 

На думку С.Ю. Неклюдова [158, c. 236], в загальному вигляді мотив і сюжет 

співвідносяться як частина та ціле, тобто мотив є складовим елементом сюжету. 

А.В. Рафаєва [176] пропонує власну систему казкових мотивів у вигляді предикатно-

актантної системи, в основі якої лежать архетипічні мотиви, виділені 
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Є.М. Мелетинським [155]. Є.М. Мелетинський під поняттям архетипічний мотив має 

на увазі «певний мікросюжет, що містить предикат (дію), агенса, пациенса та несе 

більш-менш самостійний і достатньо глибинний зміст» [155, с. 50]. Більшість 

мотивів у системі А.В. Рафаєвої містять такі складові, як персонаж 1, персонаж 2 

(найчастіше – суб’єкт та об’єкт дії, які беруть участь у реалізації основної дії 

мотиву), образ дії (спосіб реалізації дії) та умова (причинно-наслідкові зв’язки між 

двома предикатами) [176]. Частково система казкових мотивів А.В. Рафаєвої 

перетинається з функціями В.Я. Проппа (зокрема, мотиви, які містять образ дії, 

мають прямі відповідники серед функцій В.Я. Проппа). Ця система розроблена для 

аналізу, насамперед, парадигматичних закономірностей побудови чарівної казки, але 

при цьому відображає і її синтагматичну будову. С.Ю. Неклюдов також 

погоджується з тим, що в основі сюжету лежить синтагматична структура, тоді як 

мотив за своєю природою є парадигматичним, а основу мотивного фонду складає 

набір семантичних універсалій [158, c. 241]. В.Я. Пропп [171, с. 352] називає два 

основних цикли – обряд посвяти (ініціації) та подорож до іншого світу, які дають 

максимальну кількість казкових мотивів. 

Варто зауважити, що структуралістський підхід фокусується на наративних 

елементах, які залишаються незмінними, залишаючи поза увагою соціально-

історичні аспекти та культурний контекст функціонування казки, а також варіативні 

складові форми та змісту казок. 

Символізм казок є основним предметом аналізу прибічників 

психоаналітичного підходу. Казки для послідовників психологічної школи 

К. Г. Юнга представляють архетипові психологічні феномени й слугують для 

вираження психічних процесів колективного несвідомого. Як зазначає М.-Л. фон 

Франц у своїй роботі «Інтерпретація казок» [310, с. 1], казки є найпростішим 

вираженням психічних процесів колективного несвідомого. Вони представляють 

архетипи в найпростішій та найбільш стислій формі. У цій чистій формі архетипові 
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образи надають нам найкращі ключі до розуміння процесів, які відбуваються в 

колективній душі.  

К. Г. Юнг зазначав, що саме на прикладі казки найкраще вивчати порівняльну 

анатомію душі. У міфах, легендах або будь-якому складнішому міфологічному 

матеріалі вчені дістаються базових моделей людської психіки через культурні 

нашарування. Проте у казках набагато менше специфічного культурного матеріалу, 

тому вони чіткіше відображають базисні моделі психіки [310, с. 15]. М. Л. фон 

Франц, застосовуючи символічний та асоціативний підхід, виділяє архетипічні 

моделі в чарівних казках, розглядає, як проявляється фемінінність у казках різних 

народів тощо. 

Австрійський дослідник О. Ранк [175] звертається до міфологічного матеріалу 

для виявлення спільних рис, властивих різним героям. Його праця «Міф про 

народження героя» доводить, що багато міфів містять спільні психологічні мотиви. 

Для іншого дослідника, який дотримується фрейдистських поглядів, Б. Беттельхейма, 

казки є вираженням індивідуального психологічного розвитку та відображенням 

універсальних проблем людства. Б. Беттельхейм вважає, що казки містять 

символічні образи, які відображають внутрішні психічні процеси і які допомагають 

дітям подолати їхні психологічні проблеми. Книга Б. Беттельхейма «Про користь 

чар» (“The Uses of Enchantment” [238]), найґрунтовніше психоаналітичне 

дослідження  казок, яке увійшло до 159 найвпливовіших книжок століття за 

рейтингом Публічної бібліотеки Нью-Йорка, викликала неоднозначну реакцію серед 

дослідників казкового жанру. Б. Беттельхейм пояснює терапевтичний ефект від 

казок наступним чином: завдяки зверненню до несвідомого дітей символічною 

мовою, схожою на сновидіння, казки допомагають їм боротися з невисловленими 

страхами та бажаннями («Красуня та чудовисько»), двоїстими почуттями до батьків 

(«Білосніжка», «Попелюшка»). Важливим для терапевтичного ефекту є 

оптимістичне закінчення казок: винагородження гарних героїв та покарання поганих. 

На думку Б. Беттельхейма, діти ідентифікують себе з головними героями казок і 
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тому переконані, що їх власні проблеми можна вирішити подібним чином. 

Б. Беттельхейм також вважав, що утіха є найбільшою послугою, яку казка може 

запропонувати дитині: казки дають впевненість у тому, що незважаючи на усі 

нещастя, які з ним трапляються, казковий герой не лише переможе, а й розправиться 

з ворожими силами, які більше ніколи не загрожуватимуть йому [238, c. 147]. 

 Представники соціо-історичного підходу вивчають соціо-культурні цілі 

виникнення казок у певних середовищах. Зокрема, німецький дослідник А. Нітшке 

[425] доводить, що казки є відображенням соціального порядку певної історичної 

епохи, вони символізують прагнення та потреби членів племені, громади та 

суспільства в цілому. Схожої думки дотримується Г. Кало [370], який стверджує, що 

в основі більшості фольклорних мотивів лежать ритуали та звичаї первісних 

суспільств. При цьому обидва автори дотримуються думки, що казки виникли в 

певний історичний момент і в незмінному вигляді пройшли через наступні епохи. 

Інші дослідники, серед яких Р. Боттігхаймер, Дж. Зайпс наголошують на тому, що 

значення фольклорних казок модифікувалося протягом періоду їх існування під 

впливом соціо-культурних контекстів. Дж. Зайпс особливо наголошує на тому, що 

неможливо повністю зрозуміти літературу та мистецтво без розгляду соціально-

політичного та культурного контексту, в якому вони створювалися [538, с. іх]. 

Про вплив соціо-історичної епохи на творчість класиків казкового жанру пише 

М. Татар. На її думку, Ш. Перро намагався догодити аристократичній аудиторії, тоді 

як брати Грімм прагнули залишити більше народної автентичності [484, с. 187]. 

Наприклад, герої Ш. Перро не забувають про моду (принц із казки «Спляча красуня» 

зазначає, що сукня головної героїні після столітнього сну безнадійно застаріла), тоді 

як в казках Грімм увага приділяється більш фундаментальним речам (принц у 

їхньому варіанті казки оглядає двір та кухню палацу, а не одяг героїні). Граціозний 

стиль та елегантні повороти сюжету казок Ш. Перро різко контрастують з грубо 

обтесаною прозою та часто примітивною сюжетною лінією «Дитячих й сімейних 

казок» братів Грімм. У свою чергу, казки братів Грімм також піддавалися 
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редагуванню (нагадаємо, що перше видання вийшло у 1812 р., а останнє, сьоме 

видання збірки було опубліковано у 1857 р.) відповідно до вимог тогочасного 

суспільства та власних поглядів і уподобань братів Грімм. 

Феміністичний підхід пов’язаний з дослідженням гендерних питань у 

казковій традиції, для якої характерне яскраво виражене чоловіче домінування, та 

пошуком в ній жіночих голосів. На думку В. Джоосен [366, c. 7], фемінізм є одним із 

найважливіших підходів до казки у ХХ ст. Погоджується з нею і Дж.Зайпс [535, 

с.xxvіі], який вважає, що одна з найкардинальніших трансформацій класичної казки 

була здійснена представниками феміністичного руху, в результаті чого з’явилися 

несексистські казки для дітей та дорослих, а також теоретичні роботи, в яких 

досліджувалися гендерні ролі в казках.  

У програмній роботі М. Ліберман «Одного дня мій принц прийде», зокрема, 

йдеться про величезний вплив казок, які є «вмістилищем мрій, надій та фантазій 

поколінь дівчат», і що «мільйони жінок сформували психо-сексуальні уявлення про 

себе та власну позицію щодо того, чого вони можуть або не можуть досягти, яка 

поведінка винагороджується, і якою є нагорода, частково саме з їхніх улюблених 

казок» [390, c. 385]. Робота М. Ліберман є критичним прочитанням гендерних 

відносин у найвідоміших казках західної культури. Дослідниця виступає проти 

сексистських уроків, яким навчають традиційні казки, та пасивної ідеології, яку, на її 

думку, вони відкрито проголошують. 

Доволі поширеною в критичній літературі (зокрема, у феміністській критиці) є 

теза щодо відсутності в традиційних казках активних героїнь. Ця теза знаходить 

відображення в сучасних казкових адаптаціях, причому пасивність жіночих 

персонажів перебільшується настільки, що твір набуває форми пародії. Яскравим 

прикладом цього є казкова поема Е. Секстон «Білосніжка», у якій головна героїня 

порівнюється з механічною лялькою. Проте автори більшості сучасних казок 

трактують тезу пасивності традиційних героїнь по-іншому: вони їх заміняють 

активними незалежними героїнями, які не відповідають стереотипним гендерним 
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моделям поведінки. До таких героїнь належать персонажі казок А. Картер, М. Етвуд, 

Т. Лі та ін. 

Феміністична критика розглядає казки з точки зору інтерпретації жіночого 

досвіду, пошуку потенціалу, що міститься в казках, для пробудження та звільнення 

жінки. Матеріалом для аналізу стають менш відомі казки з нетрадиційними 

сильними та активними героїнями або нові твори, в центрі яких знаходяться жіночі 

персонажі. А. Картер, автор однієї з таких збірок, зазначає наступне: «Ці оповіді 

мають єдину спільну рису – в центрі кожної з них знаходиться головна героїня, або 

розумна, або хоробра, або гарна, або дурна, або жорстока, або зловісна, або жахливо 

нещасна, але в центрі уваги, в усій красі» [576, c. xiii]. 

Відбувається нове прочитання класичних творів, зокрема, казок братів Грімм. 

Так, феміністичний аналіз казки «Білосніжка» пропонується у відомій праці 

С. Гілберт та С. Губар «Божевільна на горищі» [321]. Тоді як М. Ліберман розглядає 

переважно вплив традиційних казок на дітей, С. Гілберт і С. Губар підходять до 

аналізу казки «Білосніжка» з точки зору дорослого читача, трактуючи її як 

багатошаровий текст, в якому виділяються два жіночих архетипи: Білосніжки та 

мачухи. 

Р. Боттігхаймер [246], вивчаючи гендерні питання в казках Грімм, дійшла 

висновку, що редакторські правки письменників призвели до послаблення ролі 

жіночих персонажів, демонізації жіночої влади, зміни перспективи з жіночої на 

чоловічу в казках, де жінки висловлюють своє незадоволення, нарешті, вони 

подекуди взагалі позбавили героїнь голосу, – і все це було зроблено відповідно до 

тогочасних соціальних запитів. Існують також дослідження (S. Ude-Koeller), в яких 

простежується взаємозв’язок між змінами в жіночих образах в казках Грімм та 

відносинами братів з жінками в реальному житті.  

Серед інших напрямків феміністичної критики – дослідження матріархальних 

цінностей, які, можливо, неявно, але присутні в деяких сучасних казках (зокрема, в 

«Червоній Шапочці»), зберігшись з прадавніх часів, а також відкриття забутих імен 
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жінок-авторів казок і перегляд ролі деяких з них (наприклад, французьких 

письменниць-сучасниць Ш. Перро) в історії формування казкового жанру. Нарешті, 

феміністичний підхід передбачає аналіз ролі жінки та жіночого досвіду в сучасних 

казкових адаптаціях. Серед найвідоміших авторів сучасних феміністичних казок 

можна згадати Енн Секстон, Анжелу Картер, Джейн Йоулен, Теніт Лі, Робін 

МакКінлі та інших. Як зазначає Д. Хаас, «переплетення фемінізму та казкових студій 

створило могутню синергію, яка здійснює значний та постійний вплив на написання, 

сприйняття, вивчення та викладання казок» [295, c. 31]. 

Перераховані підходи не існують ізольовано, вони часто поглиблюють і 

доповнюють один одний. Тому доцільним видається поєднання різних підходів з 

метою отримання цілісної та всебічної картини, особливо коли йдеться про 

дослідження такого складного та неоднозначного явища, як сучасні літературні 

казки. 

Ще одним контроверсійним питанням є традиційне сприйняття казки як 

складової дитячої літератури, яка з самого початку створювалася для дітей. 

Дж. Зайпс, визнаний фахівець в галузі казки, розвінчує цю точку зору. «Нічого не 

може бути настільки далеким від правди» [535, с. xi], зазначає він в одній із своїх 

робіт. Казковий жанр, на думку дослідника, виник всередині усної розповідної 

традиції і до 1715 р. став визнаним літературним жанром спочатку серед дорослої 

аудиторії, а лише потім почав поширюватися в друкованому вигляді серед дитячої 

аудиторії. За спостереженнями вченого [541, с. xxv], вже в кінці ХVIII ст. виникла 

тенденція писати пародії на наявні казки. При цьому дослідник зазначає, що інтерес 

до казки з боку дорослих ніколи не вщухав, а починаючи з 1970-х років ХХ ст. казки 

для дорослих стають більш агресивними та комплексними з естетичної точки зору, 

вони вже не відволікають читачів від нагальних питань, а навпаки, допомагають 

зосередитися на головних соціальних проблемах, що існують у суспільствах [535, с. 

xxvii]. 
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Таким чином, жанр казки є надзвичайно цікавим та багатогранним феноменом, 

який виник в усній розповідній традиції на основі фольклорної казки. Серед 

основних жанрових ознак фольклорної казки дослідники виділяють епізодичну 

структуру, невизначене місце дії, наявність чарівних елементів, схематичність 

персонажів, подолання головними героями перешкод і щасливе закінчення. Попри 

відсутність універсального визначення літературної казки, дослідники сходяться на 

думці щодо її зв’язку з фольклорною казкою, проте відзначають ускладнення 

чарівно-казкового хронотопу та психологічну глибину персонажів. Поєднання 

фольклористичного, структуралістського, психоаналітичного, соціо-історичного, 

феміністичного підходів до аналізу казки дозволяє замість однієї «правильної» 

отримати низку інтерпретацій казки, а також простежити динаміку її існування у 

певному соціально-історичному контексті. 

 

1.2. Літературна казка в контексті сучасних літературознавчих і 

лінгвістичних підходів 

 

1.2.1. Виникнення літературної казки в Європі, вплив Ш. Перро та братів 

Грімм на формування казкового канону 

Як уже зазначалося, жанр казки зародився в усній оповідній традиції. 

Дж. Зайпс наголошує, що виникнення літературної казки було символічним актом, 

спрямованим на трансформацію певної народної казки, при цьому мотиви, герої, 

теми змінювались таким чином, щоб відповідати потребам освіченої верхівки 

суспільства [539, с. 6]. Дослідник пов’язує появу літературної казки в Європі з 

іменами таких італійських письменників, як Джованні Франческо Страпарола 

(Giovanni Francesco Straparola) та Джамбаттіста Базіле (Giambattista Basile). 

Страпарола був першим європейським письменником, який взявся за адаптацію 

народних казок, створивши близько чотирнадцяти літературних казок. Його збірка 

«Приємні ночі» (“Le piacevoli notti”), опублікована у 1550 р., крім літературних казок 
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містила анекдоти, еротичні оповідання, притчі тощо. Вона була надзвичайно 

популярною для свого часу, витримала двадцять п’ять перевидань, і з нею були 

знайомі Ш. Перро, брати Грімм та інші класики казкового жанру. 

Ще одним письменником-казкарем є Джамбаттіста Базіле, автор збірки «Казка 

казок» (“Lo cunto de li cunti”), що складається з п’ятдесяти казок, написаних 

неаполітанським діалектом. За основу своїх казок Дж. Базіле брав усні народні казки, 

поширені серед представників нижчих верств населення. Варто зазначити, що у 

Франції кінця ХVII ст. дуже відчутним був вплив італійської культури. Свідченням 

цього є той факт, що низка казок відомих французьких письменниць ХVII ст., 

зокрема мадам д’Онуа (Madame d’Aulnoy), мадам де Мюра (Madame de Murat) мають 

багато спільного з казками  Дж. Страпароли, а більшість казок Ш. Перро мають 

відповідники в збірках Дж. Страпароли та Дж. Базіле. Наприклад, відомій казці 

Ш. Перро «Кіт у чоботях» передувала казка Дж. Страпароли «Константіно 

Фортунато» про кішку, яка перетворюється на фею і допомагає селянину обманути 

жадібного короля. На схожих мотивах базується казка Дж. Базіле «Кагліуосо» 

(“Cagliuoso”), в якій за допомогою чарівної кішки неотесаний селянин стає королем. 

У Франції кінця ХVII – початку ХVIII ст. серед авторів казок простежувалося 

дві тенденції: частина письменників ставилася до цього жанру з усією серйозністю, 

намагаючись передати в своїх творах ідеї, норми та цінності, важливі як для 

дорослої, так і для дитячої аудиторії; інша частина пародіювала казковий жанр, 

вважаючи його тривіальним та пов’язуючи магію та чари із забобонами 

представників нижчих класів [539, с. 31]. Проте представники обох груп майстерно 

трансформували усні розповіді, що переповідалися у салонах, та народні казки у 

високохудожні літературні казки.  

Звичайно, при згадці про французьких письменників-казкарів першим автором, 

який спадає на думку, є Ш. Перро – член Французької академії, який користувався 

досить великою популярністю в літературних колах. Його збірка «Історії і казки 

давніх часів» (“Histoires ou contes du temps passe”), що з’явилася у 1697 р., містила 3 
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поетичних та 8 прозових казок, які К. Оренштайн [427, с. 27] називає 

«найживучішими оповідями усіх часів». Частина казок, зокрема «Спляча красуня», 

«Червона Шапочка», «Попелюшка» були призначені, насамперед, для жіночої 

аудиторії, інші, серед яких «Кіт у чоботях», «Хлопчик-мізинчик» – для чоловічої. 

Модель поведінки жіночої героїні у творах Ш. Перро включає демонстрацію 

стриманості та терплячості й пасивне очікування на майбутнього чоловіка. 

Чоловічим же персонажам властивий зовсім інший набір якостей: амбіційність, 

розсудливість та хоробрість, які допомагають дійовим особам досягти своєї мети. 

Ш. Перро не ставив перед собою завдання відтворити автентичні народні казки, 

натомість він відбирав лише ті казки, які приваблювали його можливостями 

розвивати теми, які його найбільше цікавили.  

До останнього часу головна роль у створенні французької літературної казки 

відводилася Ш. Перро, а жінки-письменниці, такі як мадам д’Онуа, мадам де Мюра, 

мадемуазель де ля Форс залишались в тіні. Не всім відомо, що автором першої 

французької літературної казки (“L’île de la félicité “ або «Острів щастя», 1690 р.) 

вважається Марі-Катрін д’Онуа [495, c. 174]. Термін ‘conte de fées’ також був 

створений французькими жінками-письменницями. Він вперше з’явився в заголовку 

збірки мадам д’Онуа “Les Contes des fées” (1697 – 1698 рр.) та мадам де Мюра 

“Nouveaux  contes de fées (1699 р.),  його було перекладено англійською як ‘tales of 

fairies’ («казки фей»), а у  1724 р. цей термін трансформувався у ‘fairy tale’. 

 У передмові до першого видання збірки «Дитячі та сімейні казки» [622] брати 

Грімм назвали мадам д’Онуа і мадам де Мюра другорядними імітаторами Ш. Перро. 

Це пов’язано з особливостями стилю письменниць, який відрізнявся пишномовністю, 

великою кількістю деталей і складним переплетенням різних сюжетних ліній, що 

вважалося швидше недоліком порівняно з лаконічним стилем Ш. Перро. Дослідниця 

творчості жінок, які працювали в казковому жанрі, Е. Харріс називає казки, які 

писали французькі письменниці – сучасниці Ш. Перро, комплексними, на відміну від 

компактних казок Ш. Перро: «“Компактні” казки зазвичай представляються як 
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фундаментальні або оригінальні, в буквальному розумінні як історії, які 

розповідають нам про витоки, історії, які, як здається, не залежать від інших історій, 

а є вираженням народних бажань. Їх старанно вибудована простота стає прихованою 

гарантією традиційного й автентичного статусу. “Комплексні” казки, з іншого боку, 

відкривають історії, заховані за іншими історіями, неозвучені можливості, що 

розповідають іншу історію. Вони відверто інтертекстуальні та стереофонічні» [332, с. 

17]. Наратори в казках французьких письменниць мають власні історії, мотиви, 

дотримуються певних філософських поглядів, а казки вступають в діалог одна з 

одною.  

Французькі казки мали значний вплив у сусідній Німеччині. Фольклорні казки 

існували в Німеччині та німецькомовних країнах Центральної Європи з давніх давен. 

Проте, як стверджує відомий дослідник німецьких казок Ф. Карлінгер, «немає 

німецьких фольклорних казок, є лише фольклорні казки німецькою мовою» [371, 

c. x]. Близько 1750 р. спостерігається «імпорт» казок французькою мовою з Франції, 

які згодом перекладаються німецькою мовою. Наступним кроком стає ретельне 

редагування перекладених видань, внесення стилістичних правок, що призводить до 

появи Volksmärchen, розрахованих на німецькомовних представників середнього 

класу. Щодо дитячих казок, то першою збіркою для дітей стали твори мадам де 

Бомон, які були перекладені у 1758 р. під назвою «Уроки доброчесності та мудрості 

мадам Марі Лепренс де Бомон».   

Внесок братів Грімм як збирачів фольклору в процес становлення літературної 

казки є незаперечним. Е. Харріс називає братів Грімм архітекторами багатьох наших 

уявлень про казки [332, с. 22-23] та наголошує на їхньому впливі на формування 

казкового канону. Брати Грімм ідеалізували життя простих селян та їх усні оповідні 

традиції. Подібна ідеалізація та ностальгія за усною культурою, яку вони вважали 

простішою та поетичнішою, ніж тогочасна культура, вплинула на стиль та зміст 

казок, які вони включили до своєї збірки. Проста мова, дотримання патріархальної та 



55 

 

 

протестантської ідеології, придатність казок для дитячої аудиторії – основні риси 

казок зі збірки братів Грімм [99, c. 20]. 

Варто зазначити, що роль братів Грімм як збирачів казок зазнала певної 

переоцінки. Хоча вони були одними з перших вчених – збирачів фольклору, які 

документували джерела отриманого матеріалу, проте часто анотації до казок 

складалися лише зі слова ‘mündlich’ (усний), назви регіону, де матеріал був 

записаний, та імені інформатора. До 70-х років ХХ ст. вважалося, що брати збирали 

народні казки у селян, намагаючись дотриматись максимальної автентичності і 

вносячи лише незначні поправки. Проте дослідження німецьких учених [449; 441, с. 

9 – 30] виявили, що це не зовсім так: самі брати Грімм не їздили по країні в пошуках 

матеріалу, основними «постачальниками» фольклорних казок для них були 

представники буржуазії та середнього класу, які приходили до них додому і 

розповідали відомі їм казки. Грімм також отримували варіанти казок поштою від 

друзів та колег. 

Дослідник творчості братів Грімм Х. Роллеке [449], порівнюючи оригінальні 

записи казок, зроблені письменниками (так званий Еленберзький рукопис) з 

надрукованим варіантом, розвінчує міф про автентичний характер фольклорних 

казок, зібраних братами Грімм. Х. Роллеке переконливо доводить, що Грімм не лише 

спиралися на літературні джерела та інформантів-представників середнього класу, а 

й вносили суттєві редакторські правки в тексти казок, відібраних ними для 

публікації. Деякі казки, які не відповідали їх поглядам та філософії, брати Грімм 

свідомо не включали до своїх збірок. 

Казки братів Грімм у тому вигляді, в якому ми їх знаємо, є результатом 50 

років редагування, переважно Вільгельмом Гріммом (перше видання вийшло у 1812 

р., а останнє, сьоме видання збірки було опубліковано у 1857 р.). Подібна стилізація 

фольклорних казок отримала назву ‘Buchmärchen’ (книжкова фольклорна казка), 

тому що вона є чимось середнім між усною і літературною казкою [495, c. 369]. 

Р. Боттігхаймер, яка досліджувала особливості цього процесу, зазначає, що 
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принципові зміни торкнулися гендерних питань, а саме «матері замінили батьків-

лиходіїв, велетні-людожери стали великаншами-людожерками, злостиві жінки 

говорили набагато більше, ніж гарні дівчата й жінки, а гарні дівчата неухильно 

втрачали свою автономність та мову» [247, c. 32]. А. Дворкін наступним чином 

характеризує жінок у казках братів Грімм: «Щоб жінка була гарною, вона повинна 

бути мертвою або якнайближче до цього стану» [289, c. 42]. Характерними рисами 

практично всіх казок братів Грімм є чоловіче домінування та утвердження цінностей 

середнього класу. 

Про схильність братів Грімм до редагування казок писала М. Татар: 

«Вільгельм Грімм демонстрував екстраординарну завзятість щодо редагування. 

Протягом багатьох років він систематично очищав збірку від посилань на 

сексуальність і замасковані зображення кровозмісного бажання» [484, с. 10]. 

О. Робінсон [448, c. 171 – 173] аналізував мовні особливості казок братів Грімм 

з точки зору завдань, які ставили перед собою їх упорядники, а саме: щоб казки 

виглядали автентичними, щоб надати їм наліт старовини, щоб втілити ідеї щодо 

граматично правильної німецької мови та, нарешті, передати їх свідомі або несвідомі 

упередження стосовно гендерних ролей, особливо жіночих. Результати дослідження 

свідчать про те, що лише 10 % казок у збірці Грімм зафіксовані у діалектній формі, 

проте для більшої автентичності брати Грімм додавали в текст казок власні імена та 

вірші, які мали легко пізнаване регіональне звучання. Окрім того, з казок видалявся 

мовний матеріал, який мав не німецьке коріння (зокрема, французьке). 

Цікавими є результати дослідження О. Робінсона щодо лінгвістичних 

особливостей передачі гендерних ролей в казках Грімм. Так, до хлопчиків частіше, 

ніж до дівчаток, звертаються, використовуючи їх справжні імена, імена дівчат 

переважно відображають їхню зовнішність або ситуацію, в якій вони опинилися. До 

хлопчиків відноситься більше загальних імен (зокрема тих, які позначають рід 

занять). Основна частина загальних імен, якими позначають дівчат, 

використовується тільки стосовно гарних дівчат, тоді як до поганих поширені 
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звертання на кшталт “the black, lazy one”. На думку дослідника, це свідчить про 

більшу стереотипізацію дівчат, які не мають індивідуальності, професії, а погані 

дівчата навіть не мають справжнього імені. Подібна тенденція спостерігається і з 

прикметниками: прикметники, які вживаються щодо дівчат, мають обмежену 

кількість, переважають прикметники, які описують зовнішність. Взагалі, крім опису 

зовнішності, до дівчат застосовуються прикметники, що мають відношення до 

моральних якостей та працьовитості, тоді як хлопці, як правило, характеризуються 

прикметниками на позначення товариськості, габаритів та гостроти розуму. 

Дослідник також відзначає наступну закономірність: коли дівчата перетворюються 

на жінок, позитивні прикметники «опиняються під загрозою» [448, с. 173]. 

Дослідження О. Робінсона продемонструвало, що деякі прикметники мають 

різне значення (позитивне чи негативне) в залежності від того, до кого вони 

відносяться. Наприклад, ‘gut’ відносно до жінок означає високоморальний, тоді як 

до чоловіків – добросердечний. Певні прикметники утворюють стійкі 

словосполучення з окремими іменниками, наприклад, ‘böse’, як правило, 

використовується для характеристики злих мачух та відьм, тоді як ‘weise’ позначає 

добрих стареньких, які приходять на допомогу героям. 

Порівняємо два варіанти казки «Білосніжка» братів Грімм, перший з рукопису 

1810 р., а другий – з видання 1812 р. (англомовний переклад яких зроблений 

Дж. Зайпсом): 

1. When Snow White awoke the next morning, they asked her how she happened to 

get there. And she told them everything, how her mother the queen had left her alone in the 

woods and went away. The dwarfs took pity on her and persuaded her to remain with them 

and do the cooking for them when they went to the mines. However, she was to beware of 

the queen and not let anyone in the house. 

2. When Snow White awoke, they asked her who she was and how she happened to 

get in the house. Then she told them how her mother wanted to have her put to death, but 

that the hunter spared her life, and how she had run the entire day and finally arrived at 
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their house. So the dwarfs took pity on her and said: “If you keep our house for us, and 

cook, sew, make the beds, wash and knit, and keep everything tidy and clean, you may stay 

with us, and you will have everything you want. In the evening, when we come home, 

dinner must be ready. During the day we are in the mines and dig for gold, so you will be 

alone. Beware of the queen and let no one in the house.” [539, с. 66] 

Як видно з наведених уривків, другий уривок є більшим за обсягом та містить 

детальнішу інформацію. Зміни, насамперед, стосуються розширення кола обов’язків 

героїні: окрім приготування їжі, вона повинна шити, застилати ліжка, прати, в’язати, 

а також підтримувати чистоту та порядок у будинку. Це цілком відповідає тій ролі, 

яка відводилася жінці в тогочасному суспільстві [78, c. 284]. Цікаво, що і закінчення 

казки, в якій батько з лікарями приходить на порятунок Білосніжки, а потім карає 

злу мачуху та організовує весілля доньки, брати Грімм назвали неправильним і 

змінили.  

Парадоксально, але саме перше видання збірки «Дитячі та сімейні казки» 

найкраще відображає ті ідеали, на яких наголошували брати Грімм протягом свого 

життя, і в першу чергу тому, що казки в цьому виданні піддавалися мінімальним 

правкам. Ці казки, деякі з яких записані на німецькому діалекті, ще не були 

уніфіковані, в них відчуваються індивідуальні  особливості оповідачів, від яких 

Грімм їх отримали, але вони були найбільш автентичними хоча, можливо, і не 

настільки довершеними, як казки з наступних видань. Частина казок з першого 

видання 1812 р. була вилучена з подальших шести видань (зокрема, з 11 казок, 

записаних на різних діалектах, у виданні 1857 р. залишилося лише 6), деякі казки 

публікувалися під іншими назвами або були піддані значним переробкам. Наприклад, 

«Рапунцель» у виданні 1812 р. є досить короткою казкою про дівчину, яка 

завагітніла. Уже в другому виданні 1819 р. вона стає значно довшою, 

сентиментальнішою та без жодних згадок про вагітність героїні. Аналогічним чином, 

жорстокі матері Білосніжки та Гензель і Гретель з першого видання замінюються 

мачухами.  
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Загалом, казки з першого видання збірки «Дитячі та сімейні казки» братів 

Грімм набагато ближче до традиційних фольклорних казок, ніж казки з останнього 

прижиттєвого видання 1857 р., які піддавалися численним переробкам, хоча брати 

Грімм і заперечували цей факт. Так, у передмові до видання 1857 р. Грімм писали 

таке: «Стосовно способу, у який ми збирали казки, точність та правдивість – це те, 

що мало для нас найбільше значення. Точніше кажучи, ми не додавали нічого свого 

та не прикрашали будь-які обставини чи деталі самої історії. Навпаки, ми 

відтворювали зміст у такому вигляді, в якому ми його отримали» [542, c. xxvi]. 

Незважаючи на твердження братів Грімм про відтворення казок у їхньому 

автентичному вигляді, дослідження науковців і просто порівняння казок з різних 

видань свідчять про зворотне. 

Збірки казок братів Грімм протягом більше, ніж століття поступалися за 

популярністю в Німеччині лише Біблії. Проте вони були не єдиними на німецькому 

книжковому ринку. Велику популярність у ХIX ст. мали також казки Л. Бехштайна 

(L. Bechstein), які протягом певного часу мали навіть більші показники продаж, ніж 

казки Грімм. У будь-якому випадку, як зазначають К. Тернер та П. Грінхілл, в історії 

досліджень фольклорних наративів «Дитячі та сімейні казки» братів Грімм стали 

канонічними, незважаючи на скептицизм вчених щодо автентичності збірки в 

частині передачі усної традиції або збереження оригінальності історій [508, c. 1]. 

Внесок братів Грімм у процес становлення літературної казки та формування 

казкового канону є незаперечним. 

 

1.2.2. Особливості естетики постмодернізму, які знайшли відображення в 

сучасних літературних казках 

Г.Х. Андерсен, Дж. Раскін, Дж. МакДоналд, О. Уайльд, Л.Ф. Баум та інші 

письменники вікторіанської доби розширювали горизонти казкового дискурсу та 

готували ґрунт для подальших експериментів, які торкнулися казкового жанру у ХХ 

ст. Говорячи про сучасну літературну казку, насамперед, маємо на увазі 
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постмодерністську казку. Література постмодернізму є надзвичайно цікавим та 

багатоплановим явищем, яке, з огляду на його часові рамки (друга половина ХХ – 

початок ХХІ століття), досі не отримало однозначного трактування з боку 

дослідників. Постмодернізм виступив проти вкорінених умовностей модернізму, 

намагаючись розширити можливості літератури, стерти кордон між реальністю та 

вигадкою. Відмовившись від таких традицій реалізму, як імітація дійсності, 

зв’язність та лінійність оповіді, постмодернізм висунув на передній план такі 

поняття, як безпорядок, фрагментарність, порушення послідовності та відхилення 

від теми. На думку відомого письменника С. Рушді, сучасна література, зокрема, 

його «Сатанинські вірші», є уособленням гібридності, змішування, трансформацій, 

що виникають в результаті нових і неочікуваних комбінацій людей, культур, ідей, 

політики, кінофільмів, пісень [455, с. 4]. Серед теоретиків літератури 

постмодернізму такі відомі вчені, як У. Еко [290; 291], Б. МакХейл [406; 407], 

І. Хассан [335; 336], Л. Хатчеон [352], І. Ільїн [107] Г. Хоффман [347], Т. Вудс [528] 

та інші. 

Постмодерністська епоха характеризується появою феміністської, 

постколоніальної, мультикультурної та мультиетнічної літератури. Традиційні 

літературні жанри також зазнають суттєвих трансформацій, поширеним є жанровий 

синкретизм. Сучасні наукові розвідки присвячені дослідженню таких 

постмодерністських теоретичних питань, які знайшли відображення в художніх 

творах, як гетеротопія, гетероглоссія, двозначність, альтернативні світи, 

метаморфози, інтерсуб’єктивність, симуляція, ідентичність в їх відношенні до 

гендеру, сексуальності та тілесності [439, c. iv]. 

Американський вчений І. Хассан виділяє дві основні тенденції в 

постмодернізмі: невизначеність та іманентність [336, c. 88]. Під невизначеністю 

дослідник розуміє комплексне поняття, яке включає двозначність, уривчастість, 

плюралізм, випадковість, перекручення, дезінтеграцію, зміщення, децентрування 
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тощо. Під іманентністю мається на увазі здатність літератури узагальнювати себе в 

символах, впливати на себе за допомогою власних абстракцій.  

О.А. Бабелюк основною ознакою постмодерністського текстотворення вважає 

сутнісну невизначеність, засновану на мовностилістичних прийомах надмірності, 

нонселекції, перервності, пермутації та викривлення [11, с. 148]. 

Г. Хоффманн, називаючи серед характеристик літератури постмодернізму її 

фантастичний характер, пояснює це наступними причинами: домінування 

ірреального в постмодерністському наративі, необхідність концептуалізації цього 

ірреального відносно того, що можна назвати «реальним» компонентом наративу, 

нарешті, використання категорії фантастичного самими авторами, коли йдеться про 

епістемологію та онтологію постмодерністської літератури [347, c. 225]. Ознакою 

фантастичного, на думку вченого, є трансформація. Фантастичне має трансгресивну 

функцію, розширюючи рамки реального, замінюючи присутність відсутністю і 

заміщуючи відсутність чимось новим [347, с. 225]. 

Ц. Тодоров у своїй роботі «Фантастичне: структурний підхід до літературного 

жанру» [504] розрізняє три види фантастичного: надприродне, коли незвичайна 

подія трапляється одноразово у світі, реалістичному в усіх інших відношеннях; 

дивовижне (світ, який відрізняється від нашого, і де надприродне є нормою); та 

фантастичне, коли читач не може визначити, чи підпадають описувані події під 

категорію надприродного чи дивовижного. За цією класифікацією казка потрапляє в 

категорію дивовижного. 

Х.Л. Борхес зазначав, що наратив може вважатися фантастичним, якщо в ньому 

присутній принаймні один з чотирьох наступних елементів: на зміну реальності 

приходить мрія, наявність твору мистецтва всередині іншого твору мистецтва, 

подорож ймовірніше в часі, ніж в просторі, присутність допельгангера (двійника) 

[415, с. 406]. 

Якщо розглядати фантастичне по відношенню до реального, то воно може 

виступати як категорією екстралінгвістичної реальності, де сприймається як 
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призупинення очікуваного, реального, так і інтратекстуального світу, де символізує 

порушення встановленого порядку. Постмодерністський наратив використовує 

фантастичну модель для подвійного кодування створеного світу, для надання йому 

онтологічної мультивалентності [347, с. 234]. Фантастичне може тлумачитися як 

продовження реального світу, розширення просторово-часових характеристик, може 

включати несподівані події та уявних дійових осіб. Саме цей тип фантастичного, на 

думку Г. Хоффманна, характерний для казок [347, с. 233]. При стиранні межі між 

реальними та вигаданими ситуаціями можна говорити про амбівалентність на рівні 

наративу [11, с. 100]. Представники літератури постмодернізму звертаються як до 

існуючих казок, вносячи до них свої зміни, так і створюють власний, часто псевдо-

казковий світ. 

Багато дослідників, зокрема Б. МакХейл [406], Т. Вудс [528], серед 

особливостей постмодерністських творів виокремлюють тенденцію до асиміляції 

«низького» мистецтва (яке В. Гасс називав «trash phenomenon» [272, с. 61]). Треш – 

це мова, яка містить багато банальностей, заяложених висловів, мовних штампів. Так, 

головна героїня казкової повісті «Білосніжка» відомого американського 

письменника-постмодерніста Д. Бартелма наступним чином відгукується про 

загальновживані слова: 

“Oh, I wish there were some words in the world that were not the words I always 

hear!” [555, с. 12] 

Д. Бартелм при написанні своїх творів використовує фрази з газет та журналів, 

радіопрограм, телепередач, живого спілкування. Подібне «словесне сміття» 

знаходимо у тексті казки «Білосніжка»: 

Sales nationwide are brisk, brisk, brisk. Texas Instruments is down four points. 

Control Data is up four points. The pound is weakening. The cow is calving. The cactus 

wants watering. The new building is abuilding with leases covering 45 percent of the 

rentable space already in hand. The weather tomorrow, fair and warmer [555, с. 125]. 
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Поєднання в одному уривку інформації про ослаблення фунта стерлінгів, 

отелення корови, необхідність поливу кактусів, зведення нового будинку та погоду 

на завтра є типовою рисою художньої манери Д. Бартелма.  

Однією з ознак невизначеності на рівні композиції є фрагментарність, 

відсутність логічного зв’язку між думками, – прийом, досить поширений в сучасних 

літературних казках [82, c. 151]. Надзвичайно фрагментованим є твір М. Фріша 

«Синя Борода». Усі події, які відбуваються в повісті, чергуються з  фрагментами 

судових засідань, допитом свідків у справі про вбивство колишньої дружини 

головного героя: 

- I hereby declare the proceedings closed. The jury will retire to consider the evidence. 

Judgment will be given on Friday at 11 o’clock.  

Reading newspapers helps for a short while: 

The Pope will recover … 

Rosalinde stays dead. 

- Do you often get asked by a visitor where a particular grave is located? I’m not 

talking now of Joyce’s grave, but the grave of some family relative [613, c. 100]. 

Герой намагається позбавитися спогадів про судові засідання, читаючи газети, 

але вони спливають в пам’яті знову і знову. Для розмежування різних фрагментів 

використовуються відступи різного розміру на полях та між рядками. Надзвичайно 

фрагментованою є казкова повість Р. Кувера «Шипшинка», у якій постійно 

переплітаються фрагменти снів головної героїні та різних історій, які фея їй 

розповідає і які є трансформованими варіантами різних казок про Сплячу красуню. 

Поширення в літературі постмодернізму отримав такий прийом передачі 

фрагментованої реальності, як колаж. Д. Бартелм [494, c. 51] називає колаж 

«центральним принципом у всьому мистецтві двадцятого століття», який завдяки 

розміщенню поруч непов’язаних один з одним предметів дозволяє створювати нову 

реальність. У казковій повісті Д. Бартелма «Білосніжка» знаходимо багаточисельні 

випадки використання колажу: 
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SNOW WHITE THINKS: WHY AM I … GLASS … HUNCHED AGAINST THE 

WALL … INTELLIGENCE … TO RETURN … A WALL … INTELLIGENCE … ON 

THE … TO RETURN … HE’S COLD … MIRROR … [555, c. 172] 

          В. Гасс запропонував термін метапроза (metafiction) для позначення оповіді 

про оповідь, тобто оповіді про процес створення літературного твору. Він 

стверджував, що завданням новеліста є не передача, а створення світу за допомогою 

мови [314]. Подальший розвиток це поняття отримало в працях таких теоретиків 

постмодернізму, як Л. МакКаффері та П. Во. Так, Л. МакКаффері [403] стверджував, 

що метапроза – це оповідь про те, як мова утворює значення та надає форму 

навколишньому світу, який є уявною конструкцією. П. Во вважає, що література 

постмодернізму не може «імітувати або представляти світ, проте завжди імітує або 

представляє дискурси, які, в свою чергу, будують цей світ» [520, с. 100]. На думку 

Д. Лоджа, постмодерністська література – це «література про літературу: повісті та 

оповідання, які привертають увагу до їхнього вигаданого статусу та процесу їх 

побудови» [393, с. 206]. У метапрозових творах вигаданий світ звертається до умов 

та методів свого створення.  

Представники метапрози використовують такі наративні структури та 

критичні коментарі, які змушують читачів приділяти увагу власне тексту та 

умовностям, які лежать в основі його побудови. У подібних наративах читачам 

постійно нагадують, що вони читачі, а інколи навіть залучають до процесу 

створення тексту. Критичні коментарі, на думку Д. Лоджа, лестять читачеві, 

ставлячись до нього як до рівного за інтелектом і достатньо досвідченого для того, 

щоб не заплутатись від визнання того, що літературний твір є конструкцією, а не 

зрізом життя [393, c. 207]. Окрім коментарів, до метапрозових засобів належить 

поєднання неспівставних текстових форм, наявність численних наративних рівнів, 

алюзії та інтертекстуальні посилання на інші літературні твори, а також зображення 

головного героя в ролі письменника, дослідника або літературного критика. 
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Досить поширеним у метапрозі є прийом mise en abyme або розповідь у 

розповіді. Наприклад, в оповіданні Дж. Барта «Менелаїада» різні версії однієї 

міфологічної історії (а саме викрадення дружини спартанського царя Менелая Єлени 

Парісом) займають різні наративні рівні, причому одна й та сама історія на кожному 

наступному рівні обростає новими подробицями [83, c. 301]. 

Література може висувати на передній план свою фікціональність різними 

шляхами, зокрема, звертатися до жанрів, чий світ відмінний від реального (фентезі, 

казка, наукова фантастика). Висунення на передній план історії відбувається за 

рахунок постійного нагадування читачеві про вигаданий характер подій, що 

відбуваються. Саме так розгортаються події у творі У. Брука «Нерозказані 

оповідання»: 

“So do you see any sign of a happy ending?” the Prince demanded. 

“Not an ‘ever after’ in sight,” Hansel had to agree. 

“I think that’s just not the end yet,” the Princess offered. 

“What could follow that?” asked Hansel. “It was definitely an ending. I wouldn’t 

call it very well written, but it was definitely –“ 

A bolt of lighting shot out of the blue sky and incinerated Hansel where he stood. 

“I liked it!” Gretel shouted. “It was very well written!” [568, c. 133] 

Діалог героїв казки щодо того, коли ж настане її закінчення, і чи гарно вона 

написана, є типовою метапрозовою стратегією. Інші прийоми можуть включати 

ремарки стосовно способу передачі розповіді (наприклад, особливостей синтаксису 

або розташування тексту на сторінці), літературних кодів, які сприяють розумінню 

літературного послання, або літературних умовностей. Особливістю подібних 

прийомів є їх пародійний характер. 

Представники метапрози вважають, що реальність є різновидом літератури, що 

ми створюємо своє життя так само, як письменник вигадує події художнього світу. 

Автори вигадують наративні ситуації, які підкреслюють фікціональність реальності 

та реальність художньої вигадки. Серед прийомів, які використовуються для цього, 
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можна назвати наділення головного героя ознаками реального автора твору, 

переписування історичних подій відповідно до авторського бачення. Наприклад, 

героями багатьох творів американського письменника Р. Сукеніка є Рон, Ронні або 

Рональд Сукенік. Інколи головним героєм літературного твору стає письменник, 

який намагається створити власний твір.  

Деякі дослідники [352; 453] виділяють історіографічну метапрозу, яка 

допомагає будувати світ шляхом поступового та повторюваного занурення читача в 

розмовні стилі, абстрактні моделі, ландшафти й ту частину різноманітних деталей та 

алюзій, які складають культуру певного часу та місця [453, c. 168]. Наприклад, 

роман А. С. Байетт «Володіння» містить поеми, листи та казки, що імітують твори 

ХІХ ст. 

З поняттям метапрози тісно пов’язане поняття саморефлексивності, яке 

характеризується роздумами щодо місця наративу в художній системі, а також 

наративних стратегій та моделей, які регулюють розгортання наративу. Р. Кувер 

зазначав, що «якщо розповідь історій є центральною для людського досвіду, 

оповідання про розповідь історій або оповідання, які говорять про себе як про 

оповідання, опиняються в центрі також» [383, с. 68].  

Наприклад, в оповіданні М. Етвуд «Яйце Синьої Бороди» [551] 

використовується характерний для метапрози прийом «оповідання в оповіданні». 

Героїня відвідує літературні курси «Форми художнього наративу», де студентам 

пропонується переписати казку братів Грімм «Дивовижний птах» від особи 

котрогось з персонажів. Саме під час роботи над цим завданням героїня намагається 

порівняти казкових героїв з оточуючими її людьми.  

Багато посилань на процес створення літературних творів знаходимо в 

казковій повісті Т. Холта «Білосніжка та семеро самураїв». В наступному уривку 

королева згадує про наративні моделі, яким підпорядковується розвиток сюжету в 

будь-якому творі, включаючи той, дійовою особою якого вона є: 
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‘Narrative patterns,’ she said. ‘Every time there’s a damsel in distress, there has to 

be a hero to rescue her. Newton’s second law, as modified for a narrative environment 

[637, с. 119]. 

Прикладом метапрози є казка А. С. Байєтт «Історія найстаршої принцеси» 

[573], в якій подекуди стирається межа між казкою та теоретичною працею, крім 

того, вплітається персональна історія авторки – оповідача, критика та старшої сестри 

відомої письменниці М. Дреббл. У центрі казки – квест, який містить традиційні 

казкові елементи, такі як: стежка, що проходить через ліс, стара жінка, будиночок в 

лісі, дроворуб, представники тваринного світу, які супроводжують героїню. 

Принцеса характеризується, в першу чергу, як читач: 

She was by nature a reading, not a traveling princess [573, c. 15]. 

Відповідно, з книжок вона знає про квести та їх особливості, і тому 

усвідомлює, що варіанти подальшого розвитку її власної долі досить обмежені. Усі 

ці історії розгортаються за схожим шаблоном: двом старшим сестрам або братам з 

певних причин не вдається досягти мети, і вони перетворюються на камінь, 

занурюються у чарівний сон тощо і залишаються в такому стані, поки їх не 

визволить наймолодший принц чи принцеса, який/ яка успішно проходить усі 

випробовування і отримує бажаний результат. Дівчина усвідомлює запрограмований 

характер її майбутніх вчинків:  

She thought, I am in a pattern I know, and I suspect I have no power to break it, and 

I am going to meet a test and fail it, and spend seven years as a stone [573, c. 16]. 

Опинившись у своєрідній пастці, створеній вже існуючими історіями, 

принцеса постає перед дилемою: або дотримуватися шаблону, або обрати власний 

шлях. Після розмови із скорпіоном вона розуміє, що може сама керувати власною 

долею: 

‘I could just walk out of this inconvenient story and go my own way. I could just 

leave the Road and look for my own adventures in the Forest. It would make no difference 
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to the Quest. I should have failed if I left the Road and then the next could set off. Unless of 

course I got turned into stone for leaving the Road.’ [573, c. 18] 

Принцеса усвідомлює, що в неї є вибір: або слідувати заздалегідь написаному 

сюжету й зустріти неминучу долю, або взяти сюжет під контроль і отримати шанс на 

іншу долю – не настільки очевидну, проте свідомо обрану завдяки власному 

бажанню. Після вагань дівчина таки вирішує не рухатися визначеним наперед 

шляхом, а змінити історію. Не дивно, що в лісі героїня потрапляє до хатини старої 

жінки, адже ще В.Я. Пропп зазначав, що ліс – це аксесуар яги (різновидом якої є 

будь-яка стара відлюдниця) [172, с. 150]. Старенька розповідає їй історію двох її 

сестер (причому з цих розповідей випливає, що середня, а не молодша, сестра вдало 

пройшла всі випробовування і стала королевою після смерті своїх батьків), після 

чого дівчина вирішує залишитися жити в лісі, бути собою і займатися тим, що в неї 

гарно виходить – створювати власні історії. 

Вигаданий характер твору підкреслюється в таких репліках з казки «Червона 

Шапочка» Т. Унгерера: 

“And what happens to my parents and my mean grandmother?” 

“Read the end of this story, and you’ll find out,” said the wolf [498, с. 264]. 

Пропозиція героїні прочитати закінчення історії, в якій вона бере участь, 

демонструє реакцію вигаданого світу на умови свого створення. 

Прикладом метапрозової, саморефлексивної стратегії є розміщення всередині 

повісті «Білосніжка» Д. Бартелма анкети, яка, серед інших, містить такі запитання та 

варіанти відповідей:  

1. Do you like the story so far? Yes ( ) No ( ) 

2. Does Snow White resemble the Snow White you remember? Yes ( ) No ( ) 

3. Have you understood, in reading to this point, that Paul is the prince-figure? Yes ( ) 

No ( ) 

9. Has the work, for you, a metaphysical dimension? Yes ( ) No ( ) [555, с. 88]. 
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Завдяки цій анкеті автор має змогу як коментувати процес викладення історії, 

так і глузувати з читачів та їхніх очікувань, свідомо включаючи абсурдні питання, 

такі, наприклад, як “Do you stand up when you read?” “In your opinion, should human 

beings have more shoulders? ( ) Two sets of shoulders? ( ) Three? ( ) [555, с. 89] 

Подекуди персонажі казкових творів усвідомлюють важливість своєї ролі в 

розгортанні сюжету. У наступному уривку представлені слова мачухи з оповідання 

М. Етвуд «Непопулярні дівчата»:  

You can wipe your feet on me, twist my motives around all you like, you can dump 

millstones on my head and drown me in the river, but you can’t get me out of the story. I’m 

the plot, babe, and don’t ever forget it. [552, c. 11] 

Подібні саморефлексивні коментарі персонажа про своє місце в конкретному 

творі та в літературі взагалі є яскравим прикладом метапрози. 

У постмодерністських творах досить часто обігрується процес створення казок, 

при цьому спочатку використовуються певні усталені шаблони, що відповідають 

очікуванням читачів, і містять події, які, за словами автора, є неминучими, а 

насправді розгортаються зовсім іншим чином: 

In this little house in the big woods, therefore, seven small men live on their own, 

with nobody to look after them. Nobody to clean and tidy; nobody to make them lovely 

home-cooked, low-fat, low-cholesterol meals with plenty of fresh green vegetables and no 

chips or brown sauce; nobody to remind them to take their muddy boots off before coming 

inside; nobody to throw away their favourite comfy old pullovers when they aren’t looking. 

How sad. How terribly, terribly sad. 

Don’t worry, though. All that’s just about to change; because any minute now, a 

poor bedraggled girl will come stumbling out of the bramble thicket twenty-five yards due 

east of the front door. She’ll see the friendly-looking cottage with its cheerfully red front 

door and she’ll make straight for it, like a piranha scenting fresh blood. And in a week or 

so, you won’t recognise the place. It’s inevitable; it has to happen. No power on Earth can 

stop it. 
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Surely …? [637, c. 2] 

У цьому прикладі автор казкової повісті «Білосніжка та семеро самураїв» 

Т. Холт у пародійному ключі описує традиційну казкову схему розвитку сюжету, 

доповнюючи її окремими реаліями сучасного світу, зокрема, такими вимогами до 

здорового харчування, як вживання страв з низьким вмістом жиру та холестерину, 

свіжих зелених овочів. Незвичним також є порівняння Білосніжки, яка прямує до 

червоних дверей будиночку гномів, з піраньєю, яка почула запах свіжої крові. 

Оповідання М. Етвуд «Жила-була» є багаторазовою переробкою першого 

речення казки: 

- There was once a poor girl, as beautiful as she was good, who lived with her wicked 

stepmother in a house in the forest. 

- Forest? Forest is passé, I mean, I’ve had it with all this wilderness stuff. It’s not a 

right image of our society, today. Let’s have some urban for a change. 

- There was once a poor girl, as beautiful as she was good, who lived with her wicked 

stepmother in a house in the suburbs. 

- That’s better. But I have to seriously query this word poor. 

- But she was poor! 

- Poor is relative. She lived in a house, didn’t she? 

- Yes. 

- Then socioeconomically speaking, she was not poor. 

… 

- There was once a middle-class girl, as beautiful as she was good – 

- Stop right there. I think we can cut the beautiful, don’t you? Women these days have 

to deal with too many intimidating physical role models as it is, what with those 

bimbos in the ads. Can’t you make her, well, more average? [552, c. 20] 

Пародійний характер уривку підсилюється пошуком політично коректних 

формулювань щодо місця проживання, фінансового становища та зовнішнього 

вигляду героїні. Подібний підхід зводить нанівець творчий бік справи, і чим далі, 



71 

 

 

тим речення стають коротшими, а в кінці оповідач просто відмовляється 

придумувати цю історію. Крім того, в тексті вживається лексика та мовні звороти, не 

характерні для казкового жанру (напр., socioeconomically speaking, I have to seriously 

query).  

Взагалі, мотиви щодо переписування персонажами (переважно героїнями) 

традиційних сюжетів є доволі поширеними в постмодерністських казках. Змінити 

традиційні сюжетні ролі пропонує Спляча красуня з казки Л. Кевенег «Форум 

принцес»: 

‘Well then,’ said the Sleeping Beauty, ‘we’ll just have to re-write the stories 

ourselves. I’d just love to rescue some good-looking fellow who’s been imprisoned in a 

castle or tower by a wicked uncle or stepfather.’ 

‘That’s a ridiculous plot,’ said Goldilocks contemptuously. 

‘I know,’ said the Sleeping Beauty, ‘but it’s actually the plot of our stories in 

reverse.’ 

‘I hope we’re not just going to reverse the situation,’ said Cinderella. ‘In that event, 

we’d only be reversing the roles of oppressor and oppressed. I don’t want to oppress 

anyone.’ 

All the women nodded in agreement  [646, с. 8]. 

Хоч героїні популярних класичних казок і погоджуються, що проста зміна 

ролей не є достатньо ефективною, на практиці вони демонструють протилежне: 

наприклад, Спляча Красуня та Попелюшка пропонують провести принців лісом, щоб 

тим не було страшно. Проти  усталених стереотипів виступає також Білосніжка, яка 

хотіла б разом з мачухою в її лабораторії займатися фармакологією, а Попелюшка 

після проходження тренінгу з самоутвердження планує провести серйозну розмову із 

своїми зведеними сестрами. 

Особливістю сучасних казкових адаптацій є інкорпорація в них елементів 

критичної літератури. Автори використовують різноманітні текстові стратегії для 

вираження критичних ідей всередині трансформованого казкового твору. Однією з 
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таких стратегій є надання критичних коментарів. Наприклад, німецький автор 

І. Фетчер пише казки, які відрізняються радикальною трансформацією сюжету та 

включають розлогі коментарі. Ось початок його казки «Малий рудий та вовк»: 

As in the fairy tale about The Wolf and the Seven Kids, the wolf also appears in 

Little Red Cap as devious, wicked and mean. His crime – the swallowing of grandmother 

and grandchild – is not motivated by a voracious appetite, nor is it explained sufficiently in 

any other way. The narrator assumes that the wolf is “radically evil by nature”, and here, 

too, one greatly suspects that the assertion of general animal aggression involves an early 

justification of socially conditioned human aggression [608, c. 246]. 

Після такого вступу, який можна розглядати як пародію на літературну 

критику, автор пропонує свій варіант історії про Червону Шапочку, в якому пояснює 

мотиви та поведінку вовка. 

Гібридизація, тобто змішування жанрів, є досить поширеним прийомом серед 

авторів сучасних літературних казок. С. Бекетт називає гібридизацію жанрів 

поширеною традицією серед сучасних казкових адаптацій. Дослідниця зазначає, що 

казка про Червону Шапочку змішується з практично всіма іншими літературними 

жанрами, такими, як поезія, оповідання, повість, дитяча книжка з картинками, комікс, 

а також з новими медіа технологіями, трансформуючись у мультиплікаційні фільми, 

оголошення, мюзикли, художні фільми та відео ігри [234, c. 6]. Додамо від себе, що 

подібна тенденція характерна не лише для казки про Червону Шапочку, а й для 

інших сучасних казок. 

Д. Бартелм у казковій повісті «Білосніжка» використовує фрагменти текстів з 

різних галузей науки, часто з пародійною метою. «Психіатрія, екзистенціалізм, 

літературна критика та фрейдистська психологія належать до його улюблених тем», 

зазначав дослідник творчості письменника Л. МакКаффері [403, с. 104]. Елементи 

психоаналізу пародіюються в наступному прикладі: 

We speculate that he doesn’t want to be involved in human situations any more. A 

withdrawal. Withdrawal is one of the four models of dealing with anxiety. We speculate 
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that his reluctance to be touched springs from that. … Dan does not believe in anxiety. 

Dan speculates that Bill’s reluctance to be touched is a physical manifestation of a 

metaphysical condition that is not anxiety [555, с. 10]. 

Проблема тривожності (anxiety) дійсно виділялася З. Фрейдом серед основних 

психологічних проблем, а одним з її поведінкових проявів є відхід (withdrawal) та 

уникання ситуацій, які викликали приступи тривожності в минулому. Але стосовно 

Біла, ватажка «гномів», ця проблема є цілком надуманою. У наступному уривку з 

казки Д. Бартелма знаходимо алюзії на філософський дискурс М. Гайдеггера: 

… she [Snow White] lives her own being as “not-with” … But the “not-with” is 

experienced as stronger, more real, at this particular instant in time, than the “being-

with”. The incompleteness is an ache capable of subduing all other data presented by 

consciousness [555, с. 76]. 

Буття-в (“being-with”) є одним із ключових понять у роботі М. Гайдеггера 

«Буття і час» [340], під яким автор філософського трактату розуміє сутнісний рід 

буття сущого. Д. Бартелм у своєму творі утворює за аналогією термін “not-with”, 

тобто буття-не-в, яке, на думку автора, відчувається як реальніше та виразніше, ніж 

буття-в. Читачеві, не досить гарно обізнаному з філософською концепцією 

М. Гайдеггера, нескладно сприйняти цей уривок за автентичний філософський 

дискурс. 

Непоодинокі випадки «перекладання» традиційних казок професійним 

жаргоном. Прикладами цього є збірки політично коректних казок Дж. Гарнера [618] 

та юридично коректних казок Д. Фішера [609]. Наприклад, варіація та тему «Сплячої 

красуні» Д. Фішера  виконана у формі юридичного документу – петиції  про 

опікунство, який починається наступним чином: 

The petitioner, Mr. King, hereby requests 

(1) that an order be issued by this Court prohibiting any or all extraordinary or 

heroic measures being taken now or at any time in the future to resuscitate, awaken, or in 

any way revive or sustain by artificial means their relation by blood, Sleeping Beauty; and 
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that no experimental treatment be administered and no persons unknown to this Court 

through its trustees be permitted access to said Beauty [609, c. 23 – 24]. 

 Пародійне поєднання теми та стилю, що належать до різних регістрів, 

підкреслює невідповідність такого дискурсу законам казкового жанру та висміює 

подібний підхід до трансформації традиційних казкових сюжетів. Сатиричний 

переказ змісту казки «Білосніжка» з використанням термінології психоаналізу 

знаходимо в творі В. Прібіла: 

Once upon a time there was a princess. She loved her father, since she had a 

repressed Electra complex. Because she was so beautiful her stepmother, loaded with a 

strong sadistic libidinal component, was seized by sexual envy and she ordered the hunter 

to take Snow White to the forest and thus to her lethal end. But here the queen committed a 

faulty act because the hunter was a fetishist [366, c. 187]. 

Подібне спрощене трактування традиційної казки, яке зводиться до пояснення 

дій персонажів неврозами чи іншими психологічними комплексами, теж можна 

розглядати як сатиричний погляд на казковий жанр. 

Повість Ф. Пулмана «Я був щуром» відкривається газетною заміткою, і в 

подальшому газетні шпальта регулярно з’являються в тексті твору. У повісті 

Т. Холта в рамках одного речення літературний дискурс чергується з економічним: 

The reflection opened its eyes again, looked up at him as if to ask why he’d thought 

it necessary to spoil such a beautiful dream (I know that dream, the accountant thought 

sympathetically, it’s the one about offsetting the costs of a sale of associated property 

against gains incurred on a series of linked sales of business assets spanning two 

consecutive fiscal years) and mumbled, ‘Please wait.’ [637, с. 102] 

Сучасні казки часто порівнюються з палімпсестом. Палімпсест, як відомо, – це 

пергамент, на якому стерли первісний текст і написали новий. З часом первісний 

текст може проступити й навіть ускладнювати прочитання тексту, написаного 

поверх нього. У своїй відомій роботі «Палімпсести: література в другому ступені» 

Ж. Женетт виділяє різні типи міжтекстових відношень. Термін «палімпсест» 
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застосовується до постмодерністських варіантів традиційних казок завдяки 

наявності в них декількох наративних рівнів. 

Характерною рисою творів літератури постмодернізму, зокрема літературних 

казок, є експериментування з простором сторінки: нетрадиційне використання 

великих літер, шрифту, пробілів [68, c. 50]. Наприклад, Т. Холт передає репліки 

Хлопчика-мізинчика літерами, вдвічі меншими за звичайний шрифт: 

Dumpy raised both eyebrows. ‘You givin’ me an order, Tiny?’ he muttered softly. 

Tom Thumb sighed. ‘It’s for your own good. Go on, get a move on. Or are you standing around waiting till you evolve 

into a sentient life form?’ [637, с. 82]  

Графічні засоби допомагають автору у додатковій візуальній ідентифікації 

персонажа. Репліки іншого героя казкової повісті Т. Холта – хлопчика Карла, який в 

результаті експериментів опинився всередині дерев’яної ляльки Піноккіо, 

передаються курсивом: 

Deep inside his wooden brain, a tiny voice was squeaking Hang on, this isn’t right, 

it isn’t fair, let me out! My name is Carl and I’m a human, and where’s my sister and 

brother? But the grain of the wood soaked up the last flickers of neutral energy, and the 

dim spark drenched away into the cold sap. ‘My name is Pinocchio,’ the puppet repeated 

… [637, с. 80]  

Голос Карла, позначений курсивом, звучить лише в голові дерев’яної ляльки, а 

вимовляє вона зовсім інші фрази. Використання курсиву для позначення думок 

героїв характерне для казкових повістей «Червона шапочка» С. Блеклі-Картрайт та 

«Пурпуровий місяць» Д. Вігі: 

A suspicion that had started to rise up inside her that so far, her mind had only flirted 

with, refusing to embrace it. All this had started when Peter arrived … It had to be a 

coincidence … [563, с. 216]. 

Terror filled her in an instant. He is mad, completely insane! She wanted to leap 

from the cart and run back home to her father. He was right about William all along; he’s 
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dangerous and he could hurt me. Another, more horrible thought occurred to her. What if 

he is telling the truth? [723, с. 91] 

Як бачимо, автори використовують вільну пряму думку, а не більш поширену 

в літературних творах непряму думку, роблячи наголос на передачі точки зору 

персонажів, а не наратора. 

У казковій повісті Д. Бартелма «Білосніжка» непоодинокими є випадки 

використання великих літер та жирного шрифту в окремих фрагментах тексту: 

WHAT  SNOW   WHITE  REMEMBERS: 

THE  HUNTSMAN 

THE  FOREST 

THE  STEAMING  KNIFE [555, c. 45] 

Подібні фрагменти є або непов’язаними з основною оповіддю включеннями 

текстів інших жанрів, або ж прикладами колажу, еліпсису (як у наведеному вище 

прикладі) та інших типів фрагментованого дискурсу. Жирним шрифтом позначені 

репліки вовка в казковій повісті «Червона шапочка» С. Блеклі-Картрайт: 

The Wolf came closer. Valerie studied those gorgeous yellow eyes. 

“What … big … eyes … you … have …” she said faintly. 

“The better to see you with, my dear.” [563, c. 220] 

Цікаво, що лише головна героїня має здатність чути репліки вовка, саме тому 

автор графічно відокремлює їх від решти тексту. Автори сучасних казок про Сплячу 

красуню використовують жирний шрифт або курсив для позначення думок 

персонажів:  

Don’t antagonize him, Papa, I thought. A cornered animal is almost as dangerous 

as a wounded one. Did you not teach me this yourself? [602, с. 55] 

Probably, I thought, they’re really only enchanted rats and bats and moles. Or 

Gargle’s family. And then an even twistier idea came to me: Perhaps it’s the dark cave 

that’s the real glamour. 

I shook my head. How am I to know? How will I ever know? [736, с. 108] 
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Варто зазначити, що К. Доукі використовує жирний шрифт для передачі думок 

головної героїні лише у найкритичніших ситуаціях, тоді як Дж. Йоулен [736] 

позначає курсивом практично всі думки феї, від імені якої ведеться оповідь. Казка М. 

Блумлейна «Сніг у багні» містить такий графічний прийом, як підзаголовки, набрані 

великими літерами, які плавно переходять у текст:  

THE KISS 

was something I considered for days [567, с. 30]. 

Усього казка складається з 11 підрозділів. Окрім підзаголовків автор подекуди 

використовує подвійний відступ між рядками. Також ділить на частини свою казку 

У. Брук, проте замість підзаголовків позначає частини трьома зірочками. Знаходимо 

в казці У. Брука і порожні сторінки, які з’являються там, де за логікою мало би бути 

закінчення казки, але вона несподівано продовжується після порожньої сторінки: 

And they lived happily ever af [568, с. 136] 

“Blue!” she remembered in a shout. “His hat was blue and ridiculous, but he wore it 

for me and perhaps I loved him, whatever his name was. Put me down!” And she kicked 

her legs until the young man had to set her back down [568, с. 139]. 

У цьому прикладі фінальна формула переривається на півслові  думкою 

головної героїні, розміщеною на наступній сторінці твору. 

Деякі автори сучасних казок, серед яких М. Етвуд, М. Фріш, використовують 

подвійні відступи між рядками для відокремлення різних фрагментів тексту: 

But all my love ever came to was a bad end. Red-hot shoes, barrels studded with 

nails. That’s what it feels like, unrequited love. 

 

She had a baby, too. I was never allowed. 

 

Everything you’ve ever wanted, I wanted also [552, c. 7]. 
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У цьому прикладі перемежовуються непов’язані між собою згадки «потворної 

сестри» про її нещасливий кінець, дитину Попелюшки, а також звертання до уявної 

співбесідниці.  

У казці Б. Енсор «Попелюшка» листи головної героїні до своєї померлої матері 

написані від руки, із закресленнями та кумедними малюнками. Інші графічні 

картинки, зокрема, містять зображення черевичка Попелюшки у повний розмір. На 

сторінці твору, де описується епізод на балконі, зображені профілі головної героїні 

та героя, а на їхньому фоні – думки, які одночасно з’являються в кожного з них: 

[Prince] Thank goodness she doesn’t know that my mother made me take dance 

classes! 

[Cinderella] Thank goodness he doesn’t know I got a total makeover from my fairy 

godmother! [606, с. 62-63] 

Ці думки виступають продовженням діалогу, який відбувався між героями, а 

використання паралельних конструкцій покликане, за задумом автора, вказати на 

схожість принца та Попелюшки.  

Іншим графічним прийомом, який використовує Б. Енсор у казці 

«Попелюшка», є імітація так-званих «бульбашок» з коміксів, коли фрази 

розташовуються на сторінці так, начебто вони «витікають» з уст героїв. В 

наступному епізоді речення розбите на частини таким чином, що воно графічно 

нагадує східці, якими збігала Попелюшка: 

The mystery girl had gone 

 without 

   even saying 

    goodbye! [606, с. 75] 

Завдяки подібній візуалізації відбувається розширення рамок наративу, 

акцентування уваги читача на окремих подіях та вчинках персонажів, 

вибудовуються певні асоціативні ланцюжки. У казці Дж. Шески «Червоні шортики» 

[699] автор особливу увагу акцентує на матеріальному характері книги: 
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“But you guys are next. Look at the title at the top of the page – ‘Little Red Running 

Shorts’. That’s you.” 

“Let’s go, Wolf. We’re out of here.” 

“Wait. You can’t do this. Your story is supposed to be three pages long. What do I 

do when we turn the page?” [699, с. 9] 

Оповідач звертає увагу персонажів казки на її заголовок і на те, скільки 

сторінок вона має займати. Після відмови Червоних Шортиків та Вовка розповідати 

власну історію сторінки, на яких мала б міститися їхня розповідь, залишаються 

порожніми.  

Пародія та іронія є важливими елементами постмодерністської естетики, 

вони сприяють зменшенню схематичності оповіді, вносять комічні елементи в 

подекуди занадто формалізовані наративи. Пародії можуть стосуватися як окремих 

відомих текстів, так і літературних тем або цілих жанрів. У передмові до збірки 

«Політично коректні  казки» Дж. Гарнера [618] йдеться про те, що традиційні історії 

більше не мають того ефекту, на який розраховували їх автори, тому нові 

«просвічені» часи вимагають нових казок. Іронія, яка відчувається в передмові, 

проявляється в текстах казок, зокрема в таких пародійних перифразах: дроворуб – 

“log-fuel technician” [c. 4]; гноми – “vertically challenged men” [c. 46]; мачуха, 

перевдягнена жебрачкою – “chronologically gifted woman … apparently unfettered by 

the confines of regular employment”, “economically marginalized woman” [c. 51]; 

отруєне яблуко – “chemically and genetically altered”, а недуга, від якої страждає 

принц – «involuntary suspension from phallocentric activity” [c. 53]. Дж. Гарнер наділяє 

гномів промовистим іменем Seven Towering Giants: 

“We are known as the Seven Towering Giants,” said the leader. Snow White’s 

suppression of a giggle did not go unnoticed. The leader continued. “We are towering in 

spirit and so are giants among the men of the forest. … “ [618, с. 48] 

Звернення до карликів як до велетнів, які височіють над іншими людьми 

завдяки силі свого духу, звичайно, викликає пародійний ефект. Пародійно 
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обігрується ім’я Червоної Шапочки в юридично коректному оповіданні-казці 

Д. Фішера «США проти Вовка»: 

Court: Mr. Wolf, are you familiar with an individual known as Little Red Riding 

Hood? 

Mr. Wolf: Red Riding Hook? Nah, I don’t think so. 

Court: That’s Hood, Mr. Wolf, Red Riding Hood. 

Mr. Wolf: Red Riding Hood? Red Riding Hood? No, I don’t think I know of the 

gentleman. Is he any relation to Robin Hood? [609, c. 35]. 

Ігровий ефект викликає лексемна субституція (hook – hood), крім того, Вовк 

приймає Червону Шапочку за особу чоловічої статі (справді, в англійському варіанті 

немає жодних вказівок на стать), ще й проводить паралелі з Робін Гудом. На жаль, в 

українському перекладі подібна словесна гра втрачається. 

У казці Р. Кувера «Мертва королева» використовується такий прийом, як 

травестія, «коли твір із серйозним чи героїчним змістом та відповідною формою 

переробляється ... у твір комічного характеру з використанням панібратських, 

жаргонних зворотів» [143, с. 674]. Гноми всюди супроводжують дівчину, зокрема й 

до подружньої спальні у першу шлюбну ніч: 

The wedding party had ended at midnight. A glass slipper had been ceremonially 

smashed on the last stroke of the hour, and the nine of us – Snow White and I and, at her 

insistence, my new brethren the seven Dwarfs – had paraded to the bridal chamber [592, с. 

57]. 

Загалом, події під час першої шлюбної ночі виглядають настільки 

фантасмагоричними, що читачу залишається гадати, чи все відбувалося в реальності, 

чи лише в уяві Принца: 

The Dwarfs has seemed to pay us no attention … One of them had got stuck in the 

chamber pot and was clumping about in a rage. Another had seemed to be humping a 

goatskin. I’d nuzzled in Snow White’s black tresses, kissed her white throat, whence she’d 

vomited the fateful apple, and wondered … [592, c. 59]. 
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Використання вульгаризму to hump, згадка про нічний горщик, в якому застряг 

один з гномів, асоціація між горлом Білосніжки та її блюванням, яка виникає у 

Принца під час поцілунку, а також подальші події за участю гномів перетворюють 

атмосферу першої шлюбної ночі Білосніжки та Принца на суцільний фарс. 

Д. Бартелм у своїй казковій повісті пародіює процес очікування Білосніжкою 

прекрасного принца: 

Paul? Is there a Paul, or have I only projected him in the shape of my longing, 

boredom, ennui and pain? Have I been trained in the finest graces and arts all my life for 

nothing but this? Is my richly-appointed body to go down the drain, at twenty-two, in this 

horribly boresome milieu, which even my worst enemy would not wish upon me, if she 

knew? [555, c. 108] 

Контраст між піднесеним стилем, в якому Білосніжка описує свою готовність 

до зустрічі з Полом, який у її розумінні є принцом, адже має королівську кров 

(trained in the finest graces and arts, richly-appointed body), і реаліями життя дівчини 

(horribly boresome milieu, ennui and pain, go down the drain) створює сатирично-

комічний ефект. 

Пародія на епізод класичної казки про Червону Шапочку, в якому вовк 

намагається з’їсти дівчину, міститься в казці Дж. Гарнера «Червона Шапочка»: 

The wolf said, “I am happy with who I am and what I am,” and leaped out of bed. 

He grabbed Red Riding Hood in his claws, intent on devouring her. Red Riding Hood 

screamed, not out of alarm at the wolf’s apparent tendency toward cross-dressing, but 

because of his willful invasion of her personal space [618, c. 4]. 

Комічний ефект створюється при поясненні поведінки Червоної Шапочки: її 

обурило не те, що вовк переодягнувся в жіночий одяг, а його свідоме вторгнення в її 

особистий простір. Пародійне звучання отримує ще один класичний мотив – таємної 

кімнати Синьої Бороди та ключа, заплямованого кров’ю, в оповіданні Д. Бартелма 

«Синя Борода»:   
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It was to him that I had entrusted the three duplicate keys to the locked door and the 

eleven additional duplicate keys that I had caused to be made by the village’s second 

locksmith, a M.Becque [554, с. 96]. 

Виготовлення 14 дублікатів ключів, на думку героїні, повинно убезпечити її 

від проблем, якщо вона таки вирішить порушити заборону чоловіка і відкрити 

таємну кімнату. У кінцевому результаті навіть потрапляння до цієї кімнати, а 

головне, побачене там героїнею, пародіює очікування читачів. 

Часто комічний ефект створюється за допомогою парономазії, тобто 

використання слів, різних за значенням, але подібних за звучанням. Наведемо 

приклади парономазії з казкової повісті Д. Бартелма «Білосніжка»: 

“If we can just cross that spit of land there” (gesture with fingers, glitter of 

episcopal rings) “and get to that harlot over there” (sweep of arm in white lacy alb) 

“pardon I meant hamlet, we can perhaps find shelter against this particular vicissitude 

sent by God to break our backs for our sins.” [555, c. 110] 

Змішування паронімів harlot (повія) та hamlet (селище) у мові єпископа 

створює відповідний комічний ефект. У наступному прикладі парономазія 

зустрічається у мові гномів: 

“… it is no wonder we are all going round the bend with this language dinning 

forever into our eyes and ears. …” “I am not going round the bed,” Dan said, “not me.” 

[555, c. 36] 

У цьому прикладі обігруються близькі за звучанням фрази go round the bend 

(з’їхати з глузду) та go round the bed (ходити навколо ліжка).  

Одним з прийомів логіко-лінгвістичної інконгруентності є парадокс. До 

парадоксального висновку приходять гноми при обговоренні їхніх проблем у 

взаємовідношеннях з Білосніжкою: 

Now, what do we apprehend when we apprehend Snow White? We apprehend, first, 

two three-quarter-scale breasts floating toward us wrapped, typically, in a red towel. Or, if 

we are apprehending her from the other direction, we apprehend a beautiful snow-white 
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arse floating away from us wrapped in a red towel. Now I ask you: What, in these two 

quite distinct apprehensions, is the constant? … Why, quite simply, the red towel [555, 

c. 106]. 

Дійшовши висновку, що червоний рушник є невід’ємною частиною 

Білосніжки, один з гномів пропонує наступне вирішення проблеми: він купує всім 

гномам по червоному рушнику, на що інший гном відповідає: 

I don’t want a ratty old red towel. I want the beautiful snow-white arse itself! [555, c. 

107] 

Часом пародія набуває гротескних форм. Наприклад, в  поемі Е. Секстон 

«Хенсель і Гретель» мати фантазує, як краще приготувати власного сина: 

I have a pan that will fit you. 

Just pull up your knees like a game hen. 

Let me take your pulse 

and set the oven for 350. 

Come, my pretender, my fritter, 

my bubbler, my chicken biddy! 

Oh succulent one, 

it is but one turn in the road 

and I would be a cannibal! [702, с. 101] 

Звертання до сина на кшталт “my fritter”, “my bubbler”, “my chicken biddy”, 

“oh succulent one” та зізнання у схильності до канібалізму робить фігуру матері 

гротескно-зловісною, а її материнська любов перетворюється на бажання повністю 

поглинути сина, причому у буквальному розумінні цього слова. Схоже дійство 

відбувається у казковій повісті Д. Бартелма «Білосніжка», коли гноми уявляють, як 

вони засмажують Білосніжку на рожні: 

We dreamed we burned Snow White. Burned is not the right word, cooked is the 

right word. We cooked Snow White over the big fire, in the dream. You remember the 

burning scene in Dreyer’s The Burning of Joan of Art. It was like that, only where Dreyer 
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was vertical, we were horizontal. Snow White was horizontal. She was spitted on a spit 

(large iron bar). The spit was suspended over the big fire. Kevin threw more wood on the 

fire, in the dream. … Clem basted the naked girl with sweet-and-sour sauce [555, c. 115]. 

Сцена смаження Білосніжки навіяна гномам кінофільмом «Пристрасті Жанни 

д’Арк» французького режисера К. Дрейера, назва якого пародійно обігрується в 

творі (The Burning of Joan of Art). Цей уривок є прикладом постмодерністської 

інконгруентності. 

Таким чином, характерними рисами постмодерністських літературних казок є 

асиміляція низького мистецтва шляхом використання банальностей та заяложених 

висловів, фрагментарність, колаж, гібридизація, метапрозові, саморефлективні 

посилання на процес створення літературних творів. Пародія та іронія, які є 

важливими елементами постмодерністської естетики, сприяють зменшенню 

схематичності оповіді та створенню комічного ефекту. До засобів створення 

комічного ефекту належить також травестія, парономазія, пародійні перифрази. 

Завдяки парадоксу досягається логіко-лінгвістична інконгруентність. Для 

постмодерністських казок характерним є широке використання графічних засобів, 

експериментування з простором сторінки. 

 

1.3. Методологічні засади дослідження сучасних літературних казок 

 

1.3.1. Арсенал засобів когнітивної поетики в сучасних дослідженнях  

Серед сучасних когнітивних підходів до аналізу літературних текстів особливе 

місце займає когнітивна поетика (Р. Цур, П. Стоквелл, Е. Семіно), в якій для 

інтерпретації тексту застосовуються принципи когнітивної науки, і яка дозволяє 

отримати чітку картину тексту та контексту шляхом детального аналізу стилю, 

опису та систематизації різних типів знання [76, c. 98]. Когнітивна поетика тісно 

пов’язана з когнітивною лінгвістикою та когнітивною психологією, вона відкриває 

нові можливості для аналізу відносин між автором та читачем.  
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На думку П. Стоквелла [481, с. 6], когнітивна поетика найтісніше пов’язана зі 

стилістикою, її інколи називають літературною лінгвістикою або когнітивною 

стилістикою. Вона передбачає переоцінку традиційних категорій, пов’язаних з 

літературним аналізом, моделює процеси набуття текстовим уривком значення. 

Когнітивна поетика включає, окрім вивчення певного тексту, дослідження його 

зв’язків з іншими зразками в літературній та лінгвістичній системі, а також 

різноманітних ефектів, які виникають в процесі читання твору. Ж.Н. Маслова 

зазначає, що когнітивна поетика приділяє увагу, насамперед, когнітивним стратегіям 

і процесам, що лежать в основі формування та інтерпретації тексту [152, c. 14].    

Т.В. Бовсунівська використовує термін «когнітивне літературознавство», яке, 

на її думку, споглядає текст як суму ментальних просторів, у яких різнорідні 

концепти та образи утворюють фреймові структури, концепти. Метою такого 

дослідження є утворення когнітивної моделі художнього твору, в якій правомірно 

співіснують трансформативні та плинні ознаки, наявні та замовчувані конструкти 

всіх рівнів художнього цілого [29, с. 8]. К.А. Андрєєва [4] розглядає когнітивну 

поетику як нову дисципліну сучасної стилістики.  

До арсеналу засобів, якими оперує когнітивна поетика, та які можна 

використовувати для аналізу літературних текстів, належить стилістична 

актуалізація (foregrounding). Актуалізація  досягається за рахунок використання 

таких засобів, як повтор, незвичайне найменування, інноваційний опис, емфаза, гра 

слів, алітерація тощо, тобто усіх засобів, які можна розглядати як відхилення від 

звичного використання мови шляхом привернення уваги до певного елементу. 

Термін, який був створений ще формалістами (П. Гарвін, Л. Матейка), в когнітивній 

поетиці отримав нове наповнення.  

Дж. Лакофф зазначає, що думки, сприйняття, емоції, когнітивні процеси, 

рухова діяльність та мова взагалі організовані за допомогою структур, які він 

називає гештальтами [378, c. 246]. Гештальти – це структури, які використовуються 

для обробки когнітивної інформації. Вони мають внутрішні відношення між 
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складовими частинами, а також зовнішні відношення з іншими гештальтами, що 

включають накладання одного гештальту на інший або включення одного гештальту 

в інший. Гештальти дозволяють розрізняти прототипічні властивості від 

непрототипічних, а також часто є крос-модальними [378, c. 246-247].  

Гештальти стали основою для розробки ідеалізованих когнітивних моделей 

[379] – структур, за допомогою яких ми організуємо наше знання. Когнітивні моделі 

складаються з відношень між категоріями, які утворюються в певному соціальному 

та культурному середовищі та на основі індивідуального досвіду. Дж. Лакофф 

виділяє п’ять основних типів ідеалізованих когнітивних моделей: пропозиціональна, 

образно-схематична, метафорична, метонімічна, символічна [379, c. 284]. Когнітивні 

моделі, які поділяються групами людей, стають культурними моделями. Культурні 

моделі відрізняються не лише у представників різних національностей, а й окремих 

соціальних груп, які мають спільне розуміння певних питань і належать до одного 

дискурсивного середовища. 

Активація релевантного знання відбувається завдяки прототипам – елементам 

понятійних категорій, які мають максимальну кількість атрибутів цієї категорії, при 

цьому ці атрибути є спільними для найбільшої кількості елементів цієї категорії і не 

є спільними для елементів контрастуючої категорії [496, c. 44]. Прототипи – більш 

типові елементи понятійних категорій, навколо яких групуються інші елементи. 

Приналежність об’єкта до певної категорії визначається його подібністю до 

прототипу, при цьому прототипні елементи одних категорій максимально 

відрізняються від прототипних елементів інших категорій. Поняття прототипу 

відіграє важливу роль у семантичних дослідженнях (E. Rosch, L. Coleman, 

D. Geeraerts). 

Р. Гіббс [263, c. 37-38] вважає, що прототипи не є фіксованими ментальними 

образами узагальненого досвіду, натомість, вони є динамічними структурами, які 

базуються на індивідуальних контекстах. На його переконання, мова не активує 

фіксовані прототипні концептуальні образи, а вказує на енциклопедичне знання, з 
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якого утворюються концептуальні значення безпосередньо під час читання тексту. 

Наприклад, читачі можуть з’ясувати, що окрема інтерпретація певного тексту 

відрізняється від їхнього знання про певний жанр. Але ця оцінка базується на 

нагадуванні читачу про попередні тексти цього жанру, а не здійснюється шляхом 

звертання до якогось абстрактного прототипу жанру. 

Серед інших понять, якими оперує когнітивна поетика , – схеми та сценарії. 

Схема (schema) – це когнітивний образ, який містить узагальнення на основі 

виявленої подібності у випадках вживання [513, c. xviii]. Багаторазове використання 

певних об'єктів або дій у певній послідовності призводить до виникнення подібних 

схем, які є шаблонами для впорядкування специфічної інформації [496, c. 216]. 

Дослідники також виділяють образи-схеми (image schema), під якими маються на 

увазі рекурентні динамічні моделі перцептивних інтеракцій і рухових програм, які 

надають когерентність і структуру нашому досвіду [362, c. xiv]. Автори 

“Оксфордського довідника з когнітивної лінгвістики» визначають образ-схему як 

конденсований опис перцептивного досвіду з метою накладання просторової 

структури на концептуальну структуру [496, c. 214]. Образ-схеми існують як 

повторювані моделі незалежно від інших концептів і поєднують інформацію з різних 

модальностей. 

Схеми можуть модифікуватися наступним чином:  

1) реструктуризація знань (створення нових схем, які базуються на тих, які вже 

існують); 

2) збереження схеми (у випадку, коли нові факти вписуються в існуючі схеми); 

3) посилення схеми (коли нові факти підкріплюють та посилюють існуючі 

схеми); 

4) розростання схеми (додавання нових фактів до існуючих схем, які 

розширюють їх рамки); 

5) руйнування схеми (коли має місце концептуальна девіантність); 
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6) оновлення схеми (модифікація фактів, яка призводить до зміни зв’язків між 

елементами схеми) [481, c. 79]. 

У літературному контексті можна використовувати схеми, які містять знання 

про навколишній світ, текстові та мовні схеми. Схеми, які містять знання про 

навколишній світ, важливі для дослідження контексту, текстові схеми відображають 

наші очікування щодо порядку та структурної організації знань про навколишній 

світ, а мовні схеми – відповідні форми лінгвістичної організації та стилю. 

Відхилення від останніх двох схем викликає девіацію дискурсу, яка, в свою чергу, 

може призвести до оновлення схеми [481, c. 80]. 

Мова має концептуальну залежність, тобто низка слів у реченні набуває змісту 

не завдяки словниковим дефініціям, а випливаючи з ідей та асоціацій, які ці слова 

викликають у свідомості читачів або слухачів. Концептуальна структура, яка 

видобувається з пам’яті для допомоги в розумінні певних висловлювань – це модель, 

яка отримала назву сценарію (script) [481, c. 77]. Сценарії можуть бути ситуативними 

(сценарій у ресторані), особистими (роль пасажира, який скаржиться) або 

інструментальними (як включити комп’ютер). Для розуміння певного наративу 

читачі повинні спочатку визначити, який сценарій є найбільш придатним для 

описуваної ситуації та яким чином його слід модифікувати для потреб конкретної 

ситуації. Існують певні механізми, які обробляють інформацію і які дозволяють 

створити правильний сценарій, придатний для конкретної комунікативної ситуації. 

Йдеться про структури, які дозволяють людям встановлювати зв’язок між новою 

інформацією та існуючими очікуваннями з метою передбачення майбутніх подій, а 

також такі, які дозволяють встановлювати зв’язки між різними подіями та виявляти 

схожість між ними [263, c.34]. 

Сценарій складається із слотів, які мають безпосереднє відношення до опису 

ситуації, а саме: реквізити, учасники, вхідні умови, результати, послідовність подій. 

Слоти заповнюються відповідними лексичними одиницями. Сценарії можуть бути 

представлені наступними типами текстів: 
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1) наративний, для якого характерними є семантично марковані каузативні 

відносини; 

2) аргументативний з прагматично маркованими каузативними відносинами; 

3) дескриптивний, що характеризується семантичними адитивними відносинами; 

4) пояснювальний (expository) з властивими йому прагматичними адитивними 

відносинами [263, c. 81]. 

Теорія сценаріїв може застосовуватися для визначення ступеню зв’язності 

тексту. При трансформаціях сюжетів, зокрема, казкових, відбувається руйнування 

сценарію, яке, як правило, призводить до його оновлення. 

Кращому розумінню наративу читачем сприяє теорія дейктичного зсуву. 

Теорія дейктичного зсуву передбачає, що художній наратив складається з низки 

дейктичних полів [312, c. 46]. Дейктичне поле – це набір дейктичних фраз, які 

належать до спільного дейктичного центру, який в художньому творі пов’язаний з 

персонажами або наратором [481, c. 47]. Відповідно до теорії дейктичного зсуву, 

читачі прив’язують просторово-часові та інші координати дейктичних полів не до 

власного дейктичного центру, а до дейктичного центру певного персонажа 

художнього твору. Опинившись всередині вигаданого світу в результаті першого 

дейктичного зсуву, читач починає рухатися між дейктичними полями різних 

персонажів твору. 

На думку Е. Сігала [470, с. 15], саме зміна дейктичних центрів по ходу 

розгортання оповіді привертає увагу читачів до наративу, дозволяючи їм переживати 

події з різних точок зору. 

Дослідниками виділяються такі види зсуву дейктичного центру:  

1) Перцептивний зсув – введення літературних голосів за допомогою 

презентативних структур (Once there was …), іменникових фраз, які 

виступають підметами, та перцептивних предикатів. Часто перцептивним 

зсувам передують просторові.  
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2) Просторовий зсув – позначається предикатами руху, локативними та 

просторовими прислівниками. 

3) Темпоральний зсув – будь-яка зміна часу та виду дієслів, вживання локативних 

прислівників. 

4) Відносний зсув – маркерами відносного дейктичного центру є власні імена та 

форми звертання, оціночні прикметники та прислівники, які вказують на 

авторський голос, вирази ввічливості та маркери модальності (it seems to be, it 

might be). 

5) Текстуальний зсув – назви розділів, параграфи та інші графічні засоби; 

посилання на інші відрізки тексту за допомогою дискурсної анафори (In the 

last chapter), використання предикатів, які описують процес написання тексту 

(I am writing to you from); зміна авторського голосу, наратора. 

6) Композиційний зсув – зовнішні фактори (обкладинка, використання тексту в 

певному контексті (наприклад, у класі), маркери, які вказують на певний 

регістр (список дійових осіб на початку п’єси) [481, c. 53]. 

Теорією, яка досліджує ментальні образи, які виникають у читачів в процесі 

читання твору, є теорія можливих світів (М.-Л.Рьян, Є. Семіно). Адже текст – це не 

лише послідовність подій, які відбуваються в текстовому світі, але й інші події, які 

уявляються, є бажаними або гіпотетичними, але так і не реалізовуються. Відома 

дослідниця можливих світів М.-Л. Рьян [457] наголошує, що еквівалентом реального 

світу в художніх творах виступає світ текстуальної референції (‘textual reference 

world’), який реалізується в літературі як текстовий реальний світ (‘textual actual 

world’). Навколо цього світу вибудовуються різноманітні текстові альтернативні 

можливі світи (‘textual alternative possible worlds’), зокрема, такі: 

1) епістеміологічні світи – світи знань або того, що персонажі вважають 

правдивим у їхньому світі; 

2) світи зобов’язань – зобов’язання та заборони як з боку вищої інстанції, так і з 

боку самих персонажів; 
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3) світи бажань – бажані альтернативні стани, які персонажі хотіли б реалізувати 

в текстовому альтернативному світі; 

4) світи намірів – плани персонажів, спрямовані на свідому зміну їхніх світів [457, 

с. 109]. 

Окрім того, М.-Л. Рьян виділяє в окрему категорію фантастичні світи, що 

охоплюють мрії та фантазії персонажів, на тій підставі, що під час сну, фантазії або 

галюцінації персонажі вірять в реальність подій, що відбуваються. А.П. Бабушкін 

серед можливих світів виокремлює максимально наближений світ, потенційний світ, 

світ сумнівів, здогадок і гіпотез, світ можливих альтернатив, світ пропонованих дій 

та антисвіт [12]. Таким чином, будь-який текст можна розглядати як динамічну 

комбінацію текстового реального світу та альтернативних можливих світів. 

Наближеність альтернативних можливих світів до текстового реального світу 

визначається доступністю його певних умов, а саме: 

1. доступністю об’єктів (чи мають об’єкти можливого світу такі самі властивості, 

як об’єкти реального світу, чи співпадають об’єкти двох світів); 

2. доступністю часу (чи альтернативний світ існує в такому ж часі та має таку ж 

історію, як і реальний світ); 

3. доступністю природи (чи відповідають закони природи альтернативного світу 

фізичним, логічним та математичним законам реального світу); 

4. доступністю мови (чи співпадають мова та когнітивні процеси в двох світах) 

[481, c. 95]. 

 В межах кожного можливого світу може існувати будь-яка кількість 

дейктичних полів, й читач, відповідно, може рухатися як між дейктичними полями 

одного світу, так і між альтернативними можливими світами текстового світу.  

Дослідники вивчають питання можливості існування однакових реалій (у тому 

числі персонажів) у різних світах. У. Еко висуває такі критерії так званої 

транссвітової ідентичності: якщо реалія в одному світі відрізняється від свого 

«прототипу» в іншому світі лише неістотними рисами, а не своєю сутністю, і якщо 
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існує однозначна відповідність між прототипом та його варіантом в іншому світі, то 

дві реалії можуть вважатися ідентичними, навіть якщо вони існують у різних світах 

[290, c. 229]. Якщо ж прототип та його варіант суттєво відрізняються, то, на думку 

У. Еко, це випадок омонімії, яка характерна для літературних пародій. 

З теорією можливих світів пов’язана теорія текстових світів. 

Основоположником теорії текстових світів став Пол Верт (Paul Werth). У теорії 

текстових світів під світом мається на увазі складний когнітивний комплекс, мовна 

подія, в якій беруть участь принаймні два учасники. Згідно з цією теорією, будь-який 

дискурс можна розглядати на трьох взаємопов’язаних рівнях [263, с. 130]. Перший 

рівень – дискурсивний світ, що складається з двох або більше учасників, які беруть 

участь у процесі комунікації (безпосередньої, на відстані, письмової тощо). Це 

можуть бути двоє співрозмовників у бесіді, автор листа та його адресат, автор та 

читач. Фактори, які впливають на формування дискурсивного світу, включають 

«персональний» багаж кожного з учасників, який складається з пам’яті, знань, 

намірів тощо. Згідно з теорією текстових світів, дискурсивний світ в художніх 

творах утворюється завдяки комунікації читача, який подумки перетворюється на 

актанта цього світу, з ментальним образом наратора, що формується в його уяві. 

Ментальний образ наратора наділяється деякими читачами рисами реального автора 

твору, тому надана ним інформація вважається такою, якій можна довіряти, а сам 

наратор – надійним джерелом, як і інші учасники дискурсивного світу. Завдяки такій 

спільній позиції читач будує ментальні образи тексту з тієї ж точки зору, що й 

наратор [316, c. 130]. Навіть якщо цілком очевидно, що гетеродієгетичний наратор є 

вигаданою фігурою, читачеві доводиться приймати всю надану ним інформацію, 

необхідну для створення низки ментальних репрезентацій тексту. Інше питання 

полягає в тому, наскільки успішно читачі занурюються у текстовий світ. Ступінь 

співпереживання, симпатії до наратора варіюють у різних творах і є одним з 

предметів дослідження когнітивної лінгвістики та когнітивної поетики. 
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Наступним рівнем є текстовий світ, який створюється учасниками дискурсу. 

Він складається з елементів, за допомогою яких будується світ (world-building 

elements), та суджень, які сприяють розгортанню функцій (function-advancing 

propositions) [316, c. 36, 56]. До першої групи належить орієнтація в часі та місці, 

створення персонажів та інших об’єктів, що населяють текстовий світ. Елементи 

другої групи сприяють розгортанню та створюють динаміку оповіді, вони 

складаються зі станів, дій, подій та процесів, а також тверджень щодо предметів або 

персонажів текстового світу. Час визначається часо-видовими формами дієслів, 

часовими прислівниками та прислівниковими конструкціями, місце – локативними 

прислівниками та конструкціями, а також іменними групами, що позначають місце. 

Персонажі та об’єкти визначаються іменними групами (включаючи власні імена) та 

займенниками.  

Нарешті, третій рівень у теорії текстових світів займають підсвіти, які 

створюються як учасниками дискурсу, так і героями текстового світу. Маркерами 

появи нового світу є зміна місця дії, переміщення вперед-назад у часі, пряма мова, 

модальні дієслова, умовні конструкції тощо. 

П. Стоквелл виділяє такі текстові підсвіти: 

1. дейктичні підсвіти включають ретроспекцію, погляд у майбутнє, а також інші 

ситуації, які передбачають «відхід» від поточної текстової ситуації (наприклад, при 

переході на пряму мову); 

2. підсвіти, що виражають певне ставлення (підсвіти бажань, вірувань, цілей); 

3. епістемологічні підсвіти – гіпотетичні світи, які виражають можливість чи 

ймовірність (маркерами яких виступають допоміжні дієслова would, will, should, 

умовні конструкції if … then тощо) [481, c.140]. 

Одним з різновидів дискурсивного світу в теорії текстових світів є ментальний 

простір (Ж. Фоконьє). Під ментальним простором розуміємо короткотривале 

когнітивне зображення стану справ, створене на основі, з одного боку, текстових 

даних, а з іншого – загальних знань читача [299, с. 11]. Відправним пунктом будь-
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якої послідовності ментальних просторів є базовий простір, який містить 

інформацію з попереднього тексту або загальновідому інформацію. Інформація з 

базового простору може модифікуватися або слугувати основою для створення 

нових ментальних просторів. Нові простори утворюються за допомогою 

просторових конструкторів, які вказують на зв’язок нових просторів з тими, з яких 

вони походять. Ж. Фоконьє виділяє два основних види зв’язку, що існує між 

ментальними просторами, а саме часовий та епістеміологічний (онтологічний статус 

одного ментального простору по відношенню до іншого) [299, с. 72]. 

П. Стоквелл виділяє чотири основних типи ментальних просторів: 

1) часові простори (теперішній час або зміщення в часі в минуле чи майбутнє, яке 

позначається прислівниками часу та часовими формами); 

2) просторові простори (географічні простори, що позначаються прислівниками 

місця та дієсловами руху); 

3) простори діяльності (професійна, наукова сфери діяльності тощо); 

4) гіпотетичні простори (умовні та гіпотетичні ситуації, нереалізовані 

можливості та плани) [481, c. 96]. 

Теорія ментальних просторів отримала подальший розвиток у вигляді теорії 

концептуальної інтеграції (теорії змішування/ блендингу) (Ж. Фоконьє, М. Тернер 

[300]). Концептуальна інтеграція або змішування (blending) – це базова когнітивна 

операція,  в якій задіяні дві або більше концептуальні структури. Ці структури, так 

звані вихідні простори, відображаються у родовому або загальному просторі, в 

якому стає очевидною спільна інформація, що міститься в цих просторах. Звідси ця 

інформація проеціюється у змішаний простір, в якому її елементи об’єднуються та 

починають взаємодіяти. З цього моменту виникає нова структура з новим змістом, 

яка вже не тотожна інформації, що міститься у вихідних просторах. При змішуванні 

певні риси з двох або більше вихідних просторів проеціюються у новий змішаний 

простір, який є незалежним від вихідних просторів і який, в свою чергу, може стати 

вихідним простором у нових структурах при утворенні нових значень. Змішування 
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складається з трьох етапів: композиція (composition), тобто поєднання елементів 

вихідних просторів, завершення (completion), в ході якого відбувається формування 

нового змішаного простору за рахунок фонових знань, когнітивних та культурних 

моделей, та розвиток (elaboration), який передбачає наступне ментальне 

моделювання змішаного простору [300, с. 314]. У випадку ж концептуальної 

метафори відбувається мапування із вихідного домену (source domain) у цільовий 

домен (target domain), у якому задіяні лише два простори. Варто зазначити, що 

вихідний та цільовий домени у теорії концептуальної метафори можуть відігравати 

роль двох вихідних просторів у теорії змішування. Проте змішування є більш 

складним процесом, адже у ньому задіяні принаймні чотири простори (два вихідних, 

загальний та змішаний). 

Процес змішування світів відбувається, зокрема, при такому явищі, як 

інтертекстуальність. Якщо один текст має багато запозичень з іншого тексту або 

якщо один сюжет переноситься в зовсім інший контекст, або у випадках сіквелів 

персонажі, сюжети, місце дії та теми переносяться з оригінального середовища до 

нового змішаного простору, в якому складові елементи отримують нове значення. 

При цьому оригінальні когнітивні моделі можуть зазнавати суттєвих змін.  

Теорія контекстуальних фреймів К. Еммотт [293] подібна до теорії текстових 

світів, але в ній основну увагу зосереджено на процесі побудови контекстів у 

літературних світах та ролі читача в цьому процесі, а саме на тому, як його знання, 

припущення та вміння робити висновки доповнюють (а інколи і змінюють) значення 

слів. К. Еммотт під контекстуальним фреймом розуміє ментальний запас інформації 

щодо певного контексту, який будується з самого тексту та висновків або припущень, 

які робляться на його основі [293, с. 121]. Коли персонажі та місце дії пов'язані з 

певним контекстом, відбувається так звана прив'язка (binding). У випадку, коли 

певний контекстуальний фрейм стає основним фокусом уваги для читача, 

відбувається висунення цього фрейму на передній план (priming) [293, с. 123]. 

Відповідно, цей фрейм стає головним фреймом (primed frame). Іншим базовим 
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поняттям у цій теорії є припущення стосовно фрейма (frame assumptions) [293, 

с. 129], які робляться, виходячи з базових схем, щодо фізичних, перцептивних та 

поведінкових факторів у певному контексті (наприклад, що герої у реалістичних 

творах не можуть дематеріалізуватись, що при падінні, нещасному випадку повинна 

надаватися допомога тощо). Звісно, що у жанрах, в яких розгортання сюжету 

відбувається згідно специфічних фізичних, перцептивних та соціальних правил 

(наприклад, казка), припущення повинні враховувати цю специфіку. Висновки в 

межах фрейму (within-frame interference) [293, с. 126] дають змогу поєднувати ці 

припущення щодо контекстуальної поведінки з контекстуальною фреймовою 

інформацією, що допомагає передбачати та пояснювати дії персонажів. 

Контекстуальний моніторинг та висновки в межах фрейму дозволяють збирати 

мінімальну інформацію з кожного речення та створювати навколо нього відповідний 

контекст (адже кожне речення не може містити інформації про головних персонажів, 

час, місце і т.п.).  

Існує також поняття «передбачуваний фрейм» (projected frame) – це ментальні 

образи контекстів, які містяться у висунутому на передній план контексті, але є 

недостатньо деталізованими для того, щоб читач розглядав їх як головний фрейм 

[263, с. 148]. Цей фрейм може утворюватися з дескриптивної інформації, що 

з’являється під час діалогів персонажів або в основній частині твору. Передбачувані 

фрейми бувають ретроспективними (реконструюють ситуацію, яка вже мала місце) 

та планованими (передають майбутні події від імені персонажа, який їх планує).  

Іноді відбувається переоцінка ролі персонажів, залежних від сценарію (як 

правило, другорядних), а також переоцінка їх ідентичності (перехід з другорядних до 

головних дійових осіб). У випадку, коли у персонажів формувалися хибні уявлення 

стосовно певних подій, читач може не брати цю інформацію до уваги. Подібне 

відхилення текстової інформації (text override) є важливою рисою когнітивної теорії, 

адже це свідчить про можливість переважання знань над змістом речення у певних 

сюжетних ситуаціях. Таким чином, контекстуальна фреймова теорія не пропонує 
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єдиної інтерпретації тексту, а головну увагу приділяє процесу читання та 

використання наявних або отриманих з попередніх контекстів знань та зроблених на 

їх основі висновків.   

Д. Макінтайр [408, c. 117] пропонує алгоритм процесу читання та сприйняття 

художнього твору із зістосуванням теорії дейктичного зсуву та контекстуальних 

фреймів. У повсякденному житті наше дейктичне поле прив’язане до 

безпосереднього контексту в реальному світі й висунене на передній план. Коли ми 

починаємо читати художній твір, наше дейктичне поле відходить на задній план, і 

ми фокусуємо свою увагу на вигаданих дейктичних полях персонажів твору. Коли 

ми натрапляємо на інші дейктичні поля в межах художнього твору, ми переходимо 

до тих полів, які висуваються на перший план за допомогою лінгвістичних і 

контекстуальних засобів. Якщо процес читання переривається, або персонажі в своїх 

коментарях посилаються на реальний світ читача, наш дейктичний світ знову 

прив’язується до контексту реального світу. Те ж саме відбувається і після 

закінчення читання твору. Цей алгоритм дає наукове пояснення процесів читання та 

сприйняття творів читачами. 

 

1.3.2. Наратологічний інструментарій літературних досліджень: від 

класичної до когнітивної та трансмедіальної наратології 

Вагомий внесок в дослідженні літературних творів належить наратології, яка 

досліджує теорію оповіді. Німецький вчений А. Нюннінг виокремлює такі підходи 

до наратології: контекстуальні, тематичні та ідеологічні підходи до наратології в 

літературних студіях; феміністична наратологія; трансмедіальне застосування 

наратології; прагматична та риторична наратологія; когнітивна наратологія; 

постмодерністська та постструктуралістська наратологія; лінгвістичні підходи до 

наратології; філософські наративні теорії та інші міждисциплінарні наративні теорії 

[426, c. 249 – 251]. 



98 

 

 

Важливе місце в наратології займає проблема співвідношення історії, дискурсу 

та наративу. Так, С. Четмен вважає, що історія – це те, що описується в наративі, а 

дискурс – як описується [258, c. 19]. Ж. Женетт виділяє історію (загальну кількість 

подій, про які розповідається), наратив (усний чи письмовий дискурс, який 

розповідає про події) та нарацію (справжній або вигаданий акт, який призводить до 

появи дискурсу) [318, c. 13]. В. Шмід розглядає чотири поняття: подія, історія, 

наратив і презентація наративу [465, c. 190-192]. Ж. Женетт, слідом за Аристотелем, 

використовує поняття дієгезис, під яким розуміє не послідовність подій (історію), а 

всесвіт, в якому розгортається історія [318, c. 17]. 

Одним з ключових понять у наратології є поняття наратора. Ієрархія нараторів 

за Ж. Женеттом включає первинного екстрадієгетичного  наратора, який веде 

розповідь про первинний дієгетичний світ, вторинного інтрадієгетичного наратора, 

який розповідає про вторинний гіподієгетичний світ і т.д. Наратологічні ролі можуть 

змінюватися, і наратори, які спочатку вважалися екстрадієгетичними, можуть 

виявитись інтрадієгетичними. За ступенем залученості наратора в описуваних ним 

подіях виділяються гетеродієгетичні наратори, які не є частиною світу оповіді, та 

гомодієгетичні, які є персонажами світу оповіді [318]. С. Ленсер пропонує власну 

класифікацію нараторів: наратор, який не є частиною світу оповіді, свідок, який не 

бере участі в подіях, свідок-учасник, другорядний персонаж, один з декількох 

головних персонажів, єдиний головний персонаж [382, c. 160]. 

Проблема суб’єктивності, тобто набір стратегій, які можуть використовуватися 

наративними репрезентаціями для передачі суб’єктивної свідомості своїх персонажів, 

протягом довгого часу знаходиться в центрі уваги дослідників, які оперують трьома 

основними термінами: перспектива, точка зору, фокалізація. Варто зазначити, що в 

наратології перспектива та точка зору позначають схожі поняття. Зокрема, В. Шмід 

зазначає, що точка зору та перспектива – це терміни, які використовуються 

синонімічно та, як правило, означають точку зору та перспективу наративу або 
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наратора [465, c. 89]. На важливості точки зору як модального центру художнього 

твору наголошується в дослідженні І.В. Смущинської [184]. 

Д. Герман, спираючись на дослідження Р. Лангакера та Л. Телмі в сферах 

когнітивної граматики та когнітивної семантики, виділяє параметри побудови 

оповіді, в основі якої лежить поняття перспективи. Серед них статичне або 

динамічне сканування місця дії, визначення його рамок, центральних та другорядних 

фігур, ступеня деталізації, просторової та часової точки зору (віддалена, середня, 

наближена), ступеня об’єктивності/ суб’єктивності тощо [437, c.130].  

У сучасній наратології існують різні підходи до питання фокалізації. На думку 

У. Марголіна, фокалізація в наративі включає текстову репрезентацію специфічних 

існуючих сенсорних елементів текстуального світу оповіді, які сприймаються та 

реєструються (записуються, зображуються, кодуються, моделюються та 

зберігаються) певною свідомістю або записуючим засобом, які належать до цього 

світу [437, c. 42]. Французький дослідник Ж.Женетт, автор даного терміну, виділяє 

такі види фокалізації: нульова фокалізація, тобто оповідь від імені всезнаючого 

автора; внутрішня фокалізація – коли оповідач говорить лише те, що знає персонаж, 

а події передаються з точки зору одного або кількох персонажів; та зовнішня 

фокалізація – оповідач говорить менше, ніж знає окремий персонаж, обмежуючись 

описом поведінки персонажів [317, с. 189].  

Деякі дослідники не погоджуються з таким трактуванням фокалізації. Зокрема, 

М. Бал [225] пропонує об’єднати нульову та зовнішню фокалізацію у єдину підгрупу 

зовнішньої фокалізації (не тому, що події описуються «ззовні», а тому що вони 

передаються з точки зору автора, який знаходиться ззовні по відношенню до оповіді). 

Також дослідниця проводить розмежування між зовнішнім фокалізатором – 

наратором та внутрішнім фокалізатором – персонажем, який знаходиться всередині 

світу оповіді. У. Марголін [437, c. 41] звужує сферу вживання терміну фокалізація до 

безпосередніх учасників оповіді – персонажів та їх ментальної та текстової 

репрезентації світу оповіді. На думку дослідника, наратори не можуть виступати в 
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ролі фокалізаторів, за винятком особливих випадків, коли наратор обмежує свою 

перспективу точкою зору одного з героїв. Тобто подібне трактування фокалізації 

У. Марголіном відповідає внутрішній фокалізації в класифікації Ж. Женетта. Т. Єш 

та М. Штайн [437, c. 59] розглядають фокалізацію як відбір інформації про 

вигаданий світ, що здійснюється автором, тоді як під перспективізацією дослідники 

мають на увазі суб’єктивне сприйняття світу вигаданими персонажами, такими як 

герої оповіді або наратор (тобто процес, який У. Марголін вважає фокалізацією).  

Німецькі дослідники Я. К. Мейстер та Й. Шонерт [437, c.19-40] в рамках 

дослідження наративу та перспективи пропонують модель динамічної наративної 

системи. Наративна репрезентація є функцією інтелектуальних дій, які відбуваються 

у трьох вимірах: сприйняття, відображення та медіація. Функцією сприйняття в 

процесі репрезентації є визначення епістемологічних обмежень. Сприйняття, в 

першу чергу, характеризується таким параметром, як темпорально-просторова 

наближеність, а обмеження виникають при утворенні значної відстані між 

спостерігачем та предметом його спостережень. Факультативними параметрами є 

когнітивний та емоційний контакти. Основною репрезентативною функцією 

відображення є обробка та оцінка інформації, отриманої в процесі сприйняття, яка 

включає визначення когнітивного, емоційного та нормативного відношення до 

об’єкта репрезентації. Додатковими параметрами в цьому випадку є семантичні 

відносини частини-цілого та темпорально-просторове розташування. При медіації 

основною репрезентативною функцією є визначення семіотичних обмежень, що 

регулюють кінцевий результат процесу репрезентації. Саме на цьому етапі 

визначається можливість конкретної семіотичної реалізації, вибирається спосіб та 

засоби артикуляції певного об’єкта. Факультативними у даному випадку стають 

параметри, які були основними у перших двох вимірах, а саме темпорально-

просторові відношення та когнітивні, емоційні та нормативні відношення до об’єкта 

репрезентації.  
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Я. К. Мейстер та Й. Шонерт на основі різних комбінації сприйняття, 

відображення та медіації будують типологію репрезентацій, яка включає 

необмежену та обмежену репрезентації наратора, приховану, відкриту, необмежену 

репрезентації актора/персонажа та змішану репрезентацію наратора та персонажа 

[437, c. 34]. 

Метою когнітивної наратології є дослідження наративів шляхом 

когнітивного моделювання. Наративний дискурс є певною послідовністю (подій, 

станів, об’єктів) у просторі та часі. Для цього виду дискурсу характерним є 

розходження між конкретним часом та місцем читача та віддаленим і абстрактним 

часом та місцем наратора. На думку Д. Германа, когнітивна наратологія має дати 

відповідь на низку основних питань: Які когнітивні процеси сприяють розумінню 

наративу, дозволяючи читачам, глядачам чи слухачам створювати ментальні моделі 

світів, які викликають в них оповіді? Яким чином вони використовують інформацію, 

представлену медіаторами, для реконструкції хронології подій, темпорально-

просторових відносин, персонажів, які беруть участь у цих подіях [345, c. 6]? 

Важливим питанням, яке належить до сфери когнітивної наратології, є 

презентація свідомості в наративі, а саме те, яким чином конструюється свідомість 

вигаданих персонажів наратором та читачем тексту. На думку А. Палмера, 

традиційний підхід до аналізу мовленнєвих категорій надає перевагу категоріям 

прямої думки та вільної непрямої думки, у той же час не приділяючи достатньо 

уваги наративним звітам про акт мислення, які складають переважну більшість 

наративів [432]. Крім того, при надмірному звертанні до вербального компоненту 

практично неохопленими аналізом залишаються епізоди свідомості, які не є 

внутрішнім мовленням і які передають емоції, почуття, судження, навички 

персонажів тощо. Опис поведінки дійових осіб при передачі мотивації та намірів 

також відіграє важливу роль при конструюванні свідомості персонажів нараторами 

та читачами. 

А. Палмер виділяє такі функції наративного звіту про акт мислення: 
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 презентація різноманітних процесів, які відбуваються в свідомості: 

внутрішнє мовлення, сприйняття, відчуття, емоції, візуальні образи; 

 презентація латентних станів свідомості, таких як ставлення, оцінки, 

знання, навички, вірування, бажання тощо; 

 презентація персонажа та його особистості; 

 підбиття підсумків та опис подій, що охоплюють великий проміжок часу, 

з використанням панорамного погляду або телескопічної перспективи; 

 представлення довідкової та контекстуальної інформації: так званого 

негативного знання (інформації, яка відома наратору, але невідома 

персонажу), припущень; 

 представлення групових або спільних думок; 

 вираження консенсусу; 

 інтерпретація, аналіз та судження [432, c. 81 – 85]. 

Читачі з окремих уривків тексту виділяють місця, що передають свідомість 

певного персонажа, вибудовуючи так звану безперервну свідомість (continuing 

consciousness) [432, c. 175]. Результатом застосування фрейму безперервної 

свідомості стають обрамлені наративи (embedded narrative). М.-Л. Рьян під 

обрамленим наративом розуміє будь-яку оповідь, яка виникає в свідомості 

персонажа та відтворюється в свідомості читача [456, c. 320]. Дослідниця вважає, що 

вивчення обрамлених наративів варто проводити на прикладах творів, що 

відносяться до жанрів з найбільш канонічними структурами сюжету, такими як 

народні казки, шпигунські оповідання, трагедії та комедії помилок. 

Обрамлені наративи включають різноманітні перцептивні та когнітивні точки 

зору, ідеологічні погляди, згадки про минуле, плани на майбутнє, вірування, 

бажання, наміри, мотиви дійових осіб та інші компоненти індивідуального наративу. 

Вони перегукуються з баченням художнього твору як поліфонії голосів 

М.М. Бахтіним. Фрейм безперервної свідомості та обрамлені наративи 
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співвідносяться наступним чином: перший є засобом, за допомогою якого будується 

свідомість персонажів, останні є результатом цього процесу [432, c. 183].  

На думку А. Палмера, підхід до аналізу свідомості, який передбачає 

використання обрамлених наративів, є цінним з декількох причин: це є детальний та 

чіткий підхід до всього комплексу свідомості персонажа, який дозволяє уникнути 

фрагментарності попередніх підходів; свідомість персонажів розглядається не лише 

як презентація їх власного внутрішнього мовлення у вигляді прямої та вільної 

непрямої думки, але і як презентація ментального функціонування персонажа 

наратором, зокрема у вигляді наративного звіту про акт мислення; нарешті, тут 

значна роль відводиться читачеві, який реконструює сюжет шляхом попередніх 

припущень та гіпотез стосовно обрамлених наративів персонажів [432, с. 185].  

Вивчення обрамлених наративів персонажів – це вивчення їх свідомості та 

одночасно вивчення контексту цієї свідомості, вивчення ментальних процесів та дій 

одного персонажа поруч із свідомостями інших персонажів. Певною мірою поняття 

обрамленого наративу перегукується з поняттям текстового світу. Наратор 

звертається до обрамлених наративів тоді, коли опису одних лише дій персонажів 

виявляється недостатньо для пояснення мотивації їх вчинків. М.-Л. Рьян зазначає, 

що аналіз казок продемонстрував, що обрамлені наративи, які залишилися 

нереалізованими, як правило, повністю передаються наратором, тоді як реалізовані 

обрамлені наративи часто залишаються імпліцитними для того, щоб уникнути 

дублювання з описуваними подіями [456, c. 328].  

Окрім обрамлених існують подвійно обрамлені наративи (або рекурсивні 

вставки згідно з термінологією М.-Л. Рьян), коли свідомість одного персонажа 

містить свідомість іншого, поруч із обрамленими наративами, є невід’ємною рисою 

індивідуальності літературних персонажів. Взаємовідносини між обрамленими 

наративами та подвійно обрамленими наративами можуть носити різноманітний 

характер: вони можуть співпадати або демонструвати розбіжності, конфліктувати та 
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узгоджуватися. У випадку розбіжностей подвійно обрамлені наративи бувають 

більш або менш точними, ніж обрамлені наративи. 

Групові або колективні думки – це думки, які одночасно виникають у 

невеликої (від двох осіб) групи персонажів в результаті спільно прийнятого рішення. 

Вони можуть розглядатися як сполучені (поєднані) обрамлені наративи. Дії, які 

лежать в основі колективних думок, можуть бути спільними або конкуруючими. 

Важливою функцією такого типу думок є формулювання та підтримання групових 

норм та цінностей. 

Американський психолінгвіст Дж. Верч вважає, що свідомість людей 

необхідно вивчати за допомогою дій, які вони виконують. Він пропонує термін 

“mediated action”, під яким мається на увазі дія, що супроводжується такими 

«інструментами» медіації, як мова, пізнання, та виділяє такі види дій: 

1. Телеологічна дія, під час якої особа для досягнення мети або певного 

стану використовує засоби, які їй видаються підходящими в даній ситуації. 

Головним у цьому випадку є вибір правильної дії серед альтернативних варіантів, 

виходячи з оцінки конкретної ситуації.  

2. Драматургічна дія, коли особа викликає певний образ в аудиторії, 

навмисне приховуючи свою суб’єктивність, керування однією людиною враженнями 

інших людей. 

3. Нормативно-регульована дія відноситься до членів певної соціальної 

групи, які повинні діяти відповідно до норм або загальних цінностей групи. 

Індивідуум може або дотримуватися цих норм, або порушувати їх. 

4. Комунікативна дія передбачає взаємодію мінімум двох осіб з метою 

розуміння ситуації, що склалася, та узгодження майбутніх планів. 

5. Опосередкована дія, в ході якої особи використовують медіативні засоби 

для досягнення певної мети [522, c. 9]. 

Усі вищезгадані дії можуть виконуватися як реальними людьми, так і 

вигаданими героями літературних творів, зокрема, відображатися в їх свідомості. 
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Одним із напрямків сучасної наратології є вихід за межі класичної парадигми 

та аналіз явищ нелітературного характеру. М. Флудерник вважає, що наратологію 

все частіше розглядають як провідну дисципліну в міждисциплінарних дослідженнях  

[307, с. 47]. Усе більше спеціалістів зазначають, що наративні дослідження вже не 

обмежуються вивченням літературних творів, а широко застосовуються в таких 

сферах, як культурні та медіа-дослідження, лінгвістика, історична теорія та 

історіографія, антропологія, філософія, теологія, психологія, педагогіка, політичні 

науки, медицина, право та економіка [311, с. 193]. 

Останнім часом у лінгвістичних і літературознавчих студіях з’явився термін 

трансмедіальна наратологія [502]. Наративність – це трансмедіальний феномен, 

характерний для різних медіа, тому стратегії наративної репрезентації персонажів та 

їх світів теж є трансмедіальними. 

Варто докладніше зупинитися на поняттях «трансмедіальність» та «медіум». 

Трансмедіальність – це явище, яке проявляється в різних медіа. І. Раєвскі пропонує 

наступну класифікацію: «інтрамедіальність» відноситься до одного медіуму; 

«інтермедіальність» – явище, яке виходить за рамки медіума і охоплює принаймні 

два медіа; «трансмедіальність» – відноситься до медіально невизначеного явища, не 

пов’язаного з конкретним медіумом, яке може реалізовуватися засобами цілої низки 

медіа [442]. Інтермедіальність вказує на відношення між медіа, тоді як 

трансмедіальність вказує на явища, характерні для різних медіа. 

Медіум – багатовимірний концепт, який має семіотичну структуру та 

комунікативні функції. З. Шмідт виділяє чотири виміри медіума: семіотичний, 

технологічний, інституційний та медійний [466]. М.-Л. Рьян розглядає медіум як 

семіотичне явище, а також з технологічної та культурної точок зору. Як семіотична 

категорія, медіум характеризується кодами та сенсорними каналами, на які він 

спирається. У рамках семіотичного підходу дослідниця виокремлює вербальний, 

візуальний та слуховий медіум [461, c. 268]. 
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Одним з основних понять, якими оперує когнітивна наратологія, є світ оповіді 

(storyworld). Відомий наратолог Д. Герман визначає світ оповіді як світ, який 

викликається наративом [342, c. 105]. Вперше це поняття розглядалося дослідниками 

теорії текстових світів. Так, Л. Долежел під вигаданим світом розуміє «сукупність 

неактуалізованих можливих станів справ» [284, c. 16].  Вчений називає світ оповіді  

наративним світом, а його наративну та ментальну репрезентацію – відповідно, 

текстом і ментальним образом [284, c. 203]. На відміну від Л. Долежела, М.-Л. Рьян 

під вигаданим світом розуміє не семіотичний об’єкт, а ментальну конструкцію [457, 

c. 19]. Окрім текстового реального світу дослідниця виокремлює власні світи 

персонажів (знань, бажань, зобов’язань тощо). Якщо прихильники теорії можливих 

світів розглядають вигадані світи переважно на матеріалі літературних творів, то 

Д. Герман трактує світ оповіді як трансмедіальне явище. Дослідник визначає світи 

оповіді як «глобальні ментальні репрезентації світів, які викликаються як імпліцитно, 

так і експліцитно наративом, який може набувати форми друкованого тексту, фільму, 

графічної повісті, мови жестів, повсякденної розмови» [342, c. 106]. Концепція світу 

оповіді є трансмедіальною, адже вона може застосовуватися в низці різних медіумів. 

Світи оповіді складаються не лише з подій і персонажів, а й просторових, 

темпоральних, каузальних відносин між ними. 

На відміну від світу оповіді, який, як уже зазначалося, є трансмедіальним 

концептом, наративна репрезентація є залежною від медіума. Основними видами 

репрезентації, які використовуються в різних медіумах, є вербальна та невербальна 

(зображувальна) репрезентація. Різні конфігурації вербальної та невербальної 

комунікації присутні, зокрема, в аудіо-візуальних стратегіях наративної 

репрезентації, характерних для кінофільмів, і у вербально-зображувальних 

стратегіях, характерних для графічних повістей, коміксів тощо. 

Застосування наратологічного інструментарію до аналізу художніх фільмів є 

доволі поширеною практикою останніх десятиліть (Д. Бордуел, С. Четмен, 

Х. Фултон). Наративність, на думку П. Верстратена, закладена у фільмах, бо вони 
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розгортаються в часі. Дослідник вважає час, простір та причинний зв’язок 

основними принципами кінонаративів [419, с. 159]. В. Шмід розмежовує класичне та 

структуралістське визначення наративності, і з точки зору останнього відносить до 

наративів фільми, «тому що зображуване в них має часову структуру та містить 

певну зміну ситуації» [204, с. 14]. 

А. Годро та Ф. Джост стверджують, що аудіо-візуальна репрезентація у 

кінофільмах не може існувати без певної оповідної інстанції, за посередництва якої 

відбувається відтворення подій. Ця інстанція відбирає, організує та представляє 

елементи світу оповіді. Вчені вважають, що немає суттєвої різниці в тому, як назвати 

цю інстанцію (‘shower of images’, ‘grand image-maker’, ‘enunciator’, ‘filmic narrator’) 

[315, c. 61]. С. Четмен вводить поняття «кінематографічного наратора» (‘cinematic 

narrator’), під яким має на увазі низку засобів комунікації, таких як шум, голос, 

музика (слуховий канал) та зображення, кінозйомка й монтаж (візуальний канал) 

[259, c. 134]. С. Четмен поруч з кінематографічним наратором виділяє також 

закадрового наратора, який відповідає за вербальний наратив, та імпліцитного 

автора, який контролює процес репрезентації та відповідних нараторів. Деякі 

представники німецької кінонаратології розвивають ідеї С. Четмена і під 

імпліцитним автором розуміють імпліцитного режисера, а під наратором – камеру 

[464, c. 68-73]. 

Ідея вербально-зображувальної наративної інстанції знайшла продовження 

серед дослідників коміксів. Так, французький вчений Ф. Маріон є автором теорії 

«графічного викладу» (‘graphic enunciation’), яка включає в себе, окрім нарації, коли 

події представляються наратором, також «монстрацію» (monstration), при якій події 

оповіді відбуваються у виконанні самих  персонажів, та «графіацію» (graphiation), 

тобто набір графічних маркерів, які нагадують про присутність інстанції, яка робить 

малюнки [399, c. 36]. 

Наратор є трансмедіальним феноменом, який зустрічається в різних медіа. 

Наратори здійснюють репрезентацію здебільшого у формі вербального наративу. 
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Поширеною є також репрезентація без участі наратора, яка набуває прототипічної 

форми аудіо-візуальної репрезентації у кінофільмах і вербально-зображувальної 

форми в коміксах, авторство якої приписуєься гіпотетичним авторам або авторським 

колективам. 

Характерною рисою нараторів є їх ненадійність. Дж.-Н. Тон розрізняє 

«репрезентаційну ненадійність», коли вигадані факти світу оповіді представлені 

ненадійно, та «оціночну ненадійність», при якій факти оцінюються або трактуються 

ненадійно, тобто йдеться про відмінність між ненадійною репрезентацією світу 

оповіді та ненадійною оцінкою певних елементів оповіді наратором [502, c. 164]. 

 Трансмедіальних вимірів набуває поняття фокалізації. Е. Бреніген, адаптуючи 

поняття фокалізації до кінофільмів, окрім внутрішньої та зовнішньої фокалізації 

пропонує поняття «нефокалізована репрезентація», коли ми дізнаємося про 

персонажів з іхніх дій та слів (так само, як про них дізнаються інші персонажі). При 

зовнішній фокалізації глядач отримує інформацію про персонажа не від самого 

персонажа, а ззовні, тоді як внутрішня фокалізація, яка є більш суб’єктивною, може 

включати сприйняття (кадри, зняті з точки зору персонажа), враження (розмиті 

кадри, зняті з точки зору персонажа  або більш глибокі думки (сни, спогади, 

галюцінації) [250, c. 103]. 

Ф. Джост у намаганні адаптувати поняття фокалізація до кінофільму пропонує 

два додаткових терміни: «окуляризація» (ocularization) та «орікуляризація» 

(auricularization). Якщо фокалізація вказує на когнітивну точку зору, якої 

дотримується наратив, то останні два поняття описують відношення між тим, що 

можна побачити або почути у фільмі, і тим, що бачать або чують його персонажі 

[368, c. 74]. Підхід до фокалізації з урахуванням специфіки коміксів пропонують 

дослідниці С. Хорсткотте та Н. Педрі. На їх думку, категорія фокалізації включає, 

окрім зорової перспективи, аспекти пізнання, ідеологічної орієнтації та оцінки [349, 

c. 331]. 
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Суб’єктивна репрезентація розглядається дослідниками трансмедіально на 

матеріалі різних медіа, зокрема літературних творів та кінофільмів. Д. Кон 

представляє типологію стратегій суб’єктивної репрезентації за участі та без участі 

наратора: «психо-наратив» (дискурс наратора, в якому описується свідомість 

персонажа), внутрішній монолог, який розповідається наратором (ментальний 

дискурс персонажа під виглядом дискурсу наратора), цитований внутрішній монолог 

(імпліцитне або експліцитне цитування здійснюється наративним голосом, який 

звертається до персонажу, якого цитує, у третій особі), і нарешті, автономний 

внутрішній монолог від першої особи, який здійснюється персонажем без 

посередництва наратора [265, c. 15]. 

Одним з аспектів суб’єктивної репрезентації свідомості персонажа є передача 

його ментальних станів. Й. Едер на матеріалі кінонаративу розрізняє п’ять видів 

інтенційних ментальних станів: перцептивна перспектива (спосіб, у який наратор або 

персонаж сприймають певний предмет); епістемічна перспектива (що наратор або 

персонаж знають про певний предмет); оцінна перспектива (як оцінює); мотиваційна 

перспектива (чого наратор або персонаж хоче стосовно предмету); емоційна 

перспектива (емоції, почуття наратора або персонажа щодо певного предмету) [292]. 

Суб’єктивна репрезентація перцептивних аспектів свідомості персонажа часто 

пов’язана з репрезентацією знань, цінностей, бажань, емоцій персонажа. 

Е. Бреніген розрізняє шість основних форм суб’єктивності в кінофільмах: 

роздуми, точка зору (POV), відчуття, уявлення, ретроспекція і ментальний процес 

[251, c. 79]. На думку Я.-Н. Тона, чотири з цих форм (точка зору, відчуття, уявлення, 

ментальний процес) належать до головних аудіовізуально-зображувальних стратегій 

суб’єктивної репрезентації в кінофільмах [502, c. 182]. Маркерами суб’єктивності 

репрезентації без участі наратора, характерними для кінофільма як окремого медіума, 

є накладання кадрів, титри, уповільнений рух, зображення, які обертаються, 

паралельний монтаж, незвичне освітлення та колір [251, c. 90]. 
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1.3.3. Мультимодальний аналіз казкових творів, що поєднують елементи 

декількох семіотичних систем 

Однією з тенденцій останніх років є розвиток мультимодальних досліджень, 

спрямованих на вивчення різних семіотичних систем, за допомогою яких 

утворюється значення. Мультимодальні дискурси – це дискурси, в яких два або 

більше семіотичних модуси взаємодіють, тим самим утворюючи значення [374]. Під 

модусом (mode) мається на увазі набір семіотичних ресурсів, за допомогою яких 

утворюється значення [416, c. 1]. Один з провідних теоретиків мультимодальності 

Г. Кресс визначає модус як «соціально сформований культурний ресурс для надання 

значення. Зображення, письмовий текст, музика, жест, мова, рухоме зображення, 

саундтрек – усе це приклади модусів, що використовуються для репрезентації та 

комунікації» [375, c. 54]. 

Деякі дослідники при аналізі мультимодальних дискурсів  використовують 

термін модальність (modality), про який йшлося вище. Так, дослідниця 

мультимодальної когезії Ч. Ценг зазначає, що у фільмі відбувається складна 

взаємодія  різноманітних модальностей (слів, образів, звуків, кольорів  тощо), з 

комбінації яких складається його значення [509, c. 1]. Г. Кресс та Т. ван Левен 

наголошують, що утворення значення в мультимодальному тексті  (наприклад, 

фільмі) неможливо досліджувати без ретельного аналізу різних модальностей [374]. 

Наприклад, у фільмах усні монологи та діалоги є мультимодальними за своєю 

природою, адже вони складаються з двох модусів: вербального змісту та голосу. 

Вербальні й візуальні модуси часто супроводжуються музичними мотивами, що 

належать до звукового модуса. 

Відомий дослідник кіножанру К. Метц виділяє у кінофільмі п’ять різних 

сигніфікативних субстанцій: фотографічне зображення, яке рухається, записаний 

музичний звук, записані фонетичні звуки, записаний шум і графічний матеріал, 

тобто прізвища членів знімальної групи, титри, різноманітні надписи тощо [410, c. 

90]. 
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Серед основних об’єктів мультимодальних студій – кінофільми, ілюстровані 

книжки, графічні повісті, комікси тощо. Автори мультимодального аналізу 

кінофільму Дж. Бейтмен і К.-Г. Шмідт [228] на основі принципу єдності просторово-

часових відношень виділяють у кінофільмі низку синтагм. Відношення, які існують 

між окремими кадрами, розглядаються у ракурсі проекції, таксису (паратаксис або 

гіпотаксис) та просторово-часового плану [228, c. 181].  

Ч. Ценг [509] пропонує підхід з основним фокусом на крос-модальній когезії. 

Цей підхід передбачає відстежування когезивно пов’язаних персонажів, об’єктів, 

типів дії в межах одного кадру та в різних кадрах, а також об’єднання їх у певні 

конструкції вищого рівня. Об’єктом аналізу є живі та неживі предмети з візуального 

ряду кінофільму, письмовий текст, який можна прочитати з екрану, усне мовлення, 

звук та музика. 

Мультимодальний когезивний аналіз Ч. Ценг передбачає побудову двох типів 

когезивних ланцюжків: ідентифікаційного ланцюжка та ланцюжка дій. Принципи 

побудови ідентифікаційного ланцюжка схожі з тими, які лежать в основі створення 

лінгвістичних когезивних ланцюжків. Елементи ідентифікаційного ланцюжка 

можуть належати до візуального, вербального та звукового модусів. 

Останні емпіричні дослідження доводять, що розуміння наративних структур 

кінофільму значною мірою відбувається за рахунок дій персонажів [412]. Для 

побудови ланцюжка дій варто зупинитися докладніше на типах процесів, які 

зустрічаються в кінофільмах. Ч. Ценг на основі класифікації типів лінгвістичних 

процесів М.А.К. Хеллідея виділяє такі типи кінематографічних процесів: 

транзакційний процес, який демонструє динамічну взаємодію між персонажами або 

персонажами та об’єктами; нетранзакційний процес (демонстрація поведінки 

персонажів без взаємодії з іншими персонажами або об’єктами); процес реагування 

(наприклад, погляд персонажа на іншого персонажа чи об’єкт); вербальний процес 

(діалог або монолог персонажів) та концептуальний процес (розкриття ідентичності 

або відношень частина-ціле персонажів та об’єктів) [509, c. 116]. 
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Взаємозв’язки між побудованими ланцюжками ідентичності та дії 

встановлюються на основі їх функціонально-семантичних відношень, зокрема, між 

учасниками, типами процесів і обставинами. Основним критерієм взаємодії між 

ланцюжками є вимога, щоб принаймні дві ланки одного ланцюжка знаходилися в 

однаковому семантичному відношенні до двох ланок іншого ланцюжка. 

Низка останніх досліджень присвячена взаємовідношенням між текстом та 

ілюстраціями, які є двома різними семіотичними модусами. Якщо традиційно 

аналізом текстів та ілюстрацій займалися різні групи дисциплін, які мали власне 

бачення проблеми і використовували різні підходи й методи дослідження, то в 

рамках мультимодального підходу текст та зображення розглядаються як комбінація 

взаємопов’язаних модусів. Проблемами взаємодії між вербальними та візуальними 

елементами займалися такі дослідники, як Р. Барт, М. Ніколаєва та К. Скотт, 

Р. Мартінек і А. Селвей, Г. Кресс і Т. ван Левен, Т. Ройс, Дж. Бейтмен та інші. 

М.-Л. Рьян наступним чином розмежовує функції мови та зображення: мова 

може передавати темпоральність, зміни, каузальність, думку і діалог, відмінність 

між реальністю та віртуальністю або судження, що протирічять фактам, оціювати 

наратив та передавати оцінки персонажів; зображення ж можуть передавати 

просторові відношення всередині світу історії, зовнішній вигляд персонажів та 

елементів місця дії, проте вони не можуть передавати рух часу, думки, діалог, 

експліцитно передавати каузальні відношення, представляти можливість, умовність, 

протиріччя фактам та робити оцінки [460, c. 19]. 

В основі функціональної граматики М.А.К. Хеллідея [329] лежить ідея, що 

кожна семіотична система функціонує на трьох рівнях. По-перше, вона представляє 

реальність, тобто позначає предмети, ситуації, дії тощо (ідеаційна метафункція). По-

друге, кожна семіотична система встановлює певний соціальний контакт і взаємодію 

з реципієнтом (інтерперсональна метафункція). І, нарешті, вона створює текстову 

структуру з когерентними компонентами (текстуальна метафункція). Візуальна 

граматика Г. Кресса і Т. ван Левена [373] проводить паралелі між текстом та 
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зображеннями, розглядаючи останні на трьох вищезазначених рівнях. Так, на 

ідеаційному рівні глядачі визначають, який фрагмент світу зображений на ілюстрації, 

чи передає вона дію, процес або є просто «концептуальною репрезентацією». На 

інтерперсональному рівні зображення можуть пропонувати глядачеві інформацію 

або вимагати від нього певної дії. Г. Кресс і Т. ван Левен [373] у своєму аналізі 

стосунків між читачем та персонажами зупиняються на наступних чинниках: 

соціальна відстань, ставлення (зокрема, причетність та влада), контакт та 

модальність. Соціальна відстань визначається типом розміщення персонажів (на 

ближньому, середньому або дальньому плані) [373, с. 124]. Ступінь причетності 

залежить від ракурсу, з якого зображений персонаж, і відчуття максимальної 

причетності виникає у читача при зображенні персонажа обличчям до нього. 

Вертикальний ракурс є реалізацією влади: усі об'єкти, на які читач дивиться знизу 

вгору, мають владу, і навпаки, все, на що він дивиться згори донизу, вважається 

«слабким» [373, с. 140]. На текстуальному рівні глядач отримує інформацію щодо 

цінності певних елементів зображення відповідно до їхнього розташування (в центрі 

або по краях). Розташування певних об'єктів поруч може свідчити про їх семантичну 

спорідненість. Семантично значущі елементи зображення виділяються за допомогою 

таких візуальних засобів, як колір, світло, форма, розмір тощо. 

С. Пейнтер, Дж. Мартін і Л. Ансворт [431] розвивають окремі положення 

візуальної граматики Г. Кресса і Т. ван Левена. Зокрема, на інтерперсональному 

рівні окрім соціальної відстані, причетності та влади вони видіяють такі чинники 

системи значень, як фокалізація, емпатія, вплив, близькість, орієнтація, атмосфера та 

градуація. Фокалізація пов’язана з напрямком погляду персонажів, вона може бути 

опосередкованою, якщо напрямки поглядів читача і персонажа співпадають, і процес 

споглядання відбувається «очима персонажа», та неопосередкованою [431, с. 21]. 

Художній стиль, у якому виконана ілюстрація (мінімалістичний, узагальнений або 

натуралістичний), визначає ступінь емпатії з боку читача. Категорія впливу включає 

емоції, які передаються виразом обличчя або положенням тіла персонажа. Такі 
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системи, як близькість та орієнтація, нагадують, відповідно, соціальну відстань та 

причетність, але розглядають відношення між персонажами: близькість визначається 

розташуванням персонажів, тоді як орієнтація – ракурсом персонажів відносно один 

одного [431, с. 17]. Атмосфера пов’язана з вибором кольорів і, в свою чергу, 

складається з таких компонентів, як насиченість, яка залежить від ступеня 

насиченості кольору, «теплота» (контраст між теплими та холодними кольорами) та 

кольорова палітра, яка визначається кількістю використаних при створенні 

ілюстрації кольорів [431, с. 37-38]. Нарешті, система градуації пов’язана з 

масштабуванням (наприклад, зображення перебільшено великого розміру, пропорція 

ілюстрації, заповнена зображенням) та кількістю зображуваних елементів. 

Р. Барт [226] розглядає відношення між текстом та зображенням як 

рівноправні (для позначення яких вживає термін ‘relay’), та нерівноправні, які, в 

свою чергу, поділяє на такі, що підсилюють (‘anchorage’), наприклад, текст посилює 

зображення, та такі, що послабляють (зображення послабляє текст). Б. Спіллнер [477, 

c. 92] розвиває думку Р. Барта стосовно можливих відношень між текстом та 

зображеннями. Текст та ілюстрація є різними семіотичними модусами, кожен з яких 

може відігравати важливу роль у визначенні значення, яке передається іншим 

модусом. Дослідник також виділяє випадки, коли одна семіотична система (текст або 

зображення) набуває функцій іншої системи. Наприклад, текст може передавати 

динамізм за допомогою різноманітних засобів типографського оформлення або в 

буквальному розумінні набувати певної форми для акцентування уваги на значенні, 

яке він передає. Динамізм ілюстрацій досягається за рахунок так званих візуальних 

векторів, тобто експліцитних або імпліцитних ліній, утворених візуальними 

формами в зображенні (наприклад, напрямок руху кінцівок персонажів, їх погляду і 

т.д.). 

К. Шрівер пропонує власну класифікацію відношень між елементами 

документу, які належать до різних семіотичних модусів, які включають, серед інших, 

текст і зображення: відношення, що характеризуються надлишковістю (однакова 
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інформація виражена в двох модальностях), комплементарністю (інформація, що 

міститься в одній з модальностей, доповнює іншу, при цьому обидві модальності 

мають рівну вагу), додатковістю (коли одна з модальностей має яскраво виражений 

домінуючий характер, а інша надає допоміжну інформацію), зіставленням (основна 

ідея формується в результаті несподіваного синтезу або напруги між 

модальностями), нарешті, підготовкою грунту (коли одна модальність надає 

контекст для іншої, прогнозуючи зміст і теми, які будуть представлені пізніше) [467, 

с. 412 - 428]. 

Р. Мартінек і А. Селвей [402] докладно аналізують відношення між текстом та 

зображенням. З точки зору статусу дослідники виділяють рівні та нерівні 

відношення. Рівні відношення, в свою чергу, поділяються на незалежні та 

комплементарні (коли для утворення значення необхідний як текст, так і 

зображення), а нерівні – на такі, де зображення підпорядковується тексту, та навпаки, 

де текст є залежним від зображення. При рівних відношеннях увесь текст 

відноситься до всього зображення, при підпорядкуванні зображення тексту 

зображення відноситься до частини тексту, а підпорядкування тексту реалізується 

переважно через дейксис. Логіко-семантичні відношення Р. Мартінек і А. Селвей 

подяляють на дві великі групи: деталізація та проекція. Деталізація складається з 

уточнення (elaboration), продовження (extension) та розширення (enhancement). Ці 

поняття були запропоновані М.А.К. Хеллідеєм [329, с. 460] для позначення 

відношень між частинами речення, але вони також придатні для опису відношень 

між текстом та зображенням. При уточненні пропонується інше формулювання, 

додаткова інформація, при цьому текст та зображення можуть містити інформацію 

як одного, так і різних рівнів узагальнення (наприклад, зображення може носити 

більш загальний характер, ніж текст, і навпаки). Дослідники, слідом за 

М.А.К. Хеллідеєм, називають такі відношення, відповідно, експозицією та 

екземпліфікацією (наведенням прикладів). Екземпліфікація часто супроводжується 

лексичною когезією, особливо коли йдеться про вживання гіпонімів та меронімів. 
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Відношення розширення пропонують уточнюючу інформацію, пов’язану з часом, 

місцем, способом, причиною, метою та іншими обставинними чинниками. Нарешті, 

відношення продовження передбачають надання нової інформації та пропонують 

альтернативні варіанти розвитку сюжету [402, c.358].  

Т. ван Левен виокремлює такі відношення між візуальними та вербальними 

елементами: 

1. уточнення, яке включає конкретизацію (зображення уточнює текст 

(ілюстрація), текст уточнює зображення (анкоринг (Р. Барт) та пояснення (текст 

перефразує зображення чи навпаки); 

2. продовження: схожість (зміст тексту схожий зі змістом зображення), 

контраст (зміст тексту контрастує зі змістом зображення), доповнення (зміст тексту 

додає інформацію до зображення, і навпаки) [385, c. 230]. 

Окрім відношень між текстом та зображенням, пов'язаних зі змістом (до яких 

належать уточнення та продовження), Г. Штокл виділяє ще два типи відношень: 

просторово-синтаксичні та риторико-логічні. У першому випадку виокремлюються 

послідовні відношення (зображення-текст, текст-зображення або їх чергування) та 

одночасні, коли текст і зображення розглядаються як єдине ціле. Стосовно риторико-

логічних відношень, дослідник зупиняється на координації (семантичні відношення 

між текстом і зображенням базуються на схожості, контрасті, просторово-часовій 

суміжності), ієрархічному зв’язку (один модус керує іншим) та випадкових, 

алюзивних зв’язках [480, c. 214 - 219]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що методологічний арсенал засобів аналізу казкових 

творів є надзвичайно широким. Вони належать до сфери когнітивної поетики, 

наратології, мультимодальних досліджень. Серед інших, це теорія можливих світів, 

теорія текстових світів, теорія концептуальної інтеграції Ж. Фоконьє та М. Тернера, 

теорія контекстуальних фреймів К. Еммотт. Наратологічні підходи передбачають 

виявлення особливостей наратора, фокалізатора, світу оповіді, суб’єктивної 
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репрезентації. Нарешті, в рамках мультимодальних досліджень аналізуються 

відношення між вербальними, візуальними та звуковими модусами в кінофільмах, 

ілюстрованих казках, коміксах та інших мультимодальних дискурсах. 

 

Висновки до першого розділу 

Казковий жанр, який виник в усній традиції на основі фольклорної казки, є 

складним і багатогранним феноменом. Серед основних жанрових ознак фольклорної 

казки дослідники виділяють епізодичну структуру, невизначене місце дії, наявність 

чарівних елементів, схематичність персонажів, подолання головними героями 

перешкод, щасливе закінчення, використання клішованих формул, повторів та 

цифрового символізму. Літературна казка спирається на жанрові архетипи 

фольклорної казки, проте відрізняється більшою деталізацією оповіді, 

психологічною глибиною персонажів, ускладненням чарівно-казкового хронотопу. 

Набір казкових маркерів у літературній казці є нестійким, проте характерною рисою 

є наявність в ній інтертекстуальних елементів. Казковому жанру властивий динамізм 

і здатність до модифікацій, які відбуваються як у міжжанровій площині, що 

призводить до появи таких утворень, як казкова поема, казкова повість тощо, так і 

сюжетних модифікацій.  

Існують різні підходи до дослідження казки. Представники історико-

географічної школи у фольклористиці (А. Аарне, С. Томпсон, Х.-Й. Утер) основну 

увагу приділяють визначенню географічної території поширення, історії, варіантів, 

місця походження та оригінальної форми певної фольклорної казки або групи казок 

шляхом їх компаративного текстового аналізу. Структуралістський підхід 

передбачає виявлення структурних компонентів фольклорної казки як жанру, 

зокрема, функцій дійових осіб та набору ролей казкових персонажів (В.Я. Пропп), 

розробку актантної схеми (А.Ж. Греймас), класифікацію казкових мотивів як 

базових структурних одиниць наративів (С. Томпсон, Є.М. Мелетинський). 

Основним предметом аналізу прибічників психоаналітичного підходу (М.-Л. фон 
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Франц) є символізм казок, які в стислій формі представляють архетипові 

психологічні феномени. Нарешті, феміністичний підхід пов’язаний з дослідженням 

гендерних питань у казковій традиції. Представники феміністичної критики 

(М. Ліберман, С. Гілберт та С. Губар) аналізують роль жінки та жіночого досвіду в 

сучасних казках, виступають проти сексизму та пасивної ідеології.  

 Виникнення літературної казки в Європі пов’язане з іменами таких 

письменників, як італійці Дж. Ф. Страпарола, Дж. Базіле, французькі казкарки  

мадам д’Онуа, яка вважається автором першої французької літературної казки 

«Острів щастя» (1690 р.), мадам де Мюра, мадемуазель де ля Форс. Ш. Перро та 

брати Грімм – визнані класики казкового жанру, автори найвідоміших збірок казок: 

«Історії і казки давніх часів» (1697 р.) Ш. Перро та «Дитячі та сімейні казки» (1812 

р.) братів Грімм. Внесок братів Грімм у процес становлення літературної казки та їх 

вплив на формування казкового канону є незаперечним, незважаючи на перегляд їх 

ролі щодо збереження автентичності фольклорних казок. Дослідники [449; 247; 448] 

переконливо доводять, що Грімм вносили суттєві редакторські правки в тексти казок, 

відібраних ними для публікації, а деякі казки, які не відповідали їх поглядам та 

філософії, свідомо не включали до своїх збірок. 

Сучасна літературна казка багатьма своїми рисами завдячує постмодернізму. 

Поширення в постмодерністській літературній казці отримали такі прийоми, як 

фрагментарність, тобто відсутність логічного зв’язку між думками, різновидом якої є 

колаж, гібридизація або змішування жанрів, інкорпорація в текст казки елементів 

критичної літератури та наративів з інших галузей знань, «перекладання» 

традиційних казок професійним жаргоном (наприклад, юридично коректні казки 

Д. Фішера). Відмітною особливістю сучасних казок є метапроза – оповідь про 

процес створення літературного твору, в якій використовуються такі наративні 

структури, які нагадують читачеві про вигаданий характер подій, що відбуваються, 

змушують приділяти увагу тексту та умовностям, які лежать в основі його побудови, 

а інколи залучають читачів до процесу створення тексту. З поняттям метапрози тісно 
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пов’язане поняття саморефлексивності, яке характеризується коментарями 

персонажа про своє місце в конкретному творі та в літературі взагалі, роздумами 

щодо місця наративу в художній системі, а також наративних стратегій та моделей, 

які регулюють розгортання наративу. Поширеними в постмодерністських казках є 

мотиви щодо переписування персонажами (переважно героїнями) традиційних 

сюжетів.  

Характерною рисою творів літератури постмодернізму, зокрема літературних 

казок, є широке використання графічних засобів, експериментування з простором 

сторінки, нетрадиційне використання великих літер, жирного шрифту та курсиву, 

відступів між рядками. Завдяки подібній візуалізації відбувається розширення рамок 

наративу. Зменшенню схематичності оповіді та створенню комічного ефекту 

сприяють такі важливі елементи постмодерністської естетики, як пародія та іронія, 

які проявляються в текстах казок в пародійних перифразах, промовистих іменах, 

травестії та використанні прийомів логіко-лінгвістичної інконгруентності. 

Існують різноманітні методологічні прийоми дослідження казкових наративів. 

Серед сучасних когнітивних підходів до аналізу літературних текстів особливе місце 

займає когнітивна поетика. До арсеналу засобів, якими оперує когнітивна поетика, 

належить стилістична актуалізація, яка досягається за рахунок використання таких 

засобів, як повтор, незвичайне найменування, емфаза, гра слів тощо, які привертають 

увагу до певного елементу наративу. Когнітивна поетика займається вивченням 

структур, за допомогою яких відбувається організація знання (гештальти, 

ідеалізовані когнітивні моделі) та його активація (прототипи). Для визначення 

ступеню зв’язності тексту може застосовуватися теорія сценаріїв. При 

трансформаціях казкових сюжетів відбувається руйнування сценарію, яке в 

подальшому може призвести до його оновлення. 

Теорія дейктичного зсуву передбачає, що художній наратив складається з 

низки дейктичних полів, і читачі прив’язують просторово-часові та інші координати 
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дейктичних полів не до власного дейктичного центру, а до дейктичного центру 

певного персонажа художнього твору. 

Низка теорій когнітивної поетики пов’язана з текстовими світами. Теорією, яка 

досліджує ментальні образи, які виникають у читачів в процесі читання твору, є 

теорія можливих світів (М.-Л. Рьян, Є. Семіно). У художніх творах поряд з 

текстовим реальним світом існують різноманітні альтернативні можливі світи: 

епістеміологічні, світи зобов’язань, бажань, намірів, фантастичні світи. З теорією 

можливих світів перегукується теорія текстових світів (П. Верт, Дж. Гевінс). Згідно з 

цією теорією, будь-який дискурс можна розглядати на трьох взаємопов’язаних 

рівнях: дискурсивний світ, текстовий світ, який створюється учасниками дискурсу й 

складається з елементів, за допомогою яких будується світ, та суджень, які сприяють 

розгортанню функцій. Третій рівень у теорії текстових світів займають підсвіти, які 

створюються як учасниками дискурсу, так і персонажами текстового світу. 

Згідно теорії концептуальної інтеграції (Ж. Фоконьє, М. Тернер), два вихідних 

простори відображаються у родовому або загальному просторі, де виявляється 

спільна інформація, що міститься в цих просторах, яка проеціюється у змішаний 

простір, в якому її елементи об’єднуються та починають взаємодіяти, утворюючи 

нову структуру з новим змістом.  

Основну увагу в теорії контекстуальних фреймів К. Еммотт зосереджено на 

процесі побудови контекстів у літературних світах та ролі читача в цьому процесі. 

Базовою одиницею теорії є контекстуальний фрейм, тобто інформація щодо певного 

контексту, яку читач отримує з самого тексту та висновків або припущень, які 

робляться на його основі. 

Вагомий внесок в дослідженні літературних творів належить наратології. 

Важливим питанням, яке належить до сфери когнітивної наратології, є презентація 

свідомості в наративі. Аналіз свідомості передбачає використання обрамлених 

наративів, тобто оповіді, яка виникає в свідомості персонажа та відтворюється в 

свідомості читача, подвійно обрамлених наративів, коли свідомість одного 
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персонажа містить свідомість іншого, та поєднаних обрамлених наративів – думок, 

які одночасно виникають у невеликої групи персонажів. 

Наратологію все частіше розглядають як провідну дисципліну в 

міждисциплінарних дослідженнях. Останнім часом у лінгвістичних і 

літературознавчих студіях навіть з’явився термін трансмедіальна наратологія. До 

трансмедіальних феноменів, які проявляються в різних медіа, належать, серед інших, 

світ оповіді та наратор. Наратори розрізняються за типом розповіді 

(екстрадієгетичний, інтрадієгетичний) і за ступенем залученості в описуваних ними 

подіях (гетеродієгетичний, гомодієгетичний). У різних медіа використовується 

вербальна та невербальна (зображувальна) репрезентація за участю та без участі 

наратора. Поширеною практикою останніх десятиліть є застосування 

наратологічного інструментарію до аналізу художніх кінофільмів. 

Однією з сучасних тенденцій є розвиток мультимодальних досліджень, 

спрямованих на вивчення різних семіотичних систем, за допомогою яких 

утворюється значення. Серед основних об’єктів мультимодальних студій – 

кінофільми, ілюстровані книжки, графічні повісті, комікси тощо. Автори 

мультимодального аналізу кінофільму Дж. Бейтмен і К.-Г. Шмідт на основі 

принципу єдності просторово-часових відношень виділяють низку синтагм і 

досліджують відношення, які існують між окремими кадрами в межах цих синтагм. 

Аналіз крос-модальної когезії в кінофільмі, який пропонується Ч. Ценг, передбачає 

відстежування когезивно пов’язаних персонажів, об’єктів, типів дії в межах одного 

кадру та в різних кадрах, а також об’єднання їх у певні конструкції вищого рівня. 

Мультимодальний когезивний аналіз Ч. Ценг передбачає побудову двох типів 

когезивних ланцюжків: ідентифікаційного ланцюжка та ланцюжка дій, між якими 

встановлюються взаємозв’язки. 

Низка останніх мультимодальних досліджень (Г. Кресс і Т. ван Левен, Р. Барт, 

Р. Мартінек і А. Селвей) присвячена взаємовідношенням між текстом та 

ілюстраціями, які є двома різними семіотичними модусами. Виділяються рівні та 
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нерівні відношення, де зображення підпорядковується тексту або текст є залежним 

від зображення. Між текстом та зображенням можуть існувати логіко-семантичні 

відношення уточнення, продовження та розширення. 
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РОЗДІЛ 2 

КЛАСИЧНІ КАЗКОВІ СЮЖЕТИ ТА ЇХ СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

 

2.1. Сучасні казки як трансмедіальний феномен 

 

Хоча трансформації традиційних казкових сюжетів почали з’являтися задовго 

до нашого часу, масового характеру це явище набуло, починаючи з 70-х років ХХ ст.. 

С. Гілберт та С. Губар називають казки, поряд з Біблією та міфами, серед основних 

джерел, які найчастіше піддаються переробці, бо вони представляють та кодують 

культурні цінності у більш прямий спосіб, ніж складні літературні твори [321, с. 36]. 

При цьому варто зазначити, що цей період виявився плідним як для казок з 

модифікованими сюжетами, так і для традиційних казок. В. Джоосен [366, с. 4] 

пояснює казковий ренесанс останньої чверті минулого століття загальними 

процесами, які відбувалися в літературі та літературній критиці, а також у 

суспільстві в цілому, зокрема протестним рухом 1968 р. та другою хвилею фемінізму. 

На переконання дослідниці, секрет успіху жанру казки не в останню чергу полягає в 

тому, що йому вдавалося адаптуватися до змін, які відбувалися протягом століть. 

Однією із «стратегій виживання» була поява так званих гібридних жанрів (казкова 

повість, поема), а зміст найвідоміших казок трансформувався у пародії, сіквели, 

пріквели тощо [366, с. 2]. 

Дж. Зайпс виділяє два види подібного експериментування: трансформація 

класичної казки та об’єднання традиційних конфігурацій із сучасними реаліями в 

рамках невідомих читачу сюжетних ліній [539, с. 178]. Трансформація класичної 

казки передбачає перегляд традиційних мотивів, спрямований на звільнення читача 

від прогнозованого способу сприйняття твору. В процесі трансформації традиційні 

риси та цінності класичної казки не зникають, а отримують нове звучання в новому 

естетичному та соціальному середовищі. Другий вид експериментаторства 

передбачає використання фантастичних елементів для демонстрації мінливості 
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сучасних соціальних відносин. До письменників-експериментаторів належать, 

зокрема, представниці Мерсісайдського жіночого визвольного руху (Merseyside 

Women’s Liberation Movement), які писали казки, в яких піддавалися перегляду 

традиційні цінності, передусім чоловіче домінування та жіноча покірність. Вони 

переробляють такі казки, як «Червона Шапочка», «Білосніжка», «Рапунцель» та інші. 

Переосмисленою називає свою казку «Червона Шапочка» Т. Унгерер [721]. В 

його трактуванні бабуся головної героїні є неприємною, а подекуди і жорстокою, 

адже вона інколи б’є внучку, вовк же, навпаки, живе в замку, має галантні манери та 

пропонує Червоній Шапочці одружитися з ним. Дівчина приймає пропозицію, і все 

закінчується на щасливій ноті. 

 Загалом, якщо говорити про трансформації, яких зазнали класичні казки у 

другій половині ХХ ст., то їх загальною рисою є перегляд традиційних ролей, коли 

героїня з наївної та безпомічної перетворюється на енергійну та винахідливу. Серед 

письменників, які трансформували традиційні казкові мотиви та сюжети, можна 

згадати як сучасних класиків, таких як А. Картер [577; 578; 579], Д. Бартелм [554; 

555], Р. Кувер [591; 592], М. Етвуд [551; 552], так і таких відомих сучасних 

письменників, як Г. Магвайр [665; 666; 667], Дж. Йолен [732; 733; 736], Е. Доног’ю 

[604], Р. МакКінлі [672] та інших, твори яких детально розглядаються в цій роботі.  

С. Боббі зазначає, що завдяки трансформаціям казки отримують друге життя: 

«У цьому полягає краса казок. Їх ніколи не припиняють розповідати, а способи, за 

допомогою яких письменники виражають свої ідеї, видаються безмежними» [297, 

с. 11]. А. Альтманн виокремлює два види казкових трансформацій: пародію та 

«поезію» [215, c. 22 – 23]. Характерними рисами пародії є критика усталених форм, 

зокрема, способів зображення жінок у традиційних казках. «Поезія», яку автор 

називає латинським терміном “poesis”, спрямована вперед, вона створює нове 

значення, наприклад, пропонує позитивні рольові моделі для жінок. 

В. Джоосен задається питанням: якою мірою традиційна казка збереглася в 

сучасних трансформаціях? Дослідниця вважає, що при збереженні деяких 
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традиційних рис кардинально змінюються функції казок: консервативна мораль 

трансформується в антиавторитарні послання; на зміну утопічній функції чарівного 

приходить раціональна ідеологічна критика; проста та лінеарна структура казки 

змінюється колажем, який на перший план висуває свій штучний характер; замість 

схематичних персонажів пропонуються детально розроблені психологічні образи, 

при цьому основна увага зосереджується не на діях, а на психологічному розвитку й 

внутрішньому світі складних образів персонажів [366, c. 303].  

Казка стає тим універсальним жанром, під знаменами якого об’єднуються 

абсолютно різні письменники: і реалісти, і постреалісти, і постмодерністи [191, с. 9 – 

10]. Як зазначає І.М. Колтухова, казка є однією з культурних мов постмодернізму 

[120, с. 3]. Сучасні казки, особливо інноваційні та радикальні за змістом, є 

«незвичайними, винятковими, дивними та неприродними, тому що вони не 

відповідають зразкам, встановленим класичною казкою» [535, с. 208]. Серед 

особливостей сучасних казок М. Татар називає метаморфози, здатність до 

перетворення, постійних змін, яких зазнають казкові персонажі [486, с. 55]. 

Створення нової казки, на думку К. Бернхаймер, - це не просто переосмислення чи 

варіація існуючої форми, а справжнє мистецтво [297, с. 4].  

К. Баккілега вважає, що необхідно переглянути відносини між сучасною 

казкою та іншими жанрами, включаючи фольклорну казку як складову частину її 

гібридності. Сьогоднішні казкові трансформації активують численні – і не зовсім 

передбачувані – інтертекстуальні та загальні зв’язки, які розширюють та 

децентралізують вузьку концепцію жанру, зафіксовану до початку 70-х років у 

популярній культурній пам’яті під впливом кіностудії Діснея [223, c. ix]. У 

глобалізованій економіці початку ХХІ ст. казки створюються та сприймаються як 

інтертекстуальні, мультивокальні та трансмедіальні культурні практики, які 

індивідуально й по відношенню одна до одної викликають узагальнене усвідомлення 

того, що казка як жанр є непростим і неоднорідним утворенням [223, c. 27]. 
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Дж. Зайпс виділяє дві основні тенденції в сучасному процесі трансформації 

казок: перша тенденція – це власне модифікації класичних казок, а друга – це 

створення картин, скульптур, фотографій, пов’язаних з казковою тематикою [542, с. 

137]. Дослідник зазначає, що метою казкових трансформацій є створення нового 

продукту, який інкорпорує критичне та творче мислення автора та відповідає 

зміненим вимогам і смакам аудиторії. Завдяки трансформованим цінностям 

модифікована класична казка намагається змінити погляди читача на традиційні 

схеми, образи та коди. Проте це не означає, що всі трансформації класичних казок є 

вдосконаленнями. Трансформація заради трансформації не обов’язково є зміною у 

кращий бік [536, c. 9 – 10]. К. Бернхаймер погоджується з думкою Дж. Зайпса щодо 

сучасних тенденцій, стверджуючи, що зараз ми є свідками «вибухового впливу» 

казок на мистецтво та літературу [235, с. 104], а С. Боббі зазначає, що твори, чиї 

архетипічні мотиви містять натяк на казковий жанр, набувають досить 

різноманітних форм [297, с. 7]. Найвідоміші казки відтворюються в незліченних 

варіантах, а казковий матеріал викликає численні вербальні та невербальні прояви» 

[366, c. 10]. 

А. Керши у передмові до збірки «Постмодерністські реінтерпретації  казок» 

зазначає, що сучасні мистецькі твори (літературні, візуальні, артистичні тощо) 

відрізняються постмодерністським соціо-історичним забарвленням внаслідок 

«повторення» казкових і фантастичних традицій з відмінностями, метою якого є 

поставити під сумнів однозначність трактувань та епістемічних установок 

достовірності [439, c. iv]. 

К. Кукконен [377, с. 274], говорячи про розвиток жанру казки на початку ХХІ 

ст., зазначає, що він відбувається різними шляхами: інкорпорується в нові жанри (від 

готичної літератури для підлітків до постмодерністського балету, сюрреалістичного 

фільму та живопису) та поширюється за кордони інших медіа (від письмових текстів 

до фільмів, коміксів, цифрових текстів, відео ігор та пісень).  



127 

 

 

К. Баккілега називає казки трансмедіальним та мультимедіальним феноменом, 

адже вони існують в різних медіа, характеризуються різноманітністю семіотичних 

систем, що використовуються для переказу казок, та інтермедіальністю казкових 

адаптацій [223, c. 9]. В останніх роботах дослідників складається узагальнений образ 

казкового жанру як такого, що змінює форму та порушує кордони медіуму (“shape 

shifter and medium breaker”) [294, c. 3].  

Сучасні казки давно вийшли за межі літературного наративу. Місце казок у 

сучасному світі достатньо повно окреслив Д. Хаас: «Фольклорні та літературні казки 

заявляють про себе надзвичайно різноманітним шляхами, не лише в усних та 

літературних наративах, але й також у театрі, лялькових п’єсах, пантомімі, музиці, 

танці, опері, живописі, ілюстраціях, рекламі, тематичних парках, мультфільмах та 

коміксах, графічних повістях, телебаченні, фільмах та відео за участю акторів, 

анімації та гіпертекстуальності в Інтернеті. У деяких формах вони можуть виступати 

завершеними наративами, особливо в усних та письмових оповідях, проте часто 

вони з’являються у вигляді фрагментів, мотивів, алюзій, інтертекстів – казкових 

синекдох» [493, c. xxxviii]. 

Основним об’єктом нашого дослідження є літературні переробки класичних 

казок, які фігурують під різними назвами в дослідженнях різних авторів. 

Процитуємо англійською мовою, тому що українських відповідників багатьох 

термінів не існує: “fairy-tale retelling, reversion, revision, reworking, parody, 

transformation, anti-fairy tale, postmodern fairy tale, fractured fairy tale, and recycled 

fairy tale” [366, c. 9], “remake” [542], “adaptation” [353; 223]. К. Баккілега, 

наприклад, слідом за Л. Хатчеон, зупиняється на терміні адаптація як одній з 

багатьох форм переписування тексту, серед яких цитата, колаж, палімпсест, пародія, 

переклад тощо. 

Л. Хатчеон аналізує адаптацію як продукт і процес, намагаючись відповісти на 

питання «що» адаптується в різних медіа, «навіщо» адаптується (що слугує 

мотивацією того, хто адаптує, і аудиторії, для якої це відбувається), а також 



128 

 

 

значимість для адаптації питань «де» і «коли». Адаптація є обширною 

транспозицією певного твору, яка може включати зміну медіума або жанру, або 

зміни в рамковій конструкції наративу (зокрема, розповідь з іншої точки зору)  [353, 

с. 7]. На думку Л. Хатчеон, адаптація – це форма повтору без копіювання, деривація, 

яка не є похідною, твір другий, але не другорядний [353, с. xvi, 9]. Подібний підхід 

дозволяє розглядати адаптацію не виключно з точки зору зв’язку між двома 

текстами (оригінальним та його імітацією, або гіпотекстом та гіпертекстом за 

термінологією Ж. Женетта), а як переплетіння багатьох текстів, можливо, з різних 

медіа. Крім того, адаптації не лише зазнають впливу прецедентних текстів, але й 

відбувається зворотній процес: вони здатні змінити наше ставлення, внести 

корективи в сприйняття цих текстів. А. Річ визначає адаптацію як «акт оглядання 

назад, погляду свіжим зором, підходу до старих текстів з нового критичного 

напрямку» [444, с. 90]. 

Прочитання певних текстів як адаптацій передбачає аналіз того, як вони 

набувають форму за законами певного медіума і опосередковуються за допомогою 

серії фільтрів, характерних для нових медіа, враховують семіотику кожного медіа, 

органи чуття, до яких вони звертаються, просторово-часові виміри, матеріальну 

структуру з домінуючим кодом  тощо [223, c. 35].  

А.Є. Нямцу називає адаптацію одним із способів трансформації традиційних 

сюжетів, до яких також відносить дописування, обробку, порівняння, продовження, 

створення літературних апокрифів, переказ, адаптацію, переакцентування [162]. При 

дописуванні сюжетна схема залишається незмінною, лише розширюються сюжетні 

ходи та додаються нові епізоди. Мета обробки полягає в наближенні до сучасності 

міфологічно чи історично віддалених подій шляхом переосмислення сюжетів та 

образів. Порівняння образів героїв з іменами історичних чи культурних діячів сприяє 

їх конкретизації, а продовження створюються для того, щоб простежити еволюцію 

героїв або інші гіпотетичні ситуації, відсутні в оригінальному творі. Специфічною 
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формою переосмислення традиційного матеріалу є створення літературних 

апокрифів, в яких традиційні сюжети отримують нове звучання. 

В українській мові термін «адаптація» має основне значення «пристосування» 

до середовища, умов тощо. Тому ми в своєму дослідженні переважно 

використовуватимемо термін «трансформація», основними семами якого є зміни й 

перетворення певних властивостей, що краще описує процеси, які відбуваються із 

сучасними казками. 

 

2.2. «Червона Шапочка»: від «Історії бабусі» до «Найтемнішого бажання: 

власної історії вовка» 

 

Казка про Червону Шапочку, яка виникла в усній народній традиції в часи 

Середньовіччя, а літературний варіант якої вперше з’явився у 1697 р., є дивовижним 

феноменом. Протягом усього цього періоду з’являлося безліч її варіацій, особливо 

плідним виявився кінець ХХ – початок ХХІ ст. Йдеться не лише про казки чи 

оповідання, а й про поеми, п’єси, художні фільми, рекламні оголошення тощо. 

Очевидно, що «Червона Шапочка» залишається однією з найпопулярніших та 

водночас найбільш провокаційних казок. Це можна пояснити тими темами, які 

піднімаються у творі, серед яких проблеми гендерної ідентичності, жорстокості, 

сексуальності, які на різних рівнях доступні для розуміння і дітей, і дорослих.  

Центральним мотивом у казках, які, відповідно до покажчика казкових 

сюжетів Аарне-Томпсона-Утера, належать до типу ATU 333, є насильство щодо 

молодої дівчини, яка іде до лісу за дорученням дорослих або проходить ритуал 

ініціації. Бабусин будинок, в якому відбувається обряд ініціації, знаходиться в лісі, 

який є традиційним місцем проведення цього ритуалу в багатьох народів. Церемонія 

ініціації передбачає, зокрема, ритуальну смерть, часто в пащі символічного 

чудовиська, за якою слідує нове народження вже дорослої людини. 
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Одні дослідники фольклору, серед яких Е. Ленг, Г. Бретт, дотримувалися 

думки, що в основі сюжету «Червоної Шапочки» лежали стародавні міфи про схід та 

захід сонця [381]. Червоний одяг дівчинки асоціювався з сонцем, а вовк виступав 

уособленням темряви. Інші вчені, зокрема М. Йерслей [531, с. 218-221], вбачали 

витоки казки у біблейській історії про те, як пророка Іону проковтнув кит. Саме цієї 

версії дотримується Е. Секстон у своїй поемі «Червона Шапочка», порівнюючи 

Червону Шапочку та бабусю, які опинилися у вовка в шлунку, з «двома Іонами» [701, 

c. 245]. Ще одна група фольклористів, серед яких Л. Бернс [254, с. 31], пов’язувала 

казку про Червону Шапочку з маніхейським вченням про боротьбу сил світла і 

темряви. Проте останні дослідження свідчать про те, що основні елементи казки 

сформувалися в усній народній традиції в кінці епохи Середньовіччя у Франції, 

Тіролі та північній Італії [498, с. 18]. Ш. Перро, створивши свою літературну версію 

казки у 1697 р., запозичив сюжет та дійових осіб з тогочасного фольклору (зокрема, 

з усної народної казки «Історія бабусі»), адаптувавши їх до естетичних стандартів 

вищих класів французького суспільства, які значною мірою відрізнялися від 

народних.  

Саме Ш. Перро вперше одягнув героїню у червону шапочку. Достеменно 

невідомо, чим це було обумовлено, проте відомо, що в ті часи червоний колір 

асоціювався з гріхом, чуттєвістю та дияволом [498, с. 26]. На думку К. Баккілеги, 

Ш. Перро, одягнувши героїню в червоний колір, що асоціюється з дияволом, готує 

читача до жорстокого закінчення казки [222, с. 57]. Б. Беттелхайм наступним чином 

пояснює символізм червоного кольору: «Червоний – це колір, який символізує 

сильні емоції, зокрема сексуальні. Червона оксамитова шапочка, яку бабуся 

подарувала Червоній Шапочці, може розглядатися як символ передчасної передачі 

сексуальної привабливості» [238, c. 173]. Психолог покладає провину на бабусю за 

подарунок, до якого героїня ще не готова. 

У 1812 р. з’явилася «Червона Шапочка» (“Little Red Cap”) братів Грімм. Згідно 

з останніми дослідженнями, цю історію розповіла братам Марія Хассенпфлуг (Maria 
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Hassenpflug), яка мала французьке коріння. Також брати Грімм, швидше за все, були 

знайомі і з казкою Ш. Перро [498, с. 32]. Основна відмінність казки братів Грімм від 

казки Ш. Перро полягає у її щасливій розв’язці: мисливець розрізає вовку живіт, 

рятуючи таким чином Червону Шапочку з бабусею. Брати Грімм запозичили 

мисливця з казки Л. Тіка «Життя та смерть Червоної Шапочки» (1800 р.). Окрім того, 

у казці Грімм є продовження – друга зустріч дівчинки з вовком, під час якої вона 

виправляє свої попередні помилки і разом з бабусею святкує остаточну перемогу над 

вовком (який, нагадаємо, впав з даху в діжку з водою і потонув). Казка братів Грімм, 

таким чином, пом’якшує жорсткий педагогічний ефект казки Ш. Перро, проте 

продовжує застерігати та давати уроки: дівчата повинні бути слухняними та не 

піддаватися сумнівним бажанням. Це відображає трансформації, які відбулися у 

поглядах на виховання дітей у вікторіанському суспільстві.  

Після цього з’являється безліч варіантів казки про Червону Шапочку, але 

темою нашої роботи є сучасні казки, тому докладніше зупинимось на 

трансформаціях казки «Червона Шапочка», опублікованих після Другої світової 

війни. Вони, як правило, розраховані і на дитячу, і на дорослу аудиторії (щоправда, 

найрадикальніші з них призначалися лише для дорослих). С. Бекетт окреслює коло 

тем, які піднімаються в сучасних казках про Червону Шапочку: «Історія Червоної 

Шапочки використовувалася в усі часи для обговорення таких тем, як ініціація, 

незалежність, бунт, сімейні відносини, батьківський авторитет, ставлення до людей 

похилого віку, політкоректність, гендер, статева зрілість, сексуальність, 

зґвалтування, розбещування малолітніх, любов, ненависть, героїзм, жорстокість, 

злочинність, вбивство, смерть, відродження, алкоголізм, обжерливість, канібалізм, 

матеріалізм, індустріалізація, урбанізація, технології, забруднення навколишнього 

середовища, екологія, революція та війна» [234, c. 205]. Як слушно зазначає 

дослідниця, набір тем дійсно є вражаючим. 

Як зазначає Дж. Зайпс [498, с. 59], твори про Червону Шапочку, написані у 

другій половині ХХ ст., можна розділити на три групи. До першої належать твори, в 
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яких головна героїня перемагає вовка без допомоги мисливця чи інших персонажів-

чоловіків. Друга група творів намагається реабілітувати вовка. Нарешті, до третьої 

групи належать незвичні, експериментальні твори, які відходять від традиційних 

наративних форм. Так, до першої групи творів належить феміністична адаптація 

«Червоної Шапочки», створена авторками з Ліверпула (Merseyside Fairy Story 

Collective). Головними героїнями твору виступають Надя та її прабабуся, для яких 

справжню загрозу становить вовк. Але завдяки об’єднанню зусиль та винахідливості 

героїнь вовк виявляється переможеним, а його хутро йде на підкладку червоного 

зимового пальто Наді, яке стає символом хоробрості: 

With the help of her great-grandmother Red Riding Hood skinned the wolf and 

together they made a lining of its fur. “Listen, great-granddaughter,” said the old woman, 

as they worked together stitching the lining into the red cloak, “this cloak now has special 

powers. Whenever you meet another child who is shy and timid, lend that child the cloak to 

wear as you play together in the forest, and then, like you, they will grow brave.” [545, 

с. 254] 

У книжці-картинці «Червона Шапочка» бельгійського автора Е. Ван ден 

Вендела [724] героїня власноруч вбиває вовка. На ілюстрації (Рис. Б.1) зображена 

дівчинка із сокирою, з якої стікає кров, крім того, кров витікає з будинку бабусі й 

утворює велику калюжу на подвір’ї. Червоний колір різко контрастує з чорно-білими 

кольорами, в яких виконана ілюстрація, привертаючи увагу читачів і створюючи 

відповідний емоційний ефект.  

 Готові захищати себе зі зброєю в руках бабусі з казки П. Геллоуей «Гарна 

матір» [617] та Ф. Блок «Вовк» [564]. Збірка казок «Помста Рапунцель: казки для 

феміністок» [704], як можна судити з назви, складається з оповідей про активних та 

незалежних героїнь. Зокрема, у казці А. Шарп «Не така вже й маленька Червона 

Шапочка» для головної героїні Скарлет, володарки чорного поясу з карате, не 

становить особливих труднощів перемогти вовка у чоловічій подобі: 
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But casually and in a leisurely manner, she moved forward to deal him an eye gouge 

first and then a kick to the groin. Before she could reach for the nerve centre, the solar 

plexus, it was all over. He had crumbled to pieces and was whimpering for mercy [704, c. 

49]. 

Використання назв частин тіла, куди були нанесені удари (пах, сонячне 

сплетіння) є нехарактерним для казкового дискурсу та надає епізоду більшої 

натуралістичності і контрасту з традиційною пасивною героїнею. Яскраво 

вираженими феміністичними мотивами відрізняється казка «Червона Шапочка» 

Дж. Гарнера. Сексистською вважає головна героїня ремарку вовка про те, що 

маленькій дівчинці небезпечно самій гуляти в лісі: 

The wolf said, “You know, my dear, it isn’t safe for a little girl to walk through these 

woods alone.” 

Red Riding Hood said, “I find your sexist remark offensive in the extreme, but I will 

ignore it because of your traditional status as an outcast from society, the stress of which 

has caused you to develop your own, entirely valid, worldview.” [618, с. 2] 

Однак найбільше звинувачень на свою адресу отримує не вовк, а дроворуб, 

якого Червона Шапочка звинувачує не лише в сексизмі, а й в безжальному ставленні 

до тварин: 

“Sexist! Speciesist! How dare you assume that womyn and wolves can’t solve their 

own problems without a man’s help!” [618, с. 4]. 

Оповідь перетворюється на справжній фарс, коли після пристрасної промови 

онучки бабуся вистрибує з вовчої пащі і відрубає голову дроворубу. Проте в цілому 

казка закінчується на оптимістичній ноті: бабуся, Червона Шапочка та вовк 

вирішують разом вести господарство на принципах взаємоповаги та взаємодії.  

До другої групи творів, серед інших, належать такі, в яких оповідь 

концентрується навколо вовка. Насамперед, йдеться про казкову повість Е. Шміца 

«Найтемніше бажання: власна історія вовка» [698], в якій оповідь ведеться від імені 

вовка, котрий за допомогою братів Грімм намагається позбутися свого прагнення 
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з’їдати дітей, які трапляються йому на шляху. Ось як він описує свою першу зустріч 

з дитиною: 

Perhaps you should run to your mother, I thought. Perhaps she could save you. I 

fancied the idea of a quick chase through the forest. “I will not run. I won’t,” he cried. 

But you might escape, I thought. I’m old and feeble. You might still save yourself. 

One lie followed another. If he could have sprouted wings and flown away, then perhaps 

he might have escaped. Otherwise he was doomed. I was then in the prime of my life [698, 

с. 24]. 

Вовк, хоч і намагається підіграти хлопчику, насправді розуміє, що той 

приречений на загибель. Думки героя, в правдивість яких він сам не вірить, 

додатково виділені курсивом. Але відчуття провини не полишає вовка, тому він 

погоджується взяти участь в експерименті братів Грімм, однак стає лише 

дослідницьким матеріалом для їх чергової казки.  

Одній з героїнь казковій повісті Т. Пратчетта «Відьми за кордоном» [687] 

вдається прочитати думки вовка, який відчуває себе чужим як серед тварин, так і 

серед людей, і коли він добровільно кладе голову, щоб дроворуб міг її відрубати, 

читач відчуває до вовка не меншу симпатію, ніж до бабусі чи онучки. 

Героєм поеми Г. Стросс [713] є вовк, який лежить у ліжку в очікуванні на 

прихід Червоної Шапочки. У своєму внутрішньому монолозі він згадує першу 

зустріч з дівчиною і сповнений радісних передчуттів щодо наступної зустрічі, при 

цьому сподіваючись на взаємність. Казка «Червона Шапочка» Т. Унгерера [721] із 

самого початку демонструє відхід від традиційного канону: 

Once upon many times, in the middle of a godforsaken forest there stood a castle. In 

that castle lived a wolf [721, c. 261]. 

Те, що вовк зажив поганої слави, не стає такою несподіванкою для читача, як 

репутація та поведінка бабусі Червоної Шапочки, яка ображає і навіть б’є онуку, і 

про яку вовк каже, що у неї репутація гірше, ніж у нього. Вміст кошика з їжею, яку 

Червона Шапочка несе бабусі, теж суттєво відрізняється від традиційного: 
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The baskets she was carrying were heavy with three hogs’ heads, two pints of 

rendered lard, two quarts of applejack, and two loaves of wrinkled bread [721, с. 262].  

Наявність у кошику аж трьох свинячих голів пояснюється вірою бабусі в те, 

що їх споживання допоможе їй як колишній співачці відновити голос. Багато 

несподіванок пов’язано з вовком. Зокрема, він зізнається, що його улюбленими 

кольорами є червоний та рожевий. Але найнесподіванішою є пропозиція, яку вовк 

робить дівчині: 

Come with me and I shall share with you my secrets and more of my secrets. My 

vaults are plastered with treasures. You will sleep in satins and live in silks. My closets sag 

with brocade dresses on hangers of solid gold. Your winters will be wrapped in sable furs. 

My servants shall kiss the very ground you walk upon. I’ll make you happy, you’ll make me 

happy, as in a fairy tale [721, с. 264]. 

Вовк намагається відновити свою зіпсовану репутацію, одружившись з 

головною героїнею. Як не дивно, вона цю пропозицію приймає, і герої живуть довго 

і щасливо в оточенні дітей (причому, як уточнює автор, “all sorts of children”). Вовк 

та Червона Шапочка є друзями в казці «Маленькі червоні шортики” Дж. Шески [699] 

та казці «Мій вовк» А. Берт’є [561]. 

В іншому творі, написаному німецьким письменником І. Фетшером [608], 

пояснюються причини ворожого ставлення вовка до Червоної Шапочки. Згідно з 

цією казкою, у Червоної Шапочки був брат, який потоваришував з вовком, а батько 

дітей прогнав вовка і покарав хлопця. Тому саме бажання помститися за брутальне 

поводження з ним та з його другом призводить до конфлікту вовка з Червоною 

Шапочкою: 

The wolf’s deceiving of Little Red Cap can now be easily explained by the animal’s 

need to gain revenge for the treatment of his friend Little Redhead, who had to remain in 

the dim dark room on the sunny Saturday, and by the wolf’s need to get even with the 

wicked father [608, с. 247]. 
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Справжню історію взаємовідносин з Червоною Шапочкою розповідає вовк з 

казки Дж. Рейба «Джазові композиції з любителями традиційного джазу». 

Виявляється, в казку Ш. Перро закралася помилка: 

When I was dictatin’ my story to Perrault, I told him I was walking with Red in the 

woods one day an’ told her I wanted to meet her grandmother. … I was going to marry 

Bernadette, I should get to know her family. … Well, Perrault was getting on in years, and 

his hearin’ must have been failin’ him. He didn’t write that I wanted to ‘meet’ her 

grandmother. He wrote that I wanted to ‘eat’ her grandmother [690, с. 76]. 

 Після прикрої помилки Ш. Перро, який переплутав слова ‘meet’ та ‘eat’, вовку 

довелося розстатися з Червоною Шапочкою та переїхати до Нового Орлеану, де він 

грає в джаз групі. Цілком очевидно, що твори цієї групи відходять від традиційних 

культурних стереотипів стосовно ролі вовка в казці про Червону Шапочку та 

ставлення до нього з боку суспільства в цілому.  

Представники третьої групи, серед яких такі відомі письменниці, як Е. Секстон 

та А. Картер, відмовляються від традиційних наративних форм та не виправдовують 

очікувань читачів. Так, у казці Дж. Меррілл “Red Riding” [674] маленький хлопчик 

Тоні піддає сумніву події твору та пропонує власні альтернативні варіанти їх 

розвитку, тим самим основна увага акцентується не на сюжеті, а на дотепному 

діалозі, який відбувається між ним та сестрою. 

Початок казки У. Шеттерлі «Маленька червона і великий поганий» відразу 

контрастує з традиційним: 

A few weeks back, just ‘cross town, a true sweet chiquita, called Red for her fave red 

hoodie, gets a 911 from her momma’s momma. The Grams is bed-bound with a winter bug, 

but she’s jonesing for Sesame Noodles, Hot and Sour Soup, and Kung Pao Tofu from the 

local Chineserie – ‘cept their delivery wheels broke down. So Grams is notioning if Red 

fetches food, they’ll feast together [708, с. 49]. 

Уривок містить розмовну лексику (сhiquita, Grams, fave, bug,  jonesing), такі 

американські реалії, як телефонний номер 911 (який вживається в переносному 
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значенні), а також нетиповий набір продуктового кошика, який Червона Шапочка 

має доставити бабусі. До речі, закінчення казки є також досить несподіваним: автор 

пропонує читачу декілька варіантів закінчення на вибір. 

Сучасні реалії та актуальні теми, такі як вживання органічних продуктів 

харчування, переносять дію казки Т. Росса «Класична історія в новому вигляді» в 

наш час: 

“Listen, Farrah, there’s lotsa fine stuff growing around here. Why don’t you gather 

some, we’ll sniff a little, and maybe go nuts in May?” 

“Hey, animal,” the kid said, “nobody uses that stuff anymore. But there are some 

nice organic greens here.” [695, c. 279] 

Звертання вовка до Червоної Шапочки містить алюзії на відому американську 

героїню реаліті шоу. Лісові квіти з класичної казки трансформуються в наркотичні 

рослини (на які звертає увагу Вовк) та на органічну зелень, яку пропонує нарвати 

героїня. Говорячи про вплив наркотичної «травки», вовк обігрує ідіому “to go nuts” 

та фразу з дитячої пісеньки “Here we go gathering nuts in May”. 

Г. Мейер та Т. Мейер [670] підводять під класичну казку про Червону 

Шапочку сучасну теорію менеджменту і основну проблему героїні вбачають в її 

недосвідченості, якою скористалися конкуренти: 

Little Red Riding Hood had good intentions, a clear job description, and even good 

instructions from her mother – but her inexperience was her downfall. 

First, Red Riding Hood failed to follow established procedures in carrying out her 

assigned tasks and thus quite literally fell prey to the tactics and strategies of her direct 

competitor. 

Second, Red Riding Hood gave away too much information to her chief competitor – 

enough to enable him to identify and locate a specific target (Grandma), then plan and 

implement a strategy for devouring her. 
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Third, her inexperience led her to trust the wolf rather than her own perception. 

Although Red Riding Hood recognized some anomalities in Grandma’s appearance, … she 

nevertheless played right into the wolf’s paws [670, c. 23]. 

Незважаючи на гарні наміри та чітко окреслене завдання, дівчина допускає 

низку помилок (не дотримується встановлених процедур при виконанні завдань, 

надає занадто багато інформації конкуренту, продовжує довіряти вовку попри 

виникнення певних сумнівів), які призводять до сумного фіналу. 

Автори казкових трансформацій пропонують різне бачення розв’язки 

класичного сюжету. Наприклад, готова до повторної зустрічі з вовком героїня поеми 

Е. Стейбер «Срібло та золото» [711]. Поема ж Е. Секстон «Червона Шапочка» [701], 

навпаки, закінчується на доволі песимістичній ноті: головна героїня та її бабуся 

після пригоди з вовком нічого не пам’ятають про своє порожнє життя і в стані такої 

амнезії збираються існувати і далі, не збираючись наповнювати його якимось сенсом. 

Пародійна інтерпретація казки про Червону Шапочку міститься у творі 

М. Гросса з «неперекладною» назвою “Sturry from Rad Ridink Hoot” [624]. Ця казка 

входить до збірки “Nize Baby”, в якій традиційні казки (“ferry tales”) переказуються 

мешканцями багатоквартирного будинку в Нью-Йорку. Ось початок цієї казки: 

Whoo! Nize baby!!! Itt opp all de wheatinna – so momma’ll gonna tell from “Leedle 

Rad Ridink Hoot!” Leedle Rad Ridink Hoot was going wid a weesit to de grenmodder wot 

she leeved in de woots! So it came along a beeg beeg wolf und he sad “Goot-monnink, 

Leedle Rad Ridink Hoot – to where do you going??” So she sad, “I’m going to mine 

grenmodder wid a beeg beeg Srtubbery-Shut Cake!!” So de doidy wolf he snicked in de 

houze und he ate opp de grenmodder … [624, с. 207] 

У тексті практично кожне друге слово є графоном, для яких характерно 

порушення орфографічних норм для передачі індивідуальних особливостей вимови 

оповідача як представника певного соціального середовища. У цій казці також 

фігурує традиційна американська страва – Strubbery-Shut Cake (strawberry shortcake, 
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тобто листковий торт з полуничною начинкою). Пародія та гумор зводять нанівець 

моралізаторський тон казки. 

Автори сучасних казкових трансформацій усіляко обігрують відомий діалог 

Червоної Шапочки з вовком. Зокрема, у казці «Червона Шапочка» Г. Мейер та 

Т. Мейера він набуває такого вигляду: 

Little Red Riding Hood approaches the bed. “Gosh, Grandma,” she says, “why is 

your voice so deep and why are your eyes and ears and hands so big?” 

“They’re ergonomically designated for maximum efficiency and productivity,” the 

wolf replies. 

“Oh. But why are you wearing a Rolex?” 

“Why, to tell the time, dear.” 

“Oh, of course! And what time is it now?” 

“Dinner time!” With that, the wolf leaps out of the bed and devours Red Riding 

Hood in one gulp [670, с. 22]. 

Пояснення великого розміру очей, вух та рук «бабусі» їх ергономічним 

дизайном, призначеним для досягнення максимальної ефективності та 

продуктивності, є пародією на надмірне захоплення сучасними технологіями. 

Наявність на руці вовка годинника Ролекс підкреслює його статус (варто пояснити, 

що за задумом авторів вовк виступає в творі конкурентом Червоної Шапочки, казка 

навіть закінчується відповідною мораллю – конкуренти неодмінно скористаються 

вашою недосвідченістю). 

Ось як, на думку Дж. Гарнера, повинен виглядати політкоректний діалог з 

казки про Червону Шапочку: 

“Oh, I forgot you are as optically challenged as a bat. Grandma, what big eyes you 

have! 

“They have seen much, and forgiven much, my dear.” 

“Grandma, what a big nose you have – only relatively, of course, and certainly 

attractive in its own way.” 
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“It has smelled much, and forgiven much, my dear.” 

“Grandma, what big teeth you have!” 

The wolf said, “I am happy with who I am and what I am,” and leaped out of bed 

[618, c. 3]. 

Червона Шапочка намагається якось пом’якшити свої твердження про великі 

очі та великий ніс «бабусі». Вовк, у свою чергу, відповідає на репліку про великі 

зуби не традиційно, а політкоректно: він щасливий бути таким, яким він є. 

Існує багато варіацій сцени-застереження з класичної казки братів Грімм, в 

якій мати попереджає доньку про те, що не можна сходити зі стежки, яка веде до 

бабусиного будиночку, й що слід гарно поводитися у гостях. Так, у казці «Маквелан 

і крокодил» М. Хендрікс [633], дія якої відбувається у Південній Африці, спочатку 

батьки головної героїні попереджають її, щоб вона остерігалася крокодила, а потім 

те саме застереження повторюється метеликом (Рис. Б.2), проте дівчинка занадто 

захоплена подорожжю, щоб звертати на нього увагу.  

Деякі автори сучасних казок обирають для своїх героїнь сучасні імена, які 

передають символізм червоного кольору, його відтінки.  Йдеться, наприклад, про 

Рубі (Ruby) з казки П. Геллоуей [617]  або Ройю (Roja – червона (ісп.)) з  казки 

С. Герхарт [619]. Окрім того, традиційна червона шапочка героїні перетворюється в 

сучасних казках на червону хустину, панаму, шапочку для плавання, ковбойську 

шляпу, а також інші елементи одягу червоного кольору. Наприклад, у Червоної 

Шапочки з казки К. Клема [587] головний убір своєю незвичною формою нагадує ріг 

достатку і символізує обряд ініціації (Рис. Б.3). 

 Автори сучасних казок використовують червоний колір у різноманітних 

фігурах мовлення, зокрема метафорах, порівняннях. Так, головна героїня казки Т. Лі 

«Земля вовків» уявляє себе небезпечною криваво-червоною трояндою (“a dangerous 

blood-red rose” [656, c. 107]. Досить нестандартні кольорові асоціації виникають у 

поемі Е. Секстон, яка порівнює червоний колір шапочки героїні з кров’ю курчати 
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(“as red as chicken blood”) та зі швейцарським прапором (“as red as the Swiss flag”) 

[701, c. 243]. 

Розповідь у сучасних казках може вестися не лише від імені Червоної 

Шапочки та вовка, а й бабусі. Наприклад, у казці «Riding the Red» Н. Хопкінсон [638] 

оповідь ведеться від імені бабусі, яка вже сама побувала в шлунку у вовка, історія 

повторилася з її донькою, а зараз настала черга онучки. Казка завершується 

знайомим стуком у двері. При цьому бабуся згадує про зустріч з вовком з 

ностальгією та хотіла б її повторення: 

Ah, but wouldn’t it be sweet to ride the red, just once more before I’m gone, just one 

time when I can look wolfie in the eye, and match him grin for grin, and show him that I 

know what he’s good for [638, с. 59]. 

Казкові поеми Л. Снідела та С. Хей з однаковою назвою «Бабуся» є 

внутрішнім монологом бабусі з казки про Червону Шапочку. У поемі Л. Снідела 

[710] передаються відчуття бабусі, яка знаходиться у вовка в шлунку. Центральною 

темою поеми С. Хей [631] є проблема самотності бабусі. Бабуся живе ізольовано від 

суспільства, компанію їй зрідка складає лише її онучка. Бабуся почувається 

настільки одинокою, що готова впустити до хатини навіть вовка: 

I get so lonely, at the close of day, 

Here by the fire, without a thing to do. 

I’ve even thought of that poor mongrel stray 

That sulks around, so miserable and thin. 

Next time he scratches, I think I’ll let him in, 

And give him a warm bed, and a bone or two [631, с. 5]. 

Хоча вовк прямо не згадується, а епітети, що використовуються бабусею, 

більше підходять до дворового собаки (poor mongrel stray, miserable and thin), читач 

завдяки інтертекстуальним посиланням розуміє, що йдеться саме про вовка. Оповідь 

в поемах С. Хей, як правило, ведеться не від імені всевідаючого автора, а від імені 

одного з персонажів. Е. Сміт [475, с. 58] називає подібне використання точки зору 



142 

 

 

персонажа «зображувальним фільтром», за допомогою якого автор твору 

дистанціюється від своїх персонажів. Представляючи традиційні казки з точки зору 

різних, часто жіночих, персонажів, С. Хей створює поліфонію голосів, яких раніше 

не було чутно. Завдяки цим голосам автор реінтерпретує традиційні казки і 

переглядає традиційні жіночі ролі. 

У низці казок з трансформованим сюжетом про Червону Шапочку замість 

вовка фігурує вовкулака. Згадки про перевертнів зустрічаються ще в античній 

літературі. Зокрема, у «Метаморфозах» Овідія описується, як Зевс перетворив царя 

Аркадії Лікаона на вовка, при цьому деякі його риси, зокрема, очі, залишилися 

незмінними: 

But, though he was a wolf, he retained some traces of his original shape. The 

greyness of his hair was the same, his face showed the same violence, his eyes gleamed as 

before … [683, с. 66] 

Наприклад, у творі «У компанії вовків» А. Картер [579] переплітаються 

народні вірування про вовкулаків з історією дівчини, яка використовує свою 

сексуальність для приборкання вовка, якого вона зустріла в лісі у подобі мисливця. 

Варто зазначити, що дівчина, опинившись у бабусиній хатинці, відразу відчуває 

небезпеку, але зберігає спокій, усвідомлюючи свою владу над вовком. У цьому творі 

письменниця демонструє, як сильна духом героїня може постояти за себе і 

приборкати злого вовка. На думку С. Гембл, дослідниці творчості А. Картер, у цьому 

оповіданні відносини між хижаком та жертвою набирають крайньої форми: героїня 

замість того, щоб рятуватися втечею, сама робить крок назустріч вовку [313, с. 134]. 

Традиційний діалог Червоної Шапочки  з вовком отримує несподіване продовження:   

What big teeth you have! 

… All the better to eat you with. 

The girl burst out laughing; she knew she was nobody’s meat [579, c. 138]. 

Впевненість дівчини у власних силах, покладання на природні інстинкти 

дозволяє їй вийти переможницею у протистоянні з вовком. 
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До останнього моменту читачі залишаються у невіданні щодо того, хто з 

мешканців невеличкого містечка є вовкулакою у казковій повісті С. Блеклі-Картрайт 

«Червона Шапочка» [563]. У головної героїні є всі підстави підозрювати свого 

коханого Пітера. І лише з останнього розділу дізнаємося, що перетворювався на 

вовка та тероризував мешканців, а згодом і вбив бабусю дівчинки, яка розгадала 

його справжню сутність, батько Червоної Шапочки. 

У казковій повісті Д. Вігуі «Яскраво-червоний місяць» [723] теж йдеться про 

перевертня, коханого головної героїні, над родом якого тяжіє страшне прокляття: 

кожного повного місяця усі чоловіки роду на два дні і три ночі перетворюються на 

вовків. Герой сам просить Рут (прототип Червоної Шапочки) допомогти йому, і вона 

погоджується: 

“I do know, though, that I need your help taming the wolf.” 

“I’ll do what I can,” she vowed [723, с. 97]. 

У кінцевому рахунку бабусі вдається зняти прокляття (не в останню чергу 

завдяки допомозі Рут), і казка закінчується на щасливій ноті весіллям молодих. 

На відміну від попередніх творів, у яких вовкулаками виступають персонажі-

чоловіки, у казці Т. Лі «Земля вовків» [656] перевертнем виявляється бабуся 

головної героїні. Твір починається з інтертекстуальних посилань на класичну казку 

про Червону Шапочку, а саме зі згадки про подарунок, який головна героїня Лізел 

отримала від бабусі: 

A swirling cloak of scarlet velvet leapt like a fire from its box to Lisel’s hands. It was 

linen with albino fur, all but the hood, which was linen with the finest and heaviest red 

brocade [656, с. 296]. 

Бабуся також наказує дівчинці терміново прибути до неї. На відміну від 

героїні традиційної казки, Лізел зовсім не хочеться їхати до бабусі, але, вважаючись 

її спадкоємицею, дівчина розуміє, що краще підкоритися наказу Анни. Варто 

зазначити, що бабуся Анна є заможною жінкою, яка мешкає в розкішному шато 

посеред дикого лісу. Анна дуже несхожа на хвору та безпорадну бабусю із 
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традиційної казки. Хоча їй має бути за 80 років, виглядає вона на 50 і має чудовий 

зір та масу енергії.   

Зустріч з вовком у будинку Анни перегукується з відповідним епізодом 

класичної казки з єдиною відмінністю, що вовком виявляється трансформована 

бабуся. Коли Анна наступного дня розповідає усю правду Лізел, можна простежити 

алюзії на відомий діалог з казки Ш. Перро: 

“You’re going to eat me, then,” snarled Lisel, irritated out of all attempts to placate. 

“Eat you? Hardly necessary. The forest is bursting with game. I won’t say I never 

tasted human meat, but I wouldn’t stoop to devouring a blood relation [656, с. 315]. 

Щоправда, репліка про «поїдання» звучить не з уст вовка, а головної героїні. З 

розповіді ми дізнаємося, що кожної ночі Анна перетворюється на вовчицю і 

долучається до зграї на чолі з вовчицею – богинею півночі. Розповідь Анни про своє 

життя – приклад аналепсису (Ж. Женетт), тобто розповіді про події, які відбувалися 

до подій, що описуються на початку твору.  

Т. Лі використовує інтертекстуальне посилання на «Метаморфози» Овідія при 

описі вовчиці, яка загризла чоловіка Анни: 

The final thing he sees through the haze of his own blood, which has splashed up 

into his eyes, and the tears of agony and the enclosing of a most atrocious death, are the 

eyes of the wolf, gleaming coolly back at him. He knows they are the eyes of Anna. And 

that it is Anna who then tears out his throat [656, с. 320]. 

Досить натуралістично описана сцена, в якій чоловік саме по очах упізнає у 

вовку свою дружину. У творі чітко простежуються феміністичні мотиви, які 

знаходять відображення у відношенні Анни до чоловіків. Після опису всіх знущань, 

яких вона зазнала від власного чоловіка, читача вже не шокує сцена розплати. 

Парадоксально, що єдиним достойним чоловіком, якого Анна зустріла за своє життя, 

був карлик на ім’я Вродливий.  

У кінці казки бабуся має намір спростити онучці перехід до дорослого життя, 

відкриваючи їй очі на можливі проблеми подружнього життя, і передати свою 
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здатність до перетворення. Головна героїня своїм рішенням приєднатися до вовчої 

зграї демонструє відмову від жіночої покірності і небажання бачити себе в 

традиційній ролі жертви. 

Несподівані метаморфози з головною героїнею відбуваються в казці 

І. Редфорд «Little Red in the ‘Hood». Автор представляє її наступним чином: 

Everyone called me Red at Mobile Meals, Inc., because I always wore red. Red coat, 

red leather pumps with a sensible two-inch heel, red print skirt and blouse. They did not 

know that my undies were also red. Silk [691, с. 197]. 

Справжньою несподіванкою для читача стає перетворення дівчини «в 

червоному» на вовка, який намагається провчити одного з клієнтів соціальної 

служби за надмірний інтерес до молодих волонтерок. 

Основні трансформації сучасних казок про Червону Шапочку викладені в 

Таблиці А.1в Додатках. 

Як бачимо, казка «Червона Шапочка» протягом свого існування зазнала 

численних трансформацій. Найбільш радикальним переглядом традиційних ролей та 

підходів відзначаються експериментальні твори кінця ХХ – початку ХХІ століття, 

розраховані переважно на дорослу аудиторію [77, c. 31]. Казки з активною та 

впевненою у власних силах героїнею, вовком, який розповідає власну історію, або 

бабусею, яка знаходиться або вже побувала в шлунку у вовка, розширюють рамки 

традиційних наративів, роблять класичних персонажів менш схематичними, а їх 

оповіді наділяють більшим психологізмом та  переконливістю. 

 

2.3. «Попелюшка»: перегляд гендерних стереотипів  

 

Відповідно до покажчика казкових сюжетів Аарне-Томпсона-Утера, казки про 

Попелюшку належать до типу 510А – сюжетів про героїню, яка переслідується. 

Основними критеріями для віднесення до цього типу казок є такі: наявність дійової 

особи, до якої погано ставляться інші члени родини; допомога у вигляді чар або 
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поради від тварини/ пташки/ істоти, яка замінює матір; перетворення героїні (під час 

танцю/ святкування тощо) із вдягненої в лахміття замурзи на красуню в розкішному 

вбранні; нарешті, упізнавання героїні завдяки певному предмету (найчастіше 

черевичку) [260, с. 298]. 

Сюжет про Попелюшку є одним з найпопулярніших казкових сюжетів у світі. 

Англійська збирачка фольклору М. Кокс [269] виділяє 345 різних варіантів казки про 

Попелюшку, а шведська дослідниця А. Рут [451] у своїй книзі «Цикл казок про 

Попелюшку» називає більше, ніж 700 варіантів.  

Найвідомішим варіантом казки про Попелюшку є казка Ш. Перро 

«Попелюшка, або кришталевий черевичок» (“Cendrillon, ou La petite Pantoufle de 

Verre”), написана у 1697 р. [684]. Одним з найдавніших є китайський варіант казки 

про Попелюшку, що з’явився у середині ІХ ст. Його автором є Туан Чен Ших з 

Шантунга [260, с. 75]. У 1634 р. італійський письменник Дж. Базіле [557] написав 

казку «Кішка-Попелюшка» (“La Gatta Cenerentola”), яка містить низку мотивів, які 

перегукуються з казкою Ш. Перро. Існують різні думки стосовно кришталевого 

черевичка. Деякі дослідники, слідом за О. Бальзаком та Е. Літтре, вважають, що в 

назву казки Ш. Перро закралася помилка: замість кришталевого черевичка 

(‘pantoufle de verre’) мався на увазі хутряний черевичок (‘pantoufle de vair’). Саме у 

варіанті Ш. Перро з’являється фея, яка перетворює гарбуза на карету, мишей на 

коней, щура на кучера та ящірок на лакеїв. Також вона попереджає Попелюшку, що 

та може залишатися на балу лише до півночі, оскільки потім усі чари зникнуть. 

Попелюшка двічі їде на бал (для народних казок більш характерним є потрійний 

повтор). Особливо Ш. Перро наголошує на такій якості героїні, як доброта: 

незважаючи на брутальне поводження з нею зведених сестер, вона щиро їх вибачила, 

взяла до палацу та віддала заміж за двох молодих вельмож. У моралі до казки 

Ш. Перро наголошує: краса, звичайно, для жінок – це справжній скарб, але грація, 

витонченість ще дорожчі та важливіші. 
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У 1812 р. з’явилася казка «Попелюшка» (“Aschenputtel”) у редакції братів 

Грімм [718]. Цей варіант мав суттєві відмінності порівняно з казкою Ш. Перро та 

деякі спільні мотиви з казкою Дж. Базіле. Насамперед, зведені сестри у братів Грімм 

не потворні: вони мають гарну зовнішність, але зле серце. Також у казці немає 

хрещеної феї, роль помічниці виконує біла пташка. Зведені сестри просять батька 

привезти їм гарні сукні, перли та прикраси, а Попелюшка – гілочку ліщини. Дівчина 

посадила її на могилі матері, згодом з цієї гілки виростає дерево (аналог пальми з 

казки «Кішка-Попелюшка»), де мешкає біла пташка, яка виконує бажання дівчини. 

Серед інших відмінностей від казки Ш. Перро – те, що Попелюшка тричі їде на бал 

(так само, як і героїня Дж. Базіле), залишає бал не через те, що їй треба поїхати до 

опівночі, а щоб не відкрилося, ким вона насправді є. Щодо черевичків, то в перший 

день вона отримує черевички, прикрашені шовком та сріблом, на другий день одяг 

та взуття докладно не описуються, а  на третій день дівчина з’являється на балу у 

золотих черевичках, один з яких пристає до східців, які принц наказав намастити 

смолою. Нарешті, якщо у Ш. Перро Попелюшка вибачає зведених сестер, то 

закінчення казки у братів Грімм є досить жорстоким: за свої вчинки зведені сестри 

були покарані сліпотою: голуби виклювали їм очі. Ще одним жорстоким елементом 

у цій казці є те, що, намагаючись натягнути на свою ногу черевичок, одна зведена 

сестра відрізає собі п’ятку, а інша – великий палець ноги.  

Казка перероблялася братами Грімм, зокрема, зміни торкнулися її початку. 

Порівняймо початок з першого видання збірки «Дитячі та сімейні казки» з 

останньою редакцією, яка зберігається в сучасних виданнях казок братів Грімм: 

Once upon a time there was a rich man who lived happily with his wife for a long 

time, and they had one little girl together. Then the wife became ill, and as she became 

deathly ill, she called her daughter and said, “Dear child, I must leave you, but when I am 

up in heaven, I shall look after you. Plant a little tree on my grave, and whenever you wish 

for something, shake it, and you’ll have what you wish, and whenever you are otherwise in 

a predicament, then I’ll send you help. Just stay good and pious” [542, c. 314]. 
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The wife of a rich man fell sick, and as she felt her end was drawing near, she called 

her only daughter to her bedside and said, ‘Dear child, be good and pious, and then the 

good God will always protect thee, and I will look down on thee from heaven and be near 

thee.’ [718, c. 121]. 

Брати Грімм суттєво скоротили початок казки, видаливши згадку про довге й 

щасливе сімейне життя батьків Попелюшки та розставивши дещо інші акценти у 

зверненні матері до доньки. Якщо в першому варіанті матір обіцяє сама допомагати 

дочці та виконувати її бажання за допомогою дерева, яке слід посадити на її могилі, 

то в подальших варіантах на перше місце виходить Господній захист (за умови 

гарної поведінки та побожності героїні), а вже потім материнська підтримка. 

Відповідно, у першому варіанті дочка відразу після смерті матері садить на її могилі 

дерево, а не замовляє гілочку ліщини батьку (поїздка батька, з якої він привозить 

подарунки для дочок, з’являється в наступних редакціях). Серед інших відмінностей 

першої редакції слід згадати те, що негативне ставлення до Попелюшки 

демонструють зведені сестри (саме вони задають їй різні види роботи), а не мачуха. 

Крім того, Попелюшка двічі, а не тричі відвідує бал (вплив казки Ш. Перро), а в 

перший день бачить його лише здалеку. Нарешті, у варіанті 1812 р. відсутній епізод 

з покаранням мачухи та зведених сестер (викльовування очей). 

Як уже зазначалося, існують численні варіанти казки про Попелюшку, проте 

нас у цій роботі цікавлять саме сучасні казки. У частині казок уже в імені головної 

героїні закладені інтертекстуальні посилання на прецедентний текст. Це, наприклад, 

такі героїні, як Сендрійон (Cendrillon) з повісті К. Доукі «Перед північчю» [601], ім’я 

якої є французьким варіантом імені Попелюшка, Ашелла (Ashella) з казкової повісті 

Т. Лі «Коли б’є годинник» [654], Ашпуттл (Ashputtle) з оповідання А. Картер 

«Ашпуттл або привид матері» [577], Сінді з поеми Р. Дала «Попелюшка» [598]. 

Деякі героїні отримують недвозначні прізвиська від оточуючих, зокрема зведені 

сестри називають Попелюшку Cinderwench [634], Cinders-Ella [627], а героїню 
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однойменної казки Дж. Йоулен [735] за її зовнішній вигляд прозивають «Слоном у 

золі».  

Однією з головних рис традиційної казки є невизначений час та місце дії. 

Натомість, популярною стратегією сучасних авторів є конкретизація хронотопу. 

Ф. Пулман у своїй повісті-казці «Я був щуром!» [688] поєднує традиційний та 

сучасний підходи, використовуючи, з одного боку, невизначений минулий час і 

місце розгортання подій, а з іншого, недвозначні відсилання до Британії кінця ХХ ст. 

Маркерами невизначеного минулого часу є професії прийомних батьків хлопця 

(чоботар та прачка), відсутність будь-яких сучасних пристроїв у їхній домівці, 

використання годинника з зозулею та розігрівання їжі на вогні. З іншого боку, 

включення сторінок з газети The Daily Scourge є явною алюзією на Британію ХХ ст. 

(про що свідчать теми газетних заміток та стиль їх написання, що нагадують сучасні 

британські таблоїди). Газетні новини періодично переривають традиційну оповідь 

від третьої особи, пропонуючи власні оцінки та коментарі, і завданням читача є 

балансувати між оповіддю наратора, який претендує на об’єктивність, та 

упередженими оцінками кореспондентів газети. 

Іншою відмінністю твору Ф. Пулмана від традиційних казок є невтручання 

надприродних сил у розвиток сюжету, навіть тоді, коли герої дуже прагнуть цього. 

Натомість, усі згадки про магію та чари (як-то магічне перетворення щура на 

хлопчика) викликають недовіру та відверте глузування з боку персонажів повісті-

казки. Пригоди дев’ятирічного хлопчика, який раніше був щуром, нагадують 

пригоди Піноккіо: йому так само, як і дерев’яній ляльці, доводиться усьому вчитися, 

починаючи з таких елементарних речей, як споживання їжі за допомогою столових 

приборів та вживання слова «дякую». 

Суттєвою відмінністю деяких сучасних творів від класичних казок є перегляд 

традиційної негативної ролі, яку відіграють у творі мачуха та зведені сестри. 

Наприклад, у казці Т. Лі «Коли б’є годинник» [654] спочатку зведені сестри просять 

головну героїню не проводити увесь час на кухні або на горищі, час від часу 
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складають їй компанію, розчісують волосся, проте, бачачи безрезультативність усіх 

їхніх намагань, зрештою залишають дівчину в спокої. У казковій повісті «Хлопчик 

відьми» М. Грубера [625] мачуха дуже добре ставиться до пасербиці, коли та заявляє 

про своє бажання одружитися з принцом, звертається за порадою до хресної дівчини 

і робить усе, що в її силах (включаючи пошиття сукні для балу), щоб бажання 

пасербиці здійснилося. У казковій повісті К. Доукі «Перед північчю» [601] героїня 

після приїзду мачухи з доньками відчуває справжню турботу про себе, саме вони 

наполягають, щоб Сендрійон поїхала на бал, а закінчується твір взагалі повною 

ідилією: мачуха та зведені сестри перетворюються для героїні на рідних людей: 

My wish has finally come true, I thought. I have a mother and sisters to love me, a 

mother and sisters whom I love [601, с. 169]. 

Як бачимо, традиційний казковий мотив жорстокої мачухи в деяких сучасних 

казках зазнає суттєвої трансформації. Більше того, сучасними авторами 

неодноразово наголошується про нелегку долю мачух. Про це йдеться в казковій 

повісті М. Грубера, оповіданні М. Етвуд «Непопулярні дівчата» [552] та оповіданні 

С. Мейтленд «Лемент злої мачухи» [669]. У двох останніх творах оповідь ведеться 

саме від імені мачухи. Автори намагаються пояснити і навіть виправдати поведінку 

мачух: 

So when I first married my husband I only meant to tease her a little, to rile her, to 

make her fight back. … Then I just wanted her to see, to see that life is not all sweetness 

and light, that people are not automatically to be trusted, that fairy godmothers are 

unreliable and damned thin on the ground, and that even the most silvery of princes soon 

goes out hunting and fighting and drinking and whoring, and doesn’t give one tuppenny-

ha’penny curse more for you than you give for yourself [669, с. 150]. 

За словами мачухи, спочатку щодо пасербиці нею рухали найкращі наміри, а 

саме бажання навчити тримати удар, розкрити очі на те, що в житті не завжди все 

буває гладко, не всім можна довіряти, що не варто чекати на прекрасного принца, а 

робити власні кроки і брати відповідальність на себе. Прямолінійність мачухи 
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знаходить відображення в її мові, яка містить знижену лексику (damned thin on the 

ground, drinking and whoring, doesn’t give a tuppenny-ha’penny curse). Але Попелюшка 

все сприймала з посмішкою і продовжувала до всіх відноситися з любов’ю. Ніщо не 

могло примусити її ненавидіти мачуху. Схожі думки висловлює мачуха з оповідання 

М. Етвуд: 

The thing about those good daughters is, they’re so good. Obedient and passive. 

Sniveling, I might add. No get-up-and-go. What would become of them if it weren’t for me? 

Nothing, that’s what. … I stir things up, I get things moving. … All they have to do is smile 

and say hello and do a little more housework, for some gnomes or nice ladies or whatever, 

and bingo, they get the king’s son and the palace, and no more dishpan hands. … Whereas 

all I get is the blame [552, с. 10]. 

Мачуха переконана, що саме завдяки її зусиллям Попелюшка «отримує» 

принца з палацом, і їй ще докоряють за це. Проте варто зазначити, що в частині 

сучасних творів, зокрема, у творах М. Хеддикс, Дж. Хайнса, Г. Магвайра [627; 634; 

667] мачуха і зведені сестри залишаються негативними персонажами, а у 

Г. Магвайра і Р. Дала [598] зведені сестри ще й потворні (це не стосується Айріс – 

однієї із сестер з повісті Г. Магвайра). В оповіданні М. Етвуд [552] зведена сестра 

заради кохання до принца викидає головну героїню з вікна і видає себе за неї, проте 

обман швидко викривається, і вона несе покарання. 

У класичній казці про Попелюшку досить суперечливою є роль батька, який 

нічого не робить для того, щоб захистити від нападок мачухи та її доньок власну 

дочку. Деякі сучасні автори підкреслюють у своїх творах саме провину батька. 

Наприклад, К. Доукі в авторських примітках до своєї казкової повісті зазначає 

наступне: 

If Cinderella’s father is still alive, but takes no action to save or protect her, what 

might this say about both him and the woman to whom we are all accustomed to assigning 

the role of the bad guy? What would happen if I put a father back into the mix? With that, 

my own version of the story was off and running [601, с. 213]. 



152 

 

 

Батько незлюбив Сендрійон із самого моменту її народження, звинувачуючи її 

в смерті його коханої дружини. Він залишає дитину на няньку і їде з дому, а 

наступна зустріч з дочкою відбувається вже на королівському балу, після якого він у 

прямому сенсі викрадає її. Роль батька в цьому творі є цілком негативною на відміну 

від мачухи, яка, як уже зазначалося, щиро піклується про долю дівчини і стає її 

вірним другом. 

У творі «Лемент злої мачухи» сама мачуха дивується ставленню батька 

Попелюшки до рідної доньки: 

I couldn’t believe how little the bastard finally cared when it came to the point. 

Perhaps he was bored to tears by goodness, perhaps he was too lazy. He was a sentimental 

old fart about her, of course, his eyes could fill with nostalgic tears every time he looked at 

her and thought of her dear mother; but he never did anything; or even asked me to stop 

doing anything [669, с. 150]. 

Чим би не пояснювалася бездіяльність батька головної героїні – втомою від її 

чеснот чи простими лінощами – але він жодного разу нічого не зробив для того, щоб 

полегшити життя доньки. Вторить героїні С. Мейтленд мачуха з оповідання 

М. Етвуд «Непопулярні дівчата»: 

It’s true, there are never any evil stepfathers. Only a bunch of lily-livered widowers, 

who let me get away with murder vis-à-vis their daughters. Where are they when I’m 

making those girls drudge in the kitchen, or sending them out into the blizzard in their 

paper dresses? Working late at the office. Passing the buck. Men! But if you think they 

knew nothing about it, you’re crazy [552, с. 9]. 

Зневажливе ставлення мачухи посилюється за допомогою протиставлення (evil 

stepfathers, a bunch of lily-livered widowers). А. Картер розглядає чоловіків, які 

виступають у ролі батька або чоловіка, як пасивних жертв жінок, які борються за 

їхні статки. У той же час, на думку письменниці, наявність батька є обов’язковим 

елементом сюжету: 
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He [father] is the unmoved mover, the unseen organizing principle, like God, and, 

like God, up he pops in person, one fine day, to introduce the essential plot device. 

Besides, without the absent father there would be no story because there would have 

been no conflict [577, с. 112]. 

У питанні чарівних помічників сучасні автори наслідують як Ш. Перро, так і 

братів Грімм, використовуючи в своїх творах і фей, і чарівні дерева з пташками. Але 

в сучасних варіаціях у ролі феї може виступати, наприклад, журналістка вигаданого 

журналу [562] або відома актриса Джоан Ріверз [671]. Ліщина і пташка фігурують у 

таких сучасних казках, як «Коли б’є годинник» [654] та «Ашпуттл або привид 

матері» [577]. В останній казці горлиця (привид матері героїні) настільки зациклена 

на тому, щоб Ашпуттл одружилася з принцом, що не зупиняється ні перед чим: 

добуває одяг, клює героїню у вухо, щоб вона краще танцювала на балу, нарешті, 

змушує її приміряти замазаний кров’ю зведених сестер черевичок. Взагалі, це одна з 

небагатьох казок, у яких материнська любов переростає в тиранію, а матері 

маніпулюють долею своїх дітей та диктують, що їм слід робити. 

«Ашпуттл» веде критичний діалог не лише з численними версіями 

«Попелюшки» (взагалі А. Картер пропонує три варіанти історії про Попелюшку), а й 

з поширеними у ХІХ та ХХ століттях ідеями жіночності, шлюбу, сім’ї, 

взаємовідносин матері з дочкою в низці дискурсів з таких сфер, як психоаналіз, 

соціологія, марксизм, фемінізм, а також з повсякденної практики [223, c. 34]. У кінці 

вищезгаданої версії казки  привид матері демонструє задоволення від досягнутого 

результату, але порівняння, які вона вживає, дисонують із загальним піднесеним 

тоном: 

‘Look!’ sang out the turtle dove. ‘Her foot fits the shoe like a corpse fits the coffin! 

‘See how well I look after you, my darling!’ [577, с. 116]  

Помічники, подібні на фігурантів казки братів Грімм, діють і в інших сучасних 

творах. Зокрема, дерево, яке виросло на могилі матері, дає головній героїні казкової 

повісті Дж. Хайнса «Замисел зведеної сестри» [634] сукню і черевички для балу та 
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меч для перемоги над ворогами, а птахи допомагають їй виконувати роботу по дому. 

Птахи в оповіданні Дж. Йоулен «Слон в золі» [735] приносять дівчині сукню з 

пташиного пір’я та черевики з гілочок та трави, а також переносять її на бал. 

Дерево на могилі матері не лише надає допомогу Попелюшці у вигляді 

вбрання для балу чи інших речей. Воно може певним чином реагувати на події в 

житті героїні, як це відбувається в повісті К. Доукі [601]: як тільки вона знаходить 

справжнє кохання, дерево, яке вважалося мертвим, оживає і зацвітає. У казці 

«Оповідь про черевичок» Е. Доног’ю [604] знаходимо інтертекстуальне посилання 

на ліщину, яка просто росте на могилі матері, проте в якості помічниці героїні 

виступає не дерево, а знайома матері Попелюшки. Варто також зазначити, що деякі 

сучасні казки взагалі не містять чарівних помічників. Наприклад, Елла з казкової 

повісті М. Хеддикс «Просто Елла» [627] одягає на бал мамину сукню, а скляні 

черевички їй виготовляє склодув. Героїня повісті Г. Магвайра «Сповідь потворної 

зведеної сестри» [667] Клара отримує вбрання та потрапляє на бал завдяки допомозі 

зведеної сестри Айріс та її друга. 

Жорстокі гріммівські мотиви зустрічаємо у повісті Дж. Хайнса [634], де 

голуби викльовують очі мачусі та спотворюють обличчя однієї із зведених сестер. 

Сліпою залишається мачуха з повісті Г. Магвайра [667], а на зведену сестру з 

оповідання М. Етвуд [552] надягають розпечені залізні черевики та поміщають у 

діжку, оббиту цвяхами. У повісті Т. Лі [654] зустрічаємо такий мотив, як відрізання 

великого пальця для того, щоб впихнути ногу в черевичок, причому це роблять не 

лише зведені сестри, а й багато інших претенденток на руку принца. У повісті 

Дж. Хайнса [634] одна із зведених сестер – Шарлотта, – стає кульгавою після того, 

як її власна матір відрізала їй частину п’ятки, а друга – Стася, – втрачає великий 

палець. Зведена сестра з казки Б. Енсор «Попелюшка» [606] готова зробити операцію 

зі зменшення розміру ноги, але їй цього не дозволяють.  

У деяких творах присутні елементи перевиховання, як, наприклад, у повісті 

Б. Енсор: 
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“Oh, all right, you may stay on in that big house, provided you clean up after the 

pigs.” Her stepmother thanked Queen Cinderella for her generosity and swore she would 

sweep and mop night and day [606, с. 109].  

Важлива роль у казці про Попелюшку належить черевичку. Він може бути 

хутряним (М. Грубер) або кришталевим (К. Доукі), зачарованим (Т. Лі), що постійно 

змінює свою форму та розмір, щоб бути впору лише одній людині. В поемі Р. Дала 

одній із зведених сестер вдається підмінити черевичок, загублений Попелюшкою, 

власним черевиком великого розміру та з неприємним запахом, за що принц наказує 

відрубати їй голову. Казкова повість Т. Пратчетта «Відьми за кордоном» [687] 

містить пародію на епізод приміряння черевичка: загублений черевичок виявляється 

впору спочатку одній з головних героїнь – відьом, яка, щоправда, приміряє його на 

дві вовняних шкарпетки, а потім й іншій (уже без усяких шкарпеток). 

Д. Фішер у своїй юридичній казці «Королівство проти прекрасного принца» 

намагається розвінчати історію про Попелюшку як таку, що вигадана принцом для 

того, щоб мати змогу приміряти черевичок на ноги претенденток (для цього процесу 

автор використовує термін ‘foot abuse’). Одним із головних аргументів стає розмір 

черевичка, який начебто загубила дівчина: 

Size fourteen! Ladies and gentlemen of the jury, has there ever been a woman in all 

the world who would admit that she had a size fourteen foot? Would any woman, under 

threat of being burned at the stake, really admit that? [609, c. 75] 

На думку автора, жодна жінка в світі, навіть під загрозою смерті, не визнає, що 

в неї чотирнадцятий (тобто сорок шостий) розмір взуття. Це, за задумом Д. Фішера, 

доводить вигаданий характер Попелюшки та, відповідно, провину принца. 

Черевичок великого розміру фігурує і в казці «Слон у золі» Дж. Йоулен [735], де 

худенькі зведені сестри, намагаючись довести, що черевик 40 розміру їм впору, 

використовують вату, клейку стрічку та суперклей. До речі, Дж. Йоулен є однією з 

небагатьох письменниць, яка, слідом за Ш. Перро, в кінці казки формулює мораль: 

Moral: If you love a waist, you waste a love [735, c. 28]. 
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Моралі Ш. Перро та Дж. Йоулен містять спільне твердження про те, що краса 

не є найголовнішою рисою людини. Ш. Перро називає грацію та витонченість 

важливішими за красу, тоді як Дж. Йоулен за допомогою гри слів (‘love a waist’, 

‘waste a love’) проводить паралелі між любов’ю до власної талії та втратою кохання.  

У деяких сучасних казках, навпаки, краса Попелюшки стає її головною 

принадою, а принци розглядають дівчину з прагматичних позицій як носія ідеальних 

генів для продовження королівського роду. Зокрема, так відбувається в 

політкоректній казці Дж. Гарнера: 

 “Here,” he thought, “is a wommon that I could make my princess and impregnate 

with the progeny of our perfect genes, and thus make myself the envy of every other prince 

for miles around [618, c. 34]. 

Перше бажання, яке виникає в принца після зустрічі з гарною жінкою, –  її 

запліднити, а, окрім того, стати об’єктом заздрощів з боку інших принців. Подібне 

ставлення до Попелюшки характеризує і принца з казкової повісті М. Хеддикс 

«Просто Елла». Героїні, яка не може до кінця повірити в те, що вона стане членом 

королівської родини, пояснюють вибір принца наступним чином: 

... the Charmings must always have beautiful children. It’s like the law or something. 

So it’s more important to have a beautiful wife than a royal one [627, c. 96]. 

Головною рисою нареченої принца повинна бути краса, яка є важливішою за 

благородне походження. 

Як ми пам’ятаємо, в класичній казці Попелюшка прагне відвідати бал саме 

заради балу, не ставлячи перед собою якихось прагматичних цілей. У сучасних же 

казках Попелюшка часто-густо хоче потрапити на бал з цілком визначеною метою, а 

саме завоювати принца. Так відбувається, зокрема, в творах Р. Дала [598] та 

М. Грубера [625]. Але варто зазначити, що закінчуються ці твори по-різному: 

традиційним весіллям з принцом у М. Грубера та одруженням з простим, але добрим 

чоловіком у Р. Дала.  
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Сучасні автори ставлять під сумнів міф любові та щасливого сімейного життя, 

який пропагується казкою «Попелюшка». Наприклад, героїня казкової повісті 

Т. Пратчетта «Відьми за кордоном» [687] категорично відмовляється йти на бал і, 

відповідно, одружуватися з принцом, на чому наполягає одна з її хрещених. На 

щастя, в Елли є друга хрещена та ще й з двома подругами-відьмами, які підтримують 

її рішення і допомагають дівчині уникнути небажаного шлюбу. Напередодні балу 

відбувається зворотний (порівняно з традиційною казкою) процес: відьми всіляко 

перешкоджають поїздці героїні на бал, а саме руйнують сукню, перетворюють 

карету на гарбуза, відпускають коней і підпоюють кучера. У кінцевому рахунку 

справедливість торжествує, і героїня, яка виявляється дочкою підступно вбитого 

колишнього короля, стає одноосібною правителькою міста, не вийшовши при цьому 

заміж. 

Щодо інших несподіваних закінчень, варто згадати, що у казковій повісті 

М. Хеддикс [627] головна героїня стає радником з медичних та 

сільськогосподарських питань у таборі біженців, у казці М. Бінчі [562] – керівником 

господарства палацу, а в оповіданні Дж. Гарнера [618] організовує кооператив з 

пошиття зручного одягу ‘Cinder Wear’. Незалежність, отримана героїнею в 

результаті шлюбу з принцом (‘Nobody is her boss’) називається в якості одного з 

головних її здобутків у повісті «Попелюшка» Б. Енсор [606]. Нарешті, у 

феміністичній казці Е. Доног’ю [604] після балу головна героїня вирішує 

залишитися з жінкою, яка допомагала їй потрапити на бал. 

Перегляд ролей торкнувся не лише негативних персонажів, а й самої 

Попелюшки [88, c. 108]. Так, головна героїня казкової повісті Т. Лі [654] виявляється 

відьмою, яка намагається помститися принцу та його родині за смерть матері та її 

родичів. Під дією чар вмирає батько принца, а згодом і сам принц гине від рук 

бандитів, а все місто через декілька років перетворюється на руїни. Руйнуються 

також гендерні стереотипи: сучасні героїні намагаються самостійно змінити власне 
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життя [627], першими освідчуються в коханні [601], а принц інколи виявляється 

недостатньо мужнім для них [629]. 

Оповідь у сучасних казках про Попелюшку, на відміну від традиційного 

всевідаючого автора, може вестися від імені Попелюшки [627; 629; 604; 634; 601], 

принца [617], мачухи [552; 669; 631; 614] або однієї із зведених сестер [552; 571; 667]. 

Стосовно часових рамок творів, деякі з них виступають сіквелами до класичної 

казки. Так, дія казкової повісті М. Хедикс «Просто Елла» починається після балу за 

два місяці до запланованого весілля героїні з принцом (яке, щоправда, так і не 

відбулося), а героїня повісті Дж. Хайнса «Замисел зведеної сестри» вже одружена з 

принцом і навіть чекає на дитину. 

Сучасні віршовані інтерпретації казки про Попелюшку є надзвичайно 

різноманітними, з оригінальним трактуванням теми та структурно-композиційними 

особливостями. Поема Е. Секстон «Попелюшка» присвячена опису місця жінки в 

сьогоднішньому суспільстві. Вона починається прямим зверненням до читача (“You 

always read about it” [702, с. 53]), що підкреслює загальновідомий характер історій. 

Авторка наводить декілька прикладів із серії “from rags to riches”, але обігрує їх 

відповідно до заняття людини. Так, історія успіху сантехніка, який виграв у лотерею, 

називається “from toilets to riches”, медсестри, яка вдало вийшла заміж, – “from 

diapers to Dior”, молочника, який заробив гроші на нерухомості – “from homogenized 

to martinis at lunch”, а прибиральниці, яка отримала гроші від страхової компанії – 

“from mops to Bonwit Teller” [702, с. 53]. Символами багатства в поемі виступають 

мартіні на обід, одяг від Діор та Bonwit Teller – універмаг класу люкс на П’ятій 

авеню. Е. Секстон постійно підкреслює очікуваність та передбачуваність кожної 

наступної події в поемі (“Next came the ball, as you all know”, “That’s the way with 

stepmothers”, “So she went. Which is no surprise” [702, с. 55 – 57]). Як і в інших своїх 

творах, наратор в поемі Е. Секстон не обходиться без посилань на сучасні реалії. Так, 

вимазана в золі Попелюшка-прислуга порівнюється з американським коміком Елом 

Джонсоном, який деякий час виступав з чорною маскою на обличчі. 
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Іронія та сарказм пронизують усю поему. Зокрема, це стосується пташки, яка 

допомагає Попелюшці підготуватися до балу: 

The bird dropped down a golden dress 

And delicate little slippers. 

Rather a large package for a simple bird [702, с. 56]. 

Закінчується поема гротескним зображенням «щасливого» сімейного життя 

Попелюшки та принца: 

Cinderella and the prince 

lived, they say, happily ever after, 

like two dolls in a museum case 

never bothered by diapers or dust, never arguing over the timing of an egg, 

never telling the same story twice, 

never getting a middle-aged spread, 

their darling smiles pasted on for eternity. 

Regular Bobbsey twins. 

That story [702, с. 57 – 58]. 

Е. Секстон наголошує на рутинній, механічній природі шлюбу, порівнюючи 

героїв з ляльками в музейній вітрині та з близнюками Боббсі – героями серії дитячих 

книжок, які дуже схожі один на одного. Цілком очевидно, що їм не дошкулятимуть 

пелюшки та пил, але крім того, як саркастично зауважує авторка, їм навіть не 

загрожує проблема зайвих кілограмів у середньому віці. Фальш та лицемірство 

символізується посмішками, які намертво застигли на обличчях героїв. За 

допомогою карикатурних жіночих образів в своїх поемах Е. Секстон намагається 

передати, наскільки незавидним є місце жінки в патріархальному суспільстві [69, c. 

24].  

Варіант казки «Попелюшка» братів Грімм не став настільки популярним, як 

варіант Ш. Перро через елементи жорстокості в деяких епізодах (приміряння 

черевичка зведеними сестрами, викльовування очей сестрам). Е. Секстон слідує 
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варіанту казки «Попелюшка» братів Грімм в епізоді приміряння черевичка. Цілком 

буденно наратор повідомляє, що для того, щоб нога влізла в черевичок, старша 

зведена сестра відрізає собі великого пальця, а молодша – п’ятку: 

The eldest went into a room to try the slipper on 

but her big toe got in the way so she simply 

sliced it off and put on the slipper. 

… 

The other sister cut off her heel. 

but the blood told as blood will [702, с. 57]. 

Поетеса констатує, що жінки готові іти на величезні жертви в намаганні 

заволодіти прекрасним принцом, проте обман рано чи пізно стає явним. 

У патріархальному світі жінка приречена на самотність та приниження з боку 

чоловіків. Саме цій темі присвячена поема О. Брумас «Попелюшка» [569]. Героїня 

поеми живе в палаці в оточенні чоловіків, усвідомлюючи, що своїм теперішнім 

положенням вона завдячує лише тому, що кришталевий черевичок виявився їй 

впору: 

 … I am the one allowed in 

to the royal chambers, whose small foot conveniently 

fills the slipper of glass [569, с. 57]. 

Щоб жити в гарних умовах у патріархальному суспільстві, жінці необхідно 

пристосовуватись до його правил, необхідно, фігурально, щоб ніжка «влазила» у 

кришталевий черевичок, в іншому випадку вона не зможе досягти успіху. Проте 

життя героїні в палаці далеко не щасливе, вона порівнює його із станом облоги: 

I am a woman in a state of siege, alone 

as one piece of laundry strung on a windy clothesline a 

mile long. A woman co-opted by promises: the lure 

of a job, the ruse of a choice, a woman forced 

to bear witness, falsely 
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against my kind, as each 

other sister was judged inadequate, bitchy, incompetent, 

jealous, too thin, too fat [569, с. 57]. 

Використання стилістично забарвленої лексики (co-opted, forced, lure, ruse) 

підкреслює примусовий характер дійства, те, що героїня опинилася в замку не з 

власної волі. Тут же перераховуються якості інших претенденток на роль дружини 

принца (inadequate, bitchy, incompetent, jealous, too thin, too fat), які демонструють 

зневажливе ставлення представників чоловічої статі до жінок в цілому. 

Усвідомлення того, що вона обміняла персональну свободу на комфортне життя в 

чоловічому світі, пригнічує героїню. Тому вона мріє повернутися до попереднього 

життя в оточенні жінок: 

… Give 

 me my ashes. A cold stove, a cinder-block pillow, wet 

 canvas shoes in my sisters’, my sisters’ hut. Or I swear 

I’ll die young … [569, с. 58].  

Бажанням щось змінити в своєму житті Попелюшка з поеми О. Брумас 

відрізняється від Попелюшки – задоволеної усім механічної ляльки з поеми 

Е. Секстон. Закінчення поеми О. Брумас також цілком протилежне традиційному. 

Якщо у класичній казці зведені сестри ворогують з Попелюшкою в боротьбі за 

принца, то в поемі О. Брумас наголошується на тому, що жінка може знайти 

порятунок та щасливе життя лише серед жінок, життя ж в оточенні чоловіків 

приносить передчасну смерть (I’ll die young).  

Особливістю поезій із збірки С. Хендерсон Хей «Час історій» [631] є подача 

казкових сюжетів від імені різних персонажів. Так, точка зору мачухи представлена 

в поезії С. Хей «Інтерв’ю», в якій репортер бере інтерв’ю у мачухи Попелюшки після 

отримання нею титулу Міс Кришталевий черевичок року. Мачуха намагається 

переключити увагу на своїх дочок та звинувачує падчерку в поширенні брехні щодо 

того, як вона з дочками до неї відносилися: 
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These are my own two daughters; you’ll not find 

Nicer, more biddable girls in all the town, 

And lucky, I tell them, not to be the kind 

That Cinderella was, spreading those lies, 

Telling those shameless tales about the way 

We treated her [631, с. 41]. 

У словах мачухи, зокрема підборі епітетів (nice, biddable, shameless) чітко 

простежується різне ставлення до власних дочок та до Попелюшки, із успіхом якої 

вона ніяк не може змиритися. 

Поема Е. Булл «Розповідь зведеної сестри» [571], як випливає з назви, передає 

точку зору зведеної сестри Попелюшки, причому її ставлення до дівчини істотно 

відрізняється від традиційного. Зокрема, вона зізнається, що любить свою сестру, що 

хоч і впізнала, але не видала її на балу, але все це вона робить потайки від мачухи, 

яка, судячи зі слів дівчини, проти гарних відносин між зведеними сестрами. 

Закінчуєть розповідь черговим підкресленням важливості сестринських уз: 

Let me say at last, where she can’t hear, 

Sister, sister, sister [571, с. 86]. 

Роалд Дал, відомий гумористичним трактуванням казкових сюжетів, у своїй 

збірці «Обурливі рими» [598], звичайно, не міг оминути казку про Попелюшку. У 

Р. Дала Попелюшка спочатку виступає в ролі досить меркантильної особи, яка 

відправляється на бал з єдиною метою – завоювати принца. Проте, стикнувшись з 

жорстокістю принца, який наказує вбити одну з сестер Попелюшки та власноруч 

відрубає голову іншій, героїня переглядає свої плани, і історія отримує несподіване 

закінчення: 

Within a minute, Cinderella 

Was married to a lovely fellow, 

A simple jam maker by trade, 

Who sold good home-made marmalade. 
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Their house was filled with smiles and laughter 

And they were happy ever after [598, c. 14]. 

Попелюшка загадує бажання вийти заміж за пристойного чоловіка, і фея 

виконує це бажання, зробивши її чоловіком простого, але гарного хлопця – продавця 

домашнього варення. 

Основні трансформації, яких зазнали сучасні казки про Попелюшку, 

підсумовані в Таблиці А.2, що міститься в Додатках. 

Таким чином, характерними рисами сучасних літературних казок про 

Попелюшку є поєднання традиційних мотивів класичних казок Ш. Перро та братів 

Грімм з новими авторськими мотивами, перегляд традиційних ролей персонажів, 

руйнування гендерних стереотипів та ведення оповіді від імені різних дійових осіб. 

Деякі сучасні казки про Попелюшку переглядають негативну роль мачухи та 

зведених сестер, а також відкидають обов’язковий характер шлюбу з принцом, 

пропонуючи, натомість, нетрадиційні закінчення.  

 

2.4. «Білосніжка»: модифікації традиційних гріммівських мотивів  

 

Цей казковий тип об’єднує мотиви з таких казок, як «Гензель і Гретель», 

«Дівчина без рук», «Білосніжка», які торкаються тем жорстокого поводження з 

дітьми або переслідуваної героїні. У казці «Білосніжка» сюжет розгортається за 

наступною схемою: королева хоче мати дитину з білою, як сніг, шкірою, червоними, 

як кров, губами, та чорним, як ебенове дерево, волоссям. Через певний час після 

народження дівчинки мати (або мачуха) починає заздрити її красі, про яку говорить 

чарівне дзеркало. Жінка вирішує вбити дівчину, для чого наказує мисливцю (слузі) 

відвести її до лісу, але мисливець жаліє дівчину й відпускає її, а королеві як доказ 

приносить серце (легені та печінку) кабана (оленя). Дівчина знаходить будинок, в 

якому мешкають семеро гномів (розбійників), які надають їй притулок. Зла матір 

(мачуха) довідується, що дівчина жива, змінює зовнішність та тричі намагається 
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вбити дочку (падчерку). На третій раз після пригощання отруєним яблуком 

Білосніжка вмирає, але оживає завдяки принцу та щасливому випадку (отруєний 

шматок випадає з рота). Дівчина одружується з принцом, а мачуха отримує суворе 

покарання. 

Казка «Білосніжка» вперше з’явилася у збірці братів Грімм «Дитячі та сімейні 

казки» у 1812 р. Проте варіанти цієї казки були відомі задовго до цього часу. 

Найбільш раннім з відомих письмових варіантів є казка італійського письменника 

Дж. Базіле «Молода рабиня» зі збірки «Казка казок», написана в 1634 р. [558], а 

також італійська народна казка «Кришталева труна» [594].  

Варто зазначити, що казка «Білосніжка» братів Грімм зазнала модифікацій. 

Насамперед, це стосувалося фігури королеви. У першому виданні збірки казок братів 

Грімм 1812 р. саме королева – рідна матір Білосніжки починає ненавидіти власну 

доньку після того, як чарівне дзеркало сказало їй, що вона вже не найгарніша в світі. 

Але, починаючи з видання 1819 р., рідна матір Білосніжки помирає, натомість 

з’являється зла мачуха, яка стає уособленням негативних якостей. Як зазначає 

відома дослідниця казок М. Уорнер, «погана матір мала зникнути для того, щоб 

зберегти ідеал і дозволити процвітати Матері як символу вічної жіночності, 

материнства та сім’ї як найвищої соціальної цінності» [518, с. 132]. 

До речі, матір, а не мачуха фігурує в деяких сучасних творах, зокрема, у казці 

Ф. Блок «Сноу» [564] та поемі Д. Шерман «Білосніжка Принцу» [707]. У творі 

Ф. Блок матір спочатку відмовляється від доньки, а згодом суперничає з нею в 

боротьбі за коханого чоловіка. У поемі Д. Шерман Білосніжка проклинає свою красу, 

яка зіпсувала її відносини з матір’ю, яку вона дуже любила. Крім того, вона 

зізнається, що свідомо взяла отруйне яблуко з рук матері.  

Д. Бартелм, автор однієї з найвідоміших сучасних трансформацій, наступним 

чином відгукувався про казку: «... корисність історії про Білосніжку полягає в тому, 

що всі її знають, і на цьому можна зіграти. … Кожна маленька зміна в історії є 
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важливою, коли всі знають її на зубок; можливо, я був не настільки хоробрим, як мав 

би бути, коли робив ці зміни.» [383, c. 43]. 

  Сучасні варіанти «Білосніжки» відрізняються розмаїттям трактувань образів 

героїв та іншими численними трансформаціями традиційного сюжету [88, c. 114]. 

Якщо говорити про просторово-часові характеристики сучасних казок про 

Білосніжку, то в одних казках час та місце дії, подібно до традиційних казок, 

залишаються невизначеними, в інших же вони можуть бути найрізноманітнішими: 

від Монтефіоре (Тоскана, Італія) початку XVI ст. у казковій повісті Г. Магуайра 

«Дзеркало, дзеркало» [665] до Нью-Йорка 1930-х років у казці Ф. Френч «Білосніжка 

в Нью-Йорку» [612] або Лондона кінця XІX – початку XX ст. у творі Т. Лінн «Сноу» 

[663]. Час у сучасних казках може називатися з точністю до дня (наприклад, 

датованими є листи Белли, героїні казкової повісті «Картини ночі» А. Жера [620], з 

Лондона та Парижа) або року (весілля Білосніжки з принцом у казці Е. Делессер 

«Семеро гномів» [600] відбулося у 1613 р.). Проте існує багато випадків, коли 

конкретні дати не називаються, а час дії твору можна визначити, виходячи з 

непрямих посилань (опис одягу, певних подій, предметів побуту тощо). 

У сучасних казках представлені різні точки зору. Окрім традиційної авторської 

оповіді від третьої особи, це може бути розповідь від імені головної героїні – 

Білосніжки або її прототипів [620; 734; 604], мачухи [706; 552; 617; 616], принца 

[592], мисливця [546], від імені одного з гномів [600; 631] або усіх сімох [664]. У 

творі Г. Магуайра «Дзеркало, дзеркало» [665] представлено множинну точку зору, 

зокрема Б’янки-Білосніжки, Лукреції-мачухи, а також гномів. 

Цікаво простежити, ким виступають головні герої сучасних казок про 

Білосніжку. Головна героїня, яка в різних варіантах називається Беллою, Б’янкою, 

Бланш, Волошкою, Проліском тощо, вже не лише прибирає та готує їжу гномам. 

Вона виступає з акробатичними номерами в цирку, співає в нічному клубі, як магістр 

ділового адміністрування проводить тренінги з основних принципів ведення бізнесу, 

працює на шахті. Але якщо у переважній більшості випадків Білосніжці відводиться 
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роль позитивної героїні, то, наприклад, в казковій повісті Т. Холта «Білосніжка та 

семеро самураїв» вона перетворюється на холоднокровну вбивцю: 

She adjusted the dress in front of the mirror, straightened the neckline, lifted her skirt 

and tucked into her garter elastic the dainty little nickel-plated .25 automatic that had 

more than once proved to be a girl’s best friend in a tight spot [637, c. 68]. 

Білосніжка за допомогою самураїв намагається вбити королеву. Щоправда, в 

рішучий момент самураї відмовляються виконувати її команди. Також зміни в 

традиційних ролях відбувається в казці Дж. Йоулен «Сноу влітку»: 

I fed her a deep-dish apple pie, and while she bent over the table shoveling it into her 

mouth, I felled her with a single blow of the fry pan. 

My little men helped me bury her out back [734, c. 95]. 

У казці Сноу з жертви перетворюється на вбивцю своєї мачухи, а мачуха, 

відповідно, дозволяє себе обдурити, пригощається яблучним пирогом, 

приготовленим пасербицею, і отримує сковорідкою по голові. Але є ще одна героїня, 

міс Ненсі, яка, по-перше, доклала певних зусиль для втілення в життя такого 

сценарію (налаштовуючи Сноу проти мачухи), а по-друге, отримала безпосередню 

вигоду, одружившись з батьком Сноу після смерті мачухи. Такий перебіг подій 

нагадує казку  «Кішка-Попелюшка» Дж. Базіле [557], в якій наставниця головної 

героїні підмовляє її вбити мачуху і запевняє, що якщо вона стане дружиною батька 

дівчини, то дівчина розкошуватиме. Звичайно, після одруження з батьком героїні 

життя дівчини стало ще важчим, ніж з попередньою мачухою. Подібна ситуація 

може чекати і на Сноу. 

Цікаво також простежити трансформації, які відбулися з іншими персонажами. 

Наприклад, семеро гномів у сучасних творах перетворюються на  джазових 

музикантів [612], монахів [603], самураїв [637], циркових акробатів [655], 

інопланетян [548], сніговиків [595] і навіть на сімох жирафів [666]. У деяких творах 

у ролі казкових гномів виступають цілком реальні карлики та горбуни, або навіть 

карлики та карлиці, як у казковій повісті Т. Лі «Біла, як сніг» [657]. У повісті Т. Лінн 
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«Сноу» [663] головна героїня потрапляє до групи напівлюдей-напівтварин, яких, до 

того ж, не семеро, а п’ятеро.   

Стосовно інших персонажів, то деякі твори містять їхню передісторію. Так, 

мачуха у казці Л. Енхолта «Білосніжка та семеро прибульців» [548] у минулому була 

відомою поп-зіркою, а мачуха з казки Е. Доног’ю «Історія про яблуко» [604] 

виявляється дочкою служниці. 

Казка П. Геллоуей «Смак до краси» [617] є пріквелом до «Білосніжки», в 

якому мачуха розповідає свою історію, з якої випливає мотивація її майбутніх 

вчинків і пояснюється ставлення до пасербиці. Мачусі довелося пройти складний 

шлях до моменту одруження з королем. Цікавим моментом її біографії є те, що в 

молодості вона влаштувалася працювати на бійні, і довела, що вона може робити це 

краще за інших: 

To start with, I sharpened the knives and brought them to the assembly-line workers 

to cut the animals’ throats and slit their bellies. Soon I graduated to the line myself. … It 

wasn’t more than a month before I was getting the biggest bonus for the fastest, cleanest 

work. A firm hand and total conviction, and you can’t stop to think, except about being the 

best. The best. The quintessential best [617, c. 98]. 

Прагнучи бути найкращою, мачуха проявляє себе не лише в такій нежіночій 

справі, як вбивство та розбирання туш тварин, але й згодом перемагає на конкурсі 

краси, а потім одружується з королем. Ця передісторія дає читачам зрозуміти, що 

вона готова до суперництва з Білосніжкою, тому що в кінцевому рахунку саме її 

краса, а не розум чи інші якості, дозволила їй стати королевою.  

У казці «Сніг, дзеркало, яблука» Н. Геймена [616] оповідь теж ведеться від 

імені мачухи. Той факт, що наратор визнає свої недоліки й не вважає себе мудрою, 

збільшує довіру читача до її слів та руйнує стереотип злої мачухи. З іншого боку, 

традиційно позитивна Білосніжка трансформується в жорстоку та холоднокровну 

героїню, яка спочатку руйнує щасливий союз короля та королеви, а потім сприяє 

економічному занепаду королівства. Варто зазначити, що в казці Н. Геймена взагалі 
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відсутні позитивні персонажі, наприклад, лісові мешканці описуються наступним 

чином: 

They would come out, some of them, for the Spring Fair: a greedy, feral, dangerous 

people; some were stunted – dwarfs and midgets and hunchbacks; others had the huge 

teeth and vacant gazes of idiots; some had fingers like flippers or crab-claws [616, c. 379]. 

 Відразлива зовнішність мешканців королівства доповнюється такими якостями, 

як схильність до крадіжки чи обману. Незважаючи на використання традиційних 

елементів класичної казки (таких, як дзеркало, яблуко, скляна труна), автор створює 

власний світ, який суттєво відрізняється від традиційного своєю жорстокістю та 

брутальністю. Зокрема, королева у своїй сповіді згадує вампіризм, інцест, вбивство, 

канібалізм, некрофілію, зґвалтування, в яких замішана вона сама, Білосніжка або 

принц. Королева пояснює, що почала боятися Білосніжку після того, як у 

шестирічному віці дівчина прийшла до неї і попила кров з її пальця. Проте 

схильність королеви до вигадки, а також її відсутність на деяких описуваних нею 

подіях ставлять під сумнів достовірність зображення Білосніжки в негативному 

світлі. Усе це робить королеву ненадійним оповідачем. З іншого боку, обставини, за 

яких королева ділиться своєю сповіддю, шокують читачів, які лише в кінці казки 

усвідомлюють, що королева з самого початку розповіді повільно підсмажується у 

печі, намазана гусячим жиром, а за екзекуцією спокійно спостерігають Білосніжка з 

принцом. Таким чином, Н. Геймен є одним з небагатьох сучасних авторів, який 

піддає перегляду ідеальний образ Білосніжки та намагається пояснити мотиви 

вчинків королеви. Щоправда, усе це передається з перспективи королеви як 

ненадійного наратора, тому читачі повинні самі визначати ступінь довіри до цієї 

розповіді й своє ставлення до персонажів. 

Ще одна мачуха розповідає свою історію, знаходячись у розпечених залізних 

черевиках на весіллі Білосніжки (“these shoes are killing me” [614, c. 56]. Героїня 

поеми Дж. Гейлі скаржиться на важке життя, дивується, чому ніхто не покладає 
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провину на батька Білосніжки, і насамкінець передвіщає, що на дівчину очікує 

повторення її історії. 

У класичній казці «Білосніжка» залежне положення жінки символізується 

дзеркалами та скляними огородженнями: через віконне скло мати Білосніжки 

дивиться на сніг на початку казки, у скляній труні опиняється Білосніжка в кінці 

твору, ну і, нарешті, провідне місце в казці належить дзеркалу мачухи. 

Магічне дзеркало відіграє важливу роль уже в казці братів Грімм, проте в 

пізніших варіаціях його роль лише підсилюється. Казкова повість Т. Лі «Біла, як 

сніг», на відміну від традиційних казкових зачинів, розпочинається згадкою про 

дзеркало: 

Once upon a time, in winter, there was a mirror [657, с. 31]. 

У деяких творах дзеркало наділяється власною багатовіковою історією. Так, у 

казковій повісті П. Катаніза «Розповідь дзеркала» [582] воно наділене магічною 

руйнівною силою, адже  в ньому ув’язнений злий демон, і усі, хто підпадають під 

його вплив, стають холоднокровними вбивцями або вчиняють інші злі діяння. У 

повісті Г. Магуайра «Дзеркало, дзеркало» [665] магічне дзеркало було виготовлено 

гномами, які вкрали секрет виготовлення скла у самих венеціанців. За допомогою 

цього дзеркала Лукреція Борджіа (мачуха) дізнається, що Б’янка-Білосніжка 

залишається живою після того, як вона наказала мисливцю її вбити.  

У деяких сучасних творах замість дзеркала говорять інші персонажі. Зокрема, 

у казковій повісті Т. Лінн «Сноу» [663] обов’язком помічника мачухи Алана було 

тримати дзеркало та відповідати на її запитання, а в повісті Г. Магуайра «Дзеркало, 

дзеркало» [665] брат Лукреції констатує, що Б’янка переважає її красою. У повісті-

казці «Картини ночі» А. Жера [620] роль дзеркала виконує перукар месьє Арман, 

який говорить про красу і мачухи, і падчериці (крім того, пізніше саме він розповідає 

мачусі, де переховується Белла). Батько ще сильніше розпалює ворожнечу між 

Беллою та мачухою, підкреслюючи вроду доньки та порівнюючи її з першою 

дружиною. Проте варто пам’ятати, що наратор, в ролі якого виступає Белла, може 
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бути ненадійним (навіть її подруги відзначали її звичку до перебільшень та 

мелодраматизму), і її ставлення до мачухи може бути упередженим. 

С. Гілберт  і С. Губар стверджують, що у класичній казці дзеркало говорить 

голосом короля, патріархальним голосом, який виносить рішення, що впливає на 

самооцінку королеви [321, c. 38]. До речі, у деяких ілюстрованих сучасних казках 

дзеркало має яскраво виражені чоловічі риси, наприклад, у казці Л. Гоуера 

«Білосніжка та семеро гномів» [623] та казці В. Хофмана «Білосніжка» [636] 

(Рис. Б.4).  

У сучасних казках не тільки дзеркало говорить голосом короля, а й король 

виконує роль дзеркала. Наприклад, у «Казці про яблуко» Е. Доног’ю [604] між 

головною героїнею та мачухою, яка є не небагато старшою за неї, викають дружні 

почуття, які зводяться нанівець ремаркою батька героїні стосовно того, що він не 

може вибрати найгарнішу з них: 

Two such fair ladies, he remarked, have never been seen on one bed. But which of you 

is the fairest of them all? [604, с. 47] 

Tell me, he asked, how am I to judge between two such beauties? [604, с. 48] 

 Подібним чином батько говорить про красу доньки і в оповіданні Дж. Йоулен 

«Сноу влітку»: 

“…why, Rosemarie, do look at what a beauty that child has become.” [734, с. 92] 

 Цей момент стає переломним (так само, як і в класичній казці про Білосніжку 

після того, як дзеркало назвало дівчину найгарнішою) у відносинах між дівчиною та 

мачухою. 

У казці Ф. Френч «Білосніжка в Нью-Йорку» [612] роль дзеркала виконується 

газетою The New York Mirror, на шпальтах якої повідомляється, що мачуха 

Білосніжки є найелегантнішою дамою Нью-Йорка (“the classiest dame in New York”), 

а Білосніжка згодом проголошується красунею Нью-Йорка (“the Belle of New York 

City”). Також саме з газети мачуха дізнається про те, де переховується Білосніжка.  
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Газета перебирає на себе функції дзеркала і в казці М. Блумлейна «Сноу у 

багнюці» (“The tabloids dubbed her ‘the Queen’” [567, c. 39]. Окрім того, подібну роль 

відіграють фотографії: коли героїня бачить свої фото в юному віці, якими її чоловік 

прикрасив літній будиночок, вона вирішує повернути молодість і погоджується на 

медичний експеримент, в результаті якого за три місяці вона виглядає так, як при 

знайомстві з Мартіном. Не зупинившись на цьому, героїня продовжує приймати ліки, 

і знову засинає, тобто повертається у свій первісний стан, у якому її знайшов Мартін. 

Таким чином, коло замкнулося. Мартін вирішує знову закопати її, сподіваючись, що 

одного дня з’явиться новий і кращий за нього принц, який розбудить Сноу. 

У деяких сучасних казках обігрується діалог між королевою та дзеркалом. 

Цікаво, що перший відомий варіант цього діалогу містився в листі Якоба Грімма до 

свого наставника Карла фон Савіньї, датованому 1806 р., і мав такий вигляд: 

“Mirror, mirror on the wall, 

who is the most beautiful woman in England?” 

The little mirror answered, 

“The queen is the most beautiful, 

but Snow White is a hundred thousand times more beautiful” [542, c. 553]. 

Проте, у першому виданні збірки «Дитячі та сімейні казки» 1812 р. цей обмін 

репліками зазнав змін (зокрема, він повторюється декілька разів у різних 

модифікаціях, також зникає згадка про Англію) і залишався в такому вигляді в усіх 

подальших виданнях. Так, на запитання королеви  

“Mirror, mirror on the wall, 

who in this land is fairest of all?” 

дзеркало дає два типи відповідей: 

“You, my queen, are the fairest of all” [542, c. 555]. 

“You, my queen, may have a beauty quite rare, 

but Snow White is a thousand times more fair” [542, c. 556]. 
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Цікавих трансформацій зазнають репліки з діалогу між мачухою та дзеркалом в 

казці Дж. Гарнера «Білосніжка»: 

“Mirror, mirror, on the wall, 

Who’s the fairest one of all?” 

“Your weight is perfect for your shape and height, 

But for sheer OOOOMPH!, you can’t beat Snow White” [618, с. 50]. 

Використання автором розмовної лексики (‘oomph’) в поєднанні з великими 

літерами та подвоєнням голосних створює комічний ефект. У подальшому 

Білосніжка ділиться з мачухою секретом своєї гарної форми, – вона займається 

медитацією, степ-аеробікою та з’їдає лише півпорції кожної страви. Пародію на 

діалог із дзеркалом містить казка Л. Енхолта «Білосніжка та семеро прибульців»: 

Mirror, mirror, on the wall, who has the cutest nose of all? 

Mean Queen, you look a treat. With a nose as perfect as a boiled sweet [548, с. 12]. 

У класичній казці, як і в більшості сучасних адаптацій, доля магічного дзеркала 

залишається невідомою. Як зазначав М. Люті [395, c. 31], для європейських казок є 

типовим, що до магічних об’єктів звертаються доти, доки вони мають значення для 

розвитку сюжету, після чого вони зникають з оповіді.  Проте є певні винятки. 

Наприклад, казка братів Грімм про Білосніжку з ілюстраціями Ч. Сантора 

закінчується ілюстрацією, на якій зображено Білосніжку з принцом, а на задньому 

плані висить те саме дзеркало, яке раніше належало королеві (Рис. Б.5). Читачам 

залишається самостійно робити припущення щодо того, яку роль в житті молодої 

пари відіграватиме це чарівне дзеркало. 

У казці «Білосніжка» П. Хейнса [632] дзеркало зазнає суттєвих трансформацій. 

Коли дзеркало належало королеві, його рама містила зображення черепів, тролей та 

дияволоподібних істот. У нижній частині рами рогата істота з жіночими грудьми 

нагадувала фігуру на розп’ятті. Одна з фігур на рамі була схожою на саму мачуху 

[Рис. Б.6]. У подальшому з дзеркалом відбуваються дві трансформації. Спочатку 

зазнає змін рама дзеркала: дияволоподібні істоти починають зникати, а на обличчях 
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тих, які залишилися, помітна паніка, начебто вони передчувають подібну долю. 

Нарешті, на останній ілюстрації в цьому творі [Рис. Б.7] дзеркало обрамляє текст, у 

ньому віддзеркалюється небо, місяць, але також з’явилося сонце, що сходить. 

Замість злих облич ми бачимо більш нейтральні, череп вгорі перетворився на гарне 

жіноче обличчя, а її злегка нахилена голова надає рамці форму сердечка, що 

символізує одруження Білосніжки та принца. Основний меседж останньої ілюстрації 

такий: дзеркало змінилося і, цілком ймовірно, зможе виконувати певні позитивні 

функції для нової власниці – Білосніжки. Проте, залишаються певні застереження: не 

усі «темні сили» зникли з його рами (декілька непевних обрисів ховаються в тіні в її 

нижній частині), крім того, через те, що на ілюстрації дзеркало обрізане, не 

зрозуміло, чи зникла дияволоподібна розп’ята фігура. 

Якщо в прецедентному тексті казки братів Грімм мачуха наказує мисливцю 

вбити Білосніжку та принести її серце, а він замість цього приносить серце кабана, 

то, наприклад, у казці «Білосніжка» Дж. Гарнера [618] мачуха отримує червоне серце, 

зроблене кондитером з марципану. Ще більш пародійним є варіант, запропонований 

автором казки «Білосніжка та семеро прибульців» [548]: на вимогу дружини 

принести їй «маленького кирпатого носика» Білосніжки її батько, який у цій казці 

виступає в ролі мисливця, виготовляє ніс з пластиліну та подає його дружині на 

коктейльній шпажці.  

З точки зору сучасних бізнес підходів казка про Білосніжку містить низку 

бізнес можливостей, про які, цілком природно, не згадується в класичному варіанті, 

проте йдеться в сучасних переробках: 

“Why don’t we put her in a glass coffin and charge people to come look at her? …” 

That’s exactly what the dwarfs do, and it turns out to be a smart business decision. 

As the months pass, more and more people come to see the beautiful young unconscious 

woman. As the business grows they build a souvenir shop, then a snack bar, and then the 

Lucky 7 Motel [670, c. 203]. 
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Спочатку встановлення плати за споглядання за Білосніжкою, яка лежить у 

труні, потім будівництво сувенірного магазину, закусочної та, нарешті, мотелю – цей 

бізнес проект гномів виявляється успішним і прибутковим, поки не з’являється 

голлівудський актор, який своїм поцілунком будить Білосніжку. 

Ф. Блок у своєму творі «Сноу» [564] розглядає традиційну казку про 

Білосніжку з популярної у наш час еко-перспективи. По-перше, Білосніжка живе в 

каньйоні, в будинку, для будівництва якого не довелося зрубати жодного дерева, 

харчується натуральними продуктами, здебільшого вирощеними на власному городі 

(vegetable stew, baked apples, blueberry gingerbread, peach-spice, apple-ginger, cherry-

mint pies). Окрім загального прославляння первозданної природи у тексті знаходимо 

багато метафор та порівнянь, пов’язаних з природою та рослинами: ‘frost-colored’ 

[3], “The mother looked like a broken rose bush” [3]; “eyes like black rose petals on her 

snowy face” [4]; “breathing her like one would inhale a bouquet” [29].  

Нарешті, закінчення казки відрізняється від традиційного тим, що героїня 

вирішує залишитися з «гномами», і пояснює це своє рішення саме бажанням бути 

ближчою до природи: 

She wanted them the way she needed the earth and the flowers and the sky and the 

sea from her tower room and food and sleep and warmth and light and nights by the fire 

… [564, c. 30]. 

Використання такого стилістичного прийому, як полісиндетон, посилює ефект 

від переліку елементів світу природи, без яких Білосніжка не уявляє свого існування. 

Стосунки гномів з Білосніжкою теж є особливими. З самого дитинства (а в 

казці Ф. Блок дівчинка потрапляє до них ще немовлям) вони ставились до неї з 

особливою турботою, збудували для неї кімнату з виглядом на море, в якій завжди 

були квіти. У цей період ми бачимо Сноу з перспективи гномів: 

She was their Snow, unbearably white and crystal sweet [564, c. 10]. 

Але коли «їхня Сноу» померла, реакція гномів відрізняється від реакції 

садівника-принца, який не може намилуватися мертвою дівчиною. Гноми, навпаки, 
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готові зробити що завгодно, навіть відпустити Сноу, лише б тільки вона ожила. 

Сподіваючись на пробудження дівчини, вони готують подарунки, які вона візьме з 

собою «в світ, до якого належить». Але, як уже зазначалося, на відміну від 

традиційної розв’язки, Сноу після пробудження вирішує залишитися з гномами. 

У багатьох сучасних казках закінчення відрізняється від традиційного. Так, у 

казковій повісті Т. Лі  «Біла як сніг» [657] головна героїня чекає на дитину, а у творі 

Г. Магуайра «Повернення сімох» [664] Білосніжка вже має дитину. В деяких творах, 

таких, як «Сноу влітку» Дж. Йоулен [734], «Сноу» Т. Лінн [663] Білосніжка 

залишається з гномами або їх прототипами.  

У кінці казці Дж. Гарнера «Білосніжка» відбувається порозуміння між мачухою 

та Білосніжкою, які збираються в подальшому працювати разом задля спільного 

блага усіх жінок: 

From now on, I am going to dedicate my life to healing the rift between womyn’s souls 

and their bodies. I am going to teach womyn to accept their natural body images and 

become whole again. Snow White and I are going to build a womyn’s spa and conference 

center on this very spot, where we can hold retreats, caucuses, and ovariums for the sisters 

of the world [618, с. 56]. 

Одним із варіантів закінчення історії Білосніжки є відправлення її з принцом у 

круїз [612; 663] або проведення медового місяця у космосі [548].  

У деяких казках герої міняються ролями порівняно з традиційними варіантами. 

Наприклад, в оповіданні Р. Кувера «Мертва королева» [592] принц намагається 

поцілунком оживити королеву-мачуху, у казці «Хей-хо, ми йдемо страйкувати» 

М. Магер [668] Принц ледь не помирає, подавившись шматочком яблука, а 

Білосніжка рятує його ударом, якому вона навчилася на заняттях з карате.  

В оповіданні «Мертва королева», яке є сіквелом до казки «Білосніжка», 

Р. Кувер демонструє реакцію Білосніжки на екзекуцію мачухи (те, що залишилося за 

лаштунками казки братів Грімм): 
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… she had laughed with open glee at her stepmother’s terrible entertainment … I 

tried to read her outrageous cheerfulness, tried to understand the merriment that such an 

awesome execution had provoked.. At times, she seemed utterly heartless, this child, 

become the very evil she’d been saved from [592, c. 52]. 

Принц не може знайти раціонального пояснення такої поведінки дружини, а 

Р. Кувер, у свою чергу, розвінчує невинно-ангельський образ Білосніжки. До речі, це 

не перша пляма на образі Білосніжки, заплямованою в буквальному сенсі була труна 

Білосніжки тоді, коли її побачив принц (“birdshit on the glass coffin when I found her” 

[592, c. 56]). Після подібних міркувань принцу спадає на думку, що, можливо, 

королева кохала його і померла за нього. Але його відчайдушна спроба оживити 

мертву королеву поцілунком, як і слід було очікувати, ні до чого не призводить крім 

протвереження від зловісного вигляду королеви без маски та з ногами зі здертою 

шкірою. 

Пробудження Білосніжки після поцілунку принца є ознакою сучасних казок, 

адже в казці братів Грімм цей епізод відсутній. Але і тут можливі варіації. У повісті 

А. Жера «Картини ночі» [620] Белла приходить до тями після медичної допомоги, а 

саме штучного дихання «рот до рота», яку їй надає Марк, її майбутній чоловік. У 

повісті Г. Магуайра «Дзеркало, дзеркало» [665] Білосніжка пробуджується від сну 

після поцілунку мисливця.  

Казка про Білосніжку є популярним джерелом сучасних віршованих 

трансформацій і модифікацій. Поети зупиняються на окремих епізодах сюжету казки 

про Білосніжку або певних рисах персонажів. Так, Білосніжка у поемі Е. Секстон 

«Білосніжка та семеро гномів» зображується як лялька, яка механічно кліпає очима і 

слухняно виконує команди: 

... cheeks as fragile as cigarette paper, 

arms and legs made of Limoges, 

lips like Vin du Rhône, 

rolling her china-blue doll eyes 
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open and shut. [702, с. 3] 

Замість традиційних порівнянь (skin white as snow, lips red as blood, hair black 

as ebony) автор порівнює щоки Білосніжки з сигаретним папером (‘cheeks as fragile 

as cigarette paper’), руки й ноги з ліможським фарфором (‘arms and legs made of 

Limoges’), а губи з французьким вином (‘lips like Vin du Rhône’). Після свого 

дивовижного пробудження героїня вже порівнюється з газованим напоєм (“as full of 

life as a soda pop” [702, с. 7]), який лише здається «живим», так само, як і Білосніжка. 

Е. Секстон розвиває свою думку про героїню як річ, що переходить з одних рук 

(батьківських) до інших (чоловіка). Нічого не змінюється і після того, як Білосніжка 

стає королевою:  

Meanwhile Snow White held court, 

rolling her china-blue doll eyes open and shut 

And sometimes referring to her mirror 

As women do [702, с. 9]. 

До пасивності та запрограмованості дій героїні додається звичка дивитися в 

дзеркало, яка робить її схожою на її мачуху. Щодо ставлення мачухи до Білосніжки, 

то воно яскраво проявляється в сцені поїдання серця дівчини (а насправді кабана): 

The queen chewed it up like a cube steak. 

Now I’m the fairest, she said, 

lapping her slim white fingers [702, с. 5]. 

Те, що після завершення трапези мачуха облизує свої тонкі білі пальці, ще 

більше контрастує з її статусом, підкреслюючи її тваринні інстинкти. Мачуха 

отримує покарання за свої вчинки, причому Е. Секстон так само, як і в поемі 

«Попелюшка», не уникає доволі жорстоких мотивів із казки братів Грімм і детально 

описує «танець» мачухи в розжарених черевиках, який закінчується її смертю: 

First your toes will smoke 

and then your heels will turn black 

and you will fry upward like a frog, 
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she was told. 

And so she danced until she was dead, 

a subterranean figure, 

her tongue flicking in and out  

like a gas jet [702, с. 9]. 

У вірші «Білосніжка» О. Брумас продовжується тема взаємовідносин між 

жінками. На відміну від традиційної казки, тут фігурує рідна матір Білосніжки, з 

якою у героїні немає ніякого суперництва (вона каже, що є найправдивішим 

дзеркалом своєї матері). Більше того, після невдалого союзу з представником 

протилежної статі героїня повертається до матері як до найближчої людини в світі, а 

силу своєї любові до матері порівнює з ниткою розжарення, приєднаною до 

полуденного сонця (“a filament wired to the noonday sun”[570, с. 82]). Поезія 

демонструє оптимістичну віру О. Брумас у те, що щасливе життя жінки, вільне від 

стереотипів та дискримінації, цілком можливе навіть у патріархальному суспільстві.  

Подібно до авторів [618; 627], які головним призначенням Попелюшки називали 

продовження королівського роду і народження гарної дитини, П. Пітерсон 

висловлює аналогічну думку щодо Білосніжки в своїй поемі «Принц – Білосніжці» 

[685]. Принц наступним чином висловлюється про вроду Білосніжки: 

You are beautiful, sublime, 

Yet not so lovely 

As our daughter will be … [685]. 

Принц переконаний, що їх майбутня донька перевершить вродою і Білосніжку, і 

її матір (у цьому творі, який був написаний у відповідь на поему Д. Шерман 

«Білосніжка – Принцу» [707], замість мачухи фігурує рідна матір Білосніжки). Крім 

того, Принц важає, що після народження дитини ставлення матері до Білосніжки 

зміниться, адже дитина своєю красою увіковічить їх обох.  

Сучасні автори віршованих творів надають слово не лише головним, а й 

другорядним персонажам казки про Білосніжку, зокрема, гномам. У вірші «Один із 
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сімох має щось сказати» С. Хей один із гномів ретроспективно згадує про те, як 

змінилося їхнє життя після появи Білосніжки, при цьому недвозначно натякаючи, що 

попередній «холостяцький» стиль життя йому подобався більше: 

Picks and shovels dropped beside the door, 

The sink piled high, the meals any old time, 

Our jackets where we’d flung them on the floor? 

The mud tracked in, the clutter on the shelves, 

None of us shaved, or more than halfway clean … [631, с. 25] 

Звичайно, з точки зору здорового глузду описана гномом картина є 

малопривабливою, проте, враховуючи звички гномів і особливо звичку цього гнома 

(а це аналог диснеївського Буркотуна) у всьому знаходити негативне, подібна точка 

зору звучить досить переконливо, дозволяючи подивитися на взаємовідносини 

Білосніжки з гномами під іншим ракурсом. 

У поемі Г. Магвайра «Семеро повертаються», яка є сіквелом до традиційної 

казки, розповідь також ведеться від імені гномів, причому кожен із сімох висловлює 

власну точку зору. І в цій поемі голос одного з гномів контрастує з думкою інших: 

Frankly, when she ate that poisoned apple –  

Oh, yes, I was sad, I cried –  

But you want to know what else? 

I thought: At last. A little peace and quiet around here [664, c. 137].  

Тоді як усі гноми жалкують про те, що принц забрав Білосніжку, і збираються 

її повернути, лише один гном виступає проти цього та постійно повторює: “We’re 

better off without her” [664, с. 136, 139, 140, 142, 144, 145]. Але коли гноми, нарешті, 

знаходять щасливу Білосніжку, яка схилилася над дитячою колискою, вони 

вирішують більше її не турбувати. 

Р. Дал у вірші «Білосніжка та семеро гномів» акцентує увагу на чарівному 

дзеркалі. Спочатку він пародіює відомий діалог мачухи та дзеркала: 

 “Oh, Mirror Mirror on the wall 
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Who is the fairest of them all?” 

The Mirror answered every time 

“Oh Madam, you’re the Queen sublime 

You are the only one to charm us 

Queen, you’re the cat’s pyjamas” [597, с. 34].  

Автор для передачі краси королеви поруч з високим стилем (“the Queen 

sublime”) використовує сленговий вислів “the cat’s pyjamas” у значенні «розкішний». 

Уже після того, як Білосніжка починає працювати кухаркою та прибиральницею у 

гномів, вона краде з палацу дзеркало й знаходить йому досить своєрідне 

застосування: воно називає коня, який переможе на перегонах. Після цього гноми – 

заядлі любителі скачок разом з Білосніжкою стають мільйонерами. 

У Таблиці А.3 (Додатки) зібрані основні трансформації, характерні для 

сучасних казок про Білосніжку. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що сучасні варіанти «Білосніжки» 

відрізняються численними трансформаціями традиційного сюжету. Насамперед, 

йдеться про визначеність місця й часу, зміни традиційних ролей персонажів, 

розповідь не лише від імені автора, а й від імені Білосніжки, мачухи, принца або 

гномів. Модифікацій зазнають інші традиційні казкові мотиви та структури 

композиційного рівня, зокрема, закінчення казки. 

 

2.5. «Спляча красуня»: трансформації структурних компонентів казки і 

наративних стратегій 

 

Казка про Сплячу красуню належить до типу 410 покажчика казкових сюжетів 

Аарне-Томпсона-Утера. Коротко сюжет можна викласти наступним чином. 

Тваринка (рептилія) сповіщає королеву, що в неї незабаром народиться дитина. На 

святкування на честь народження доньки запрошуються феї, проте одну з них 

забувають запросити (або не запрошують, бо не вистачає золотого посуду). 
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Ображена фея приходить на святкування і виголошує прокляття: коли принцесі 

виповниться п’ятнадцять років, вона помре від уколу пальця веретеном. Проте інша 

фея пом’якшує це прокляття, замінивши смерть столітнім сном. Незважаючи на всі 

перестороги, прокляття збувається. Багато принців намагаються врятувати принцесу, 

але усі вони гинуть у хащах колючих чагарників, що оточили замок живою стіною. 

Нарешті, через 100 років одному принцу вдається потрапити до замку і врятувати 

принцесу. У деяких казках цього типу є продовження, в якому матір принца (короля) 

намагається вбити Сплячу красуню та її дітей, але принц вчасно повертається і карає 

злу матір. 

В українських перекладних дитячих казках варіант, що закінчується весіллям, 

іде за авторством Ш. Перро, хоча насправді у Ш. Перро є продовження, а 

«скорочений» варіант належить перу братів Грімм. Брати Грімм, які почули казку 

про Сплячу красуню від М. Хассенпфлуг, прибирають зі свого варіанту будь-які 

натяки на неналежне поводження принца зі Сплячою красунею, а також ту частину 

розповіді, в якій йшлося про злу матір принца. Окрім цього, варіанти Ш. Перро та 

братів Грімм відрізняються ще деякими деталями: у казці Ш. Перро запрошують 

сімох фей (у Грімм – 12), засинають усі мешканці палацу, окрім короля та королеви, 

героїня прокидається не від поцілунку, а тому що сплинув час прокляття. Нарешті, 

відрізняються назви казок: якщо оригінальна казка Ш. Перро має назву «Спляча 

красуня в лісі» (“La belle au bois dormant”), то найближчим відповідником назви 

казки братів Грімм є «Шипшинка» (нім. “Dornröschen“, англ. “Little Briar Rose”), 

хоча подекуди її також перекладають як «Спляча красуня».  

Брати Грімм, як уже зазначалося, вносили зміни до різних видань збірки 

«Дитячі та сімейні казки». У казці «Спляча красуня» модифікацій зазнали риси 

головної героїні: якщо в першому виданні відзначається лише її краса (“miraculously 

beautiful”), то в наступних зазначається, що вона була “beautiful, modest, good-natured, 

and wise” [718, c. 248]. 
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Проте існують й інші, більш ранні версії даної казки. Так, сюжет казки 

італійського письменника Дж. Базіле «Сонце, Місяць і Талія» [556], написаної у 1636 

р., багато в чому перегукується з традиційним, але існують досить істотні 

відмінності. Насамперед, король, який натрапив на сплячу Талію, поводився з нею 

не зовсім шляхетно, в результаті чого героїня завагітніла і народила двійню. Але 

навіть після цього Талія не прокинулася. Пробудження відбувається лише тоді, коли 

один з дітей висмоктує занозу (кінчик веретена) з її пальця. Король, який є батьком 

дітей, вирішує ще раз навідатися до Талії. Коли він бачить її живою та ще й з двома 

дітьми, то дуже радіє і проводить багато часу з ними. Коли ж про це дізнається 

дружина короля, вона намагається з’їсти Сонце та Місяць (так звали близнюків), а 

Талію кинути у вогонь. Але Король вчасно повертається і перешкоджає цим 

підступним планам, а свою дружину карає, наказавши кинути її у вогонь. 

Закінчується казка одруженням короля з Талією.    

Ш. Перро в своїй казці «Спляча красуня в лісі», яка з’явилася більше, ніж через 

50 років після казки «Сонце, Місяць і Талія», у 1697 р., взяв за основу варіант 

Дж. Базіле, внісши певні зміни. Як уже зазначалося, головня героїня прокидається 

просто тому, що сплив час закляття, дивовижним чином саме в цей момент біля її 

ліжка опиняється принц, і вони того ж дня таємно одружуються. Принц кожного дня 

навідується до дружини, і в них з’являються діти Ранок (в деяких перекладах 

Аврора) і День. Після того, як принц приводить своє сімейство до замку, його мати-

людожерка наказує вбити і приготувати спочатку дітей, а потім і їхню матір. Проте 

дворецький ховає дітей з матір’ю в стайні, а людожерці подають м’ясо тварин. Коли 

все-таки одного дня королева-людожерка дізнається про обман і збирається кинути 

невістку з онуками в котел з усілякими гадами, повертається її син, і вона сама гине 

в цьому котлі.   

Сучасні інтерпретації казки про Сплячу красуню мають численні відмінності від 

оригіналу. Ім’я головної героїні може вказувати на інтертекстуальні зв’язки з 

класичними текстами Дж. Базіле (Талія  у казкових повістях «Прокляття тринадцятої 
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феї» Дж. Йоулен [736] та «План зведеної сестри» Дж. Хайнса [634]) та братів Грімм 

(Шипшинка в однойменній повісті Р. Кувера [591] та поемі Е. Секстон [700], казці 

«Літній вітер» Н. Кресс [651], Розі в казковій повісті «Кінчик веретена» Р. МакКінлі 

[672], Ройза з казки «Та, що не спить» Т. Лі [658]). Слідом за мультфільмом 

У. Діснея Аврора є головною героїнею в таких сучасних творах, як «Сон красуні» 

К. Доукі [602], «Доля в дверях» У. Брука [568], «Спляча красуня прокидається 

назустріч реаліям життя» К. Свіфт [715]. Крім того, героїнею сучасних казок 

виступає Венера («Спляча красуня» Г. Мейер [670], «Залізничний переїзд» Дж. Оутс 

[681]), Катерина («Зачарування» О. Карда [575]), Аліса («Спостерігаючи за 

трояндами» А. Жера [621]). 

Просторово-часові характеристики творів варіюють від вигаданих королівств, 

що існують у невизначеному часі, до цілком реальних місцевостей та конкретного 

часу дії [86, c. 80]. Зокрема, дія казкової повісті «Спостерігаючи за трояндами» 

А. Жера [621] відбувається у передмісті Лондона, казки «І вона все ще спить» 

Дж. Костікяна [593] – в Чевіот Хіллз, що в англійському графстві Нортумберленд, а 

оповідання Дж. Оутс «Залізничний переїзд» [681] – у Чатоква Фоллз у штаті Нью-

Йорк, США. Деякі твори мають декілька місць дії, часом на різних континентах. Так, 

події в казковій повісті Дж. Йоулен «Шипшинка» [732] розгортаються в Нью-Йорку, 

Освего, штат Нью-Йорк, та в польських містах Лодзь і Хелмно, а повісті О. Карда 

«Зачарування» [575] – в Києві, Карпатах та Сірак’юсі (США). 

Часові рамки в більшості сучасних творів чітко не визначені. У деяких випадках 

час можна приблизно визначити за допомогою непрямих посилань, проте окремі 

твори містять більш чітку вказівку на часовий  період (наприклад, 1818 р. фігурує в 

оповіданні Е. Доунер «Прекрасна дівчина Сомнуса» [605]; дія казкової повісті 

«Зачарування» [575] відбувається в двох часових планах – у 1990-і роки та у 

Київський Русі ІХ ст.). У повісті А. Жера «Спостерігаючи за трояндами» [621] 

вказується дата – 20 червня, але не згадується рік. 
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Багато трансформацій стосується змісту прокляття, яким зла чарівниця 

«нагородила» Сплячу красуню. Це може бути перефразування оригінального 

прокляття та зміщення акцентів (“never to grow old” у казковій повісті А. Жера [621] 

або “gain a hundred years of freedom” у казці Т. Лі «Та, що не спить» [658]). Сон 

героїні в оповіданні Г. Мейер «Спляча красуня» [670], згідно з прокляттям, 

викликається не уколом веретена, а безглуздістю оточуючої її дійсності. Одне з 

найоригінальніших «проклять» знаходимо в казці «Принцеса з пластику» А. Клеффі 

[586], – закохатися в прекрасного принца (щоправда, воно дещо «пом’якшується» 

іншою чарівницею, яка обмежує щасливий період перебування в шлюбі з принцом 

10 роками).  

У казковій повісті Дж. Йоулен «Прокляття тринадцятої феї» [736] автором 

робиться спроба пояснити природу прокляття від імені феї, яка його наслала. 

Виявляється, усе сталося цілком випадково: фея збиралася подарувати Талії життя, 

яке символізувала нитка, намотана на веретено. Але  помилково вона взяла веретено 

з обірваною ниткою, так що принцесі було відведено приблизно 15 років життя. 

Мати цієї феї пом’якшила прокляття, прив’язавши до короткої довшу нитку життя, а 

вузлик, що залишився, означав, що замість смерті принцеса засне довгим сном і буде 

спати доти, доки він не розв’яжеться. Ця казкова повість може розглядатися як 

пріквел до класичного сюжету про Сплячу красуню, адже переважна більшість подій 

у ній відбувається до моменту хрестин принцеси. 

Сон головної героїні деякими сучасними авторами, зокрема Дж. Оутс, 

Д. Фішером, М. Блумлейном, А. Жера [681; 609; 567; 621], трансформується в кому 

(після аварії, зґвалтування або прийому медикаментів). Інші автори, серед яких 

Ф. Блок та К. Свіфт [564; 715], пояснюють сонний стан героїні та пов’язані з ним 

галюцинації з прийомом наркотиків. Навіть під час сну героїні різних творів 

поводяться по-різному. Наприклад, Ройза з казки «Та, що не спить» Т. Лі [658] 

кожної ночі прокидається і відправляється з феями у мандри. Шипшинка з казки 

«Літній вітер» Н. Кресс [651] взагалі залишається єдиною людиною в палаці, яка не 
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занурилася у столітній сон: вона бачить, як гинуть принци, намагаючись пробитися 

до палацу крізь зарослі чагарнику, а коли, нарешті, чари спливають, вона 

виявляється вже старенькою бабусею. 

Казкова повість Р. Кувера «Шипшинка» [591] починається тоді, коли головна 

героїня вже знаходиться в летаргічному сні, під час якого фея, яка нею опікується, 

розповідає їй різні варіанти історії про Сплячу красуню. Для багаторазової 

модифікації класичного сюжету автором використовується прийом оповідь в оповіді. 

У творі Р. Кувера відсутній будь-який прогрес: історія закінчується на тому самому 

місці, на якому починається, я саме тоді, коли принцеса вже майже сто років 

знаходиться уві сні, а принц намагається продертися крізь зарості навколо замку, 

щоб звільнити дівчину від прокляття. Проте принцу так і не вдається дістатися до 

замку, а принцеса так і не прокидається. Натомість, у 42 розділах повісті читачі 

знаходять думки та сни Сплячої красуні, принца та феї, яка опікується дівчиною під 

час сну. 

Для казкової повісті характерна поліфонія голосів та точок зору, які належать 

трьом основним фокалізаторам (принцесі, принцу та феї) і декільком другорядним 

(королю, королеві, принцам, які звертаються до Сплячої красуні уві сні). Часто 

відбувається розмивання кордонів між репліками різних персонажів, перетікання 

думок одного персонажа в думки іншого: 

… he labors on, slashing determinedly at the hedge with his sword, beating back the 

grasping branches, and musing the while upon this beautiful maiden, fast asleep, called 

Briar Rose. Does she ever dream of her disenchantment? Does she ever dream of him? 

Certainly, she dreamt of her sweetlipped prince all the time, says the fairy, in reply 

to Rose’s question [591, c. 26]. 

У наведеному уривку на запитання принца, який пробивається крізь зарості 

чагарнику, відповідає фея (при цьому в тексті зазначається, що слова феї звучать у 

відповідь на запитання принцеси, з чого можна зробити висновок, що запитання 

принцеси і принца дивним чином співпадають). 
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Характерною рисою цієї казкової повісті є повтор з варіаціями [443, c. 14]. 

Наприклад, фея розповідає дівчині різні варіанти казки про Сплячу красуню, що 

включають її пробудження, тому часто спочатку незрозуміло, чи йдеться про 

головну героїню повісті, чи героїню однієї з казок, які розповідаються феєю, чи про 

персонажа зі снів головної героїні.  

Різновидом повтору з варіаціями є алітерація, яка широко використовується 

Р. Кувером: 

There is this to be said for the stabbing pain of the spindle prick. It anchors her, 

locates a self when all else in sleep unbinds and scatters it [591, c. 5]. 

Поряд із повтором на рівні морфем письменник використовує повтори на рівні 

цілих речень. Лейтмотивом, який проходить через усю казкову повість, стає фраза 

феї “Of course, what did you expect, my child?”, яка стає маркером невиправданих 

очікувань читачів щодо шляхів розгортання сюжету. Іншим лейтмотивом є репліка 

принцеси “it is not how stories are”, яка є метапрозовим коментарем: дівчина увесь 

час повторює, що історії, які їй розповідає фея, неправильні і несправжні, тому що 

вони суттєво відрізняються від традиційної казки про Сплячу красуню. 

Р. Кувер у намаганнях зруйнувати умовності казкового жанру подекуди 

використовує аж занадто відверту натуралістичність, наприклад, при описі 

менструальної крові, яку феї доводиться регулярно відмивати, щоб підготувати 

Сплячу красуню до зустрічі з принцом. До речі, Б. Беттелхайм трактував кров з 

пальця героїні після уколу веретеном як символ першої менструації [238, c. 225 – 

235]. Взагалі, Р. Кувер не обходить увагою психоаналіз і в деяких епізодах пропонує 

іронічну фрейдистську інтерпретацію (наприклад, один із снів Сплячої красуні є 

типовим прикладом Едипового комплексу, але описаного з великою кількістю 

гумористичних деталей). 

Як уже зазначалося, і зовнішня сюжетна фабула, і те, що відбувається в думках 

героїні, базується на багаторазовому переповіданні традиційного сюжету. Тому 
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початкові формули “Once upon a time” зустрічаються в казковій повісті Р. Кувера в 

середині й навіть у кінці розділу: 

All right then, my love. Listen up. Once upon a time … [591, c. 81]. 

Черговий варіант казки, який фея розповідає Сплячій красуні, обривається, не 

встигши початися. Чергування подібних історій створює кругову систему 

розгортання сюжету. Відчуття того, що події зупинилися в часі та просторі, 

підсилюється відсутністю часових маркерів та постійним вживанням теперішнього 

часу (минулий час використовується лише в розповідях феї). У героїні відбувається 

боротьба двох протилежних бажань: з одного боку, вона хоче прокинутися, а з 

іншого, наслухавшись жахливих історій феї, не хоче наслідувати жоден з почутих 

сценаріїв. 

Р. Кувер широко використовує прийом гіперболи. Так, у Сплячої красуні 

виявляється не двоє, а багато дітей, народжених від різних принців. Коли про 

дівчину дізнаються дружини принців, вони влаштовують в палаці Сплячої красуні 

велику вечірку і готують сто страв  з її дітей, одну з яких автор описує в найменших 

подробицях: 

… these wives threw a big party at Beauty’s place and cooked up all her children in a 

hundred different dishes, including a kind of hash, sauced with shredded onions, stewed in 

butter until golden, with wine, salt, pepper, rosemary, and a little mustard added, which 

they particularly enjoyed [591, с. 19]. 

Ще однією варіацією цієї історії є оповідь про те, як дружина-людожерка 

підсмажила Сплячу красуню на вогні і пригостила свого чоловіка принца (щоправда, 

йому м’ясо здалося дещо жорсткуватим – being more than a century old as it was [591, 

с. 51]). Щодо дітей, то їх королівське подружжя забрало до себе, і жили вони так 

довго та щасливо. Як бачимо, пародія є одним із улюблених прийомів з арсеналу 

автора. Проте текст Р. Кувера – це не лише пародійна інтерпретація різних версій 

історії про Сплячу красуню, а й твір про природу казок, причини того, чому казки 

продовжують цікавити нас на різних етапах нашого життя.  
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Як вже зазначалося, пробудження Сплячої красуні в класичних казках 

відбувається від поцілунку принца (варіант братів Грімм), після висмоктування 

дитиною кінчика веретена (Дж. Базіле) або просто тому, що сплив час закляття 

(Ш. Перро). Сучасні автори в цілому слідують класичним варіантам, одночасно 

вносячи певні зміни. Так, Дж. Хайнз у своїй повісті «План зведеної сестри» [634] 

дотримується варіанту Дж. Базіле щодо зґвалтування Талії, проте обумовлює її 

пробудження пологами. У казці П. Вреде «Сильніша за час» [730] героїню будять 

привид принца (який пішов визволяти принцесу, не дочекавшись закінчення 

столітнього терміну сну, і тому загинув) та дроворуб, який прокладав дорогу серед 

чагарнику, а потім, на вимогу привиду, поцілував дівчину. У казковій повісті 

К. Доукі [602] героїня пробуджується від сну після поцілунку правнука її кузена (а 

кузен – на момент пробудження старезний дід – після поцілунку героїні 

перетворюється на молодого юнака, який, як виявляється, чекав 100 років на свою 

кохану). У творі Т. Пратчетта «Відьми за кордоном» [687] героїню будять відьми з 

допомогою простого заклинання. Розмірковуючи щодо правильності свого вчинку, 

одна з відьом, Гренні, піддає сумніву необхідність чекати на прихід принца:  

‘I wonder if we did the right thing? I’m sure it was a job for a handsome prince’. 

‘Hah!’ said Granny, who was riding ahead. ‘And what good would that be? Cutting 

your way through a bit of bramble is how you can tell he’s going to be a good husband, is 

it?’ [687, с. 118]. 

Як цілком слушно зазначає Гренні, немає жодних гарантій, що з принца в 

майбутньому вийде гарний чоловік. 

Метод оживляння «рот-до-роту» використовується у казці Р. МакКінлі 

«Кінчик веретена» [672], тоді як автор «юридично-правильної» казки про Сплячу 

красуню Д. Фішер  категорично проти застосування подібного способу для 

пробудження героїні. Нарешті, у деяких сучасних казках Спляча красуня 

прокидається від поцілунку іншої жінки. Так, Розі, героїня казки Р. МакКінлі 

«Кінчик веретена», цілує Пеоні, в результаті чого остання стає принцесою і 
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одружується з принцом, а героїня поеми О. Брумас прокидається від поцілунку 

жінки на ім’я Юдит. 

У сучасних варіаціях на тему Сплячої красуні оповідь ведеться як від імені 

автора, подібно до традиційних казок, так і від імені героїні [604; 580; 621], героя 

[567; 593], тринадцятої феї [736]. У деяких творах [591] відбувається чергування 

оповіді героїні та принца. У казці Дж. Йоулен «Шипшинка» [732] розділи, в яких 

розгортаються події казкової повісті, чергуються з розділами, в яких бабуся Джемма 

розповідає казку про Сплячу красуню.  

У центрі оповіді в казковій повісті Т. Пратчетта «Відьми за кордоном» [687] 

знаходяться три відьми. Використання подібних «нецентральних» та ексцентричних 

фігур, на думку Л. Хатчеон, є однією з ознак постмодернізму [352, c. 57]. Іншою 

цікавою деталлю є майже повна відсутність у творі магії (за винятком вміння відьм 

літати на мітлах та здатності чарівної палички перетворювати будь-які предмети на 

гарбузи). 

Деякі сучасні твори є сіквелами до традиційної казки про Сплячу красуню, 

наприклад, поема «Спляча» С. Хей [631]. Вона складається з двох частин із 

підзаголовками «Вона говорить» та «Він говорить». Героїня першої частини 

незадоволена своїм пробудженням із столітнього сну і тим, що опинилася у новому і 

шумному світі серед городян, які наводнили палац. Найбільше же її засмутило те, що 

принц вирубав чагарник, за яким вона почувалася в безпеці. Тому, підсумовує 

Спляча красуня, спроби принца завоювати її серце марні: 

Nothing this clumsy trespasser can do 

Will ever touch my heart, or really wake me [631, с. 9]. 

Негативна конотація, що міститься в посиланні на принца (clumsy trespasser), 

відображає ставлення головної героїні до свого «визволителя»: вона не відчуває до 

нього ніякої прихильності та жодних зобов’язань. Деякі дослідники, зокрема 

К. Джойс [369, c. 34], пояснюють негативне ставлення до принца тим, що дівчина 

прокинулася після зґвалтування (можна простежити алюзії до казки італійського 
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письменника Дж. Базіле «Сонце, Місяць і Талія», в якій Сплячу красуню було 

зґвалтовано уві сні). У будь-якому разі вона вже не є безсловесною та покірною 

героїнею, яка у визначенні своєї долі повністю покладається на чоловіків. 

Друга частина поеми, як можна здогадатися, передає точку зору принца. 

Показово, що він також не в захваті від того, що розбудив Сплячу красуню. Йому 

більше подобався її вигляд уві сні (slumberous look, drowsy-lidded eyes), і він 

усвідомлює, що, незважаючи на фізичне пробудження, серце героїні так і не 

прокинулося. Принц порівнює героїню з шипшиною, вважаючи, що її краса була 

лише маскою, під якою знаходяться отруйні шипи, готові знищити тих, хто до неї 

наблизиться. Потяг Сплячої красуні до усамітнення, на думку принца, свідчить про її 

глибоко вкорінений егоїзм та відсутність почуттів до нього. Герой і героїня говорять 

у порожнечу, не чуючи один одного, тому й не можуть знайти вихід із цієї ситуації. 

Натяки на зґвалтування, але вже не принцом, а батьком, містить поема 

Е. Секстон «Спляча красуня» [700], яка розпочинається з розповіді про героїню, яка 

ніяк не може вибратися зі сну. Уві сні вона, неначе в машині часу, повертається до 

дитинства і згадує свої відносини з батьком, які завдяки досить прозорим натякам 

наратора, дуже нагадують інцест: 

Sit on my knee. 

I have kisses for the back of your neck. 

… 

Come be my snooky 

and I will give you a root [700, с. 169]. 

Поетеса використовує евфемізм snooky, який походить від  nooky (статевий 

акт), очевидне сексуальне забарвлення має іменник root. Передмова перегукується з 

основною частиною поеми, в якій в загальних рисах повторюється традиційна 

історія про Сплячу красуню, але із згадкою про сучасні реалії (“eyes burnt by 

cigarettes” [c. 169], “The King looked like Munch’s Scream” [c. 170]). Варто зазначити, 

що героїня прокидається від сну зі словами “Daddy! Daddy!” [c. 172] і після 
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пробудження страждає безсонням, вона взагалі боїться засинати, бо уві сні їй 

ввижаються страшні картини: 

Each night I am nailed into place 

and I forget who I am. 

Daddy? 

That’s another kind of prison. 

It’s not the prince at all, 

but my father 

drunkenly bent over my bed, 

circling the abyss like a shark, 

my father thick upon me 

like some sleeping jellyfish [700, с. 173]. 

Порівняння батька з акулою, що кружляє морською безоднею, або з медузою 

підкреслюють хижий та ослизло-задушливий характер взаємовідносин між героїнею 

та її батьком королем.  

Непоодинокими є випадки зміни ролей головних героїв. Так, у казці К. Койі  

«Пробудження принца» [649] сплячим виявляється не героїня, а герой. Схожа 

ситуація спостерігається з героєм оповідання Е. Доунер «Прекрасна дівчина 

Сомнуса» [605], у якого виникає така собі сонна хвороба, вилікувати від якої може 

лише його кохана. У деяких творах переглядається роль головної героїні. Так, 

героїня повісті Дж. Хайнса «План зведеної сестри» [634] Талія майстерно володіє 

усіма видами бойових мистецтв. Аврора з казкової повісті К. Доукі оволодіває 

зовсім не традиційними для принцеси навичками: 

Aurore learnt to plow and plant the fields, cut peat for fires, to shear a sheep, to card 

and spin its wool – stopped behaving like a regular princess [602, с. 41]. 

У казковій повісті Дж. Йоулен «Прокляття тринадцятої феї» принцеса, по-перше, 

не є головним персонажем, а по-друге, вона має більше негативних рис, ніж 

позитивних, незважаючи на дари фей: 
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Princess Talia, she of the bright eyes, perky nose, good teeth, strong legs, small feet, 

and extremely loud voice, spent those fourteen years as though she’d an eternity to enjoy 

herself, learning little but how far the bad temper she’d inherited from her father could 

take her. The other gifts we’d given her – wit and patience and quickness – she spent 

prodigally with the bad company she kept. She was always short on gratitude, kindness, 

and love, which take rather longer to bestow than a morning’s christening [736, c. 271]. 

Часто закінчення сучасних казок є досить несподіваним і неочікуваним. 

Наприклад, героїня казки Е. Доног’ю «Оповідь про голку» [604] після уколу пальця 

веретеном не засинає, а, навпаки, просить навчити її прясти. Принц з казки В. Брука 

[568] з’являється через 25 років після пробудження героїні, бо на шляху до неї він 

зустрів труну з Білосніжкою та вирішив розбудити і її. Замок Сплячої красуні в 

казковій повісті Дж. Йоулен «Шипшинка» [736] виявляється табором смерті, в якому 

гітлерівці знищували польських євреїв.  

Деякі автори, серед яких Дж. Йоулен, Л. Мерфі [736; 679], звертаються до 

казкового жанру для висвітлення такої серйозної теми, як Голокост. Це можна 

пояснити низкою факторів. По-перше, для казки цілком типовою є ситуація, коли, за 

словами М. Люті, герою «протистоїть моторошний світ, який йому важко зрозуміти 

й який загрожує йому смертю» [394, с. 143]. У цьому сенсі жахливий світ Голокосту 

цілком вписується в казковий світ. По-друге, герої казок часто опиняються в 

ситуаціях, коли вони є безпорадними, вигнанцями, що також перегукується з 

положенням євреїв у часи нацистської Німеччини.  

Дж. Йоулен підсилює зв’язок між жахливим минулим та теперішнім часом, 

чергуючи казку про Сплячу красуню, яку бабуся Джемма розповідає онукам, з 

основною сюжетною лінією. Казка  не лише підкреслює жахи, які пережила бабуся, 

але й знаходить відгук у серцях онуків, адже торкається таких вічних тем, як 

подолання смерті, життєдайна сила кохання тощо. Автор використовує певні казкові 

мотиви як метафори для опису страхіть Голокосту. Так, сон символізує забуття, 

смерть, замок – головне приміщення концтабору в м. Хелмно, який ув’язнені 
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називали Schloss, зарослі навколо замку – колючу проволоку, а сад троянд – газову 

камеру. Використання казкових мотивів при зображенні подій Голокосту, з одного 

боку, дозволяє уникнути шокуючи описів убивств і тортур, яким піддавалися 

мільйони людей, а з іншого, надають описуваним подіям універсального характеру.  

Розповідь казки дозволяє Джеммі позбутися болючого травматичного досвіду. 

Вона вкотре переживає події війни, але вже з безпечної дистанції, а використання 

казкового жанру дозволяє їй розділити цей досвід з онуками, інтегрувавши минулі 

події в її теперішнє життя. Героїні повісті Дж. Йоулен вдається вижити завдяки 

допомозі інших, а також завдяки максимальній консолідації власних сил. 

Пройшовши жахливі випробовування, героїня стає сильнішою та в кінцевому 

результаті виявляється переможницею, адже їй вдається не лише вижити після 

перебування в концентраційному таборі, а й перебратися до Сполучених Штатів, 

народити дитину від коханого, який загинув, і дочекатися онуків. 

Взагалі, як уже зазначалося, сучасні казки не завжди виправдовують очікування 

читачів. Л. МакКаффері коментував використання Р. Кувером відомого матеріалу 

наступним чином: «Подібно до інших сучасних маніпуляторів міфами, ... Р. Кувер 

покладається на цей вид матеріалу саме через наперед заданий характер нашої 

відповіді на нього; завдяки відомому матеріалу та передбачуваній реакції Р. Кувер 

може маніпулювати цими очікуваннями, трансформуючи знайомі моделі в незнайомі, 

часто дивної форми та вільні від будь-яких обмежень» [403, c. 61]. У казковій повісті 

О. Карда «Зачарування» [575] після перемоги над ведмедем, який охороняв сплячу 

принцесу, та її пробудження після поцілунку герої з кінця ХХ ст. переміщаються в 

ІХ ст. Такий розвиток подій стає несподіванкою навіть для головного героя Івана: 

Yet even as he recognized and admired the medieval village he had expected, Ivan had 

to wrestle with a completely different set of expectations, courtesy of Walt Disney. Wasn’t 

it Sleeping Beauty he had kissed? Then where was the magnificent palace? Never mind 

that Disney’s movie version of the story was set in some weird combination of the sixteenth 
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and nineteenth centuries – Ivan couldn’t help being let down at seeing – and hearing, and 

smelling – such a coarse reality instead of a magical dream [575, с. 90]. 

Автор повісті для передачі відповідного колориту використовує, поряд з такими 

реаліями, як “boyars” and “druzhina”, старослов’янську мову, як у наступному 

прикладі: 

“Prosi mene posagnõti za tebe,” she said slowly, each word separated. He 

understood now – easily, in fact: Ask me to marry you [575, с 60]. 

Закінчується ця казкова повість теж досить незвично: сімейство головних героїв 

(з чотирма дітьми) щорічно проводять дев’ять місяців у США, де Іван працює 

професором університету, а три літніх місяці  – у князівстві Тайна, правителькою 

якого є дружина Івана Катерина.  

Досить нетиповим є закінчення казкової повісті Р. МакКінлі «Кінчик веретена» 

[672]: головна героїня Розі, яку феї забрали з палацу відразу після її хрестин з метою 

уникнути прокляття, міняється місцями зі своєю найкращою подругою Пеоні, яка 

замість неї повертається до палацу через п’ятнадцять років і згодом одружується з 

принцом. 

Але не завжди сучасні казки про Сплячу красуню мають щасливе закінчення. 

Зокрема, героїня казки «І вона все ще спить» Дж. Костікяна [593] після того, як її 

знайшли під час розкопок, так і не прокинулась, тому автор відправляє її до 

Британського музею. Героїня іншого твору – казки М. Блумлейна «Сніг у багні» 

[567], щоправда, оживає після того, як її відкопали в саду, але через деякий час після 

прийому медикаментів знову впадає в кому, з якої так і не виходить до кінця твору.   

У сучасних казках знаходимо різні форми взаємодії між автором та читачем. 

Однією з таких форм є пряме звернення автора до читача: 

You know about my christening, of course. Everybody does [602, с. 10]. 

There aren’t any fairies where I grew up, how many times must I tell you? [602, с. 16] 
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У казці У. Брука автор у певний момент опиняється серед героїв твору, вступає 

з ними в діалог, причому персонажі відмовляються дослухатися до автора, що 

призводить до змін у сюжеті: 

“I discovered that you never Back Up your stories, you just Save them to the Hard 

Disk. … You’ve never printed them out, never Saved them on Floppy Disk. This raised 

interesting possibilities, and I discussed them with the second ‘o’ in your short-winded 

tornado. It helped me fix things. Now if you attempt to print, copy, or otherwise transmit 

the document named “Untold,” which contains all your stories, it will disappear, as you 

meant me to do, into a great electronic jumble, which I for one would consider an 

improvement.” 

The young man gaped, speechless, for a moment. “You … you can’t do that! I’m the 

author here!” [568, с. 154] 

У цьому уривку принц, якого автор намагався «прибрати» з оповіді, мало того, 

що знову з’явився серед дійових персонажів, так ще й помстився автору, внісши 

певні зміни до комп’ютерної програми, які роблять неможливим роздрукування або 

копіювання тексту казки, героями якої вони є.  

Особливості сучасних казок про Сплячу красуню окреслені в Таблиці А.4, 

розміщеній в Додатках. 

Таким чином, жанрові трансформації казки про Сплячу красуню торкнулися як 

структурних компонентів казки, так і наративних стратегій, відносин між автором і 

читачем. Набувають конкретизації просторово-часові відносини, деякі традиційні 

чарівні мотиви отримують раціональне пояснення. Для сучасних казок про Сплячу 

красуню характерна також зміна традиційних ролей, використання метапрозових 

стратегій та несподівані закінчення. 

 

2.5. «Синя Борода»: трансформація мотиву забороненої кімнати  
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Уперше казка «Синя Борода» (“La Barbe bleue”) з’явилася у збірці Ш. Перро 

«Оповідання або казки минулих часів», опублікованій у Франції в 1697 р. Таємна 

кімната Синьої Бороди, залита кров’ю та з останками його дружин, викликала жах не 

в одного читача, а сам головний герой став символом жорстокості. Варто зазначити, 

що схожі мотиви містяться і в інших казках, зокрема, в англійській народній казці 

«Містер Фокс», казках «Дивовижний птах» і «Наречений-розбійник» братів Грімм. 

У класифікації казкових сюжетів Аарне-Томпсона ці казки входять до категорії АТU 

312 (Синя Борода) та АТ 311 (героїня рятує себе та своїх сестер). Сюжет казки, як 

правило, розгортається наступним чином. Дивний чоловік, часто відзначений 

разючою рисою (наприклад, синьою бородою), пропонує молодій дівчині 

одружитися (або викрадає її). Чоловік привозить героїню до розкішного замку, під 

час своєї відлучки дозволяє заходити в усі кімнати, крім однієї. Проте цікавість 

перемагає страх, і дружина відчиняє заборонену кімнату, де знаходить численні 

жіночі трупи. Повернувшись та побачивши ключ від забороненої кімнати з плямами 

крові, чоловік вирішує вбити дружину, але її брати прибувають якраз вчасно, щоб 

врятувати сестру та покарати її чоловіка. 

Історія про Синю Бороду є архетипічною. Зокрема, С. Германссон  вважає, що 

героїня «Синьої Бороди» представляє казковий архетип жіночої допитливості, в 

результаті чого порушується певна заборона. У західній традиції цей архетип 

знайшов вираження в грецькій міфології (Психея, Пандора) та в Біблії (Єва, дружина 

Лота, Юдит) [346, с. 15]. 

Не існує єдиного тлумачення казки та, зокрема, імені головного героя. Одні 

дослідники творчості Ш. Перро вважають синю бороду головного персонажа 

ознакою належності до вищих верств, інші – до нечистої сили [346, с. ХII]. 

Прототипом Синьої Бороди вважають реальну історичну фігуру Жиля де Ре, 

маршала Франції, який жив у XV ст. і якого було страчено за вбивства більше 100 

хлопчиків, скоєні в його замку в Бретані. До речі, заради справедливості варто 

зазначити, що посмертний трибунал у Сенаті Франції в 1992 р. повністю виправдав 
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маршала. Існують і інші усні перекази про «жахливого» нареченого, який вбивав 

своїх дружин. Серед них легенда про правителя Бретані Кономора Проклятого, чия 

дружина дізнається про те, що її чоловік вбив своїх попередніх дружин, і що її очікує 

подібна доля. Жінка намагається втекти, але чоловік наздоганяє її та обезголовлює. 

Однак її тіло знаходить священик, якому, завдяки магічній силі, вдається її оживити, 

а також зруйнувати стіни замку, під якими опиняється похованим жінковбивця.  

Історія про Синю Бороду є гарним ґрунтом для найрізноманітніших 

трансформацій, зокрема, постмодерністських. Казки про Синю Бороду, які з’явилися 

в другій половині ХХ ст., намагаються максимально використати 

саморефлексивність, закладену в класичній історії, підсилюючи її ефект шляхом 

застосування різноманітних постмодерністських прийомів.  

Просторові рамки сучасних казок про Синю Бороду є найрізноманітнішими. 

Подекуди дія твору відбувається на батьківщині її автора: в оповіданні М. Етвуд 

«Яйце Синьої Бороди» [551] – це Торонто, в повісті М. Фріша «Синя Борода» [613] – 

Цюріх, в оповіданні Ф.Л. Блок «Кості» [564] – Лос-Анджелес. Розміщуючи замок 

Синьої Бороди в Бретані, А. Картер у своєму оповіданні «Кривава кімната» [579] 

віддає данину легендам, які лежали в основі казки Ш. Перро.  

Часові рамки творів, як правило, прямо не визначені (за незначними винятками), 

проте часто наратив містить непрямі індикатори часу дії. Зокрема, опис кімнат замку, 

одягу, наявність телефону в оповіданні «Кривава кімната» дозволяє віднести час 

його дії до початку ХХ ст. Згадка ж таких реалій, як телевізор з великим екраном, 

листівки 3D в оповіданні Ф.Л. Блок «Кості» [564] або мобільного телефону та 

комп’ютеру в поемі Д. Уіггет із збірки «Дружини Синьої Бороди» [566] дозволяють 

ідентифікувати в їх героях наших сучасників. Швидше винятком, аніж правилом є 

оповідання Д. Бартелма «Синя Борода» [554], в якому часові рамки позначені 1910 

роком, а місцем дії є замок у сорока кілометрах від Парижу. 

Сучасні казки про Синю Бороду містять численні сюжетні трансформації. Так, 

у «Кривавій кімнаті» А. Картер  [579] матір героїні вбиває Синю Бороду пострілом з 
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пістолету, а закінчується твір одруженням героїні з вчителем музики Жан-Івом. В 

оповіданні «Чужа територія» М. Етвуд [552] оповідь обривається, залишаючи у 

читача відчуття недоговореності та надаючи можливість самостійно додумати 

власне закінчення: 

Where are we going? she said, because it was getting dark, and there was suddenly 

no floor. 

Deeper, he said [552, c. 105]. 

 В оповіданні Дж.К. Оутс «Синьобородий коханець» [680] героїня, знаючи 

наперед про сумну долю попередніх дружин свого чоловіка, навіть і не намагається 

відчинити двері забороненої кімнати: 

Did I not know that my lover’s previous brides had been brought to this house to die? 

– that they had failed him, one by one, and had deserved their fate? [680, c. 183] 

 Відповідно, відбуваються зміни в розв’язці: герої щасливі та хочуть мати 

дитину. У повісті М. Грубера «Хлопчик відьми» [625] остання дружина Синьої 

Бороди також не порушує заборону через повну відсутність уяви та допитливості, у 

пари навіть народжується дочка Нуала. У кінцевому результаті Синя Борода помирає, 

але власною смертю, не в змозі змиритися з небажанням дружини проникнути до 

таємної кімнати. Особливістю оповідання С. Шеффер [696] є той факт, що в ньому 

гинуть і героїня (що, в принципі, очікувано, адже вона є другою дружиною Синьої 

Бороди), і головний герой, причому загибель Синьої Бороди відбувається через 

багато років в результаті прокляття його другої дружини. 

В оповіданні Д. Бартелма «Синя Борода» [554] заборона порушується (після 

того, як чоловік практично наполягає на цьому), але розв’язка, яка слідує за цим, 

цілком у дусі постмодерністської естетики: 

In the room, hanging on hooks, gleaming in decay and wearing Coco Chanel gowns, 

seven zebras. My husband appeared at my side. “Jolly, don’t you think?” he said, and I 

said, “Yes, jolly,” fainting with rage and disappointment. … [554, с. 97] 
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Героїня була готова знайти в таємній кімнаті трупи своїх шістьох попередниць, 

проте зовсім не очікувала побачити зебр. В оповіданні Д. Бартелма інтертекстуальні 

припущення читачів, як правило, не підтверджуються. Є. Семіно [472, с. 65] називає 

цей прийом оновленням сценарію (‘schema refreshment’), коли відбувається 

модифікація сценаріїв розвитку подій, відомих читачам.  

  Існують також трансформовані поетичні варіанті казки про Синю Бороду. Так, 

у вірші «Синдикована колонка» (“Syndicated Column”) С. Хей автор газетної колонки 

дає поради засмученій героїні стосовно того, що робити з ревнощами чоловіка. 

Міркування на кшталт того, що ревнощі – це нормальна захисна реакція, а синя 

борода – спроба привернути до себе увагу, свідчать про те, що журналістка 

намагається застосовувати логіку та здоровий глузд, не усвідомлюючи всієї 

серйозності ситуації. Найбільше, що вона може порадити, – це наступне: 

You reassure him; work a little harder 

To build his ego, stimulate his ardor. 

Lose a few pounds and try to look your best [631, с. 35]. 

Читач, якому відома розв’язка твору та сумна доля героїні, відчуває авторську 

іронію, що криється за такими банальними порадами.   

Варто зазначити, що феміністичні інтерпретації все частіше відсилають читача 

не до казки Ш. Перро, а до казок братів Грімм та казки «Містер Фокс». Це можна 

пояснити тим, що саме тут героїні вдається врятуватися не з чиєюсь допомогою, а 

виключно завдяки власній кмітливості та винахідливості, крім того, вона також 

рятує своїх сестер.  

У поемі Дж. Робертс «Під килимом» знаходимо інтертекстуальне посилання на 

казку «Містер Фокс», адже саме так звати героя твору. Відзначимо, що оповідь в 

поемі ведеться від імені прибиральниці в замку, яка не бажає ставити зайві 

запитання головному герою: 

She just turned a blind eye and a deaf ear because 

what he did with his wives was no business of hers [566, c. 32]. 
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Оповідь в іншій поемі зі збірки «Дружини Синьої Бороди» ведеться від другої 

особи з використанням займенника ‘you’: 

When you tried to ask about the others 

he laughed. Life’s short. 

Why go on about the past? 

Already you are plotting 

to open the locked cabinet of his heart [566, c. 330]. 

Взагалі, оповідачами в сучасних творах про Синю Бороду виступають сам 

головний герой (H. Hempstead [566, c. 20], його дружина Юдит (промовисте ім’я, яке 

викликає відповідні асоціації) (C. Perry [566, c. 29]), вдова Синьої Бороди (J. Holland 

[566, c. 26]), тюремний охоронець (H. Yendall [566, c. 42]) і навіть меч головного 

героя (R. Goddard [566, c. 18]). Щодо меча, то він виявляється «романтичною 

натурою», якому зовсім не подобається те, що його змушує робити господар, 

натомість, подобаються птахи:  

Believe me, I enjoy birdsong.  

It has come to me, this gentle pleasure:  

the bold call of the Goldfinch,  

the haughty laugh of the Woodpecker  [566, c. 18]. 

Казка «Синя Борода» знайшла відображення не лише в літературних творах, а й 

в оперних і театральних постановках, живописі, фотографії, радіо та телевізійних 

постановках, кінематографі. Не можна не погодитися з точкою зору С. Германссон, 

автора фундаментального дослідження 300-річної історії казки «Синя Борода»: 

The tale cannot be emptied or neutralized by its many postmodern deconstructions. 

Instead, its enduring themes have been recast to reflect changing preoccupations and 

forms of expression, and the Bluebeard tale has earned its permanent place in the English 

artistic landscape [346, с. 176]. 

Сюжет про Синю Бороду використовується також у кінофільмах «Синя Борода» 

режисерів Е. Дмитрука та К. Брейа, й цифровій казці Д. Лейшман «Кривава кімната», 
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які аналізуються в нашій роботі. Та постійність, з якою сучасні автори, які працюють 

в різних художніх жанрах, звертаються до сюжету про Синю Бороду, свідчить про 

його невичерпність та відкритість до трансформацій. 

 

Висновки до другого розділу 

Літературна казка пройшла довгий шлях, зазнавши численних трансформацій 

класичних сюжетів, моделей поведінки та традиційних цінностей. Особливого 

поширення трансформації набули наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Секрет успіху 

жанру казки значною мірою полягає в тому, що йому вдавалося адаптуватися до змін, 

які відбувалися протягом століть. 

Трансформація класичної казки передбачає перегляд традиційних мотивів, що 

призводить до невиправданих читацьких очікувань щодо прогнозованого розвитку 

подій та можливої розв’язки. В процесі трансформації традиційні риси та цінності 

класичної казки отримують нове звучання в новому естетичному та соціо-

культурному середовищі. Сьогоднішні казкові трансформації не лише активують 

численні інтертекстуальні зв’язки, а й можуть розглядатися як трансмедіальні  

культурні практики, які вийшли за межі літературного наративу й відтворюються у 

кінофільмах, коміксах, цифрових текстах, відео іграх тощо. 

Історичний шлях таких найпопулярніших у світі казок, як «Червона Шапочка», 

«Попелюшка», «Білосніжка» і «Спляча красуня», має багато спільного. 

Загальновідомим літературним варіантам цих казок за авторством Ш. Перро (за 

винятком «Білосніжки») та братів Грімм передували фольклорні казки, а також менш 

відомі літературні казки (зокрема, італійського письменника Дж. Базіле). Ш. Перро, 

трансформуючи оповіді, створені селянами, в казки для вищих верств населення, 

прибирає з них елементи, які могли б шокувати аристократичну публіку. Брати 

Грімм, які ставили перед собою, насамперед, дидактичні завдання, намагаються 

підкреслити, що герої казок засвоїли наданий ним урок («Червона Шапочка»), або 

що зло покарано («Попелюшка», «Білосніжка»). Казки Ш. Перро та братів Грімм 
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зазвичай мають розбіжності (розв’язка й повторна зустріч з вовком у «Червоній 

Шапочці», продовження «Сплячої красуні» після пробудження героїні, покарання 

мачухи в «Білосніжці» та зведених сестер у «Попелюшці»). 

Сучасні модифікації класичних казок відрізняються широким розмаїттям 

наративних форм та ролей персонажів. Деякі казкові адаптації зберігають структурні 

та стилістичні риси традиційних казок, але модифікують їх зміст шляхом зміни 

традиційних ролей, випущення або додавання певної інформації, альтернативних 

закінчень. Інші наповнюють традиційні сюжети рисами, запозиченими з інших 

жанрів (поезії, оповідання, повісті). Деякі сучасні твори є сіквелами або пріквелами 

до традиційної казки.  

Подекуди трансформації торкаються найвідоміших сцен з класичних казок, 

зокрема, сцени-застереження з «Червоної Шапочки», в якій мати попереджає доньку 

про те, що не можна сходити зі стежки, яка веде до бабусиного будинку, та діалогу 

Червоної Шапочки з вовком, або діалогу мачухи з дзеркалом з казки про Попелюшку. 

Інші трансформації стосуються змісту прокляття, яким зла чарівниця «нагородила» 

Сплячу красуню (починаючи від побажання ніколи не старіти (А. Жера 

«Спостерігаючи за трояндами»), отримати сто років свободи (Т. Лі «Та, що не 

спить») і закінчуючи «погрозою» закохатися в прекрасного принца («Принцеса з 

пластику» А. Клеффі). 

У сучасних казках відбувається конкретизація хронотопу. Просторово-часові 

характеристики творів варіюють від вигаданих королівств, що існують у 

невизначеному часі, до цілком реальних місцевостей та конкретного часу дії. Іншою 

характерною рисою сучасних казок є відмова від всевідаючого оповідача і ведення 

розповіді від імені головної героїні (Червоної Шапочки, Попелюшки, Білосніжки, 

Сплячої красуні) або другорядних персонажів класичних казок (вовка, бабусі, 

принца, мачухи, зведеної сестри, мисливця, гномів, тринадцятої феї). Подібні новації 

надають оповіді психологічної глибини, пояснюють мотивацію певних вчинків і 

позбавляють персонажів схематичності. 
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Загальною тенденцією є перегляд традиційних гендерних стереотипів: сучасні 

героїні з наївних та безпомічних перетворюються на безстрашних, розумних та 

впевнених у власних силах. Не бажаючи бачити себе в традиційній ролі жертви, 

вони намагаються самостійно змінити власне життя, демонструючи при цьому 

активність, рішучість і наполегливість. Шлюб з принцом не лише не є метою деяких 

героїнь, але в деяких сучасних переробках вони всіляко намагаються його уникнути 

(докладніше про трансформації гендерних ролей йтиметься в Розділі 3). 

Переглядається традиційна негативна роль деяких персонажів (вовка, мачухи, 

зведених сестер), пропонується мотивація їх вчинків (наприклад, мачухи у казці 

П. Геллоуей «Смак до краси»). І навпаки, головна героїня у деяких казках 

перетворюється на негативного персонажа, намагається вбити (Т. Холт «Білосніжка 

та семеро самураїв») або вбиває мачуху (Дж. Йоулен «Сноу влітку»), чи із 

задоволенням спостерігає за її екзекуцією («Мертва королева» Р. Кувера). 

Зустрічаються також випадки кардинальної зміни традиційних ролей персонажів, 

коли, наприклад, замість Сплячої красуні з’являється Сплячий принц (К. Койа  

«Пробудження принца», Е. Доунер «Прекрасна дівчина Сомнуса»), Білосніжка рятує 

принца, який ледь не помирає, подавившись шматочком яблука («Хей-хо, ми йдемо 

страйкувати» М. Магер), або принц намагається поцілунком оживити не Білосніжку, 

а королеву-мачуху (Р. Кувер «Мертва королева») 

Характерною рисою сучасних казок є трансформації традиційних казкових 

мотивів. Зокрема, зазнає суттєвої трансформації мотив жорстокої мачухи: у деяких 

казках мачуха дуже добре ставиться до пасербиці, допомагає їй у здійсненні бажання 

одружитися з принцом («Хлопчик відьми» М. Грубера, «Перед північчю» К. Доукі). 

Пародійно обігрується мотив приміряння черевичка, які часто виявляються великого 

розміру, так що їх доводиться приміряти на декілька вовняних шкарпеток або 

викристовувати вату та клей («Відьми за кордоном» Т. Пратчетта, «Слон у золі» 

Дж. Йоулен). Мотив триразового відвідання і, відповідно, втечі з балу в багатьох 

сучасних казках не зберігся, і бал зазвичай проводиться лише один раз. Традиційний 
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мотив пробудження героїні після поцілунку принца трансформується в поцілунок 

мисливця (Г. Магуайр «Дзеркало, дзеркало») або іншої жінки (Р. МакКінлі «Кінчик 

веретена», О. Брумас «Спляча красуня»),  штучне дихання «рот до рота» (А. Жера 

«Картини ночі») або пробудження під час пологів (Дж. Хайнз «План зведеної 

сестри»). 

Популярні класичні сюжети наповнюються сучасними реаліями й цілком 

правдоподібними поясненнями певних подій (наприклад, сон героїні казок циклу 

«Спляча красуня» перетворюється на кому (Дж. Оутс, Д. Фішер, М. Блумлейн, 

А. Жера) або обумовлюється дією наркотиків (Ф. Блок, К. Свіфт). Сучасні казки 

розглядаються з точки зору теорії менеджменту, екологічних підходів, їх 

трансформують в політично- та юридично коректні наративи, які часто мають 

пародійний ефект. Багато сучасних казок вимагають активних читацьких стратегій і 

надають можливість для різних інтерпретацій. Закінчення сучасних казок є досить 

несподіваними і неочікуваними, що дозволяє авторам маніпулювати очікуваннями 

читачів. Крім того, не всі казки мають щасливе закінчення, наприклад, деякі героїні 

казок про Сплячу красуню так і не прокидаються  (Дж. Костікян, М. Блумлейн). 

За більше ніж 300 років з моменту появи казки «Синя Борода» з’явилося безліч 

інтерпретацій класичного сюжету не лише в літературних творах, а й кінематографі, 

оперних та театральних постановках. У другій половині ХХ ст. спостерігався новий 

сплеск інтересу до цієї теми, який втілився в низку різножанрових творів, в яких 

мотив Синьої Бороди отримав подальший розвиток. Хронотоп у сучасних 

інтерпретаціях набуває більшої конкретності: в оповіданні М. Етвуд «Яйце Синьої 

Бороди» – це Торонто, в повісті М. Фріша «Синя Борода» – Цюріх, в оповіданні 

Ф.Л. Блок «Кості» – Лос-Анджелес. Часові рамки творів, як правило, прямо не 

визначені (за незначними винятками), проте часто наратив містить непрямі 

індикатори часу дії. Наприклад, згадка таких реалій, як телевізор з великим екраном, 

листівки 3D в оповіданні Ф.Л. Блок «Кості» або мобільного телефону та комп’ютеру 

в поемі Д. Уіггет із збірки «Дружини Синьої Бороди» дозволяють ідентифікувати в 
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їх героях наших сучасників. На зміну традиційному оповідачу приходить розповідь 

від першої особи, яку ведуть як головні, так і другорядні герої, зокрема Синя Борода 

(H. Hempstead), його остання дружина (C. Perry) або навіть його меч (R. Goddard). 



206 

 

 

РОЗДІЛ 3  

ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ І ТРАНСФОРМАЦІЇ ЖАНРОВИХ ОЗНАК, 

СЮЖЕТНИХ І КОМПОЗИЦІЙНИХ СТРУКТУР КАЗКИ  

 

3. 1. Інтертекстуальність сучасних літературних казок 

 

Інтертекстуальність є характерною рисою творів літератури постмодернізму, 

зокрема постмодерністських літературних казок. Такі дослідники, як Ю. Кристева, 

Р. Барт, Ж. Женетт розглядали поняття інтертекстуальності на прикладі широкої 

сукупності вербальних та невербальних текстів, проте в літературних студіях 

переважає аналіз взаємовідносин саме між художніми текстами. Зокрема, класичним 

є положення Р. Барта про текст як інтертекст: «Кожен текст є інтертекстом; інші 

тексти присутні в ньому на різних рівнях, у більш чи менш впізнаваних формах: 

тексти попередньої культури і тексти оточуючої культури. Кожен текст – це нова 

тканина, зіткана зі старих цитат» [13, с. 418]. Схожої думки дотримується Р. Бауман: 

« ... будь-яка текстова продукція містить у собі тексти, що передують їй, та 

передбачає майбутні тексти» [230, c. 4]. 

М.М. Бахтін основною характеристикою міжтекстових зв’язків називав 

діалогізм. На думку вченого, будь-який твір може розглядатись як діалог цього 

тексту з іншими текстами. «Текст живе, лише дотикаючись до іншого тексту. Лише в 

точці цього контакту текстів спалахує світло, яке освітлює і назад, і вперед, і яке 

залучає текст до діалогу. Твір набуває значущості та змісту, коли він співвідноситься 

з іншими творами в єдності культури» [15, с. 369]. Діалогізм М.М. Бахтіна 

французька дослідниця Ю. Кристева [127] трансформує в термін інтертекстуальність. 

На важливій ролі інтертекстуальності в літературі постмодернізму наголошує 

в своєму докторському дослідженні Н.С. Олизько: «... постмодерністський художній 

дискурс як особливий тип буттєвого спілкування, що виявляє взаємодію авторських 

інтенцій, складного комплексу можливих реакцій читача і тексту, виступає як 
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синергетична система, що розвивається, організація якої здійснюється шляхом 

актуалізації категорій інтертекстуальності та інтердискурсивності» [166, с. 1]. 

М. Ніколаєва серед випадків використання авторами інтертекстуальних 

посилань виокремлює «відкритий та прихований діалог». Під відкритим діалогом 

дослідниця має на увазі тексти, написані навмисно таким чином, щоб читачі 

впізнали оригінальне місце дії, персонажів і сюжет [422, c. 155]. Дж. Стівенс 

розвиває цю думку, стверджуючи, що автори подібних переробок свідомо 

протиставляють певні компоненти форми та змісту оригінального та нового тексту, і 

при цьому припускають, що читачі матимуть змогу порівнювати обидва тексти. У 

цьому випадку завдяки існуванню в межах одного дискурсивного простору 

прецедентного та нового тексту історія отримуватиме значення не в переробленому 

тексті, а в процесі взаємодії між текстами, що є проявом інтертекстуального ефекту в 

найповнішому сенсі [478, c. 88]. 

Класичною вважається класифікація Ж. Женетта, який виділяє п’ять 

підкатегорій транстекстуальності: інтертекстуальність, тобто алюзії або цитати на 

попередні твори; паратекстуальність, яка охоплює відносини між самим текстом і 

його заголовком, підзаголовками, епіграфом, передмовою, примітками, 

ілюстраціями, а також рецензіями та інтерв’ю з автором твору; метатекстуальність 

(експліцитні або імпліцитні критичні коментарі одного тексту на інший); 

архітекстуальність (відносини між текстом та його номінальним жанром) і 

гіпертекстуальність (відносини між текстом та прецедентним текстом, який він 

трансформує чи модифікує) [319, с. 1 - 8]. 

Сучасні дослідники, беручи за основу класифікацію Ж. Женетта, розвивають 

деякі з його положень. Так, французькі дослідники У. Хейдманн та Ж.-М. Адам 

зазначають, що при створенні та сприйнятті будь-якого літературного тексту 

(зокрема, казки) відбуваються діалогічні процеси на наступних рівнях: 

інтертекстуальному (між текстами), метатекстуальному (метапрозові коментарі про 

тексти), паратекстуальному (ілюстрації, передмова, заголовок і т.п.), ко-
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текстуальному (власні текстові варіації), інтердискурсивному (зв’язки з іншими 

жанрами, іншомовними творами) [341, c. 160]. 

Н.С. Олизько, відштовхуючись від ідей Ж. Женетта, пропонує власну 

класифікацію: постмодерністський текст актуалізує зв’язки з попередніми роботами 

автора (гіпертекстуальність), з самим собою (паратекстуальність), з іншими 

різножанровими творами (архітекстуальність), з прецедентними феноменами 

(інтекстуальність) [166, с. 209]. Крім того, виділяється синтагматична 

інтертекстуальність, яка встановлює відносини між частинами одного твору на 

горизонтальному рівні, та парадигматична інтертекстуальність, яка визначає зв’язки 

тексту з іншими текстами на вертикальному рівні. 

У роботах різних дослідників зустрічаються розбіжності у використанні 

термінології. Іноді трапляється така ситуація, що певні терміни з часом отримують 

дещо інше значення порівняно з першими випадками їх вживання. Наприклад, якщо 

Ж. Женетт у рамках гіпертекстуальності розглядав співвідношення між гіпертекстом 

(новим) та гіпотекстом (прецедентним текстом), то сьогодні під гіпертекстом 

мається на увазі електронний текст з гіперпосиланнями на інші тексти. Тому 

категорію гіпертекстуальність у трактуванні Ж. Женетта правильніше називати 

гіпотекстуальністю.   

Німецький дослідник М. Пфістер [436, с. 25] виділяє такі компоненти 

інтертекстуальності: референтність, комунікативність, рефлективність, 

структуральність, селективність та діалогізм. Під референтністю мається на увазі 

спосіб посилання на прецедентний текст. На думку дослідника, якщо цитати 

оформлюються саме як цитати, то інтертекстуальні зв’язки такого тексту з 

прецедентним є сильнішими, ніж у випадку, коли цитати або інші запозичення 

ніяким чином не позначаються. У більшості казкових інтерпретацій будь-які 

марковані посилання на першоджерело відсутні, адже припускається, що читачі і так 

знайомі з традиційними казковими сюжетами.  
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Такий критерій, як комунікативність, передбачає алюзії на прецедентний текст, 

які навмисно використовуються автором та сприяють збільшенню інтертекстуальної 

«щільності» нового тексту. Інтенсивність інтертекстуальних зв’язків є найбільшою 

для текстів, які на момент написання знаходяться на піку популярності, та 

канонічних текстів [436, с. 27], до яких належать традиційні казки.  

Третій параметр, який виділяє М. Пфістер [436, с. 27], – рефлективність 

передбачає, що автор не лише робить свідомі та чітко марковані інтертекстуальні 

посилання, але й роздумує над природою цього явища, обґрунтовує передумови та 

ефект, який інтертекстуальність справляє на його твір. Наприклад, повість Б. Енсор 

«Попелюшка» [606] містить підзаголовок “As If You Didn’t Already Know The Story”, 

який недвозначно відсилає до першоджерела та вказує на те враження, яке, як 

очікується, ця інтерпретація справить на читача. Незважаючи на подібний 

рефлективний коментар, читацькі очікування у цьому творі не виправдовуються, 

натомість, пропонується новий погляд автора на класичну історію.   

Структуральність передбачає не лише використання інтертекстуальних 

посилань, але й дотримання структури прецедентного тексту. Якщо говорити про 

трансформовані казкові сюжети, в багатьох з них зберігається структура традиційної 

казки. Однак у пріквелах та сіквелах, тобто творах, у яких описується передісторія 

або продовження відомої казки, сюжет та структура відрізняються від тексту-

оригіналу. Деякі твори зупиняються на певному епізоді традиційної казки, тобто 

принцип структуральності в них також не дотримується. Наприклад, у повісті 

Д. Бартелма «Білосніжка» описується лише період перебування Білосніжки у гномів, 

а «Шипшинка» Р. Кувера передає сни головної героїні, яка ніяк не може 

прокинутися, і до якої ніяк не вдається дістатися принцу. 

Селективність, на думку М. Пфістера [436, с. 28], визначається рівнем 

абстрактності посилання: чи це точна літературна цитата, чи загальна алюзія на 

певний твір. Відповідно, точні цитати є показником тісніших інтертекстуальних 

відносин. Звичайно, існують цитати, які недвозначно вказують на першоджерело (на 
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кшталт «Світе мій, дзеркальце, скажи» або «Чому в тебе такі великі зуби?»). Подібні 

цитати можуть відноситися не до одного, а до декількох прецедентних текстів – 

різних варіантів казки. Для казкових інтерпретацій характерні як точні цитати, так і 

загальні алюзії на класичні казки. 

Нарешті, діалогізм як критерій інтертекстуальності передбачає наявність 

певних семантичних або ідеологічних рис, спільних в оригінальному та новому 

контекстах, при цьому із збільшенням кількості спільних елементів зростає 

інтертекстуальна «щільність» нового тексту. Цей критерій М. Пфістера 

перегукається з концепцією М.М. Бахтіна. Діалогізм повною мірою властивий 

творам з трансформованими казковими сюжетами, які мають діалогічні відносини з 

традиційними казками. 

Для англомовної культури в цілому для корпусу прецедентних текстів 

характерні такі пласти: загальногерманська міфологія і англо-саксонський героїчний 

епос, біблійні тексти та легенди, грецька та римська міфологія і твори античних 

авторів, тексти, що існують в рамках фольклорної традиції, твори класичної 

європейської літератури [203, с. 110]. Дослідження, проведене В.В. Рижковою, 

свідчить про те, що джерелами алюзій в американській прозі та поезії ХХ ст., серед 

іншого, є фольклорні тексти (16%) та міфи та легенди античного світу (8%) [178, 

с. 13]. Якщо говорити про твори постмодерністської літератури, то вони звертаються 

до таких прецедентних жанрів, як міф, казка, притча, фантастичний роман тощо. 

У Розділі І вже розглядалися взаємовідносини між літературною та 

фольклорною казкою. На думку Л.П. Прохорової, літературна казка відноситься до 

жанрів, інтертекстуальних за своєю природою, тому що вона з самого початку 

орієнтована на використання як основи прототипічної моделі фольклорної казки  

[173, с. 4]. О.Н. Гронська вважає, що ніякий інший жанр не виробив таких тісних 

форм інтертекстуальних зв’язків на змістовому та формальному рівнях, як 

фольклорна та літературна казка [54, с. 58].  
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К. Сміт у своїй роботі «Постмодерністська казка» виділяє вісім елементів 

інтертекстуального використання казок: 

 експліцитне посилання в заголовку, завдяки якому читач автоматично 

усвідомлює, що це інтертекстуальне посилання має стосунок до тексту, 

який слідує за ним; 

 імпліцитне посилання в заголовку (допускає різні інтерпретації); 

 інкорпорування казки в новий твір (експліцитне посилання в тексті 

твору); 

 алюзія, тобто імпліцитні посилання в тексті твору (цитати, імена та 

характерні риси персонажів, функції персонажів, казкові мотиви); 

 адаптація традиційної казки; 

 створення оригінальної казки; 

 метапроза (коментарі щодо природи казки); 

 архітекстуальність (наявність архітекстуальних рис, які асоціюються з 

казковим жанром)  [476, c. 10]. 

Сучасні західні дослідники наголошують на багатовекторності 

інтертекстуальних зв’язків сучасної літературної казки. У казковому павутинні ХХІ 

ст. сполучні ланки є гіпертекстуальними, тобто вони не відносяться до одного 

центру. Вплив канонізованої тріади Перро-Грімм-Дісней усе ще відчутний у 

переробках казок, проте класичні твори більше не є центральними прецедентними 

текстами для казкових адаптацій в літературі, кінофільмах або інших медіа [223, 

c. 27]. 

Автори деяких творів з трансформованим казковим сюжетом стверджують, що 

саме їх варіант є точнішим та правдивішим, ніж попередні інтерпретації. Подібні 

твердження знаходимо, зокрема, у назвах таких казок, як «Справжня історія трьох 

маленьких поросят» Дж. Шески [699], «Прокляття тринадцятої феї: справжня історія 

Сплячої красуні» Дж. Йоулен [736] тощо. У назві збірки казок П. Гелоуей “Truly 
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Grim Tales” [617] простежується гра слів: її можна перекласти дослівно, як «Справді 

похмурі оповідання», але у той же час виникають алюзії до казок братів Грімм 

(щоправда, у прізвищі не вистачає подвоєння літери м). Претензії щодо правдивості 

певного варіанту знаходимо і безпосередньо в тексті казок. Наприклад, Т. Унгерер 

так характеризує головну героїню своєї казки «Червона Шапочка»: 

The little girl in red, her name was – yes, you guessed it – Little Red Riding Hood. 

Not the one you might already have read about. No. This Little Red Riding Hood was the 

real, no-nonsense one, and this story is one-hundred-to-a-nickel genuine [498, с. 261].  

На правдивості саме свого варіанту казки про Попелюшку наполягає  Б. Енсор: 

Cinderella is what I am calling her from the beginning, even though I don’t know 

what people actually called her back then. I’m definitely not just going to call her 

Charlene when for all I know her name was Naomi, because that’s how rumors start. Like 

the one about the stepsisters being ugly, which is a lie. The truth is, they were nice enough 

to look at, maybe not as pretty as you or Cinderella, but certainly not ugly. All right, some 

of what they said was ugly, yes, I agree, but we are getting ahead of ourselves now. Trust 

me, everything else in this story is one hundred percent true. [606, с. 1] 

Автор розвінчує доволі поширену думку про те, що зведені сестри Попелюшки 

в класичній казці були потворними, хоча насправді ані Ш. Перро, ані брати Грімм 

цього не стверджували. У цьому прикладі використовується епістемічна модальність 

(лексичні маркери ‘certainly’, ‘definitely’): автор переконаний у своїй правоті й 

намагається переконати в цьому читача. Якщо подібні твердження мають під собою 

реальні підстави, то претензії на автентичність з боку іншого сучасного автора 

І. Фетчера носять пародійний характер: 

Yet, once again, progressive folklorists have been successful in their research about 

this case. They recently uncovered a fairy-tale fragment which had been believed to have 

been forgotten, and now this fragment can shed light on the true motives of the wolf [608, 

c. 246]. 
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Твердження автора про знайдені фрагменти, які проливають світло на 

справжні мотиви вовка, є не більше, ніж художньою вигадкою. Насправді ці казки є 

пародією на традиційний варіант, як і більшість інтерпретацій, які наполягають на 

їхній правдивості. У деяких казках автори намагаються дискредитувати відомих 

авторів традиційних казок. Так, англійський письменник Р. Дал наступним чином 

відгукується про братів Грімм: 

The Brothers Grimm who wrote this story 

Made it a thousand times more gory.  

I’ve taken out the foulest scene 

In order that you won’t turn green [597, с. 63]. 

Не всі літературні казки мають інтертекстуальні зв’язки з традиційними 

казками, деякі з них звертаються до менш відомих варіантів [80, c. 174]. Зокрема, 

британська письменниця А. Картер у своїй казці «Снігова дитина» [579], яка є 

трансформованим варіантом «Білосніжки», звертається до Еленбергського рукопису 

– першої рукописної збірки казок братів Грімм. Порівняємо початок казки в 

Еленбергському рукописі 1810 р. та в першій опублікованій збірці казок братів 

Грімм 1812 р. (переклад англійською Дж. Зайпса):  

... then the count wished and said: if only I had a girl, with cheeks as red as this 

blood! Soon thereafter three coal-black ravens flew over and the count wished once again 

for a girl with such black hair like these ravens [449, с. 250]. 

… so she thought: if only I had a child white as snow, red as blood and black as this 

window frame [449, с. 245].  

Особливістю варіанта казки «Білосніжка», зафіксованого в Еленбергському 

рукописі, є те, що про дитину мріє не королева, матір Білосніжки, а граф. Саме граф 

висловлює бажання мати дитину і в казці А. Картер: 

‘I wish I had a girl as white as snow,’ says the Count. They ride on. They come to a 

hole in the snow; this hole is filled with blood. He says: ‘I wish I had a girl as red as 
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blood.’ So they ride on again; here is a raven, perched on a bare bough. ‘I wish I had a 

girl as black as that bird’s feather’ [579, с. 105]. 

При подальшому розгортанні сюжету інтерпретація А. Картер перегукується з 

варіантом рукопису, зокрема, намаганнями герцогині позбутися дитини, 

відрізняючись лише окремими деталями. Окрім твору А. Картер, інтертекстуальні 

посилання на цей рукописний варіант казок братів Грімм знаходимо в казці 

В. Хофмана «Чорна як чорнило» [636], казках І. Фетчера [608] тощо.  

Одним із засобів інтертекстуального зв’язку є марковані та немарковані 

цитати. Марковані цитати можуть виділятися за допомогою лапок або графічних 

прийомів (іншого шрифту, як правило, курсиву). Варто зазначити, що марковані 

цитати є досить рідкісним явищем у сучасних казках. Наприклад, марковану цитату 

містить початок казки А. Картер «Ашпуттл або привид матері»:  

But although you could easily take the story away from Ashputtle and centre it on 

the mutilated sisters …, the story always begins not with Ashputtle or her stepsisters but 

with Ashputtle’s mother, as though it is really always the story of her mother even if, at the 

beginning of the story, the mother herself is just about to exit the narrative because she is 

at death’s door: ‘A rich man’s wife fell sick, and, feeling that her end was near, she called 

her only daughter to her bedside.’ [577, c. 110] 

У наведеному прикладі, окрім цитати з казки про Попелюшку братів Грімм, 

пропонуються також інші алюзії на цю казку (‘Ashputtle’, ‘stepsisters’). Ці алюзії 

разом з назвою твору створюють відповідні очікування у читачів. У наступному 

прикладі з казкової повісті Г. Кросса «Вовк» цитата виділена не лапками, а 

курсивом: 

Grandmother, what big eyes you have … [596, c. 160] 

Героїня, сни якої сповнені недвозначних посилань на казку про Червону 

Шапочку, розпочинає відомий діалог з вовком, який, однак, на цій фразі й 

обривається. У казковій повісті Р. Домен «Чорна, як ніч» поєднується декілька 

способів маркування цитат – лексичний та графічний:  
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The apple was white and red, so enticing that whoever looked at it yearned for it. 

Grimm [603, c. 213]  

 Кожен розділ казкової повісті розпочинається цитатою з казки братів Грімм, 

виділеної курсивом та підписаної іменем автора. Схожий прийом використовує 

Дж. Йоулен у своєму творі «Шипшинка», в якому основний сюжет чергується з 

казкою про Сплячу красуню, яку розповідає бабуся, проте тут має місце квазіцитація 

[166, с. 186], тобто відтворення тексту у навмисне зміненому вигляді: 

“When you are seventeen, … my curse will come true. You will lie down and a great 

mist will cover the castle and everyone will die. You, too, princess.” [732, c. 33]  

У класичних казках Ш. Перро та братів Грімм, як відомо, складовою частиною 

прокляття є укол веретеном. Дж. Йоулен свідомо пов’язує прокляття з густим 

туманом, який символізує газову камеру в концтаборі, через який пройшла бабуся 

Джемма. Окрім того, в казці Ш. Перро не вказується точно вік героїні, в якому має 

справдитися прокляття, в казці Грімм йдеться про досягнення нею п’ятнадцяти років, 

Дж. Йоулен же у своєму варіанті зупиняється на сімнадцятирічному віці. 

Сучасні письменники часто використовують квазіцитати для пародіювання 

відомих діалогів з класичних казок. Ось, наприклад, якого вигляду набуває діалог 

Червоної Шапочки з вовком у казковій повісті Т. Холта «Білосніжка та семеро 

самураїв»: 

‘What small eyes you’ve got!’ 

‘What? Oh shit. I mean, yes, all the, um, worse for seeing you with.’ 

‘Really? And what little ears you’ve got!’ 

‘All the worse for hearing you with.’… 

‘What small teeth you’ve got. And other things too, but there’s no need to be 

gratuitously insulting.’ [637, c. 161] 

Як неважко помітити, діаметрально протилежними порівняно з класичним 

текстом є твердження щодо розміру очей, вух, зубів та інших частин тіла «вовка», а 

також його репліки у відповідь («щоб гірше тебе бачити, чути»). Усе це створює 
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пародійний ефект. Крім того, репліки містять перепитування, вигуки, що 

заповнюють мовну паузу, що робить їх більш наближеними до розмовної мови. 

Окрім цитат, інтертекстуальні відносини встановлюються за допомогою 

алюзій. Це може бути згадка назви прецедентного твору чи імені автора, імен 

персонажів, окремих казкових реалій. Так, у сучасних казках згадуються і Ш. Перро, 

і брати Грімм. Зокрема, прямі посилання на братів Грімм знаходимо в поемі 

Е. Секстон «Золотий ключ». Поема, яка відкриває збірку «Трансформації», є 

особливою з декількох причин. По-перше, у збірці казок братів Грімм казка 

«Золотий ключ» є заключною, а в збірці Е. Секстон – першою. Це можна трактувати 

як продовження поетесою роботи братів Грімм з того місця, на якому вони закінчили. 

По-друге, поема «Золотий ключ» є рамковою конструкцією для усіх інших поем 

збірки. Маленький хлопчик з класичної казки трансформується у 

шістнадцятирічного хлопця, який хоче знайти відповіді на деякі питання. Він 

повертає ключ у шкатулці і знаходить там книгу з трансформованими казками братів 

Грімм: 

It opens this book of odd tales 

which transform the Brothers Grimm. 

Transform? 

As if an enlarged paper clip  

could be a piece of sculpture. 

(And it could.) [702, с. 2] 

Ці казки повинні відповісти на запитання, які залишились без відповіді у 

братів Грімм. В інших сучасних творах брати Грімм стають дійовими особами, як, 

наприклад, у казковій повісті Т. Холта «Білосніжка та семеро самураїв»: 

 Then you’re not very good at it, are you?’ the queen replied. ‘Come to think of it, I 

do know who you are. You’re the Grimm boys, aren’t you?’ 

The Brothers Grimm smiled sheepishly. … ‘We’d still have stuck out like sore 

thumbs,’ the younger Grimm replied. ‘And it’s bad enough having to tell people you collect 



217 

 

 

fairytales for a living without having to dress up in all that ridiculous schmutter.’ [637, с. 

44]. 

У цьому уривку брати Грімм виступають самими собою – збирачами казок, які, 

щоправда, самі опинилися в казковому світі. Цікаво, що казкова королева впізнає їх, 

але звертається до них дещо фамільярно (‘the Grimm boys’). Схоже ставлення, але 

вже до іншого класика – Ш. Перро, демонструє герой казки «Джазові композиції з 

любителями традиційного джазу»: 

“Bernardette broke with me right after that Charles Perrault fellow penned my 

tale.” [690, c. 76] 

 Один з героїв цієї казки стверджує, що він розповів свою історію Ш. Перро 

(якого по-панібратськи називає ‘that Charles Perrault fellow’), яку той перетворив на 

казку про Червону Шапочку. Брати Грімм є також одними з головних героїв казкової 

повісті «Найтемніше бажання» Е. Шміца [698], у якій спочатку пропонують 

вилікувати вовка від згубної звички, але в кінцевому рахунку зраджують його.  

Доволі поширеним є використання сучасними авторами імен персонажів з 

класичних казок, проте часто імена повторюються не точно, а обігруються таким 

чином, щоб читач здогадався, до якого прецедентного твору вони містять алюзії. 

Наприклад, зовсім не важко встановити інтертекстуальне коріння таких героїв, як 

Little Red [728; 691], Red, Big Bad [708], Bigbad [690], Rosa Hood, Billy Wolf [652], 

Ashputtle [577], Near-Beauty [Beckett 1995], No White [595], Snow-Drop [655]. 

Часто інтертекстуальні алюзії включають певні реалії з класичних казок, за 

якими можна безпомилково визначити, про яку казку йдеться. Наприклад, у 

наступному прикладі перераховуються реалії з казки про Попелюшку: 

“Cinderella is another of the Grimms’ preposterous fantasies,” says Devil. “Wicked 

stepmother, awful stepsisters, a ball, a shoe, a prince, a marriage, happiness ever after, et 

cetera, et cetera. Another great mountain of their exotic dung. …” [698, c. 36]   

Перераховані реалії (мачуха, зведені сестри, бал, черевичок, принц, щасливе 

подружнє життя) є казковими маркерами, за якими легко впізнається казка про 
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Попелюшку (навіть без посилання на її назву). Диявол у розмові з вовком не дуже 

гарно відгукується про цю казку (‘preposterous fantasy’, ‘mountain of dung’), 

намагаючись налаштувати вовка проти її авторів, які є персонажами казкової повісті. 

У казці П. Геллоуей «Гарна матір» [617], на відміну від багатьох сучасних 

адаптацій, ані заголовок, ані початок з описом дивного фантастичного світу, 

населеного гігантськими молюсками, які нападають на «гладкошкірих», не містять 

інтертекстуальних посилань на казку про Червону Шапочку. Асоціації з відомою 

казкою виникають у читача лише при згадці про бабусю, яка, щоправда, живе не в 

традиційному лісі, а на острові, доступ до якого залежить від океанських приливів та 

відливів. 

Окремо хотілося б зупинитися на заголовках сучасних казок. Інформація, яка 

міститься в заголовку, є надзвичайно важливою, адже вона апелює до фонових знань 

читача і створює відповідні очікування. Заголовки сучасних казок можуть точно 

повторювати заголовки класичних казок (наприклад, «Шипшинка» [591; 736], «Синя 

Борода» [554; 613]) або містити пряме посилання на них («Яйце Синьої Бороди» 

[551], «Синьобородий коханець» [680]. Часто в заголовках модифікуються імена або 

інші характеристики персонажів з класичних казок. Наприклад, у таких сучасних 

трансформаціях казки про Червону Шапочку, як “Little Red Riding Wolf” [549], 

“Little Ted Riding Good” [692], “Not So Little Red Riding Hood” [704], саме заголовок 

вказує на пародійний характер творів, головними персонажами яких є, відповідно, 

вовк, хлопець Тед та вже доросла Червона Шапочка. Одним із прийомів, які 

використовують сучасні автори казок, є вживання антонімічних до оригіналу 

конструкцій, наприклад, “Sleeping Ugly” [733], “No White and the Seven Big Brothers” 

[595], “Black as Night” [603]. У казці “Little Red in the ‘hood” [691] відбувається гра 

слів ‘hood’ (головний убір із класичного заголовка) і ‘neighbourhood’ (місцевість, в 

якій проживають підопічні героїні казки).  

Низка казкових заголовків містить алюзії не до імені головної героїні, а до 

другорядних персонажів (“Confessions of an Ugly Stepsister” [667], “The Wicked 
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Stepmother’s Lament” [669], “Curse of the Thirteenth Fey” [736]) або просто алюзивні 

реалії, які вказують на певну класичну казку (“Snow, Glass, Apples” [616], “Spindle’s 

End” [672]). Модифіковану цитату містить заголовок казки “All the Better to See You” 

[652], а казка “Hi Ho, It’s Off to Strike We Go!” [668] відсилає читача не до 

класичного літературного твору, а до відомої пісні гномів з мультфільму студії 

Діснея. Існують заголовки, які містять посилання не на конкретну казку, а на 

казковий жанр взагалі, наприклад, казка М. Етвуд озаглавлена казковою формулою 

“There Was Once” [552]. 

У заголовках казок також зустрічаються імпліцитні посилання на прецедентні 

тексти. Так, казкові повісті “Before Midnight” [602] та “When the Clock Strikes” [654] 

відсилають читача до казки про Попелюшку, в якій бій годинника опівночі відіграє 

надзвичайно важливу роль у розвитку сюжету. Казка “Awake” [658] може викликати 

асоціації до казки про Сплячу красуню та її пробудження, тоді як заголовок казки 

“Chambers of the Heart” [635]  містить імпліцитне посилання на казку А. Картер 

“The Bloody Chamber” [579], і, відповідно, на класичну казку про Синю Бороду. 

Інтертекстуальні посилання можуть міститися не лише в заголовках, а й у 

таких компонентах паратексту, як підзаголовки, передмова та епілог [72, c. 170]. 

«Попелюшка» Б. Енсор [606] має підзаголовок “As if you didn’t already know the 

story”, який відсилає читача до оригінальної історії. Але якщо у творі Б. Енсор 

інтертекстуальні посилання є як в заголовку, так і в підзаголовку, то заголовок 

казкової повісті Е. Шміца «Найтемніше бажання» [698] навряд чи викличе у читача 

асоціації з казкою про Червону Шапочку, тому саме її підзаголовок «Власна 

розповідь вовка» є маркером інтертекстуального зв’язку. Передмова в казковій 

повісті Г. Магвайра «Сповідь потворної зведеної сестри», яка  подається від імені 

зведеної сестри із заголовку, містить інтертекстуальні посилання на традиційну 

казку (‘Cindergirl’, ‘glass slippers’, ‘fairy godmother’ [667, c. xiii; xvi]), тим самим 

готуючи читача до розгортання знайомого йому сюжету у Голландії XVII ст. 
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Варто також зупинитися на когнітивному аспекті інтертекстуальності і 

простежити, як відбувається процес побудови інтертекстуальних зв’язків читачами 

за допомогою інтертекстуальних фреймів. Термін «інтертекстуальний фрейм» 

вперше використав У. Еко [290, c. 21] для опису наративних схем, які є частиною 

інтертекстуального знання людини. Сьогодні інтертекстуальні фрейми 

розглядаються як ментальні конструкції, які поєднують інтертекстуальне знання й 

текстову інформацію, і до яких можуть звертатися читачі в процесі читання тексту. 

Дослідники виділяють декілька типів інтертекстуальних фреймів: семантичні, 

тематичні та стилістичні. Семантичні інтертекстуальні фрейми активуються шляхом 

ідентифікації в літературних творах певної лексичної одиниці (іменника чи дієслова). 

Виникнення тематичного фрейму пов’язано з ідентифікацією декількох семантичних 

фреймів, він містить більш детальну інформацію щодо місця дії, подій і персонажів з 

певних текстів. Нарешті, стилістичні інтертекстуальні фрейми виникають, коли 

читач ідентифікує формульні фрази або жанрові риси, спільні для двох літературних 

творів [434, c. 174].  

Інтертекстуальні фрейми складаються з текстуальних елементів та 

інтертекстуального знання, яке є специфічним для кожного читача, адже базується 

на його читацькому досвіді. Різні слова та фрази з тексту привертають увагу різних 

читачів та викликають у них певні інтертекстуальні асоціації. М.-Е. Панагіотіду 

виділяє такі критерії інтертекстуальних фреймів: текстуальність, специфічність, 

резонанс, гранулярність [434, c. 175]. Текстуальність відноситься до випадків, коли 

відбувається актуалізація інтертекстуального знання в результаті ідентифікації 

певного елементу тексту (так званих текстових активаторів). Критерій специфічності 

має відношення до результату процесу активації, а саме, чи відноситься 

інтертекстуальна інформація до специфічного тексту, чи читач не в змозі 

ідентифікувати певний текст, а має лише відчуття чогось знайомого. Третій критерій 

– резонанс відноситься до ефекту, який активація інтертекстуального знання 

справляє на читача. Це може бути тривалий або миттєвий ефект, які визначають 
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ступінь взаємодії читача з текстом. Останній критерій, гранулярність, пов’язаний з 

мірою деталізації активованої інформації: читач може згадати точне слово чи фразу з 

прецедентного тексту або лише має приблизне уявлення про цей текст.  

Семантичні інтертекстуальні фрейми активуються при встановленні прямого 

або опосередкованого зв’язку між лексичним концептом і когнітивною моделлю. 

При ідентифікації однакової лексичної одиниці або когнітивних синонімів в 

оригінальному і прецедентному текстах утворюється інтертекстуальний фрейм. 

Наведемо приклад побудови семантичного інтертекстуального фрейма, звернувшись 

до фрагменту «Казки про черевичок» Е. Доног’ю: 

When everything that could possibly be done was done for the day, the voices faded. 

I knelt on the hearth and looked into the scarlet cinders until my eyes swam [604, c. 2].  

У цьому уривку інтертекстуальний потенціал мають лексичні одиниці ‘cinders’ 

та ‘hearth’. Читач, в залежності від ступеня обізнаності з класичною казкою про 

Попелюшку, може згадати точну або приблизну цитату з творів Ш. Перро або братів 

Грімм: 

… she used to go into the chimney-corner, and sit down among cinders and ashes 

[684, c. 80]. 

… she had to sleep by the fireside in the ashes [718, c. 121]. 

Читач, знайомий з казкою Ш. Перро, ідентифікує в казці Е. Доног’ю лексичну 

одиницю ‘cinders’, ідентичну тій, яка міститься в оригінальному тексті. Як тільки 

активується когнітивна літературна модель, тобто знання, яким володіє читач щодо 

вживання цієї ж лексичної одиниці в інших літературних текстах, виникає 

інтертекстуальний зв’язок між двома текстами, і утворюється семантичний 

інтертекстуальний фрейм [100, c. 128]. Схожі когнітивні процеси відбуваються й у 

випадку, коли читач згадує казку братів Грімм, виокремлюючи в ній іменник ‘ashes’, 

який є когнітивним синонімом [275, c. 88] іменника ‘cinders’. 

Іменник ‘hearth’ також має відповідники в текстах класичних казок, а саме 

‘chimney-corner’ та ‘fireside’, і хоча формально слова в сучасному і прецедентних 
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текстах не є синонімами, тим не менш, вони також сприяють встановленню 

інтертекстуального зв’язку між текстами завдяки просторовим асоціаціям. Виділені 

нами інтертекстуальні фрейми відрізняються високим ступенем специфічності та 

гранулярності, адже для читача, зазвичай, не становить проблеми ідентифікувати 

традиційну казку, до якої відноситься інтертекстуальна інформація.  

Якщо розглядати процес утворення інтертекстуальних фреймів, пов’язаних з 

іменами персонажів сучасних казок, то часто когнітивні моделі читачів, які 

базуються на сприйнятті казкових персонажів класичних творів, не співпадають з 

трактуванням цих персонажів сучасними авторами. Наприклад, у заголовці казкової 

повісті «Попелюшка» Б. Енсор читач виділяє лексичний концепт Попелюшка 

(Cinderella), який, в свою чергу (за умови, що він знайомий з класичною казкою), 

приводить його до наступної когнітивної моделі: 

 

         

 

       

     [Cinderella] 

   Насправді ж Попелюшці з повісті Б. Енсор не властиві такі якості, як 

покірність та залежність від інших, навпаки, найважливішим результатом свого 

шлюбу з принцом вона вважає отриману незалежність. У подібних випадках 

когнітивна модель, яка лежить в основі формування інтертекстуального фрейма, 

потребує модифікації відповідно до контексту та інтенції автора. Відомий дослідник 

текстів Л. Долежел зазначав, що літературні твори можуть мати інтертекстуальні 

зв’язки не лише на рівні текстів, а й на рівні вигаданих світів [284, с. 202], про які 

докладніше йтиметься в Розділі IV. 

Таким чином, до засобів інтертекстуального зв’язку сучасних казок з 

прецедентними текстами належать марковані та немарковані цитати, квазіцитати, 

алюзії. Часто інтертекстуальність виявляється вже на рівні заголовку, який 

Submissiveness Dependence Beauty 

 

 

 

 

  

Romantic 

dreams 

Literary entity

 

 

  

Proper name 



223 

 

 

сигналізує про те, що це казкова адаптація і створює відповідні очікування у читачів. 

Заголовки сучасних казок можуть дослівно повторювати заголовки класичних казок, 

містити експліцитні або імпліцитні посилання на них. Інтертекстуальні зв’язки на 

когнітивному рівні вибудовуються за допомогою інтертекстуальних фреймів, які 

утворюються при ідентифікації однакової лексичної одиниці або когнітивних 

синонімів в оригінальному і прецедентному текстах. Численні трансформації, які 

відбуваються в сучасних казках, впливають і на механізми утворення 

інтертекстуальних фреймів. Подекуди інтертекстуальні фрейми, які виникають у 

свідомості читача після ідентифікації певного лексичного концепта, зокрема, імен 

традиційних казкових героїнь, потребують подальшої модифікації відповідно до 

контексту. 

 

3.2. Трансформації жанрових ознак, структур сюжетного та 

композиційного рівня сучасної літературної казки 

 

Як уже зазначалося, в постмодерністських казках основні жанрові ознаки 

казки збереглися, проте зазнали значних трансформацій. Нагадаємо, що основними 

критеріями, які вирізняють казку (зокрема, чарівну казку) поміж інших літературних 

жанрів, є такі: вона відображає багатовікову усну традицію (звідси – набір певних 

мотивів, специфічний зачин, повтор однотипних дій, оптимістичне закінчення); 

казка розповідає про вигадані, чарівні, події; нарешті, одним із її завдань є надання 

морального уроку [495, с. 152].  

Л. Долежел виокремлює три види постмодерністських трансформацій: 

транспозиція, при якій зберігається зовнішній вигляд протосвіту та основна канва 

історії, але вони поміщаються в інший просторово-часовий відрізок; розширення, 

коли масштаби протосвіту розширюються шляхом заповнення інформаційних 

пробілів, створення сіквелів та пріквелів; нарешті, при зміщенні конструюється по 
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суті інший варіант протосвіту із зміненою структурою та переробленою історією 

[284, с. 207].  

Прикладом транспозиції є казка І. Редфорд «Little Red in the ‘Hood» [691], дія 

якої відбувається в сучасному Нью-Йорку, а головна героїня – прототип Червоної 

Шапочки – допомагає працівникам соціальної служби розвозити їжу їхнім 

підопічним. «Казка про хустинку» Е. Доног’ю [604] може розглядатися як пріквел до 

казки про Білосніжку, адже в ній розповідається історія мачухи Білосніжки до її 

одруження з батьком дівчини. 

Беручи за основу певні класичні казки, сучасні письменники, як правило, 

зберігали знайомий сюжет та героїв. Звичайно, ступінь дотримання сюжету є різним, 

деякі сучасні казки обмежуються окремими фрагментами або персонажами 

популярної казки (наприклад, твори «Білосніжка» Д. Бартелма [555] та «Чорна як 

ніч» Р. Домен [603] присвячені періоду проживання Білосніжки у «гномів»), інші 

пропонують пріквели (Дж. Йоулен «Прокляття тринадцятої феї» [736]) та сіквели 

(М. Хеддікс «Просто Елла» [627]). Крім того, сучасні автори вдаються до численних 

варіацій сюжету, наповнюючи його все новими і новими деталями, часто 

запозиченими з попередніх версій цієї казки. Так, Р. Кувер в своїй повісті 

«Шипшинка» [591] переповідає різні версії казки «Спляча красуня» (найдавніший 

варіант – казку «Сонце, Місяць і Талія» Джамбаттісти Базіле, найвідомішу версію 

Шарля Перро та менш відомий варіант братів Грімм). Нарешті, як уже зазначалося, 

постмодерністські казки пропонують пародійну інтерпретацію знайомих казкових 

сюжетів. Докладніше про сюжетні трансформації йтиметься далі. 

 Чарівне, надприродне оточення в сучасних казках зазнає суттєвих змін. В 

деяких казках магічне існує нарівні з реальним, інколи навіть важко провести грань 

між реальністю і фантазією, коли реальні, на перший погляд, події виявляються сном, 

мріями або галюцинаціями героїв (як це відбувається в «Шипшинці» Р. Кувера). У 

деяких казках автори навіть віддають перевагу реалістичним елементам, 

намагаючись пояснити певні сюжетні повороти не фантастичним, а цілком 
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раціональним способом. Наприклад, не всі сучасні прототипи Білосніжки 

«вмирають» після того, як відкусили отруйне яблуко, та повертаються до життя 

після поцілунку принца. Бланш з повісті Р. Домен «Чорна як ніч» [603] впадає в 

кому, з’ївши штрудель, нашпигований медикаментами, які викликають кому. Автор 

у післямові повідомляє, що спеціально консультувалася зі спеціалістами-

фармакологами з цих питань. Героїня повісті Т. Лінн «Сноу» [663] впадає в довгий 

сон та пробуджується за допомогою спеціальних пристроїв, в основі дії яких лежить 

електричний розряд.  

Чарівне дзеркало як обов’язковий елемент казок про Білосніжку, в деяких 

сучасних інтерпретаціях отримує цілком раціональне пояснення. Так, у казці «Хей-

хо, ми йдемо страйкувати» мати наступним чином пояснює головній героїні Сноу 

принцип дії чарівного дзеркала: 

Do you know what the secret of Magic Mirrors’ success is? Behind every mirror is a 

sheet of rosy pink, and every woman who looks into one thinks she’s the fairest of them all 

[668, c. 31]. 

У казковій повісті Т. Лінн «Сноу» [663] функції чарівного дзеркала виконує 

Алан, помічник мачухи, який тримає дзеркало і відповідає на її питання. 

Еквівалентом дзеркала в повісті Т. Холта «Білосніжка та семеро самураїв» [637] 

виступає комп’ютер із операційною системою Mirrors 3.1, за допомогою якого зла 

королева отримує всю інформацію про своє королівство. В повісті Р. Домен «Чорна 

як ніч» [603] замість дзеркала «мачуха» Елен, власниця компанії Mirror Corporation, 

встановила в своєму будинку систему відео спостереження.   

Певні характеристики героїв знаходять цілком сучасні пояснення. Наприклад, 

бабуся Червоної Шапочки з казки А. Мейнерт [673] має незвично блискучі очі, 

великі вуха та рот, тому що носить контактні лінзи, слуховий апарат та зубні протези. 

Якщо йдеться про таких казкових героїв, як гноми, то в казковій повісті Т. Лі «Біла, 

як сніг» [657] їх роль виконують горбуни, а в казці Дж. Гарнера «Білосніжка» [618] – 

чоловіки карликового зросту.  
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Сучасні казки не завжди мають щасливе закінчення [96, c. 160]. Принцип 

«Добро обов’язково перемагає зло», характерний для традиційних казок, у цьому 

випадку не спрацьовує. Наприклад, казка Г. Філліпса «Червона Шапочка у викладі 

диктатора» [686] після напруженої боротьби закінчується перемогою вовка, який 

з’їдає Червону Шапочку (бабусю він з’їв ще раніше). Не має щасливого закінченні і 

казка про Червону Шапочку, яка є складовою частиною повісті «Хлопчик відьми» 

М. Грубера [625]. Після пригоди з вовком і мисливцем (які в цій казці помінялися 

ролями), матір Червоної Шапочки вмирає, а батько продає її відьмі. Інколи автором 

пропонується декілька варіантів закінчення, і читачу надається змога вибрати один з 

них. Наприклад, так відбувається у казці У. Шеттерлі «Маленька Червона і великий 

Поганий»: 

Now, I could say that’s when a bold cop hears Red scream, runs in faster than the 

Bad can bite, shoots down the Bad like the cold, cruel creature he is, finds Grams tied up 

safe in a closet, and Red and Grams and the cop all get the happy ever after. 

Or I could say there’s no scream, ho handy cop, and the Bad has a happy belly glow 

for days, thanks to Red and her Grams. 

Either way, there’s uno problemo with my story: If the Bad dies, how do I know how 

he gets ‘cross town? If Red dies, how do I know how she feels biking to Grams’s? 

Here’s what’s sure: One dies. One lives to tell the tale. And the one telling the tale is 

guessing ‘bout the other. 

Now, pick the end you like. But before you do, think on this: 

The storyteller’s still around. Maybe nearer than you think. 

And everyone’s got to eat [708, с. 52]. 

 Пропонуючи два альтернативні закінчення, У. Шеттерлі наголошує, що один з 

героїв має загинути, а інший залишитися в живих, щоб розповісти історію, 

домислюючи при цьому мотиви та думки персонажа, який загинув. Автор казкової 

повісті «Білосніжка та семеро самураїв» Т. Холт полемізує з приводу доцільності 

обов’язкового щасливого закінчення: 
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It’d be nice to be able to say that everyone gets to live happily ever after, here in Mr 

Dawes’s rose-tinted Gulag; but that would be taking fantasy a bit too far [637, с. 307]. 

Два варіанти закінчення пропонуються читачам казкової повісті С. Блеклі-

Картрайт «Червона шапочка», причому досить незвичайним способом. На наступній 

сторінці після закінчення основного тексту твору читач знаходить таку інформацію: 

Is this truly the end of Valerie’s story? 

Visit www.redridinghoodbook.co.uk to find out [563, с. 240]. 

У розділі-бонусі, розміщеному на веб-сторінці, дається розв’язка казкової 

повісті, причому головним «злодієм» виявляється зовсім не той персонаж, на якого 

натякалося в книжковому варіанті. Цей прийом є прикладом інтермедіальності, 

взаємодії різних видів медіа.  

Однією з найбільших трансформацій, якої зазнали класичні казки, є те, що вони 

перестали вважатися компонентом винятково дитячої літератури, а, натомість, стали 

частиною літератури для дорослих, в першу чергу, завдяки тенденції торкатися 

заборонених тем (таких, як секс, жорстокість) та занадто ускладненому сюжету. 

Крім того, сходить нанівець така риса класичної казки, як моралізаторство та 

надання моралістичних настанов та уроків. 

Якщо просторово-часова невизначеність, характерна для традиційної казки, 

робить її «рупором» вічних етичних імперативів, то для сучасних казок поширеною 

стратегією є прив’язка до певних географічних і культурних реалій. На думку 

Д. Келвіна, сучасні адаптації традиційних казок є ретроспективними та 

ревізіоністськими, а їхньою метою замість пропаганди універсальної алегорії стають 

дослідження та критика ефектів подібних наративів, викриття упереджень, що 

містяться в них, і їх переповідання в контексті реального світу [439, c. 193]. 

Хронотоп у сучасних інтерпретаціях набуває більшої конкретності [89, c. 78]. 

Наприклад, дія повісті Г. Кросса «Вовк» [596] переносить читачів у лондонське 

передмістя за часів активних дій Ірландської Республіканської Армії, а дія повісті 

Дж. Йоулен «Шипшинка» [732] відбувається у США та у польському місті Хелмно, 

http://www.redridinghoodbook.co.uk/
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в якому під час Другої світової війни розміщувався концентраційний табір. Часто дія 

твору відбувається на батьківщині її автора: в оповіданні М. Етвуд «Яйце Синьої 

Бороди» [551] – це Торонто, в повісті М. Фріша «Синя Борода» [613] – Цюріх, в 

оповіданні Ф.Л. Блок «Кості» [564] – Лос-Анджелес. Розміщуючи замок Синьої 

Бороди в Бретані, А. Картер у своєму оповіданні «Кривава кімната» [579] віддає 

данину легендам, які лежали в основі казки Ш. Перро.  

Часові рамки творів, як правило, прямо не визначені (за незначними 

винятками), проте часто наратив містить непрямі індикатори часу дії. Зокрема, опис 

кімнат замку, одягу, наявність телефону в оповіданні «Кривава кімната» дозволяє 

віднести час його дії до початку ХХ ст. Згадка ж таких реалій, як телевізор з великим 

екраном, листівки 3D в оповіданні Ф.Л. Блок «Кості» або мобільного телефону та 

комп’ютеру в поемі Д. Уіггет із збірки «Дружини Синьої Бороди» [566] дозволяють 

ідентифікувати в їх героях наших сучасників. Швидше винятком, аніж правилом є 

оповідання Д. Бартелма «Синя Борода» [554], в якому часові рамки позначені 1910 

роком, а місцем дії є замок у сорока кілометрах від Парижу.  

У сучасних казках відбуваються зміни в наратологічній структурі оповіді. На 

зміну традиційному оповідачу приходить розповідь від першої особи, яку ведуть як 

головні, так і другорядні герої. Зокрема, у повісті Е. Делессер «Семеро гномів» [600] 

оповідь ведеться від імені гномів, в поемі Л. Снидела «Бабуся» [710] передаються 

відчуття бабусі Червоної Шапочки, яка знаходиться всередині вовка, а в казці «Сніг, 

дзеркало, яблука» Н. Геймена [616] ми стаємо свідками монологу мачухи, яка 

повільно підсмажується в печі. 

Класична казка базується на багатьох умовностях, які викликають певні 

очікування у читачів. Постмодерністські казки не виправдовують цих очікувань, в 

першу чергу, завдячуючи особливостям своєї наративної структури, візуальному 

стилю та іншим компонентам, що відображають непередбачуваність постмодерного 

світу. Характерною рисою постмодерністських казок, як уже зазначалося вище, є 

відсутність лінійної оповіді та традиційної наративної структури. На зміну лінійному 
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приходить кругове розгортання сюжету з фальстартами, несподіваними поворотами, 

сюжетними ходами, які ведуть в нікуди, та іншими подібними наративними 

стратегіями.  

  Герої традиційних казок є, як правило, схематичними персонажами, які 

знають свою місію та покірно її здійснюють. На відміну від них, герої сучасних 

казок є більш комплексними персонажами, які демонструють власне збентеження, 

сумніви щодо дій інших героїв та власної ролі. Так, принц з оповідання Р. Кувера  

«Мертва королева» [592] відчуває змішані почуття до Білосніжки та королеви, а 

також невпевненість у правильності власних вчинків. Він постійно плутається в 

своїх думках та спогадах: 

She had eaten Snow White’s heart in order to randomize her attentions, deprive her of 

her center … Of course … it wasn’t Snow White’s heart she ate, no, it was the heart of a 

boar, I was getting carried away, I was forgetting things. She’d sent that child of seven 

into the woods with a restless lech, and he’d brought her back a boar’s heart … … or 

perhaps there had been no Hunter at all, perhaps it had been that master of disguises, the 

old Queen herself, it was possible, it was possible [592, с. 57]. 

Сумніви принца з казкової повісті Р. Кувера «Шипшинка» [591] пов’язані як з 

існуванням сплячої принцеси в замку, так і з існуванням самого замку. Крім того, він 

ставить під сумнів доцільність його дій з порятунку принцеси та щасливий характер 

призначеної йому долі: 

At times he doubts there is really anyone in the castle, or that there is even a castle, 

those ghostly turrets glimpsed before notwithstanding. … And even if there is a princess, is 

she truly the beautiful object of pure love she is alleged to be, or is she, the wicked fairy’s 

wicked creature, more captor than captive, more briar than blossom, such that waking her 

might have proven a worse fate than the one that is seemingly his, if worse than this can be 

imagined? [591, c. 29]. 

Принц вже навіть не впевнений, чи є принцеса об’єктом, гідним чистого 

кохання, чи злою істотою, породженою злою феєю. Багатозначними є персонажі 
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повісті М. Грубера «Хлопчик відьми» [625]. Особливо це стосується головного героя, 

який зовсім не асоціюється з традиційними позитивними персонажами. Попервах 

здається, що його негативні риси, такі як хитрість, нещирість, мстивість, є 

домінуючими в його характері та вчинках. Однак ближче до кінця повісті позитивні 

риси все-ж беруть вгору, і читачі мають надію, що у нього все складеться добре. 

Часто багатогранність персонажів підкреслюється ілюстраціями, які є невід’ємною 

складовою тексту казки.  

Прототипічну модель жанру казки складають структури композиційного 

(початкові та кінцеві формули, повтори), сюжетного (сюжетні функції, схема 

персонажів) та мовного (зокрема, синтаксичного) рівнів [173, с. 71]. З іншого боку, 

усі вищезгадані елементи більшою чи меншою мірою зазнають трансформацій. 

Найбільші трансформації прототипічних моделей характерні для казкових повістей, 

тобто творів великої форми.  

Говорячи про структурні моделі казки на сюжетному рівні, ми спиратимемося 

на класифікацію В.Я. Проппа, зокрема, «Морфологію «чарівної» казки» [171]. 

Розглянемо структурні моделі найвідоміших казок про Попелюшку – «Попелюшка 

або кришталевий черевичок» Ш. Перро та «Попелюшка» братів Грімм. Вони 

складаються з наступного набору функцій: 

1. Відлучка – смерть матері. 

2. Біда/нестача – важке життя головної героїні після повторного одруження 

батька.  

3. Випробовування (казка Грімм) – Попелюшці необхідно виконати певні 

умови для поїздки на бал. 

4. Отримання чарівного помічника – феї (Ш. Перро), білої пташки (Грімм). 

5. Переміщення – відвідання Попелюшкою балу. 

6. Таврування/мітка – залишений Попелюшкою черевичок. 

7. Невпізнане повернення – Попелюшка повертається з балу, невпізнана 

мачухою та сестрами. 
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8. Необґрунтовані зазіхання – зведені сестри приміряють черевичок. 

9. Упізнавання – Попелюшці черевичок виявляється впору, після чого вона 

дістає та одягає другий. 

10. Трансфігурація (казка Ш. Перро) – фея перетворює вбрання Попелюшки на 

розкішну сукню. 

11. Покарання (казка Грімм) – пташки викльовують очі зведеним сестрам. 

12. Весілля – одруження Попелюшки та принца.  

Звернемось тепер до сучасних літературних казок про Попелюшку, зокрема до 

казкової повісті «Сповідь потворної зведеної сестри» Г. Магвайра [667] та казки 

«Попелюшка: новий погляд» М. Бінчі [562].  

У творі Г. Магвайра, який є ретроспективною оповіддю однієї із зведених 

сестер Клари-Попелюшки, більшість сюжетних функцій мають відповідники в 

прецедентних текстах класичних казок. Це, зокрема, такі функції, як відлучка, 

біда/нестача, відправлення, таврування/мітка, невпізнане повернення, 

необґрунтовані зазіхання, упізнавання, покарання, весілля. Але навіть однакові 

сюжетні функції можуть мати різне наповнення в творах з класичним та 

трансформованим сюжетом. Так, функція біди у творі Г. Магвайра є більшою за 

обсягом, адже на долю головної героїні випадає не одна, а багато бід: окрім того, що 

вона з єдиної улюбленої дитини в сім’ї перетворюється на прислугу, після серії 

невдалих капіталовкладень родина опиняється на межі банкрутства, нарешті, з нею 

хоче одружитися один з кредиторів її батька, якого вона ненавидить. Слід зазначити, 

що намагання уникнути заміжжя є досить поширеним мотивом у казках про 

Попелюшку (щоправда, в менш відомих варіантах). У цьому випадку проблеми 

головної героїні виникають не через мачуху або зведених сестер, а завдяки членам 

родини (найчастіше батьку), які хочуть, щоб вона одружилася з неприємним їй 

чоловіком. Героїні не залишається нічого іншого, як втекти з дому та шукати 

притулку деінде. 
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Існує декілька важливих функцій, наявних у казках, але відсутніх у повісті 

«Сповідь потворної зведеної сестри». Це, зокрема, випробовування, яке є лише в 

казці братів Грімм: мачуха ставить перед Попелюшкою умову для поїздки на бал – 

вибрати з попелу спочатку одну, а потім дві миски сочевиці. Хоча Попелюшка і 

виконує ці умови, дозволу на поїздку вона так і не отримує. Ще однією важливою 

функцією в класичних варіантах казки про Попелюшку є отримання чарівного 

помічника у вигляді феї у Ш. Перро або білої пташки у братів Грімм, які 

забезпечують Попелюшку сукнею та черевичками (кришталевими або золотими) в 

обох казках та каретою, конями, кучером та лакеями у казці Ш. Перро.  

З іншого боку, є функції, характерні лише для повісті Г. Магвайра. Насамперед, 

тут зміщуються акценти стосовно ролі зведених сестер Клари. Якщо старша сестра, 

німа та розумово відстала Рут, відноситься до Клари нейтрально, то молодша Айріс 

співчуває їй, умовляє поїхати на бал (незважаючи на заборону матері), придумує 

спосіб роздобути розкішну сукню та дає Кларі нові материні черевички. Як уже 

зазначалося, головна героїня Клара погоджується відвідати бал на прохання зведеної 

сестри Айріс, що йде врозріз з класичним варіантом, в якому зведені сестри навіть не 

допускають і думки про можливість відвідання бала Попелюшкою. Функція 

необґрунтованих зазіхань виконується героїнями формально, адже вони не 

демонструють жодного бажання довести, що загублений черевичок належить саме їм, 

на відміну від героїнь казки братів Грімм, в якій одна зведена сестра відрізає собі 

великого пальця, а друга надрізає п’ятку, намагаючись втиснути ногу в черевичок. 

Взагалі, черевичок спочатку використовується принцом Філіпом лише як привід для 

того, щоб потрапити до будинку та заарештувати Рут, яка підпалила  будинок, в 

якому проходив бал: 

‘Let her try the slipper,’ says Margarethe wildly, perhaps to shift the attention of the 

Prince from the sniffles of Ruth. 

‘There is no need; the slipper was merely a ruse to get you to open the door to me,’ 

says the Prince. ‘A ruse, I see, that I did not even need to enact.’ But Clara has come 
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forward and taken the slipper from where it has fallen. She puts it on, and stands and lifts 

her chin [667, с. 385]. 

 У повісті є функція викриття, коли мачуха проговорилася, що саме вона 

отруїла матір Клари. За це вона цілком заслужено отримує покарання у вигляді 

сліпоти, тоді як, наприклад, у казці братів Грімм кара настигає зведених сестер, яким 

птахи викльовують очі, в китайській казці карають мачуху та зведену сестру, а в 

казці Ш. Перро Попелюшка усіх великодушно прощає.  

У феміністичній казці «Попелюшка: новий погляд» ірландської письменниці 

М. Бінчі [562] знаходимо менше функцій, ніж у класичних казках чи казковій повісті 

Г. Магвайра: 

1. Біда/нестача – відмова батька дати гроші Попелюшці на створення закладу 

швидкого харчування (при тому, що він дав гроші старшим сестрам на створення 

бутіку модного одягу та салону краси). 

2. Випробовування – участь у конкурсі з метою виграти грошовий приз. 

3. Отримання – виграш головного призу, який включає обов’язкове відвідання 

балу та забезпечення одягом, прикрасами, норковою шубою та автомобілем на один 

вечір. 

4. Переміщення – прибуття головної героїні на бал. 

5. Таврування/мітка – зникнення одного черевика на високих підборах, які 

Попелюшка зняла під час танцю з принцом. 

6. Упізнавання – Попелюшка сама зателефонувала принцу після публікації в 

газеті інформації про його закоханість. 

7. Ліквідація нестачі – Попелюшка стає керівником ресторанного господарства 

королівського палацу [84, c. 425]. 

Як неважко помітити, у цій казці відсутні такі функції, як невпізнане 

повернення, необґрунтовані зазіхання, трансфігурація та покарання. Пояснюється це 

особливостями розвитку сюжетної лінії: якщо головна героїня не претендує на 

одруження з принцом, відпадає необхідність у функції необґрунтованих зазіхань та 
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пов’язаній з нею функції покарання. Крім того, відсутня одна з ключових функцій – 

весілля, від якого Попелюшка сама відмовляється, віддаючи перевагу успішній 

кар’єрі.   

Схема персонажів цієї казки також відрізняється від схем згаданих раніше 

казок, які включають антагоніста-шкідника (мачуху), дарувальника, відправника 

(фею), героїню та удаваних героїнь (зведених сестер). У ній відсутні антагоніст та 

удавані героїні. Хоча сестри Попелюшки в першій частині книги збираються на бал 

та будують плани щодо підкорення принца, після балу вони не роблять жодних 

кроків для його завоювання.  

У казці Ш. Перро «Синя Борода» виділяємо лише п’ять функцій дійових осіб, а 

саме: 

1. Один із членів сім’ї відлучається з дому. 

2. До героя звертаються із забороною. 

3. Заборона порушується. 

4. Героя мітять. 

5. Перемога над антагоністом. 

Як відзначає В.Я. Пропп, «... казка зазвичай згадує про відлучку спочатку, а 

потім про заборону. Фактично послідовність подій, звичайно, зворотна» [171, с. 24]. 

Крім того, у цій казці виділяється традиційний мотив великого будинку та 

забороненої комірчини. «Типовим, необхідним мотивом заборонена комірчина є у 

казках типу «Синя Борода». Та форма, яка наявна у Перро, в російському фольклорі 

невідома» [171, с. 232]. 

У деяких трансформованих варіантах казки «Синя Борода» функції дійових 

осіб повністю співпадають з варіантом Ш. Перро (наприклад, «Кімнати серця» 

Н. Гоффман [635], проте в більшості випадків спостерігаються певні відхилення [67, 

c. 142]. Зокрема, в оповіданні А. Картер «Кривава кімната» [579] додається ще одна 

функція – весілля, а помічниками героїні виступають не сестра з братами, а вчитель 

музики Жан-Ів і матір героїні, яка вбиває Синю Бороду пострілом з пістолету. Крім 



235 

 

 

того, у цій казці мітка з’являється не лише на ключі від забороненої кімнати, а й на 

лобі героїні (і ця мітка залишиться з нею до кінця її життя). В оповіданні «Чужа 

територія» М. Етвуд [552] мітка взагалі відсутня, як, до речі, і перемога над 

антагоністом. Не порушується заборона в оповіданні Дж.К. Оутс «Синьобородий 

коханець» [680] та в повісті М. Грубера «Хлопчик відьми» [625]. 

  До деяких інтерпретацій Синьої Бороди, зокрема метапрозових, класифікація 

В.Я. Проппа взагалі незастосовна (у них відсутня і відлучка, і заборона, і мітка, і 

перемога над антагоністом). Наприклад, у повісті М. Фріша «Синя Борода» [613] вся 

дія побудована навколо судового процесу над лікарем Феліксом Шаадом, якого в 

кінцевому результаті визнали невинним у смерті його колишньої шостої дружини. 

Ця повість, подібно до оповідання Д. Бартелма, не виправдовує очікувань читачів, 

тому що подібність головного героя з його літературним прототипом обмежується 

тим, що обидва мають по сім дружин. У Фелікса Шаада виявляється мертвою лише 

одна дружина, та й та, як з’ясовується, не з його вини.  

Традиційна казка характеризується низкою ознак, до яких, зокрема, належать 

такі композиційні структури, як початкові та фінальні формули, потрійні повтори 

тощо. На думку Л.П. Прохорової, початкові та фінальні формули більше, ніж інші 

елементи стереотипної моделі сигналізують про казковий характер оповіді, тому що 

знаходяться в сильних позиціях тексту [173, с. 71]. А. Картер писала, що «Коли ми 

чуємо формулу ‘Жили-були’ або подібні їй, ми наперед знаємо, що те, що ми 

почуємо, не буде навіть претендувати на те, щоб бути правдою» [578, c. xiii – xiv]. 

В. Джоосен [366, с. 15] вважає, що традиційні формули та цифровий символізм 

зберігаються в сучасних казкових адаптаціях як маркери інтертекстуального зв’язку 

з прецедентним текстом. 

 Традиційною формулою існування починається казка Ш. Перро 

«Попелюшка»: 

Once there was a gentleman who married, for his second wife, the proudest and the 

most haughty woman that was ever seen [684, с. 56].   
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Проте навіть не всі класичні казки відкриваються традиційною формулою. 

Наприклад, початкова формула відсутня у казці про Попелюшку братів Грімм. У 

сучасних літературних казках традиційні початкові формули зустрічаються значно 

рідше, ніж у фольклорних казках, тим не менш, вони потребують аналізу та 

систематизації. Так, формулою існування розпочинається казка Дж. Гарнера 

«Попелюшка»: 

There once lived a young wommon named Cinderella, whose natural birthmother 

had died when Cinderella was but a child [618, c. 31]. 

Ця казка є, за твердженням автора, політкоректною, тому для неї характерне 

специфічне написання слова жінка (‘wommon’ без гендерно маркованої частини 

‘man’), а також уточнення щодо матері (що померла саме біологічна матір 

Попелюшки). У деяких випадках формула існування доповнюється елементом 

наявності дітей, грошей тощо: 

There was once a very prosperous and therefore much respected merchant who had 

three sons [581, c. 21]. 

Відразу впадає в око трансформація на рівні актантів: замість традиційних 

трьох дочок купець має трьох синів, але в усьому іншому сюжетна лінія 

розгортається подібно до казки про Красуню та чудовисько. 

Доволі поширеними в сучасних казках є початкові формули часу. Досить 

традиційним, на перший погляд, є початок «Червоної шапочки» С. Блеклі-Картрайт: 

Once upon a time … 

… there was a Girl, 

 and there was a Wolf [563]. 

Щоправда, незвичним є його графічне та просторове оформлення: дуже 

великий жирний шрифт і розміщення на трьох сусідніх сторінках. Подібний початок 

створює ефект очікування з боку читачів. Трансформацій зазнає початок казкової 

повісті Т. Лі «Біла як сніг», у якій в початковій формулі замість персонажа 

називається предмет – дзеркало: 



237 

 

 

Once upon a time, in winter, there was a mirror [657, с. 31]. 

Таким чином автор підкреслює важливу роль, яку відведено магічному 

дзеркалу в цьому творі. Казка М. Бінчі «Попелюшка: новий погляд» хоч і 

починається традиційною формулою часу, але відображає сьогочасні реалії:  

Once upon a time there were three sisters whose appearance is immaterial but the 

eldest girl Thunder had a ferocious temper, and a great greed for money. She was 

constantly scanning the papers and magazines to find out where she might be likely to meet 

wealthy men [562, с. 57].  

Традиційний казковий зачин “Once upon a time” уточнюється, по-перше, 

твердженням про те, що зовнішність трьох сестер не має істотного значення, а по-

друге, досить прямолінійною характеристикою однієї з сестер. Подібні семантичні 

трансформації є ознакою пародійного характеру казки. Характерна для більшості 

казок часова невизначеність нівелюється згадкою про газети та журнали, які 

постійно переглядає героїня.  

Ще одним видом початкових казкових формул, що зустрічаються в сучасних 

казках, є топографічні: 

At the edge of the forest, there is a small cottage [600, c. 4]. 

In the middle of a stand of white birch sits a decaying pavilion [736, c. 1]. 

Топографічні формули часто носять загальний, невизначений характер, як у 

вищенаведених прикладах. Подекуди сучасні казки відкриваються формулами 

недостовірності: 

This is the Discworld, which travels through space on the back of four elephants 

which themselves stand on the shell of Great A’Tuin, the sky turtle. 

Once upon a time such a universe was considered unusual and, possibly, impossible. 

But then … it used to be so simple, once upon a time [687, c. 7]. 

Вигаданий світ, який тримається на спинах чотирьох слонів, які, в свою чергу, 

стоять на панцирі морської черепахи, налаштовує читачів на знайомство з його не 

менш неправдоподібними мешканцями. Досить поширеними є випадки 
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комбінування топографічних формул з іншими видами, наприклад, формулами 

існування: 

There once was a young person named Red Riding Hood who lived with her mother 

on the edge of a large wood [618, c. 1]. 

There was once a poor girl, as beautiful as she was good, who lived with her wicked 

stepmother in a house in the forest [552, c. 20]. 

Як бачимо з наведених прикладів, не лише в класичних, а й в сучасних казках 

ліс залишається одним з традиційних топографічних об’єктів. Проте досить багато 

героїв сучасних казок живуть у містах: 

Once upon a time in New York there was a poor little rich girl called Snow White 

[612, c. 3].  

У цьому прикладі поєднуються формули часу з топографічними. В уривку з 

повісті Т. Холта «Білосніжка та семеро самураїв» традиційний характер початкової 

формули нівелюється наступним пасажем, у якому розвінчується чарівність 

маленьких будиночків у лісі: 

Once upon a time there was a little house in a big wood.  

Not all little houses in big woods are quaint or charming, or even safe. Some of them 

are piled to the rafters with stolen car radios, others house illegal stills used for making 

moonshine (so called, they say, because one carelessly dropped match could lead to a 

fireball that’d be visible from the Moon). Some of them are the lairs of big bad wolves 

dressed as Victorian grandmothers, not that that’s anybody’s business but their own [637, 

с. 1]. 

Такі реалії, як крадені радіоприймачі та самогонні апарати, не налаштовують 

на казковий лад, проте є типовими рисами постмодерністської естетики трешу. 

Семантичних трансформацій зазнають і фінальні формули. Якщо класичні 

казки мають щасливе закінчення, то в сучасних казках цей момент часто обігрується. 

Так, на останній сторінці казкової повісті О. Карда «Зачарування» відбувається 

такий діалог між головними героями: 
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“And tell me, Sleeping Beauty, are you living happily ever after?” 

“Yes, I am.” [575, с. 415] 

Взагалі-то героїню повісті звати Катерина, а згадка про Сплячу красуню 

слугує маркером інтертекстуального зв’язку між сучасним твором і класичною 

казкою. У повісті М. Грубера «Хлопчик відьми», навпаки, наголошується на тому, 

що герої не жили «довго і щасливо», але принаймні вони були щасливішими, ніж 

більшість сімей: 

Lump and his family returned to the royal city then, and stayed there all their lives. 

Although they did not live happily ever after, for they often quarreled about religion and 

who loved whom the best, they were happier than most families [625, с. 376]. 

У казці У. Брука «Нерозказані історії» автор тричі намагається поставити 

крапку, але перші два рази оповідь продовжуються навіть після фінальних формул: 

And they lived happily ever af [136] 

“Don’t I even get to end with ‘happily ever after?’ [164] 

And, while they could not be said to live, they went happily to their ever after. [568, 

с. 165] 

Жонглювання та перефразовування фінальних формул відповідає 

експериментаторському характеру цього прикладу метапрози [95, c. 27]. Семантичні 

трансформації фінальних формул властиві і для феміністичних казок, зокрема, казки 

«Попелюшка: новий погляд» М. Бінчі: 

The prince looked happier than he had for weeks. He was not a bad boy but 

Cinderella thought she had done the right thing in refusing to marry him. A woman had 

enough to do these days without taking on a husband who had to be given things to do to 

keep him occupied. Besides, her post as Chief Executive of Palace Enterprises was going 

to keep her busy and very happy ever after [562, с. 64].  

У цьому уривку ми стаємо свідками переосмислення традиційної фінальної 

формули існування: героїня збирається жити довго та щасливо, але не у шлюбі з 

принцом, а на посаді керівника ресторанного господарства палацу. Тут, як і в інших 



240 

 

 

частинах твору, автор відходить від стереотипу. Неочікувану розв’язку має і 

політкоректна казка Дж. Гарнера: 

Then they hung a sign on the castle advertising CinderWear (for that was what the 

new clothing was called), and through self-determination and clever marketing, they all – 

even the mother- and sisters-of-step – lived happily ever after [618, c. 37]. 

Щасливе закінчення торкнулося не лише головної героїні, а й її мачухи та 

зведених сестер, які об’єдналися в кооператив з пошиття практичного жіночого 

одягу. Як свідчать вищенаведені приклади, серед фінальних формул сучасних казок 

переважають формули існування, проте зустрічаються й інші формули, зокрема, такі, 

які наголошують на самому факті закінчення твору, як, наприклад, у казковій повісті 

Б. Енсор: 

 And that really is The End [606, c. 111]. 

Річ у тім, що події у цьому творі продовжуються після того моменту, на якому 

закінчується традиційна казка, і автор підкреслює цей факт: 

Usually this is when the curtain flops down with the words Happily Ever After [606, 

c. 105]. 

 З метою посилення ефекту і наголошення, що це є остаточним закінченням, 

слова ‘The End’ виділені початковими великими літерами. У казковій повісті 

Г. Магвайра «Сповідь потворної зведеної сестри» [667] традиційні початкові та 

фінальні казкові формули відсутні, натомість, вона містить передмову та епілог. 

Сюжетна лінія повісті не закінчується весіллям Клари та принца. З епілогу ми 

дізнаємося про подальшу долю головної героїні, зокрема про те, що у Клари 

народилося двоє дітей, що після смерті чоловіка вона переїхала до Америки, де і 

померла. Наявність подібних паратекстуальних елементів, невластивих 

прототипічній казковій моделі, свідчить про зміни в композиційній структурі, які 

відбулися в сучасній літературній казці та казковій повісті. Це один з видів 

наративної стратегії, спрямований на комунікацію з читачем, адже, наприклад, в 
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пролозі представлені учасники комунікативної ситуації та обставини її виникнення, 

а в епілозі – її наслідки.   

Характерним елементом казкового жанру є повтори. Повтори (як правило, 

потрійні) відіграють важливу роль в композиційній побудові казки, надаючи їй 

стрункості та утримуючи читача в напруженому очікуванні. У класичних варіантах 

казки про Попелюшку повтори є досить поширеними. Так, у казці Ш. Перро 

Попелюшка двічі їде на бал, а у братів Грімм, крім двох випробовувань та трьох 

балів, принц тричі саджає потенційну наречену на коня, і пташка тричі підказує 

йому, чи вірний він зробив вибір. Автори сучасних казок досить рідко 

використовують подібний композиційний прийом. У казковій повісті «Найтемніше 

бажання» Е. Шміца [698] вовку надається три спроби позбутися свого потягу до 

дітей: 

“… You have suffered a few setbacks, that is all. It is nothing out of the usual, you 

know. In the tales we collect, it seems that things always happen in threes. You have tried 

twice already. The third time will unquestionably be the charm. I can all but guarantee as 

much.” [698, с. 116] 

Потрійні повтори характерні і для деяких казок із збірки Е. Доног’ю «Цілуючи 

відьму: старі казки в новій оправі» [604]. Зокрема, в «Казці про черевичок» головна 

героїня тричі їде на бал, а в «Казці про яблуко» мачуха тричі приходить в ліс до 

Білосніжки. Але варто ще раз наголосити, що в сучасних казках повтори не є надто 

поширеними. 

Окрім повторів, для традиційних казок властивий цифровий символізм. У 

трансформованих казках символізм певних чисел зберігається (особливо якщо вони 

є маркерами інтертекстуального зв’язку), проте часто піддається пародійному 

переосмисленню. Наприклад, Е. Секстон у казковій поемі «Білосніжка» пародійно 

обігрує символізм числа сім: 

On the seventh week 

she came to the seventh mountain 
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and there she found the dwarf house. 

It was as droll as a honeymoon cottage 

and completely equipped with 

seven beds, seven chairs, seven forks 

and seven chamber pots [702, с. 7]. 

Згадка про сім ліжок та виделок у будинку гномів має прямі посилання на 

класичну казку братів Грімм, у якій окрім цих предметів, згадуються також сім 

тарілок, ложок, ножів та кружок. Згадка ж про сім тижнів блукань героїні та сьому 

гору, біля якої стояв будинок гномів, а також про деякі інші предмети інтер’єру є 

авторською вигадкою, спрямованою на пародійну інтерпретацію числа сім. 

Таким чином, серед основних жанрових трансформацій, характерних для 

постмодерністської казки, можна назвати співіснування фантастичних та 

реалістичних елементів, відсутність оптимістичного закінчення, нелінійну оповідь, 

наявність альтернативних шляхів розгортання оповіді та декількох оповідачів 

замість всезнаючого автора, більш комплексний характер персонажів, відмову від 

моралізаторства та часто пародійне обігрування традиційних сюжетів. 

Структурні моделі сучасних літературних казок зазнали суттєвих 

трансформацій порівняно з їх класичними відповідниками. Разом з тим навіть 

однакові сюжетні функції можуть мати різне наповнення в творах з класичним та 

трансформованим сюжетом. У сучасних літературних казках традиційні початкові та 

фінальні формули зазнають семантичних трансформацій. Інші зміни в композиційній 

структурі казок знайшли вираження у наявності таких паратекстуальних елементів, 

невластивих для традиційної казки, як передмова та епілог. 

 

3.3. Трансформації гендерних ролей та квір-студії сучасних творів з 

казковим сюжетом 
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Остання чверть минулого століття характеризується другою хвилею 

феміністичного руху і, як результат, зростанням інтересу до феміністичних аспектів 

традиційних казок. М. Ліберман у своїй роботі «Колись мій принц прийде» 

стверджує, що казки містять набір стереотипів, які впливають на формування 

жіночої ідентичності та поведінки в суспільстві, і які є шкідливими для жінок [390, 

с. 385]. К. Роуве погоджується з тим, що казки перешкоджають розвитку жінки в 

суспільстві, демонструючи її підпорядковане становище як норму в патріархальному 

суспільстві. Зокрема, дослідниця зазначає, що підсвідомо жінки можуть переносити 

з казки у реальне життя культурні норми, які прославляють пасивність, залежність та 

самопожертву як основні чесноти жінки [452, с. 237]. 

Представниця радикального фемінізму М. Дейлі [277] вважає, що казки, 

зокрема «Попелюшка», є яскравим прикладом здійснення контролю та впливу на 

жінок. Вона зазначає, що сотні міліонів дітей знають історію Попелюшки, з якої 

винесли декілька важливих уроків: що маленькі ніжки є невід’ємною частиною 

жіночої краси, що мачухи (читай матері) жорстокі, і, нарешті, що найбільшою 

трагедією для жінки є залишитися незаміжньою [277, с. 99]. Дослідниця звертає 

увагу на той факт, що найдавніший з відомих варіантів казки про Попелюшку 

з’явився в Китаї, де існували жорстокі традиції бинтування ніг дівчатам, адже 

престиж нареченої залежав від розміру її ноги. 

Багато представниць фемінізму, зокрема, Л. Ірігаре та Е. Сіксу [356; 261], 

виступали за створення так званої жіночої мови, тому що загальновживана мова 

пристосована для потреб патріархального суспільства і не здатна адекватно 

передавати жіночу точку зору. Ось що пише про жіночу мову (“parler-femme”) 

Л. Ірігаре: 

Speaking (as) woman is not speaking of woman. It is not a matter of producing a 

discourse of which woman would be the object or the subject. That said, by speaking (as) 

woman, one may attempt to provide a place for the “other” as feminine [356, с. 135]. 
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Л. Ірігаре серед основних рис жіночої мови називає її багатогранність, 

нелінійність, метонімічність та тісний зв’язок з тілом як необхідним інструментом 

для самовираження [447, с. 156]. Центральну роль мови як одного з головних 

чинників, які впливають на ідентичність, підкреслює Е. Сіксу. Вона пропонує 

називати жіночу мову “écriture feminine”. На думку дослідниці, двозначності, які 

містяться в мові, з одного боку, призводять до неправильного розуміння, а з іншого – 

створюють простір для формування нового значення. Жіноча мова не повинна 

базуватися на бінарних опозиціях, натомість, її ознаками є поетичність, риторичність 

та надмірність, вона не завжди піддається логіці [447, с. 169]. Феміністична манера 

письма дає жінці голос та простір для самовираження там, де до цього існував 

простір лише для чоловіків. Завдяки самовираженню та порушенню певних 

фіксованих норм жінки виступають проти пасивності, яка нав’язується їм у 

літературній, економічній, емоційній та фізичній сферах [261, с. 889]. 

Американська поетеса грецького походження О. Брумас намагається втілити в 

життя ідеї Л. Ірігаре та Е. Сіксу, вбачаючи своє призначення саме у створенні нових 

слів та наданні нових значень вже існуючим словам. Вона переконана, що для 

передачі жіночої точки зору необхідні особливі слова, яких часто не існує в природі, 

тому їх слід вигадати. О. Брумас говорить про себе наступним чином: 

I am a woman committed to  

a politics 

of transliteration, the methodology 

of a mind 

stunned at the suddenly 

possible shifts – for which 

like amnesiacs 

in a ward on fire, we must 

find words 

or burn” [569, с. 24]. 
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Під транслітерацією мається на увазі не лише створення нової мови, а й нових 

історій. На думку Е. Харріс, О. Брумас транслітерує старі історії, опускаючи одні 

деталі та підкреслюючи інші, з метою зробити їх частиною її нового бачення світу 

[332, с. 136]. 

О. Брумас у своїй творчості намагається уникати бінарних опозицій та прагне 

до багатозначності мови, крім того, вона надає велике значення тілу як необхідному 

компоненту феміністичної літератури, як у наступному прикладі:  

… I work 

in silver the tongue-like forms 

that curve round a throat 

an arm-pit, the upper 

thigh, whose significance stirs in me 

like a curviform alphabet 

that defies 

decoding, appears 

to consist of vowels, beginning with O [569, с. 23]. 

Алфавіт у формі кривої, який намагається скласти О. Брумас, нагадує жіноче 

тіло. Представляючи собою закриту систему, що за формою нагадує літеру о, цей 

алфавіт намагається протистояти декодуванню та фрагментації мови. Відповідно, 

жіноче існування виникає з алфавіту, який починається з літери о. Таким чином 

авторка пояснює назву збірки поезій «Починаючи з О» [569], яка містить поеми, що 

базуються на класичних міфах та казках. Варто зазначити, що це перша збірка 

О. Брумас, написана англійською мовою, її відразу було відзначено нагородою для 

молодих поетів Йельського університету, причому вперше лауреатом стала не 

уродженка США. Характерною рисою поезій О. Брумас є те, що вони не 

переказують увесь сюжет традиційних казок, а фокусуються на певній темі чи 

окремому мотиві. 
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Починаючи з 70-х років минулого століття, феміністична критика почала 

задаватися питанням значимості казок у формуванні гендерно-маркованного 

ставлення до шлюбу, сім’ї, соціальних інституцій. Г. Рубінсон зазначає, що через те, 

що письмові літературні традиції історично формувалися та інституціалізувалися 

чоловіками, жінкам-письменницям доводилося реагувати на літературні форми, які 

містять патріархальні упередження – форми, які традиційно допомагали 

підпорядковувати жінок чоловікам [454, c. 149].  

Публікація збірки «Трансформації» відомої американської поетеси Е. Секстон 

у 1971 р. стала сигналом до можливості іншого прочитання класичних казок братів 

Грімм. Як правило, Е. Секстон не змінює радикально сюжетні лінії, не пише 

пріквелів чи сіквелів. Натомість, її поезії характеризуються наявністю 

метадискурсивних елементів, одним з яких є наратор, який не лише розповідає 

казкові сюжети, а й коментує їх. Ось як Е. Секстон у пролозі представляє наратора: 

The speaker in this case 

is a middle-aged witch, me – 

tangled on my two great arms, 

my face in a book 

and my mouth wide, 

ready to tell you a story or two [702, с. 1]. 

Зазначаючи, що на цей раз оповідачем є відьма середнього віку, Е. Секстон 

протиставляє суб’єктивний жіночий погляд традиційному всевідаючому оповідачу з 

казок братів Грімм. Відьма-оповідач у збірці «Трансформації» вживає сленг, 

обізнана з сучасними реаліями, модними брендами. Вона часто використовує пряме 

звернення до читачів, вживаючи при цьому дієслова у наказовому способі та 

розмовну лексику, як це відбувається в поемі «Спляча красуня»: 

Consider 

a girl who keeps slipping off [700, с. 169]. 
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Традиція розповіді жінками казок сягає давнини, згадаймо казки матінки 

Гуски (Mother Goose tales), бабусині казки (old wives’ tales). А. Картер відзначає, що 

інше значення висловлювання old wives’ tales (плітки, вигадки) є своєрідним 

ярликом, який демонструє ставлення до жінок-оповідачок, що склалося у сучасному 

суспільстві: 

Old wives’ tales – that is, worthless stories, untruths, trivial gossip, a derisive label 

that allots the art of storytelling to women at the exact same point as it takes all value from 

it [576, с. xi]. 

Погоджується з А. Картер і відома письменниця М. Уорнер: 

On a par with trifles, ‘mere old wives’ tales carry connotations of error, of false 

counsel, ignorance, prejudice, and fallacious nostrums … similarly, ‘fairy tale’, as a 

derogatory term, implies fantasy, escapism, invention, the unreliable consolations of 

romance [518, c. 19]. 

М. Уорнер проводить паралелі між бабусиними казками та «казочками» у 

дерогативному значенні. Традиційно розповіді жінок пов’язують з усною культурою, 

при цьому роль чоловіків полягає в інтерпретації та літературній обробці цих усних 

розповідей. Типовим прикладом цього є брати Грімм, основними джерелами 

народних казок для яких виступали жінки (М. МакЛін зазначає, що принаймні 80% 

казок зі збірки братів Грімм були отримані від інформаторів-жінок [396, c. 37]). 

Натомість у збірці Е. Секстон інтерпретація здійснюється жінкою-оповідачем. 

Е. Секстон, поміщаючи у центр своїх поезій наратора-жінку, продовжує традиції 

жіночої оповіді, започатковані французькими письменницями ХVII ст. 

В постмодерністських казках переглядаються стереотипи щодо різних аспектів 

функціонування казкових героїв та героїнь. Однією з популярних стратегій боротьби 

з патріархальною моделлю репрезентації гендеру в традиційних казках є зміна 

гендерних ролей персонажів. Наприклад, Червона Шапочка у казці Л. Енхолта 

«Маленький червоний вовчик» [549] перетворюється на Червоного вовчика, а 

Попелюшка стає принцом Синдерсом у казці Б. Коул «Принц Синдерс» [588]. Іншою 
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стратегією є зміна традиційних характеристик представників різних статей, а саме 

поява сильних активних героїнь та невпевнених у собі героїв. У сучасних казках 

принци подекуди бувають переляканими, бідними, позбавленими влади, проте вони 

не втрачають своєї привабливості. Наприклад, бідним є принц з казки Дж. Йоулен 

«Спляча потвора» [733], проте це не впливає на щасливе сімейне життя принца та 

головної героїні. 

У збірці Е. Доног’ю [604] перегляд гендерних характеристик передбачає 

посилення ролі жінок за рахунок послаблення впливу чоловіків. Чоловічі персонажі 

є часто негативними: мають кровозмісні почуття до своїх доньок («Казка про 

яблуко»), б’ють дружин («Казка про хатинку»), обмежують їхню свободу («Казка 

про пташку») тощо. 

Збірка казок «Помста Рапунцель» [646] є відображенням феміністичних 

дискусій та намаганням подолати стереотипи. Героїні казки «Форум принцес» 

обговорюють те, як вони зображуються в традиційних казках, що всі вони є 

жертвами стереотипів. Так, Білосніжка розвінчує стереотипні уявлення про свою 

слабкість, тендітність та недалекість: 

“I’m not delicate, I’m not silly and I’m certainly not weak. Anyone who could keep 

house for seven little chauvinists – and not lose their sanity – has to be a very strong 

person.” [646, c. 6] 

Представники протилежної статі, зі свого боку, визнають, що інколи їм бракує 

хоробрості, як це робить один із принців з казки Л. Каванаг: 

“I’m tired of always feeling under pressure to be brave and fearless. I get awfully 

scared sometimes, but I’ve never been able to tell anyone else. I thought I was the only 

man who ever felt that way.” [646, c. 9] 

Попри розвінчування одних стереотипів інші стереотипи, особливо щодо 

поведінки персонажів, залишаються. Наприклад, принцеси припускають, що 

Рапунцель не надто розумна, адже вона завагітніла і не усвідомлює цього. Насправді, 

виявляється, що героїня набрала зайву вагу через прийом протизаплідних пігулок. 
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Також деякі персонажі казки, наприклад, Попелюшка, не дають висловитися іншим 

персонажам: 

“I agree,” piped up Rapunzel, breaking her self-imposed rule of silence. “I think 

….” 

“If I were you,” said Cinderella, looking directly at her, “I’d keep my big mouth 

shut” [646, с. 6].  

У цьому обміні репліками, незважаючи на проголошену героїнями взаємну 

підтримку, проступають такі негативні стереотипи жіночої поведінки, як зверхнє 

ставлення та сварливий характер. 

У сучасних казках в рамках трансформації традиційних жіночих ролей 

переглядаються умовності стосовно видів діяльності, якими мають займатися гарні 

дівчата: 

‘But you are beautiful,’ Mr Prince said, ‘and everyone knows that the right place for 

a beautiful girl is in the reception office, so how about a nice desk job, meeting visitors to 

the Prince Precious Jewel Mining Company?’ 

‘As for that, personal comments have no place in the workplace,’ Snow White said. 

‘However, I’ll consider the receptionist job provided, naturally, that the pay is the same as 

the male miners get.’ 

At that, Mr Prince knew he was defeated and meekly agreed to send Snow White 

down the mines. [668, с. 33] 

Героїня цього уривку руйнує усі стереотипи та йде працювати шахтарем. 

Щоправда, не в останню чергу це обумовлено фінансовими причинами, адже 

керівник компанії не може погодитися виплачувати Білосніжці-секретарці таку ж 

заробітну плату, як і шахтарям-чоловікам. 

Одним з проявів патріархальної ідеології М. Ліберман називає так званий 

«конкурс краси» в традиційних казках, коли найгарнішій дівчині дістається приз 

(або спочатку покарання, а потім нагорода). Як влучно зауважує автор, «Красуні 

ніколи не залишаються непоміченими» [390, c. 187]. У казці «Попелюшка» братів 
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Грімм недвозначно говориться, що король організував триденний фестиваль, на який 

були запрошені найгарніші дівчата королівства, саме для того, щоб принц зміг 

вибрати собі наречену. Деякі сучасні трансформації розвивають тему конкурсу краси, 

позбавляючи її романтики традиційних казок, натомість, підкреслюючи цілком 

прагматичний підхід. Так, Е. Секстон у своїй поемі «Попелюшка» називає бал 

“marriage market” [702, с. 56], проводячи аналогії з купівлею-продажем гарного 

товару. М. Хеддікс у повісті-казці «Просто Елла» повторює думку М. Ліберман: 

I remembered the setup at the ball, with some women sent into one ballroom, some 

into another. Had the less attractive ones been shunted away? … I remembered the way I’d 

been announced, as though I were a beauty contestant. Wait – I had been a beauty 

contestant. And the prince had been the prize [627, c. 97]. 

Усвідомивши, що принц керувався виключно прагматичними міркуваннями 

(серед яких – можливість мати в майбутньому гарних дітей), героїня вирішує 

розірвати заручини. У політично коректному варіанті «Сплячої красуні» Дж. Гарнер 

теж торкається теми фізичної краси головної героїні: 

Whether she was also physically attractive is of no importance here and also 

depends entirely on one’s standard of beauty. It also perpetuates the myth that all 

princesses are beautiful, and that their beauty gives them liberty over the fates of others. 

So, please, don’t even bring up the fact that she was quite a looker [618, с. 120]. 

Цей іронічний пасаж містить суперечливі твердження. З одного боку, автор 

стверджує, що зовсім неважливо, чи була героїня фізично привабливою (або навіть 

красунею). З іншого боку, він погоджується з тим, що всі принцеси гарні, і що краса 

дає їм певні переваги над іншими людьми. Тобто, ніяка політкоректність не  може 

заперечити того факту, що жіноча краса продовжує відігравати велику роль.    

На відміну від попередніх авторів Дж. Йоулен переглядає традиційний підхід 

отримання призу найгарнішою героїнею у своїй казці «Спляча потвора» [733], яка є 

адаптацією «Сплячої красуні». У цій казці принц повинен обрати, кого з героїнь 
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поцілувати і тим самим звільнити від сну. Хоча принцеса Мізерелла є набагато 

гарнішою за Простачку Джейн, але принц обирає останню: 

The prince looked at Miserella. … Even frowning she was beautiful. But Jojo knew 

that kind of princess. He had three cousins just like her. Pretty on the outside. Ugly within 

[733, c. 58 – 59]. 

Навчений на власному досвіді, що не завжди гарна ззовні людина є такою ж 

всередині, принц робить вибір не на користь вроди і в подальшому про це не шкодує. 

З іншого боку, вибираючи Простачку Джейн в майбутні дружини, принц знає її 

нічим не краще, аніж принци в традиційних казках знають Сплячу красуню, 

Білосніжку чи Попелюшку. І хоча він робить вибір не за критерієм краси, проте в 

іншому його вчинки нагадують традиційні: 

“I love you,” he said. “What’s your name?” [733, с. 60]. 

Критикує ідею конкурсу краси, який вона пов’язує з боротьбою за чоловічу 

увагу, Білосніжка з казки Л. Каванаг «Форум принцес»: 

Once we’re not in competition for men’s approval, it won’t matter which of us is 

better-looking [646, с. 8]. 

У казці Дж. Гарнера «Попелюшка» у ролі феї виступає чоловік (‘fairy 

godperson’), який наступним чином реагує на бажання героїні поїхати на бал: 

So, you want to go to the ball, eh? And bind yourself into the male concept of 

beauty? Squeeze into some tight-fitting dress that will cut off your circulation? Jam your 

feet into high-heeled shoes that will ruin your bone structure? Paint your face with 

chemicals and make-up that have been tested on nonhuman animals? [618, с. 32] 

У творі ставиться під сумнів необхідність героїнь відповідати чоловічому 

ідеалу краси, а саме одягати облягаючі сукні, які заважають нормальному кровообігу, 

носити черевики на високих підборах, що руйнують структуру кісток, або 

користуватися косметикою, яка тестувалася на тваринах. Вкладаючи ці репліки у 

вуста чоловіка, Дж. Гарнер намагається передати чоловічий погляд на цю проблему. 
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Окрім феміністичної критики, для інтерпретації сучасних казок може 

застосовуватися квір-теорія. Квір-теорія (queer theory), яка у 1990-х роках минулого 

століття виникла із гомо- та лесбійських студій, займається вивченням категорій, які 

вважаються нормою та відхиленням від неї, зокрема, нормативних та девіантних 

категорій сексуальної поведінки та ідентичності. Автором терміну квір-теорія 

вважається дослідниця Т. де Лауретіс [282]. Основним значенням англійського 

прикметника queer є «дивний», «особливий», і, відповідно, предметом квір-студій є 

особливі, нетрадиційні форми сексуальної поведінки. А. Джегоуз, автор книги 

«Квір-теорія», визначає квір як широкий термін, що позначає маргінальні для певної 

культури форми сексуальної самоідентифікації [357, c. 1]. Інший дослідник в цій 

галузі І. Седгвік під квіром розуміє відкриті тенета можливостей, прогалин, збігів, 

дисонансів та резонансів, недостачі та надлишку значення, коли складові частини 

чийогось гендеру та чиєїсь сексуальності не мають монолітного значення [469, c. 8]. 

Квір має стосунок до маргіналізації, дивацтв, загального «невписування» в 

суспільство. Він охоплює не лише питання статі, гендеру й сексуальності, а й взагалі 

усе те, що іде врозріз з нормативністю. Квір-теорія проблематизує усі форми гендеру, 

статі та сексуальності, звертаючись до політичних наслідків, переваг та небезпек, 

культурно «зафіксованих» категорій сексуальної ідентичності та шляхів їх втілення, 

порушення та квіру [508, c. 13]. 

Певною мірою з квір-теорією перегукується трансгендерна теорія, яка вивчає, 

як невідповідність між гендерною (соціальною, культурною) та статевою 

ідентичністю (біологічною, психологічною) може сприяти розумінню не лише 

питань статі та гендеру, але й інших соціо-політичних питань [508, c. 11]. 

Квір-теорія може застосовуватися до аналізу та інтерпретації літературних 

творів, зокрема казок. Тема гомосексуальних відносин у традиційних казках не 

піднімається, адже у багатьох культурах подібні відносини були табу. Відповідно до 

неписаних правил та суспільних очікувань, фольклорні персонажі були виключно 

гетеросексуальними і не демонстрували «неприродного» інтересу до представників 
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своєї статі. Деякі дослідники [286; 527; 530] знаходять гомоеротичні елементи в 

літературних казках Г.К. Андерсена та О. Вайлда. Це, насамперед, пов’язане з 

намаганнями проеціювати особисте життя письменників на їх творчість. Дійсно, 

деякі персонажі, особливо в казках О. Вайлда, допускають подібне двозначне 

трактування.  

Набагато ширше поле для квір-студій  представляють собою сучасні казки для 

дорослих. Як зазначає в своєму дослідженні В. Джоосен [366, c. 114], в 

модифікованих казках гомосексуальні відносини є викликом домінуючому дискурсу 

та можливістю почути голоси, які замовчувалися в традиційних казках. Квір-теорія 

пропонує нове прочитання і тим казкам, у яких гомосексуальні мотиви виражені 

імпліцитно.  

О. Брумас, яка відкрито заявляє про свою нетрадиційну орієнтацію, 

використовує квір-потенціал традиційних казкових сюжетів для того, щоб 

проілюструвати лесбійське життя та ті складнощі й перепони, з якими стикаються 

представники сексуальних меншин. До речі, інша американська поетеса та 

представниця другої хвилі фемінізму Адріена Річ розглядає лесбійство як форму 

протистояння чоловічому домінуванню. У відомому феміністському есе «Примусова 

гетеросексуальність та існування лесбіянки» вона пропонує термін «лесбійський 

континуум», під яким розуміє не лише той факт, що жінка мала або свідомо 

прагнула до сексуального контакту з іншою жінкою, а досвід, пов’язаний як з 

життям кожної окремої жінки, так і загальноісторичний, що включає різноманітні 

форми близькості між жінками, наприклад, взаємозбагачення внутрішнього світу, 

об’єднання проти чоловічої тиранії, надання та отримання практичної та політичної 

підтримки тощо  [445, с. 349].  

Саме про такі відносини між жінками, які виходять за межі статевих і які 

спрямовані на боротьбу проти утиску з боку патріархального суспільства, пише в 

своїх творах О. Брумас. Наприклад, темою її поеми «Красуня та чудовисько» є 

трансформація наратора гетеросексуальної орієнтації у лесбіянку. Роки, проведені з 
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коханцем-чоловіком, асоціюються у героїні з біллю та розчаруванням. Проте все 

змінюється з появою жінки: 

The boy 

fled from my laughter 

painfully, and I 

leaned and touched, leaned 

and touched you, mesmerized, woman, stunned 

by the tangible 

pleasure that gripped my ribs, every time 

like a caged beast, bewildered 

by this late, this essential heat [569, с. 56]. 

Використання таких дієслів, як mesmerized, stunned, gripped, bewildered 

підкреслює силу пристрасті героїні та її захват від власної трансформації. У цьому 

уривку знаходимо інтертекстуальне посилання на класичну казку «Красуня і 

чудовисько» – порівняння героїні із звіром у клітці, коли вона охоплена жаром 

пристрасті. Під звіром, чудовиськом також мається на увазі лесбійство взагалі, яке, 

на думку багатьох, є девіантною та потворною формою сексуальності. У поемі 

О. Брумас, порівняно з традиційною казкою, відбувається зворотна трансформація: 

якщо в казці звір перетворюється на прекрасного принца, то в поемі героїня 

перетворюється на лесбіянку (звіра). 

Лесбійським відносинам присвячена і поема «Спляча красуня», в якій героїня 

пробуджується після поцілунку іншої жінки: 

City-center, mid- 

traffic, I 

wake to your public kiss. Your name 

is Judith, your kiss a sign 

to the shocked pedestrians, gathered 

beneath the light that means 
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stop 

in our culture where red is a warning, and men 

threaten each other with final violence: I will drink 

your blood. Your kiss 

is for them 

a sign of betrayal, your red 

lips suspect, unspeakable 

liberties as we cross the street, kissing 

against the light, singing, This 

is the woman I woke 

from sleep, the woman that woke 

me sleeping [569, с. 62]. 

Після поцілунку настає справжнє пробудження героїні, адже, на відміну від 

класичної казки та більшості сучасних варіацій, цей поцілунок не є нав’язаним, і 

героїня відповідає на нього. У поемі О. Брумас у ролі «принца» виступає жінка на 

ім’я Юдиф. Вибір імені має символічне значення, адже біблейська героїня Юдиф 

прославилася тим, що відрубала голову ассирійському полководцеві Олоферну, 

врятувавши тим самим мешканців Ветулії. Ця героїня символізує відважність та 

нехтування умовностями, необхідні для того, щоб одній жінці поцілувати іншу, та 

ще й привселюдно. Перехожі шоковані такою поведінкою, а червоний колір помади 

Юдиф є для них сигналом неабияких вільностей, носієм яких вона виступає. Варто 

зазначити, що після поцілунку оживають обидві жінки, звільняючись від умовностей 

та отримуючи омріяну свободу. Поема закінчується на оптимістичній ноті спільною 

піснею двох жінок. 

Оповідання Ф. Блок «Шарм» [564] також належить до квір-адаптацій казки 

«Спляча красуня». У ньому присутні певні мотиви з цієї казки, проте у 

трансформованому вигляді. Зокрема, «укол веретеном» був зроблений жінкою, яку 

героїня називає Old-Woman-Heroin і, як неважко здогадатися, після цього Рев 
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(героїня) стає наркоманкою. Сон – це спочатку наркозалежний стан, в якому героїня 

існувала від однієї дози до іншої, а потім період «ломки», після того, як вона 

вирішила позбавитися згубної звички. «Пробудження» Рев відбувається завдяки 

іншій жінці, яка змогла викликати у героїні не лише смак до життя, а й ніжні почуття. 

У цьому оповідання Ф. Блок перегукується з поемою О. Брумас «Спляча красуня». 

Автор метафорично описує процес порятунку, який героїні ввижається уві сні: 

She was lying in a coffin that was a castle, suffocating under roses. A woman came 

and knelt beside her, to stitch up her wounds with a silver needle and golden thread [564, c. 

90 – 91]. 

Асоціації до казки про Сплячу красуню очевидні, проте замість принца 

визволителькою героїні виступає інша жінка. Оповідання закінчується на 

оптимістичній ноті поцілунком героїнь. 

Класична казка «Рапунцель» допускає неоднозначну інтерпретацію, адже вона 

будується на взаємовідносинах між двома жінками: відьмою та дівчиною, яка 

опиняється під її опікою. Автори сучасних трансформованих казок розвивають тему 

лесбійських відносин між персонажами казки про Рапунцель. Зокрема, про близькі 

відносини між Рапунцель та відьмою йдеться в «Історії про дванадцять танцюючих 

принцес» Дж. Вінтерсон [729]. На початку поеми Е. Секстон «Рапунцель» прямо 

говориться про любов жінки до жінки:  

A woman 

who loves a woman 

is forever young [700, с. 154]. 

З подальшого тексту ми дізнаємося, що тітка замикає дівчину в кімнаті, щоб 

перешкодити будь-яким її контактам з представниками протилежної статі, і сама 

виявляє неабиякий інтерес до молодого дівочого тіла: 

Let your dress fall down your shoulder, 

come touch a copy of you … 

… hold me, 
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my young dear, hold me. 

Put your pale arms around my neck … 

Give me your skin 

as sheer as a cobweb ... 

Give me your nether lips 

all puffy with their art 

and I will give you angel fire in return [700, с. 154 - 155].   

Дивлячись на бліді руки, прозору, як павутиння, шкіру, дівчини, тітка згадує 

себе в молодості і називає копією племінниці. Тітка з племінницею грають у «гру», 

яку Е. Секстон називає “mother-me-do”. Цей неологізм можна розглядати як імітацію 

дитячої мови, метою якої є небажання називати речі своїми іменами. Взагалі, 

відносини між молодою та зрілою жінкою позначені загальним інфантилізмом 

(згадаємо бажання тітки залишатися вічно молодою, яке можна трактувати як 

бажання залишатися дитиною і в дорослому віці).   

В основній частині поеми тітка трансформується у відьму з традиційної казки 

про Рапунцель. Незважаючи на всі зусилля відьми, принц таки знаходить Рапунцель, 

і далі сюжет поеми розгортається подібно до традиційної казки, закінчуючись 

шлюбом: 

They lived happily as you might expect 

proving that mother-me-do  

can be outgrown, 

just as the fish on Friday, 

just as a tricycle. 

The world some say, 

is made up of couples [700, с. 158]. 

Е. Секстон закінченням поеми стверджує, що одруження з чоловіком є 

неминучою долею жінок, тому що світ тримається на гетеросексуальних парах. 

Намагання тітки-відьми створити світ лише для себе та Рапунцель ні до чого не 
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призвели, а близькі відносини між жінками, на думку поетеси, можна «перерости» 

так само, як рибний день у п’ятницю чи триколісний велосипед. Е. Секстон не 

бачить можливості вибору жінками своєї долі в патріархальному суспільстві, що 

зумовлює її досить похмурий погляд на положення жінки в суспільстві. 

Хоча О. Брумас писала свою поему «Рапунцель» під впливом твору Е. Секстон, 

вона дотримується більш оптимістичної думки щодо можливості жінки обирати 

власну долю і жити в гармонії з собою. Поема О. Брумас починається цитатою з 

поеми Е. Секстон: 

A woman 

who loves a woman 

is forever young [569, с. 59]. 

Інтертекстуальне посилання свідчить, з одного боку, про те, що О. Брумас 

включає себе до когорти представників феміністичної літератури, які переписували 

традиційні казкові сюжети, з іншого боку, в цій поемі цитата Е. Секстон отримує 

нове трактування. На початку поеми знаходимо також алюзію на традиційну казку 

про Рапунцель, а саме згадку про волосся: 

Climb 

through my hair, climb in 

to me, love 

hovers here like a mother’s wish. 

You might have been, though you are not 

my mother [569, с. 59]. 

Наратором у поемі виступає молодша жінка (на відміну від поеми Е. Секстон, 

де оповідь ведеться від імені відьми). Героїня говорить про своє кохання, і із згадки 

про матір випливає, що вона звертається до іншої жінки. На відміну від традиційної 

казки та поеми Е. Секстон, в поемі О. Брумас ніхто нікого не зачиняє в башті чи 

кімнаті, натомість, жінки насолоджуються життям в саду, серед пишної рослинності. 

Окрім згадки на початку поеми, волосся, яке є важливим елементом традиційної 
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казки, ще двічі фігурує в тексті, символізуючи свободу жіночого самовираження 

(you let loose like a hair) та передаючи тілесні відчуття, які  виникають у наратора від 

дотику іншої жінки (every hair on my skin curled up). Закінчується поема на 

оптимістичній ноті: 

I’ll break the hush 

of our cloistered garden, our harvest continuous 

as a moan, the tilled bed luminous 

with the future yield. Red 

vows like tulips. Rows 

upon rows of kisses from all lips [569, с. 60]. 

Завдяки вживанню омофона (tulips – two lips) та можливості двоякого 

трактування іменника bed (як ліжко або скорочену форму від flowerbed – клумбу) 

обігрується врожай, вирощений в саду: це може бути як клумба з тюльпанами, так і 

поцілунки губ закоханих. Образна мова поеми передає, як серед буяння природи 

розквітає жіноча сексуальність, і що цей ідилічний союз двох жінок, який є їх 

свідомим вибором, сприяє розквіту кожної з них. 

Відома ірландська письменниця Е. Доног’ю теж звертається до казки про 

Рапунцель у своїй збірці «Цілуючи відьму: старі казки в новій оправі» [604], що 

містить тринадцять трансформованих казок. «Казка про волосся» – це історія 

взаємовідносин двох жінок, у якій окремі мотиви казки братів Грімм суттєво 

трансформуються. Перш за все, головна героїня (прообраз Рапунцель) є сліпою з 

народження, і тому всім, що вона знає про світ, вона зобов’язана жінці, яка живе 

разом з нею і піклується про неї. Бажання жити в башті виявляє сама героїня (а не 

«відьма», як у класичній казці), мотивуючи це тим, що так вона відчуватиме сонячне 

світло на своєму обличчі. У казці Е. Доног’ю навіть з’являється принц, якого 

приваблює пісня героїні і який піднімається до неї в башту. Щоправда, пізніше 

з’ясовується, що в ролі принца була відьма, яка пояснила дівчині свій вчинок 

наступним чином: 
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I knew I would have no peace till I found you a prince [604, с. 96]. 

Дівчина після цього залишає башту, спустившись по мотузці, зробленій з 

власноруч обрізаного волосся (у класичній казці, як відомо, відьма обрізає волосся 

героїні). Жінка, не знайшовши дівчини в башті, викидається з вікна (тут можна 

провести аналогію з принцом з класичної казки, який, зустрівши в башті замість 

Рапунцель відьму, вистрибує з вікна, потрапляє в чагарник і втрачає зір). Закінчення 

казки залишається відкритим:  

I took her head on my chest and wept over her, salt in her wounded eyes. It was the 

only way I knew to clean them. I didn’t know whether they would heal, or whether she 

would have to learn the world from me now. We lay there, waiting to see what we would 

see [604, с. 99]. 

У класичній казці від сліз Рапунцель у принца відновлюється зір, проте 

невідомо, чи так само трапиться з жінкою. У будь-якому випадку, головна героїня 

зробила свій вибір на користь продовження близьких відносин з представницею 

своєї статі. Взагалі, героїні казок Е. Доног’ю, які часто на початку є пасивними, 

покірними та невпевненими у власних силах, по мірі розгортання сюжету вчаться 

контролювати своє життя та знаходять власну ідентичність, причому часто в 

середовищі інших жінок. На відміну від традиційного всезнаючого оповідача усі 

казки розповідаються героїнями від першої особи. Е. Мартін у цьому відношенні 

зазначає наступне: 

Donoghue’s use of first-person narration is thus crucial, not just as a feminist writing 

strategy in which tales are given new significance based on altered contexts and 

perspectives, but also as a figuration of agency, through which the younger women are 

shown to make their own decisions and to reflect upon those decisions from a different 

moment in time [401, с. 15]. 

Ретроспективна оповідь у минулому часі дає змогу героїні дати оцінку подіям, 

що відбулися, а можливість здійснювати контроль за оповіддю свідчить про 

автономність оповідача. Особливістю казок Е. Доног’ю є те, що другорядний 



261 

 

 

персонаж однієї казки стає головним у наступній і розповідає власну історію, а потім 

стає слухачем, при цьому кожна казка відіграє роль рамкової конструкції для 

наступної, а всі казки об’єднуються в одну загальну історію [91, c. 66]. Таким чином 

також здійснюється інтертекстуальний зв’язок між казками. Шляхом поєднання 

кожної попередньої історії з наступною створюється поліфонія жіночих голосів. 

Оповідачки експериментують з традиційними казковими сюжетами, мотивами та 

функціями. 

У збірці «Цілуючи відьму» головними персонажами, нараторами, 

фокалізаторами є виключно жінки, які намагаються протистояти 

гетеропатріархальним проявам. Письменниця свідомо не дає героїням імен, адже 

загальновідомі імена, такі як Білосніжка, Попелюшка тощо нерозривно пов’язані з 

патріархальною культурою, від якої Е. Доног’ю намагалася відмежуватися. Проте, 

їхнє прагнення до незалежності не виливається у щасливе закінчення, а лише 

призводить до нових трансформацій, які відбуваються з ними в наступних казках 

збірки. Е. Доног’ю досліджує альтернативні варіанти розгортання сюжету, які ідуть 

врозріз із стереотипними зображеннями гендерних ролей та відхиляються від єдино 

вірного алгоритму жіночої долі, закріпленого в традиційних казках. Адже рамки 

сучасного світу значно розширилися порівняно з казковим і вже не обмежуються 

весіллям з принцом, яке знаменувало собою кульмінацію в сюжеті традиційної казки. 

«Казка про черевичок», яка відкриває збірку, як неважко здогадатися, є 

трансформованим варіантом казки про Попелюшку, хоча  прямі посилання на цю 

казку відсутні. Читач ідентифікує «Казку про черевичок» як адаптацію традиційної 

казки на основі непрямих посилань, таких як певні повороти сюжету, мотиви, 

властиві класичній казці (фея, бал, черевичок) тощо. Головна героїня так само, як і 

Попелюшка, занурюється в домашню роботу, але не на вимогу мачухи чи зведених 

сестер, а щоб вирватися з депресії, в якій вона перебуває після смерті матері. 

Дівчина, так само, як і в казці Ш. Перро, тричі їде на бал, але, на відміну від 

класичної казки, бал у творі Е. Доног’ю зображений у пародійному ключі. Героїня з 
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самого початку знає про відведену їй роль, тому вона постійно посміхається, 

практично нічого не їсть, танцює з літніми джентльменами, а її участь у бесіді 

обмежується репліками на кшталт “Indeed”, “Oh yes” та “Do you think so?”. Пародія 

досягає кульмінації під час третього відвідання балу, перед освідченням принца: 

I danced like a clockwork ballerina and smiled till my face twisted. I swallowed a 

little of everything I was offered, then leaned over the balcony and threw it all up again.  

I had barely time to wipe my mouth before the prince came to propose [604, с. 6]. 

Епізод на балконі є свідченням того, що героїня вже сита по горло балом й усім 

тим, що з ним пов’язано. Подібна неочікувана й зовсім не казкова реакція організму 

руйнує все романтичне забарвлення сцени освідчення в коханні, і навіть незважаючи 

на те, що раціональні голоси нашіптують героїні прийняти пропозицію принца, 

читач вже розуміє, що традиційне закінчення в цій казці неможливе. 

 Основна трансформація класичного сюжету в цій казці пов’язана з фігурою 

«феї». Жінка, яка спочатку виглядає як відьма, але діє як названа матір або хрещена, 

з’являється тоді, коли головна героїня особливо потребує підтримки. Дівчина 

коротко, проте влучно описує ситуацію, в якій вона перебувала на початку казки: 

“Till she came it was all cold” [604, c. 1]. З появою жінки пов’язані деякі мотиви з 

казки братів Грімм, зокрема, ліщина в саду, до якої вона підводить героїню, та 

пташка, яка сидить на ній. Але, на відміну від матері Попелюшки в традиційній казці, 

жінка просить дівчину бути добрішою до себе, адже зла мачуха та зведені сестри в 

розповіді героїні відсутні, і вона сама карає себе (точніше, голоси, які вона чує): 

… nobody punished me but me. The shrill voices were all inside. Do this, do that, you 

lazy heap of dirt” [604, c. 3]. 

Жінка заохочує героїню слідувати власним бажанням, в результаті чого вона 

знаходить у собі сміливість кардинально змінити своє життя і, відповідно, 

традиційну історію про Попелюшку. Читач стає свідком процесу трансформації 

героїні від зневажливого ставлення до себе до впевненості у власних силах. Після 

третього балу героїня нарешті усвідомлює власну сутність і те, що їй хочеться 
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пов’язати своє майбутнє не з принцом, а з жінкою, яка допомагала їй потрапити на 

бал: 

I had got the story all wrong. How could I not have noticed she was beautiful? [604, с. 

7] 

Героїня розуміє, що вона не вписується в традиційну історію і не відповідає 

гендерним стереотипам. Тому вона обирає власне закінчення історії: викидає другий 

черевичок, що символізує відмову від традиційного шлюбу та звільнення від 

обмежень класичної історії про Попелюшку, і разом з подругою повертається 

додому. Як зазначає М. Дютей де ля Рошер, «Казка про черевичок» використовує 

характерні риси казок, а саме магію та метаморфози, як засіб поставити під сумнів 

віру в фіксовані соціальні ролі та стабільні ідентичності, кидаючи тим самим виклик 

бінарним опозиціям західної культури (чоловічий/ жіночий, гетеро/ гомо, 

природний/ неприродний тощо) на користь того, що А. Річ називає лесбійським 

континуумом, тобто багатого та різноманітного спектру уз серед жінок, який серед 

інших включає жіночу дружбу, відносини між матір’ю й дочкою та жіночими 

соціальними групами [288, c. 26 – 27]. 

В іншому творі Е. Доног’ю «Казка про троянду», яка є трансформованим 

варіантом «Красуні і чудовиська», в ролі чудовиська виступає жінка, яка опиняється 

в ізоляції від суспільства через свою нетрадиційну орієнтацію. Коли їй набридло 

«відшивати» залицяльників, вона одягнула маску, і так виникли чутки про 

чудовисько, яке жило в замку: 

I didn’t know what to ask for. I had a room of my own, and time and treasures at my 

command. I had everything I could want except the key to the story [604, с. 34]. 

У кінці казки героїня знаходить «ключ» до історії, який полягає в можливості 

існування люблячих відносин між людьми однієї статі. Авторка розвінчує 

патріархальний міф про лесбійство як щось потворне, бо коли героїня знімає з 

«чудовиська» маску, то знаходить під нею гарне жіноче обличчя. 
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Власну історію «чудовиська» дізнаємося з «Казки про яблуко», яка є 

продовженням  «Казки про троянду». Виявляється, що попереднє життя героїні 

нагадувало історію Білосніжки, однак, з певними трансформаціями. Особливістю 

казки Е. Доног’ю є те, що мачуха, яка майже такого віку, як і Білосніжка, не 

намагається позбутися пасербиці, як у традиційній казці, а, навпаки, тричі приходить 

до лісу, запрошуючи дівчину повернутися до замку. Автор пояснює подібні 

трансформації почуттями, які виникають між жінками, і перед якими головна 

героїня не може встояти. Останнім переконливим аргументом стає яблуко, яким її 

пригощає мачуха: 

My head was still swimming; I thought I might faint again. But my mouth was full of 

apple, slippery, still hard, vinegary at the edges. I could feel the marks of my own teeth on 

the skin. I bit down, and juice ran to the corners of my lips. It was not poisoned. It was the 

first apple of the year from my father’s orchard. I chewed till it was eaten up and I knew 

what to do [604, c. 58]. 

Отруйне яблуко з класичної казки трансформується в своєрідне едемське 

яблуко, яким мачуха спокушає пасербицю, трохи недозріле, але надзвичайно 

соковите перше яблуко нового врожаю з королівського саду. Скуштувавши яблуко, 

головна героїня остаточно переконується в своїх почуттях до іншої жінки та 

повертається до замку. Е. Доног’ю уникає прямого опису сексуальних відносин між 

героїнями своїх творів, натомість, наголошуючи на їх емоційній прив’язаності.  

Окрім казок з лесбійськими мотивами існують також казки, у яких описуються 

стосунки чоловіків-геїв. Серед таких творів можна назвати казку Л. де Хаан «Король 

і король» [599], казку П. Геллоуей «Принц» [617], збірки казок П. Кашоралі [581] та 

М. Форда [628]. Спільною рисою цих казок є заміна традиційних жіночих 

персонажів чоловічими (наприклад, у казці «Красуня та чудовисько» П. Кашоралі у 

батька замість молодшої доньки, яку називали Красунею, молодший син з таким 

іменем, а в казці С. Роббінса [692] в ролі Червоної Шапочки виступає хлопець на 

ім’я Little Ted Riding Good).  
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Останнім часом з’являються казки для дітей, які відкрито торкаються 

гомосексуальних тем. Наприклад, у казці Л. де Хаан «Король і король» [599] принц 

на вимогу королеви займається пошуком нареченої. Але у кожної принцеси, яка 

приїздить на оглядини, принц знаходить якийсь недолік. Нарешті, прибуває 

принцеса Мадлен у супроводі свого брата принца Лі. Як тільки принци побачили 

один одного, вони в один голос вигукнули: «Який же він гарний!», після чого 

закохалися і невдовзі одружилися. Закінчення казки є досить неочікуваним і 

відкриває для дітей можливість існування одностатевих сімей.  

Казка «Красуня та чудовисько» нерідко ставала основою для нетрадиційних 

трансформацій гендерних ролей. Не обійшли її увагою і автори казок про 

взаємовідносини геїв. Порівняно з традиційною казкою, сучасні автори пропонують 

більш розгорнутий опис зовнішності та психологічних рис головних персонажів. 

Наприклад, ось як починається казка Т. Роша «Красуня та чудовисько»:  

Once upon a time, like let’s say right now for the sake of argument, there is a Beast. 

He stomps around a lot and gnashes his teeth and mutters obscenities with impressive 

frequency; he drinks blood and eats raw meat and does a whole lot of rutting and engages 

in some really unsavory sexual practices – I’m sure you know the type. He resembles, 

suspiciously, a really bad drawing of Dracula from one of those comic books from the 

1950s, except that his black hair hangs down past his shoulder blades and he has an 

upside-down cross tattooed on his chest, LOVE and HATE tattooed on the fingers of his 

right/ left hand, and an I LOVE NUNS IN DRAG on his right biceps. Don’t even ask about 

the tat on his ass [694, с. 69]. 

Замість схематичного персонажа традиційної казки, опис зовнішності якого 

обмежується прикметником «потворний», маємо сучасного мачо з татуюваннями на 

грудях, руках, пальцях і сідницях (особливо красномовним є надпис «Я люблю 

монашок у чоловічому одязі»). Окремо згадуються його «огидні сексуальні звички» 

та вживання непристойностей. Єдиною «нереальною» рисою є  те, що чудовисько 

п’є кров. Варто також зазначити, що крім інтертекстуального посилання на казку М. 
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де Бомон у заголовку, казка Т. Роша має мало спільних рис з традиційною. Дія казки 

відбувається у Сан-Франциско на Хеллоуїн, герої їздять на мотоциклах Харлі 

Девідсон і Ямаха та п’ють віскі Джонні Уокер. Навіть завершується казка не 

перетворенням жорстокого чудовиська на гарного юнака, а навпаки, перемогою сил 

зла, яке уособлює чудовисько.  

У казці «Красуня та чудовисько» П. Кашоралі, на відміну від казки Т. Роша, 

багато спільних мотивів з класичною казкою. Зовнішність чудовиська описується 

без надмірної деталізації: 

Now, the huge irritated someone was wearing nothing except a costume made of 

leather straps and steel rings. Because the merchant had seen harness like that only on 

horses and dogs, he concluded that he was in the grip of a Beast [581, c. 24]. 

Екзотичний одяг чудовиська, що нагадує кінську упряж, є не єдиною його 

визначною рисою. Чудовисько виявляється надзвичайно обізнаним у різних сферах, 

починаючи від філософії, торговельного права й закінчуючи способами 

приготування французької здоби. Якщо у казці М. де Бомон красуня, потрапивши до 

замку чудовиська, переважно слухає музику і читає книжки, то її прототип з казки 

П. Кашоралі живе в кондомініумі чудовиська, займається як своїм духовним, так і 

фізичним розвитком, навчається теслярській, склярській справі, вивчає теорію 

електротехніки та термодинаміки для того, щоб побудувати оранжерею. Крім того, 

він складає список двох тисяч найвпливовіших у світі книжок, які потрібно 

прочитати, а програма його тренувань включає плавання, аеробіку, йогу, тайцзи та 

силові вправи. Повернувшись додому, герой використовує набуті знання, допомігши 

батьку вберегти його бізнес від спроби поглинання, а покращену фізичну форму  - 

для того, щоб вирватися від братів, які хотіли перешкодити його поверненню до 

чудовиська. У кінці казки цілком очікувано чудовисько перетворюється на 

найвродливішого чоловіка, і Красуня (Красень) залишається з ним. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що квір-інтерпретації проливають нове світло 

на масив казкових творів, у яких представлені нетрадиційні форми сексуальної 
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самоідентифікації персонажів. Погодимось з дослідницею Д. Орме [428, с. 121], що 

згадані нами трансформовані віршовані та прозові казкові твори є прикладами 

подвійного квіру, адже вони не лише зображують близькі відносини між 

представниками однієї статі, що є девіантною формою сексуальної поведінки, а й 

дають нове прочитання прецедентним казковим текстам, змінюючи читацькі 

очікування та припущення стосовно того, якою може бути казка. 

На основі аналізу сучасних казок про Попелюшку нами була виявлена низка 

гендерно маркованих номінацій, які використовуються авторами при моделюванні 

образів Попелюшки та Принца. У нашому аналізі ми спиралися на класифікацію 

гендерно маркованих номінацій, розроблену О.В. Адаменко [1]. Зокрема, ситуативні 

гендерно марковані номінації, що відображають різноманітні соціальні ролі 

Попелюшки, включають такі, як unpaid laborer, helper, advisor, diplomat. Вони 

позиціонують Попелюшку, з одного боку, як помічницю, радника й дипломата, а з 

іншого, як бескоштовну робочу силу. Природні номінації підкреслюють таку якість 

героїні, як зовнішня привабливість (beauty of the town), а індивідуально-психологічні 

номінації включають загадковість (mysterious woman), можливість підпадання під 

чужий вплив (pushover) й навіть недоброчесність (strumpet).  

Найбільшу групу гендерно маркованих номінацій становлять метафоричні 

номінації. Так, у межах метафоричної моделі «жінка – це артефакт» актуалізуються 

ознаки зовнішнього вигляду, зокрема, привабливості (Barbie doll), а також 

пасивність референта жіночої статі (statue, porcelain doll), механічність її дій 

(clockwork ballerina). Концептуальна сфера «природні явища» пропонує такі 

характеристики героїні, як пристрасність (fire), вміння безслідно розчинитися 

(smoke). У моделі «жінка – це рослина» увага акцентується на такій характеристиці 

референта, як тендітність (flower, hothouse flower, root-bound, sun-starved cutting). 

Метафорична модель «жінка – це тварина» містить такі ознаки характеру 

Попелюшки, як слухняність (a dog being commanded to heel), постійна присутність 

(cat), підпорядковане становище, об’єкт зазіхань (intended prey), грація (gazelle). У 
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рамках концептуальної сфери «міфічна істота» Попелюшка характеризується 

надзвичайними можливостями (financial wizard, witch) та безжальністю (monster). 

Нарешті, використання метонімічних номінацій ash-smudged Melchior, Al Jolson  

підкреслює такі ознаки зовнішнього вигляду Попелюшки, як забруднене золою 

обличчя. Нагадаємо, що Мельхіор – один з трьох мудреців, король Нубії, які 

прийшли до Вифлеєму вклонитися новонародженому Іісусу Христу, а Ел Джолсон – 

американський комік, який виступав з чорною маскою на обличчі. 

Чоловічий образ Принца репрезентований такими ситуативними гендерно 

маркованими номінаціями, як good dancer, shoe salesman, actor on a creaking stage, 

які відображають його різноманітні соціальні ролі. Досить поширеними є природні 

номінації, які визначають, передусім, інтелектуальні якості Принца (insensitive 

dullard, dim son, fool), його зовнішній вигляд (highborn fop), а також такі 

індивідуальні риси, як непорядність (jerk) та велелюбність (handsome playboy). 

Метафоричні гендерно марковані номінації включають концептуальну сферу 

«рослини» (hovered like a leaf) та «міфічні істоти» (callous monster), в яких 

актуалізуються такі ознаки, як, відповідно, граціозність рухів та безжалісність. 

Окрім того, метонімічна номінація Bobbsey Twins відноситься і до Попелюшки, і до 

Принца. Близнюки Боббсі – схожі один на одного герої дитячих казок, з якими 

Е. Секстон порівнює героїв своєї поеми, щоб підкреслити, наскільки схожими 

стають ці двоє персонажів за час перебування в шлюбі. 

Таким чином, жіночий образ Попелюшки репрезентований переважно 

метафоричними номінаціями («артефакти», «природні явища», «рослини», 

«тварини», «міфічні істоти»), а також ситуативними, природними та метонімічними 

номінаціями. Чоловічий образ Принца, в свою чергу, найчастіше характеризується 

природними та індивідуально-психологічними номінаціями, зустрічаються також 

випадки використання ситуативних та метафоричних номінацій. Референтам обох 

статей властива як позитивна, так і негативна оцінка. Зокрема, негативно 

оцінюються пасивність, підпорядковане становище, механічність дій Попелюшки та 
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інтелектуальні якості Принца. Нарешті, деякі номінації жіночої та чоловічої 

референції є спільними (наприклад, у рамках моделі «міфічна істота» і Попелюшка, і 

Принц у різних творах називаються ‘monster’, окрім того, для них обох 

використовується метонімічна номінація ‘Bobbsey Twins’). 

 

Висновки до третього розділу 

Інтертекстуальний характер літературної казки закладений в самій її природі, 

адже в її основі лежить прототипічна модель фольклорної казки. Проте, не всі 

літературні казки мають інтертекстуальні зв’язки з класичними казками, деякі з них 

звертаються до менш відомих варіантів, зокрема, першої рукописної збірки казок 

братів Грімм. 

До засобів інтертекстуального зв’язку належать марковані та немарковані 

цитати, а також квазіцитати, які часто використовуються для пародіювання відомих 

діалогів з класичних казок. Марковані цитати є найменш уживаними в сучасних 

казках Крім того, інтертекстуальні відносини встановлюються за допомогою алюзій. 

Це може бути згадка назви прецедентного твору чи імені автора, імен персонажів, 

окремих казкових реалій (наприклад, мачуха, зведені сестри, бал, черевичок). 

Інтертекстуальність на рівні заголовку проявляється в точному повторенні 

заголовків класичних казок («Шипшинка» Р. Кувера та Дж. Йоулен, «Синя Борода» 

Д. Бартелма та М. Фріша) або прямому посиланні на них («Яйце Синьої Бороди» 

М. Етвуд, «Синьобородий коханець» Дж. Оутс). Часто заголовки містять 

модифіковані імена або інші характеристики головних персонажів з класичних казок, 

алюзії до другорядних персонажів або просто алюзивні реалії та імпліцитні 

посилання на прецедентні тексти («Перед північчю» К. Доукі, «Коли проб’є 

годинник» Т. Лі). Назви деяких творів з трансформованим казковим сюжетом 

містять інформацію про те, що саме цей варіант є точнішим та правдивішим, ніж 

попередні інтерпретації («Справжня історія трьох маленьких поросят» Дж. Шески, 

«Прокляття тринадцятої феї: справжня історія Сплячої красуні» Дж. Йоулен). 
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На когнітивному рівні процес побудови інтертекстуальних зв’язків читачами 

відбувається за допомогою інтертекстуальних фреймів, які утворюються при 

ідентифікації однакової лексичної одиниці або когнітивних синонімів в 

оригінальному і прецедентному текстах. При побудові інтертекстуальних фреймів, 

пов’язаних з іменами персонажів, когнітивні моделі читачів, які базуються на 

сприйнятті казкових персонажів класичних творів, часто не співпадають з 

характеристиками, якими цих персонажів наділяють сучасні автори. 

Сучасні літературні казки відзначаються низкою жанрових трансформацій. 

Зокрема, зазнає суттєвих змін чарівне оточення, в деяких казках магічне існує 

нарівні з реальним, інколи навіть важко провести грань між реальністю і фантазією, 

коли реальні, на перший погляд, події виявляються сном або мріями героїв. У деяких 

казках традиційно фантастичні події пояснюються цілком раціональним способом.  

Для сучасних казок поширеною стратегією є прив’язка до певних 

географічних і культурних реалій, наявність прямих та непрямих індикаторів часу, а 

також транспозиція, при якій змінюється просторово-часовий відрізок оповіді. 

Постмодерністські казки не завжди мають щасливе закінчення, інколи авторами 

пропонуються альтернативні закінчення. 

Концепція автора, який володіє певним вищим знанням, та ступінь авторської 

влади, яку письменники використовували в своїх казках, змінювалися в різні 

культурно-історичні епохи. Сучасні казки надають право голосу персонажам, які 

були позбавлені цього права в традиційних казках. Повтори з варіаціями, 

альтернативні шляхи розгортання сюжету – усі ці прийоми перетворюють текст 

казки на своєрідну гру для читачів, які повинні самостійно інтерпретувати і 

реконструювати оповідь. 

Стосовно структур сюжетного та композиційного рівня, то більшість сюжетних 

функцій мають відповідники в прецедентних текстах класичних казок, проте навіть 

однакові сюжетні функції можуть мати різне наповнення в творах з класичним та 

трансформованим сюжетом. Традиційні початкові та фінальні формули 
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зустрічаються далеко не в усіх сучасних казкових адаптаціях і функціонують як 

маркери інтертекстуального зв’язку з прецедентним текстом. Крім того, вони 

зазнають трансформацій. Наприклад, переосмислюється традиційна фінальна 

формула існування: героїня збирається жити довго та щасливо, але не у шлюбі з 

принцом. Такий композиційний прийом, як повтор, також використовується 

авторами сучасних казок досить рідко. 

Важливу роль в інтерпретації сучасних казок відіграє феміністична критика. 

Представники феміністичного руху використовують різні засоби, спрямовані на 

боротьбу з патріархальною моделлю репрезентації гендеру, характерну для 

традиційних казок. Зокрема, йдеться про зміну гендерних ролей персонажів 

(наприклад, перетворення Попелюшки на принца Синдерса), зміну традиційних 

характеристик представників різних статей (появу сильних активних героїнь та 

невпевнених у собі героїв), введення в оповідь жінки-наратора  тощо. 

Квір-теорія, яка досліджує маргінальні для певної культури форми сексуальної 

самоідентифікації, пропонує нове прочитання тих казок, у яких гомосексуальні 

мотиви виражені експліцитно або імпліцитно. Подібні казки надають можливість 

почути голоси, які замовчувалися в традиційних казках, та пропонують 

альтернативні варіанти розгортання сюжету, які ідуть врозріз із стереотипними 

зображеннями гендерних ролей. 

Гендерно марковані номінації, що використовуються сучасними авторами при 

моделюванні жіночого образу Попелюшки та чоловічого образу Принца, мають 

низку особливостей. Образ Попелюшки репрезентований переважно метафоричними 

номінаціями, а образ Принца – природними. Позитивну оцінку отримують, серед 

інших, такі якості Попелюшки, як привабливість і загадковість, і соціальні ролі 

Принца (good dancer, actor). Негативно оцінюються пасивність, підпорядковане 

становище, механічність дій Попелюшки та інтелектуальні якості Принца. 
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РОЗДІЛ 4  

КОГНІТИВНІ ТА НАРАТОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ 

СУЧАСНИХ КАЗКОВИХ НАРАТИВІВ 

 

4.1. Текстові світи сучасних казкових творів 

 

Теорія текстових світів звертається до когнітивних, психологічних і 

філософських підходів до мови та концептуалізації, пояснює концептуальні процеси, 

які призводять до створення та розгортання текстових світів. Докладно про теорію 

текстових світів йшлося в Розділі 1. Нагадаємо, що згідно з цією теорією, будь-який 

дискурс можна розглядати на трьох взаємопов’язаних рівнях [263, с. 130]. Перший 

рівень – вихідний світ дискурсу, що складається з двох або більше учасників, які 

беруть участь у процесі комунікації. Під час комунікації кожен з учасників створює 

власний текстовий світ, який утворює другий рівень аналізу дискурсу. У свою чергу, 

текстовий світ може породжувати інші світи, які створюються як учасниками 

дискурсу, так і героями текстового світу.  

Проаналізуємо текстові світи, з яких складається початок класичної казки 

«Білосніжка» братів Грімм та сучасної казки А. Картер «Снігова дитина»: 

Once upon a time in the middle of winter, when the flakes of snow were falling like 

feathers from the sky, a queen sat at a window sewing, and the frame of the window was 

made of black ebony. And whilst she was sewing and looking out of the window at the snow, 

she pricked her finger with the needle, and three drops of blood fell upon the snow. And 

the red looked pretty upon the white snow, and she thought to herself, “Would that I had a 

child as white as snow, as red as blood, and as black as the wood of the window-frame.” 

Soon after that she had a little daughter, who was as white as snow, and as red as 

blood, and her hair was as black as ebony; and she was therefore called Little Snow-White. 

And when the child was born, the Queen died [718, c. 261]. 
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Midwinter – invincible, immaculate. The Count and his wife go riding, he on a grey 

mare and she on a black one, she wrapped in the glittering pelts of black foxes; and she 

wore high, black, shining boots with scarlet heels, and spurs. Fresh snow fell on snow 

already fallen; when it ceased, the whole world was white. “I wish I had a girl as white as 

snow,” says the Count. They ride on. They come to a hole in the snow; this hole is filled 

with blood. He says: “I wish I had a girl as red as blood.” So they ride on again; here is a 

raven, perched on a bare bough. “I wish I had a girl as black as that bird’s feather.” 

As soon as he completed her description, there she stood, beside the road, white skin, 

red mouth, black hair and stark naked; she was the child of his desire and the Countess 

hated her. The Count lifted her up and sat her in front of him on his saddle but the 

Countess had only one thought: how shall I be rid of her? [579, c. 105] 

Центральну частину концептуальної структури фрагмента з казки 

«Білосніжка» братів Грімм складає текстовий світ I, рамки якого окреслюються  за 

допомогою темпоральних (the middle of winter) і просторових (at a window) елементів 

та актанта (queen). Читач отримує інформацію про предмети та явища навколишньої 

дійсності завдяки фреймам перцептивного знання [316, c. 22]. Процеси, за 

допомогою яких відбувається розвиток дії, в теорії текстових світів називаються 

судженнями, що забезпечують розвиток функцій (function-advancing propositions), і 

позначаються вертикальними стрілками. В аналізованому уривку вони включають 

матеріальні процеси, що відбуваються як з актантом (was sewing, pricked the finger), 

так і з неживими предметами (flakes of snow were falling, drops of blood fell upon the 

snow). Матеріальні процеси майже завжди передають зміну в стані, модифікуючи 

відношення, що склалися між елементами текстового світу. Інші процеси, 

спрямовані не на розвиток дії, а на опис текстового світу, позначаються 

горизонтальними стрілками. У нашому фрагменті це, зокрема, біхевіористичні (sat, 

was looking out of the window) та відносні (looked pretty upon the white snow) процеси.  
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Текстовий світ  I 
час: the middle of winter 

місце: at a window  

актант: queen 

 

queen     flakes of snow → feathers 
→     ↓ 
sat     were falling  
↓       
was sewing    frame of the window → made of ebony, 
→        black 
was looking out of the window    
↓     drops of blood → red, looked pretty  
pricked the finger   ↓  upon the white snow 
→     fell         
thought      
      
        

 

Модальний світ бажання 
час: невизначений 

місце: невизначене 

актант: queen 

об’єкт: child 

 

queen 

↓ 

wishes she had a child → white as snow,  

red as blood,  

black as wood of the window 

frame 

 

Текстовий світ  ІІ 
час: some time after 

місце: невизначене  

актант: queen    daughter → little, white as snow, 

↓   red as blood, black as ebony 

had a daughter  → 

↓   was called Little Snow White 

died    
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Текстовий світ  
час: midwinter 

місце: невизначене 

актанти: count, his wife, child 

wife     count 

↓     ↓ 

goes riding → on a black mare  goes riding → on a  

↓     grey mare 

wrapped in the    ↓ 

pelts  of foxes → glittering, black says   

→     ↓ 

wore boots → high, black, shining rides on 

 with scarlet heels and spurs ↓   

↓     comes to a hole → 

rides on    filled with blood 

↓     ↓ 

comes to a hole    says 

↓     ↓ 

rides on    rides on 

→     ↓ 

hated the child    completed description 

→     ↓ 

thought     lifted the child up 

     ↓ 

     sat her on his saddle 

snow → fresh    

↓   child → white skin, red mouth,  

fell   ↓ black hair, stark naked, 

↓    the child of count’s desire 

ceased   stood beside the road 

    

raven      

↓      

perched on a bough    

      

     

 

Модальний світ бажання І 
час: невизначений 

місце: невизначене 

актант: count 

об'єкт: girl 

count 

↓ 

wishes he had a girl →white as snow 

 

Модальний світ бажання ІI 
час: невизначений 

місце: невизначене 

актант: count 

об'єкт: girl 

count 

↓ 

wishes he had a girl →red as blood 

 

Модальний світ бажання ІІІ 
час: невизначений 

місце: невизначене 

актант: count 

об'єкт: girl 

count 

↓ 

wishes he had a girl →black as a               

raven’s feather 

Епістемічний модальний світ 
час: невизначений 

місце: невизначене 

актант: countess 

  ↓ 

thought how to get rid of the child 
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Тут і в подальшому використовується класифікація процесів, прийнята в системно-

функціональній лінгвістиці [329, c. 219].  При описі об'єктів текстового світу впадає 

в око контраст світлих і темних елементів (black ebony, white snow). Пряма думка, 

розміщена в лапках і маркована дієсловом thought, що позначає ментальний процес, 

сигналізує про перехід до нового світу – модального світу бажання (архаїчна форма 

would that I had є еквівалентною I wish I had), в якому відбувається зміна місця й 

часу на невизначений, і з'являється новий об'єкт бажання (child), який 

характеризується атрибутивними відносними процесами, що мають символічне 

значення для усієї казки – white as snow, red as blood, black as wood of the window 

frame. Ситуація, описана в модальному світі бажання, залишається нереалізованою 

на момент її озвучення, що є характерною рисою подібних модальних світів, проте 

бажання таки здійснюється через деякий час, у текстовому світі ІІ. Виникнення 

нового текстового світу обумовлене зміною темпоральних параметрів (soon after 

that) так само, як і просторових (хоча експліцитно це не виражено). Процеси в 

текстовому світі ІІ включають народження дитини (хоч зазвичай дієслово to have 

використовується для позначення присвійних відносних процесів, в цьому контексті 

воно є синонімом to give birth і може розглядатися як матеріальний процес, що 

сприяє розвитку дії) та смерть королеви, а об'єкт, народжена дитина, має всі бажані 

атрибутивні характеристики та отримує відповідне ім'я  – Snow White. 

Розглянемо тепер текстовий світ з казки А. Картер «Снігова дитина». На 

відміну від двох текстових світів, які охоплюють початок казки «Білосніжка» братів 

Грімм, тут маємо один текстовий світ, обмежений часовими рамками (midwinter) та 

місцем дії (яке автором не вказується, проте просторова єдність випливає зі змісту 

уривка). Актантами спочатку виступають граф та його дружина. Розвиток дії 

відбувається за допомогою дієслів, що позначають матеріальні процеси (ride, come, 

lift). Усі ці дієслова належать до матеріальних трансформативних підсилювальних 

дієслів підгрупи руху [329, c. 236]. У текстовому світі матеріальні процеси 

відбуваються не лише з актантами, а й з іншими живими та неживими об'єктами 
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(snow fell, raven perched on a bare bough). Проте руху в цьому текстовому фрагменті 

не так уже й багато, адже основний акцент тут зроблено на описі текстового світу та 

його учасників. Саме тому додаткові деталі щодо актантів та інших об'єктів, що 

населяють текстовий світ, надаються за допомогою відносних процесів. Так, 

детальний опис графа та графині включає обставинний відносний процес (he was on 

a grey mare, she on a black one), присвійний відносний процес (wore boots), а також 

низку прикметників та дієприкметників (high, glittering).  

Варто звернути увагу на домінування в описі графині чорних кольорів: black 

mare, pelts of black foxes, black boots. При описі об'єктів текстового світу також 

використовуються відносні процеси, наприклад, hole filled with blood. 

Пряма мова графа є маркером появи модальних світів бажань. На відміну від 

фрагмента класичної казки, в якому ми виділили один світ бажання, у цьому уривку 

їх три, тому що кожна пряма мова графа, яка містить конструкції з дієсловом to wish, 

супроводжується матеріальними процесами (ride on, come), які повертають актанта у 

вихідний текстовий світ. Нарешті, ще один модальний світ – епістемічний – виникає 

наприкінці уривка, позначаючи думки графині щодо того, як позбавитися дівчини. 

Порівнюючи текстові світи з казки «Білосніжка» братів Грімм і казки 

А. Картер «Снігова дитина», можна зазначити наступне. По-перше, темпоральні 

рамки текстового світу казки А. Картер збігаються  з темпоральними рамками 

текстового світу І казки Грімм (the middle of winter). Якщо в казці Грімм 

темпоральний зсув, викликаний появою дитини, призводить до виникнення 

текстового світу ІІ, то в казці А. Картер дитина з'являється біля дороги, якою їде 

подружжя, відразу ж після висловлення графом побажань щодо її зовнішності, при 

цьому часові рамки текстового світу не змінюються. Інші конструктивні елементи, 

необхідні для побудови текстового світу, в першому та другому фрагментах є 

різними. Хоча просторові рамки текстових світів у другому фрагменті експліцитно 

не виражені, але дія відбувається десь у дорозі, і точно не біля вікна, як у першому 

фрагменті. Актанти також є різними: королева в класичному творі, граф, графиня і 
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дитина в творі А. Картер. Як уже зазначалося, один модальний світ бажання в 

першому творі відповідає трьом у другому, крім того, думки графині утворюють 

епістемічний світ. В обох випадках мрії з модальних світів бажань актантів стають 

реальністю з появою дитини. Щодо атрибутивних характеристик дитини, то дві з 

них співпадають (white as snow, red as blood), одна відрізняється іменниками, що 

використовуються при порівнянні (black as wood of the window frame та black as a 

raven’s feather), крім того, у казці «Снігова дитина» додаються нові характеристики – 

the child of count’s desire,  stark naked.  

Для казки А. Картер характерне більше розмаїття процесів (матеріальних, 

відносних, ментальних), частина з яких служить для розгортання дії казки, а інша 

частина – для опису відношень між різними об'єктами. Переважна більшість 

процесів у текстових світах двох творів не співпадає. До процесів, які співпадають, 

належать лише ментальні когнітивний (thought) та дезідеративний (wished) процеси, 

що відбуваються з актантами і призводять до появи модальних світів бажання та 

епістемічного світу, а також матеріальний процес, який відбувається з іншими 

об'єктами: flakes of snow were falling – snow fell (матеріальний трансформативний 

підсилювальний процес підгрупи руху) [329, c. 236]). Якщо в обох фрагментах 

процеси, пов'язані з випадінням снігу, співпадають, то способи появи крові на тлі 

снігу відрізняється. У класичній казці краплі крові з проколотого паляця королеви 

падають на сніг, при цьому знову (як і у випадку зі снігом) використовується 

дієслово to fall на позначення матеріального процесу. У казці А. Картер граф з 

графинею натрапляють на заглиблення в снігу, заповнене кров' ю (hole filled with 

blood), тобто маємо приклад обставинного відносного процесу. В обох фрагментах 

вживається дієслово to sit, проте воно позначає різні процеси: біхевіористичний в 

казці Грімм (a queen sat at a window) та матеріальний в казці А. Картер (the count sat 

the child on his saddle).  

Розглянемо текстові світи в ще одному трансформованому творі – казковій 

повісті Д. Бартелма «Білосніжка» [555]. Назва повісті відразу відсилає читача до 
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культурних знань щодо традиційних та сучасних варіантів цієї казки й викликає 

певні очікування. Однак, початок твору мало відповідає цим очікуванням: 

She is a tall dark beauty containing a great many beauty spots: one above the breast, 

one above the belly, one above the knee, one above the ankle, one above the buttock, one 

on the back of the neck. All of these are on the left side, more or less in a row, as you go up 

and down: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

The hair is black as ebony, the skin white as snow [555, с. 9]. 

Замість традиційного казкового зачину “Once upon a time” повість Д. Бартелма 

розпочинається описом жінки, яку навіть не називають по імені. Єдиним 

недвозначним посиланням на класичну казку є наступна фраза: “The hair is black as 

ebony, the skin is white as snow”. В усьому іншому текст Д. Бартелма має мало 

спільного з традиційним сюжетом. Так, сім чоловіків, у яких живе Білосніжка, 

виявляються не гномами, а звичайними хлопцями, які займаються приготуванням 

китайської їжі для дітей. Часові рамки повісті експліцитно не визначені, проте 

згадки про певні реалії (друкарська машинка, Мао, батончики Марс) дозволяють 

робити приблизні припущення.  

Дослідники творчості Д. Бартелма відзначають майже повну відсутність будь-

якої дії в цій повісті, адже більшу частину часу ми стаємо свідками роздумів, планів 

та фантазій героїв. Застосування теорії текстових світів до аналізу повісті 

підтверджує це спостереження. Розглянемо уривок: 

SNOW WHITE saw her hair black as ebony hanging out of the window. “I suppose I 

must respond in some way to the new overture from the seven men. They think they are so 
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merveilleux, with their new shower curtain. They have been posing in front of it all day. As 

if I could be swayed, in my iron resolve, by a new shower curtain, however extraordinary 

and fine! I wonder what it looks like?” [555, с. 117]  

Вихідний світ дискурсу містить лише індикатор місця (вікно) та найменування 

героїні (Білосніжка), а також один елемент, пов’язаний з дією (saw her hair hanging). 

Маркером появи нових світів стає пряма мова, яка містить згадку про нових 

персонажів – сімох чоловіків та їх дії (They think they are so merveilleux; They have 

been posing in front of it all day). У другому текстовому світі з’являється індикатор 

часу (all day) та місця (in front of it/shower curtain). Третій світ, маркований прямою 

мовою, у свою чергу, включає в себе ще три епістемічні текстові світи, які 

позначаються модальними дієсловами і умовною конструкцією. Перший з них 

містить припущення, що героїня повинна якимось чином відповісти на ініціативу 

чоловіків (I suppose I must respond to the new overture). Другий світ маркований 

використанням умовної конструкції, яка ставить під сумнів те, що нова шторка для 

ванни може справити на Білосніжку необхідне враження (As if I could be swayed by a 

new shower curtain). Третій світ утворюється навколо того, що Білосніжка виявляє 

зацікавлення зовнішнім виглядом цієї таки шторки (I wonder what it looks like?). 

Схематично ці текстові світи можна представити так [73, c. 37]: 

 

Вихідний світ 
Snow White saw her 

hair hanging out of the 

window. 

Світ, маркований 

прямою мовою 
They think they are so    

merveilleux. 

Світ, маркований 

прямою мовою 
They have been posing 

in front of it all day. 

Світ, маркований 

прямою мовою 

 

Епістемічний світ 
I suppose I must respond 

to the new overture. 

Епістемічний світ 
As if I could be swayed 

by a new curtain. 

Епістемічний світ 
I wonder what it looks 

like? 
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Якщо розглядати інші епізоди повісті з точки зору теорії текстових світів, то 

виявиться, що їх структури є схожими, основна увага приділяється не діям, а 

ментальним та вербальним процесам. Це означає, що читачу для побудови власного 

текстового світу доводиться покладатися переважно на думки та слова героїв, а не на 

їх дії, і в цьому процесі герої їм практично не допомагають, а подекуди і 

ускладнюють його. Стосовно авторського голосу, то його практично не чутно, або ж 

коли автор все ж таки з’являється, він надає інформацію, яка має або дуже 

опосередковане відношення до того, про що йдеться в повісті, або взагалі є набором, 

на перший погляд, непов’язаних між собою слів або фраз, як в наступному прикладі: 

INTRODUCTION OF BON AMI, 1892 

HORSEWIVES ON HORSEWIFERY 

ACCEPT ROLE, PSYCHOLOGIST URGES 

THE PLASTIC BAG 

THE GARLIC PRESS [555, с. 67] 

При більш детальному аналізі можна встановити певні зв’язки між цими 

фразами (наприклад, якщо знати, що Bon Ami – це компанія з виробництва миючих 

засобів, які є одним з атрибутів домогосподарки, так само як пластиковий пакет та 

прес для часнику). Але загалом вищенаведений авторський відступ практично не 

сприяє процесу розуміння твору читачем. Ще одним прикладом авторського голосу 

в повісті є анкета для читачів, розміщена після першого розділу.  

Аналіз текстових світів повісті Д. Бартелма «Білосніжка» доводить, що читач 

отримує лише мінімальну інформацію для формування власного текстового світу. В 

текстових світах повісті відбувається дуже мало дії, сюжет розгортається переважно 

за рахунок переходу до інших світів, маркованих вживанням прямої мови та 

модальних дієслів. Крім того, розуміння повісті ускладнюється тим, що часто думки 

та слова персонажів є занадто заплутаними, а подекуди і безглуздими. Автор 

самоусувається від співпраці з читачем, надаючи лише мінімальну інформацію щодо 

вчинків та мотивації персонажів. Реакція ж читачів на подібні неоднозначні текстові 
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світи може бути подвійною: частина їх взагалі відмовляється від подальшого 

читання подібних текстів, для іншої ж частини саме складна природа тексту та 

необхідність його інтерпретації становить його головну цінність. 

Теорія текстових світів може успішно застосовуватись до аналізу не лише казок 

з трансформованим сюжетом, а й наративів, в основі яких лежать міфологічні 

сюжети [532]. 

Теорія текстових світів передбачає використання авторської модальності [184] 

та різноманітних модальних світів. Письменники викристовують епістемічну 

модальність (epistemic modality), головним чином, для передачі своїх знань та 

переконань. Ступінь переконаності в правдивості певної інформації може варіювати 

від повної впевненості до повної невпевненості. Для вираження епістемічної 

модальності вживаються, зокрема, дієслова suppose, believe, know, think, прислівники 

doubtfully, perhaps, possibly, certainly, ад’єктивні конструкції  it’s sure to be, to be 

unlikely to тощо [316, c.110]. У результаті використання епістемічної модальності 

утворюється епістемічний модальний світ. Теорія текстових світів розглядає умовні 

речення теж як індикатори епістемічної модальності [316, c.120]. 

Деонтична модальність (deontic modality) пов’язана  з обов’язком, вимогами 

поведінки, дозволом від авторитетної інстанції. Серед лінгвістичних засобів її 

вираження – модальні дієслова may, must, дієприкметникові конструкції it is required 

that, it is forbidden to, to be permitted to та інші. 

Модальність бажання (boulomaic modality), як випливає з назви, 

використовується для висловлення бажань і фантазій. Вона утворюється за 

допомогою дієслів want, wish, hope, desire, прислівників hopefully, regrettably, 

ад’єктивних конструкцій it is good to, it is hoped that і т.д.  

Ф. Палмер виділяє також динамічну модальність, яка складається з абілітивної 

(abilitive) та волітивної (volitive) [433, c.10]. Перша пов’язана із здатністю щось 

зробити й маркується модальним дієсловом can, друга – з готовністю до певної дії й 

позначається на письмі дієсловом will. 
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Аналіз текстових світів казкової повісті Д. Бартелма «Білосніжка» виявив, що 

більше половини модальних світів складають епістемічні (52%), модальні світи 

бажання та абілітивні представлені практично однаковою кількістю (по 18%), 

нарешті, найменше було виявлено деонтичних світів (12%). Більше половини 

епістемічних модальних світів маркуються дієсловами know та think, на які припадає, 

відповідно, 45 та 39 випадків вживання. До інших найбільш поширених маркерів 

модальних світів належать дієслова can (40 абілітивних світів) та want (38 світів 

бажань).  

У. Еко писав, що читачі конструюють текстові світи, звертаючись до загальних 

фреймів (загального знання про світ) та інтертекстуальних фреймів, які включають 

знання про мову, жанри, тексти тощо [290, с. 20]. Коли в багатьох різних текстах 

розповідається одна й та сама історія (наприклад, у казках), цей окремий вигаданий 

світ може стати частково незалежним від конкретних випадків його текстової 

реалізації і отримати статус вигаданої конструкції, яка широко використовується в 

певній культурі, незалежно від того, чи знайомі читачі з цим літературним твором 

[262, c. 40]. До таких вигаданих світів належать класичні казкові сюжети та їх 

різноманітні варіації. Цікавим прикладом твору з трансформованим казковим 

сюжетом є поема американської поетеси Дебри Кеш «Шипшинка» [580]. Наведемо 

текст поеми повністю: 

A hundred years of dreams –  

I would not have given up an hour 

of those shifting landscapes, the tower, the lagoon 

the rough roses making a cradle around my bed. 

Everything stops 

for me and for everyone I know 

while behind my wincing eyelids I absorb 

my parents’ recklessness. 

We wanted the best for you, they’ll tell me: 
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all those girlish virtues 

a pretty face and figure, kindness to the poor 

the ability to sing and play the spinet.  

Inviting the colors of the rainbow to my christening, 

spraying me with holy white light, 

they locked out one color of the spectrum 

the darkness that absorbs it all 

and I blame my father. Maleficent came to his birth 

just as surely as she did to mine: 

the difference is that everyone knew her then 

when her name was Poverty and Need 

and the guests all bowed their heads. In our day 

my birthday, no one expected her. 

Evil, they called her. I call her 

Resentment, Fury. Locked away, I dream 

and no one tells me what to do. 

No one breaks in. And when a stranger offers me a spindle 

glistening, sexual, I sink into the pillows 

and remember the worst has already happened: 

I have survived death and turned it into sleep 

and a dream lasting one hundred years. 

When I wake 

I will know my lover’s face [580, с. 98 - 99]. 

Назва поеми недвозначно вказує на її інтертекстуальний зв’язок з казкою 

братів Грімм “Dornröschen” [718]. Варто зазначити, що ім’я головної героїні 

згадується лише у назві поеми, в самому ж тексті відсутні будь-які імена, окрім 

різних найменувань злої чарівниці. Характерною рисою сучасних варіантів 
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традиційних казок є гра на контрасті з класичними варіантами. Виділимо основні 

відмінності між текстом Д. Кеш та братів Грімм: 

1. У поемі Д. Кеш розповідь ведеться від першої особи і в теперішньому 

часі, оповідачем виступає Спляча красуня, тоді як казка Грімм є традиційною 

розповіддю всезнаючого автора, що ведеться  від третьої особи в минулому часі. 

2. Поема має часові рамки, обмежені сторічним сном головної героїні. 

3. Причина занурення героїні у сон (укол веретеном) у поемі не вказується 

прямо, а подається в завуальованому вигляді. 

4. Закінчення поеми залишається відкритим, поява принца лише очікується. 

5. Головна героїня звинувачує своїх батьків в необачності за те, що вони на 

її хрестини запросили представниць усіх кольорів веселки, окрім темного. Особливо 

вона звинувачує свого батька, адже зла чарівниця Малефісента уже з’являлась при 

його народженні (щоправда, тоді її звали Бідність та Нужда), але чомусь ніхто не 

чекав на її появу на хрестинах дівчини [79, c. 324]. 

У художньому тексті світ оповідача, персонажів, інші композиційно-тематичні 

світи перебувають у постійній динаміці та пов’язані цілим комплексом 

взаємовідношень [113, с. 192]. Простежується різниця між способом «заселення» 

текстового світу в поемі Д. Кеш та в казці братів Грімм. У казці всезнаючий оповідач 

розповідає про місце дії, персонажів, події, що відбуваються з ними, проте не 

заглиблюється в думки та особисті переживання героїв. У поемі Д. Кеш на перший 

план виходить індивідуальність головної героїні, її висновки щодо подій, які 

відбулися з нею, та її сподівання на майбутнє.  

Основну інформацію про текстовий світ ми отримуємо, виходячи з принципу, 

що він, наскільки це можливо, подібний до реального світу (принцип мінімального 

відхилення М.-Л. Рьян [457, с. 48]), проте часто інформація залишається неповною. 

Якщо йдеться про відомі казкові та міфологічні сюжети, то ці інформаційні пробіли 

торкаються особистого життя персонажів, процесів, які відбуваються в їхній 

свідомості тощо. Усе це характерне для казки братів Грімм. Поема Д. Кеш, навпаки, 
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є інтроспективною, і вся інформація в ній сконцентрована навколо думок та спогадів 

головної героїні. Проте тут події, які трапилися з героїнею, не викладені в логічній 

послідовності, відсутнє також чітке пояснення її теперішнього стану. Частково 

інформацію, якої бракує, читачі мають змогу почерпнути з казки, заповнюючи таким 

чином пробіли, що виникають в процесі читання. У. Еко зазначав, що створення 

текстових світів вимагає від читачів гнучкості та певної поверховості, за допомогою 

яких можна пояснити існування окремих протиріч, порушення онтологічних рамок 

тощо [291, с. 78]. Наприклад, нам доводиться прийняти факт сторічного сну Сплячої 

красуні, хоча ми прекрасно розуміємо, що це неможливо з наукової точки зору.  

Інтерпретація тексту читачами значною мірою залежить від природи та обсягу 

знань, наявних у читача на момент прочитання твору. Якщо передбачити, що 

існують читачі, незнайомі з казкою «Шипшинка» братів Грімм, то в них можуть 

виникнути труднощі з побудовою текстового світу поеми. Вони також не зможуть 

провести паралелі між світом казки та світом поеми та виділити відмінності. І 

навпаки, чим краще читач обізнаний з текстом традиційної казки, тим більше різних 

нюансів він виявить, порівнюючи обидва твори. 

Цілком очевидним є той факт, що казкові сюжети містять елементи 

неправдоподібного та неможливого  з точки зору законів природи. Дослідники 

можливих світів [457] виділяють неможливі ситуації, які можуть зустрічатися в 

вигаданих світах. Зокрема, М.-Л. Рьян виокремлює дев’ять типів відношень 

досяжності між реальним світом та світом, який вважається реальним в художньому 

тексті [457, с. 32]: ідентичність властивостей, ідентичність інвентарю, сумісність 

інвентарю, хронологічна, фізична, таксономічна, логічна, аналітична та лінгвістична 

сумісність. У творах, що розглядаються, порушується фізична сумісність, адже 

сторічний сон суперечить законам природи. Принцип ідентичності інвентарю також 

не дотримується через відсутність добрих та злих чарівниць у реальному світі.  

Для розвитку сюжету необхідне існування певного конфлікту між декількома 

текстовими світами. Так, казка братів Грімм починається із виникнення світу бажань, 
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в якому король та королева прагнуть мати дитину. Їхнє бажання здійснюється, 

початковий конфлікт зникає, проте по мірі розгортання сюжету виникають нові 

конфлікти між світами (побажання злої чарівниці, його пом’якшення тринадцятою 

чарівницею), які вимагають подальших дій для їх розв’язання. У поемі Д. Кеш існує 

конфлікт між текстовими підсвітами головної героїні та її батьків. Батьки хотіли для 

своєї доньки найкращого і тому не запросили на її хрестини злої чарівниці. На думку 

ж доньки, вони повинні були це зробити, адже, по-перше, не можна викреслювати з 

усього спектру кольорів темний колір, а по-друге, ця чарівниця вже приходила до 

батька дівчини після його народження, тому її повторний прихід був цілком 

передбачуваним і прогнозованим.  

При порівнянні текстових світів оригінального твору та його 

трансформованого варіанту слід брати до уваги такі фактори, як тематичний фокус, 

стилістична фільтрація та ступінь правдоподібності [457, с. 43]. Тематичний фокус 

пов’язаний з вибором місця дії, персонажів і подій з історії та вже існуючих текстів. 

В аналізованій нами поемі місце дії обмежується ліжком, на якому спить головна 

героїня, перелік персонажів та подій, про які вона згадує, є також доволі обмеженим 

порівняно з казкою братів Грімм. Єдине розширення рамок класичного сюжету 

торкається низки імен, якими героїня наділяє злу чарівницю: Малефісента (алюзія на 

Диснеївський анімаційний фільм), Бідність, Нужда, Образа, Лютість. 

Стилістична фільтрація визначає те, в якому світлі представляються 

зображувані об’єкти та події, і, відповідно, яке враження вони справляють на читачів. 

Казка братів Грімм має традиційний для свого жанру відсторонений та дещо 

моралізаторський тон, тоді як поема є більш інтроспективною та психологічною. 

Нарешті, фактор правдоподібності залежить від того, чи є події, які відбуваються в 

текстовому світі, правдоподібними, чи ні. Ми вже згадували раніше про такі 

неправдоподібні речі, як побажання злої чарівниці та сторічний сон головної героїні. 

Л. Долежел [284, с. 199] зазначає, що постмодерністські трансформації 

класичних творів видозмінюють, переміщують та переоцінюють класичний 
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протосвіт. Це можна пояснити тим, що культурний досвід минулих епох не 

відкидається постмодернізмом, а підлягає переоцінці, реінтерпретації та 

реструктуризації. Якщо говорити про поему Д. Кеш, то в ній відбувається 

локалізація простору та переоцінка ролі Сплячої красуні, яка з пасивної героїні з 

казки братів Грімм перетворюється на центральну фігуру оповіді з прагматичними 

та досить переконливими судженнями. 

Як свідчить проведений аналіз, у традиційній казці всезнаючий оповідач 

розповідає про місце дії, персонажів, події, що відбуваються з ними, проте не 

заглиблюється в думки та особисті переживання героїв, тоді як у багатьох сучасних 

казках на перший план виходить індивідуальність головних героїв. Для отримання 

більш універсальної картини інтертекстуальних зв’язків текстових світів творів з 

традиційними та трансформованими казковими сюжетами необхідні подальші 

дослідження в цьому напрямку.  

Будь-який художній твір асоціюється з низкою різноманітних просторів. По-

перше, текст займає певний матеріальний простір – простір текстуальності, тобто 

охоплює певну кількість сторінок, заповнених реченнями, які, в свою чергу, 

складаються зі слів, розташованих відповідно до граматичних вимог. По-друге, існує 

образний простір, який актуалізується читачем в процесі декодування тексту. 

Нарешті, коли читач намагається заповнити прогалини художнього твору, виникає 

інтерпретативний простір, в конструюванні якого основна роль належить уяві читача. 

На думку С. Малмгрена, простір художнього твору складається з простору 

вигаданого світу, простору мовця та простору читача [397, с. 33]. Перші два 

компоненти утворюють текстовий простір твору, простір же читача часто 

намагається заповнити пробіли інформації, яка відсутня в текстовому просторі, тому 

дослідник називає його парапростором. Текстовий простір складається з простору 

наративу та простору наратора. Простір наративу, у свою чергу, поділяється на світ 

(актанти та топос) та історію (події, які відбуваються у просторі світу). Історія 

організує елементи світу в мотиви, надає наративу щільності (у сенсі наповненості 
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подіями), відчуття руху, встановлює певні кордони (початок, кульмінація історії 

тощо). Простір наратора включає в себе дискурсивний та іконічний (алфавітний, 

лексичний, сторінковий та композиційний) простори. Дискурсивний простір 

пов’язаний з викладенням історії та висловлюванням мовцем власної точки зору. 

Формальними показниками дискурсивного простору є дейктичні елементи 

(прислівники місця та часу, особові займенники, фрази, що позначають 

невпевненість та певне відсторонення мовця, характеризують його манеру 

висловлювання, перцептивні, ідеологічні та металінгвальні твердження) [397, с. 33 - 

35]. 

Усунення автора з провідних позицій у сучасних літературних творах призвело 

до низки трансформацій простору художнього твору. Так, в деяких творах зникають 

металінгвальні, ідеологічні та перцептивні твердження, дейктичні елементи. Простір 

наратора та простір наративу отримують різні конфігурації в залежності від того, чи 

ведеться оповідь від імені автора, чи від першої особи. В авторських текстах простір 

наратора існує на певній відстані від простору наративу, позначаючи його межі. 

Якщо ж наратор стає актантом вигаданого світу, як це відбувається в оповіді від 

першої особи, то простір наратора опиняється всередині простору наративу. У цьому 

випадку читач може знайти невідповідності між оповіддю наратора та вигаданою 

«реальністю», тому він оцінює висловлювання наратора відповідно до свого 

прочитання та розуміння вигаданих подій. Читач за основу бере зміст вигаданого 

світу і, відповідно до цього, оцінює висловлювання мовця. У цьому контексті велику 

роль відіграє надійність мовця. Можливий також і зворотній процес, коли світ мовця 

«поглинає» вигаданий світ, при цьому на передній план виходять не події вигаданого 

світу, а уява мовця, в якій ці події передаються, трансформуються або навіть 

вигадуються. С. Малмгрен називає цей тип оповіді оповіддю від першої особи з 

домінуванням мовця [397, с. 145].  

У традиційній літературі художній простір складається з топосів, які не 

перетинаються. Між будь-якими двома з них існує кордон, і сюжет традиційного 
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твору, зокрема класичної казки, базується на перетині героєм подібних топологічних 

кордонів [144, с. 228]. Наприклад, Червона Шапочка прямує до лісу, а Попелюшка 

їде на бал. У постмодерністських творах інколи художній простір складається із 

низки непов’язаних між собою фрагментів, кордонами між якими стають порожні 

рядки або навіть сторінки. У цьому випадку лише читач може перетнути подібний 

кордон, заповнивши інформаційну лакуну. 

У постмодерністській прозі художній світ розширюється за рахунок 

включення інших літературних форм, таких як поеми, есе, або навіть інших сфер, 

таких як кінематограф, газети тощо. Газетні заголовки, реальні особи стають 

частиною текстового простору, створюючи зони інтратекстуальності і одночасно 

трансформуючи форму та зміст художнього світу. Так, у повісті Ф. Пулмана «Я був 

щуром» [688] розповідь неодноразово переривається газетними шпальтами, на яких 

розміщується інформація про весілля принца та принцеси, в яких нескладно 

розпізнати принца Чарльза та принцесу Діану. Казка Ф. Френч «Білосніжка в Нью 

Йорку» [612] ілюструється випусками газети “New York Mirror”. Межа між 

художнім та реальним світом розмивається, відбувається накладання світів один на 

одний. Простір художнього світу стає поліморфним, він поєднує «шматки» з різних 

реальностей, рівнів свідомості та різних типів дискурсу. 

Злиття вигаданої та емпіричної реальності проявляється у використанні 

історичних фактів. Факти часто змінюються, перекручуються відповідно до намірів 

авторів творів. У традиційних наративах факти використовуються для створення 

точок дотику між вигаданим та емпіричним світом, вони наділяють оповідь такими 

рисами, як щільність та специфічність [397, с. 133].  

Зробити акцент на такому компоненті простору наративу, як система актантів, 

можна шляхом певних трансформацій. Зокрема, письменники роблять головними 

героями своїх творів традиційних фольклорних персонажів, але занурюють їх у 

сучасний стиль життя, що, цілком природно, іде врозріз з очікуваннями читачів. 
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Наприклад, багато героїв казок з трансформованим сюжетом є мешканцями 

сучасних мегаполісів з відповідним ритмом життя та іншими реаліями сьогодення. 

Як уже зазначалося вище, алфавітний простір належить до  іконічного 

простору. Цей простір передбачає використання алфавіту як структуруючого 

принципу побудови твору. Наприклад, у повісті В. Абіша «Алфавітна Африка» [544] 

букви алфавіту визначають порядок розвитку сюжету, одночасно накладаючи 

суттєві обмеження, адже в першому розділі можуть використовуватися лише слова, 

які починаються на літеру А, в другому – на А і В і т.д. Після розділу, в якому можна 

використовувати усі слова, починається зворотній процес, аж поки в останньому 

розділі твору знову знаходимо лише слова на А.  

Розглянемо художній простір постмодерністської казки М. Бурч «Історія 

мисливця» [572]. Наведемо її текст: 

The huntsman did too good a job this time, arriving unbidden at the castle. The child 

– a budding beauty it’s true – had stirred no fires of jealousy in her mother’s sleeping 

breast. No wicked stepmother with a golden circlet and a magic mirror called him forth 

from a forest deep as hell. No one said, “Take her into the woods and kill her there. Bring 

me her heart and lungs to prove you did it.” He found his way unbidden. 

Was it a ghoulish bit player’s revenge? Never any character development, always 

too few lines. Many people find the huntsman’s part in the old story forgettable. The castle 

keepers felt complacent, never wondered if those unaccounted-for years on his resume 

were spent in their own dungeons. They’ll be sorry now that they never checked his 

references, or inquired of his motivation. He rehearsed this one on his own, offstage, twice 

before. 

The girls were surprised to see him in their sleeping chamber. Like the huntsman of 

old, he had a knife. She followed him mutely, not out of literary convention, but because he 

bound her mouth with duct tape. They did not walk together; he carried her away into the 

woods. And there, his eyes, two mirrors without magic, reflected the last moments of her 
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life. He cannot say for sure what happened. He does not remember clearly anything except 

the spot where he left her. Alone. 

No seven small men to befriend her. When it’s time, there will be six pallbearers, 

and perhaps a seventh – her father – to weep at the head or foot of a closed casket. A 

crystal coffin would be out of the question; it was two months between death and discovery, 

after all. Instead her beauty’s been preserved on milk cartons and posters in pet stores the 

length of the nation. No further encounters with the witch-queen, not even time for another 

“Good-night, Mommy, I love you.” No prince’s sweet kiss and whisper can awaken her, 

nor can the bone-piercing shriek of a mother who’s outlived her child. 

The huntsman came unbidden this time. He came through the sleepy countryside on 

a task of his own imagining. He says even he’s sorry now, for taking the story into his own 

hands. We all are. Years from now both their ghosts will continue to stalk the landscape of 

our dreams. She, luminescent, bright-eyed, smiling still. He, bearded, returning, always 

returning to the castle door, with heart and lungs in hand, asking “Where’s the one that 

ordered me to kill Snow White?” In the moment before we awaken screaming, we’ll always 

hear our own voices saying, “We did.” [572, с. 220-221] 

Це казка з трансформованим сюжетом про Білосніжку, в якій на передній план 

виходить мисливець та його жертва, які є актантами. У тексті знаходимо також 

інтертекстуальні згадки про Білосніжку, злу мачуху, магічне дзеркало, сімох 

маленьких чоловічків, принца, проте вони не є актантами. Топос чітко не окреслений, 

лише міститься згадка про замок та ліс. Щодо історії, то вона, на відміну від 

традиційної казки, не має щасливого кінця. Мисливець за власним бажанням 

приходить до замку, забирає дівчинку до лісу і там вбиває її. Події поєднані за 

допомогою паратаксису, тобто відсутня послідовність, характерна для традиційної 

літератури.  

Показниками дискурсивного простору є дейктичні елементи this time, now, 

there (in the woods), які вживаються для протиставлення традиційних історій про 
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мисливців та конкретної оповіді, а також займенники третьої особи he, she, які 

посилаються на референта, який не є адресантом чи адресатом.  

Невпевненість оповідача виражається за допомогою таких висловлювань, як: 

“He cannot say for sure what happened. He does not remember clearly anything except 

the spot where he left her” [572, с. 221]. У тексті твору знаходимо також вираження 

оцінки: 

The huntsman did too good a job this time, arriving unbidden at the castle. 

The child – a budding beauty it’s true … . 

Was it a ghoulish bit player’s revenge? [572, с. 220] 

Цікавими видаються металінгвальні висловлювання, які містять коментарі на 

умовності казкового жанру:  

Never any character development, always too few lines. Many people find the 

huntsman’s part in the old story forgettable. The castle keepers felt complacent, never 

wondered if those unaccounted-for years on his resume were spent in their own dungeons. 

They’ll be sorry now that they never checked his references, or inquired of his motivation 

[572, с. 220]. 

Подібні коментарі щодо природи самого твору, а в нашому випадку 

особливостей такого казкового типу персонажа, як мисливець, є характерними для 

постмодерністської літератури в цілому. Автор використовує дві стратегії: 

застосування до професії мисливця таких реалій сучасного ділового світу, як резюме, 

рекомендації, мотивація, а також згадка про вигаданий характер літературного твору 

(літературні умовності, відсутність розвитку характеру персонажа) [81, c. 351].  

Особливостями іконічного простору казки є не зовсім традиційний простір 

сторінки, адже текст розбитий на абзаци, розділені подвійними відступами. Подібне 

розташування тексту на сторінці передає фрагментований характер оповіді та 

свідчить про наявність інформаційних пробілів, які доводиться заповнювати 

читачеві.   
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Як свідчить проведений аналіз, теорія текстових світів дозволяє організувати 

лінгвістичну інформацію відповідно до певних логічних та перцептивних правил, 

допомагає пояснити, як відбувається концептуалізація тексту читачем. Аналіз 

текстових світів казкової повісті Д. Бартелма «Білосніжка» виявив, що більше 

половини модальних світів складають епістемічні світи, що використовуються для 

передачі знань та переконань наратора та персонажів твору. 

При порівнянні текстових світів традиційної та сучасної казки простежується 

їх інтертекстуальний характер, проте можливі розбіжності щодо темпоральних, 

просторових рамок, актантів та типів процесів. Зокрема, проведений аналіз свідчить, 

що для сучасних казкових трансформацій характерне більше розмаїття процесів, які 

позначають розгортання дії та описують відношення між об’єктами. Також існують 

відмінності щодо тематичного фокуса, стилістичного забарвлення, видів конфліктів, 

які існують між текстовими світами та спричиняють розвиток сюжету.  Художній 

простір постмодерністської літературної казки характеризується низкою 

особливостей. Доволі поширеною рисою є включення до художнього простору 

газетних заголовків, згадок про реальних історичних персоналій та історичних 

фактів, завдяки чому розмиваються межі між вигаданим та реальним світом. 

Розширення рамок художнього простору відбувається шляхом заповнення 

інформаційних пробілів, створення передісторії у вигляді пріквелів та продовження 

оповіді у формі сіквелів.  

 

4.2. Концептуальна інтеграція в сучасних літературних казках 

 

Останні наукові праці в галузі когнітивної лінгвістики та когнітивної поетики 

розглядають текстові світи не лише як кінцевий продукт, що виникає в процесі 

інтерпретації, а й шляхи їх створення читачами або слухачами. Серед таких підходів 

до аналізу літературних творів варто згадати теорію ментальних просторів 

Ж. Фоконьє [298; 299] та теорію контекстуальних фреймів К. Еммотт [293]. У рамках 
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цих підходів текстові світи розглядаються як комплексні ментальні образи, що 

створюються читачами в процесі ознайомлення з текстом.  

Теорія ментальних просторів отримала подальший розвиток у вигляді теорії 

концептуальної інтеграції (теорії змішування/ блендинга) (Ж. Фоконьє, М. Тернер 

[300]). Концептуальна інтеграція або змішування (blending) – це базова когнітивна 

операція, при якій інформація з двох або більше вихідних ментальних просторів 

проеціюється у змішаний простір, в якому її елементи об’єднуються та починають 

взаємодіяти. З цього моменту виникає нова структура, яка зберігає певні елементи 

вихідних просторів, у той же час має власну структуру та новий зміст. 

 Теорія концептуальної інтеграції може успішно використовуватися для 

аналізу текстів, в яких змішуються декілька історій, зокрема, сучасних казок з 

трансформованим сюжетом. Об’єктом нашого аналізу стали казка сучасної 

американської письменниці Ф. Френч «Білосніжка в Нью-Йорку» [612] та 

«Попелюшка» із збірки Г. Мейер і Т. Мейера «Золотоволоска про менеджмент» [671]. 

Спочатку зупинимось на казці «Білосніжка в Нью-Йорку». Наведемо текст цієї 

казки:   

Once upon a time in New York there was a poor little rich girl called Snow White. 

Her mother was dead and for a while she lived happily with her father. But one day he 

married again …  

All the papers said that Snow White’s stepmother was the classiest dame in New 

York. But no one knew that she was the Queen of the Underworld. She liked to see herself 

in the New York Mirror. But one day she read something that made her very jealous: 

‘Snow White the Belle of New York City.’ And she plotted to get rid of her stepdaughter. 

‘Take her down town and shoot her,’ she said to one of her bodyguards. The man took 

Snow White deep into the dark streets, but he could not do it. He left her there, lost and 

alone. 

Snow White wandered the streets all night, tired and hungry. In the early morning 

she heard music coming from an open door. She went inside. The seven jazz-men were 
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sorry for her. ‘Stay here if you like,’ they said, ‘but you’ll have to work.’ ‘What can I do?’ 

she asked. ‘Can you sing?’ said one of them. 

The very first night Snow White sang there was a newspaper reporter in the club. He 

knew at once that she would be a star. Next day Snow White was on the front page of the 

New York Mirror. The stepmother was mad with rage. ‘This time I shall get rid of her 

myself,’ she said. And so she decided to hold a grand party in honour of Snow White’s 

success … but … secretly she dropped a poisoned cherry in a cocktail and handed it to 

Snow White with a smile. 

All New York was shocked by the death of beautiful Snow White. Crowds of people 

stood in the rain and watched Snow White’s coffin pass by. The seven jazz-men, their 

hearts broken, carried the coffin unsteadily up the church steps. Suddenly one of them 

stumbled, and, to everyone’s amazement, Snow White opened her eyes. The first person she 

saw was the reporter. He smiled at her and she smiled back. The poisoned cherry that had 

been stuck in her throat was gone. She was alive. 

Snow White and the reporter fell in love. They had a big society wedding, and the 

next day cruised off on a glorious honeymoon together [612]. 

Текст казки Ф. Френч представляє собою змішаний простір, що утворився в 

результаті проектування окремих елементів з двох вихідних просторів. Перший 

вихідний простір включає головних персонажів та основні події казки братів Грімм 

«Білосніжка та семеро гномів» [718]: 

1. Snow White. 

2. The stepmother. 

3. A queen had a daughter, who was as white as snow, and as red as blood, and her 

hair was as black as ebony. 

4. The queen died and the king took another wife. 

5. The stepmother was a beautiful woman, and she couldn’t bear that anyone else 

should surpass her in beauty. 

6. The stepmother had a looking-glass that told her that that she was the fairest of all. 



297 

 

 

7. Once the looking-glass told the stepmother that Snow White was more beautiful than 

she.  

8. The stepmother plotted to get rid of her stepdaughter.  

9. She asked the huntsman to take the girl to the forest and kill her. 

10. The huntsman took Snow White deep into the forest, but didn’t kill her. 

11. Snow White wandered in the forest until she found a little cottage. 

12. She met seven dwarfs. 

13. The dwarfs told her that she could stay, but she had to take care of the house, cook, 

wash, sew etc.  

14. The looking glass told the stepmother that Snow White was alive and the fairest of 

all. 

15. The stepmother was furious and decided to get rid of Snow White herself. 

16. Attempts to kill Snow White: 

16.1 lacing Snow White too tightly; 

16.2 combing Snow White’s hair with a poisonous comb; 

16.3 offering Snow White a poisonous apple. 

17. Snow White died. 

18. The dwarfs put Snow White in a transparent glass coffin. 

19. A king’s son saw the coffin and asked the dwarfs to take it with him. 

20. When his servants carried the coffin, they stumbled. 

21. A piece of a poisonous apple came out of Snow White’s throat and she was alive. 

22. The king’s son said that he loved Snow White and she agreed to become his wife. 

23. The wedding was held with splendour. 

24. The stepmother danced in hot iron slippers until her death. 

Другий вихідний простір – це ментальний простір, що включає інформацію 

про життя в Нью-Йорку у першій половині ХХ ст. (саме тоді відбувається дія казки): 

A Family: 

A1 Father 
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A2 Mother, stepmother 

A3 Children (daughter) 

B Rich, classy people 

C Lifestyle of rich people: 

C1 Appearing on the front pages of newspapers (New York Mirror) 

C2 Reporters 

C3 Bodyguards 

C4 Parties, cocktails, cherries on cocktail sticks 

C5 Big society weddings 

C6 Cruising off on a honeymoon 

D Entertainment: 

D1 Night clubs, jazz-men 

E Danger of living in a big city: 

E1 Underworld 

E2 Crime, dark streets in the downtown 

F From rags to riches: 

F1 Work 

F2 Success, becoming a star 

Як бачимо, другий вихідний простір містить стереотипну інформацію про 

багатих та впливових мешканців Нью-Йорка, їх стиль життя (поява на шпальтах 

газет, охоронці, вечірки, відправлення в круїз на медовий місяць), відпочинок у 

нічних клубах. Разом з тим відзначено типово американську концепцію досягнення 

успіху завдяки наполегливій праці, а також небезпеку, пов’язану з життям у 

великому місті. 

Нарешті, окремі елементи двох вихідних просторів завдяки концептуальному 

блендингу утворюють змішаний простір (у дужках вказується, які саме елементи з 

вихідних просторів увійшли до цього простору): 

There was a girl called Snow White. (1, 3, А3) 
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Her mother died and her father took another wife. (4, А2, А1) 

The stepmother was the classiest dame in New York. (5, А2, В) 

The stepmother was the Queen of the Underworld. (2, А2, Е1) 

She liked to see herself in the New York Mirror. (6, А2, С1) 

One day she read: ‘Snow White the Belle of New York City’. (7, A2, А3, С1) 

The stepmother plotted to get rid of her stepdaughter. (8, А2, A3) 

She asked her bodyguard to take the girl down town and kill her. (9, А2, A3, С3, Е2) 

The bodyguard took Snow White deep into the dark streets, but didn’t kill her. (10, С3, A3, 

Е2) 

Snow White wandered the streets until she came to a club. (11, А3, Е2, D1) 

She met seven jazz-men. (12, A3, D1) 

The jazz-men told her that she could stay, but she had to work. (13, D1, A3, F1) 

Snow White was on the front page of the New York Mirror. (14, A3, C1) 

The stepmother was furious and decided to get rid of Snow White herself. (15, A2, A3) 

The stepmother decided to hold a grand party in honour of Snow White’s success. (2, A3, 

F2) 

She dropped a poisoned cherry in a cocktail and handed it to Snow White. (16, A2, C4) 

Snow White died. (17, A3) 

When the jazz-men carried the coffin, one of them stumbled. (20, D1) 

The poisonous cherry that had been stuck in her throat was gone and she was alive. (21, C4, 

A3) 

Snow White and the reporter fell in love. (22, A3, C2) 

They had a big society wedding, and the next day cruised off on a glorious honeymoon 

together. (23, A3, C2, C5, C6) [85, c. 361] 

Структура змішаного простору в загальних рисах повторює структуру 

простору № 1. Певні елементи – аналоги (наприклад, Білосніжка, мачуха) – належать 

до обох просторів. Замість короля та королеви з казки братів Грімм у змішаному 

просторі фігурують просто батько та матір Білосніжки. Відсутній також опис 
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Білосніжки (біла як сніг, з червоними, як кров, губами та чорним, як ебенове дерево, 

волоссям), який є суттєвим для пояснення імені героїні.  

Дзеркало з простору № 1 трансформується в газету New York Mirror, в назві 

якої зберігається слово «дзеркало», і яка часто публікує замітки про мачуху. 

Звертання до чарівного дзеркала в класичній казці відповідає появі на обкладинці 

газети в змішаному просторі казки Ф. Френч. Ще однією відмінністю є те, що 

мачуху в газеті називають не найгарнішою, а найелегантнішою, що можна пояснити 

сучасними уявленнями щодо того, як мають виглядати представниці вищих 

прошарків суспільства. 

Серед інших трансформацій варто відзначити такі: мисливець – охоронець, ліс 

– ділова частина міста, хатинка – нічний клуб, семеро гномів – семеро джазменів, 

принц – репортер. Джазмени дозволяють Білосніжці залишитися, проте кажуть, що 

вона повинна працювати. У братів Грімм гноми також висувають подібну умову: “If 

you will take care of our house, cook, make the beds, wash, sew, and knit, and if you will 

keep everything neat and clean, you can stay with us …” [718, с. 264]. Тобто цей елемент 

є спільним для обох просторів. 

Три спроби мачухи позбутися Білосніжки в змішаному просторі зводяться до 

вечірки на честь її успішного виступу, під час якої мачуха намагається її отруїти. 

«Оживання» Білосніжки відбувається за тією ж схемою, що й у казці братів Грімм 

(шматок отруєної їжі випадає з рота). Пишне весілля, яке зібрало представників 

вищого світу, та відправлення в круїз на медовий місяць – елементи змішаного 

простору, запозичені з вихідного простору № 2. Звертає на себе увагу той факт, що у 

казці Ф. Френч залишається невизначеною доля мачухи, тоді як у класичній казці її 

змушують взути розжарені до червоного черевики й танцювати в них доти, доки 

вона не впала мертвою. 

Проаналізуємо ще одну сучасну казку – «Попелюшка» Г. Мейер і Т. Мейера 

[671]. Через порівняно великий обсяг тексту казки зупинимося на епізоді, що описує 

Попелюшку на балу: 
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When Cinderella arrives at the ball the following night, she is radiant, confident, 

and surefooted. Her gown is by de la Renta, her shoes by Gucci, and her hair by 

Panasonic (via her remote control). Heads turn and conversations cease as she walks 

through the throng. Her own sisters fail to recognize her, and when she catches the 

prince’s eye, he smiles at her and immediately asks her to dance. As the other party-goers 

watch, awestruck and jealous, the two glide fluidly across the dance floor like – well, like 

Travolta and Uma Thurman would have in Pulp Fiction if Tarrantino hadn’t left the dance 

scene on the cutting-room floor. 

“You move like a gazelle,” the prince whispers in Cinderella’s ear. “And in case 

you’re wondering – yes, I’m unattached, heterosexual, and emotionally available.” 

As the hours pass, Cinderella and the prince dance on and on, all the while 

discussing art, music, literature, comedy, cooking, and film – particularly Good Will 

Hunting, which turns out to be the prince’s favorite movie. They are so engrossed in each 

other that Cinderella is utterly unaware of time passing – until a clock suddenly strikes 

midnight. Cinderella freezes. “I’m sorry,” she says brusquely. “I’ve got to go.” 

“Let me guess,” the prince says gently. “Fear of intimacy? A sick relative? 

Reservations on the red-eye flight to Ankara?” 

“None of the above,” Cinderella murmurs sadly. She kisses him quickly on the 

mouth, then turns and flees. But as she jumps into the waiting limo, one of her shoes slips 

off  [671, c. 143]. 

Цей наратив містить елементи з двох вихідних просторів: казки «Попелюшка» 

Ш. Перро та сучасного світського балу. Перший вихідний простір, який включає 

головних персонажів та основні події казки Ш. Перро, можна представити 

наступним чином:  

Вихідний простір I: Попелюшка на балу («Попелюшка» Ш. Перро) 

1. Cinderella. 

2. The prince. 

3. Stepsisters. 
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4. Cinderella arrives at the ball. 

5. Her appearance causes a profound silence. 

6. All the ladies examine Cinderella’s clothes and headdress. 

7. The prince takes Cinderella out to dance. 

8. Everyone admires Cinderella’s graceful dancing. 

9. Cinderella’ sisters don’t recognize her. 

10. The clock strikes. 

11. Cinderella makes a courtesy to the company. 

12. Cinderella hurries away. 

13. Cinderella leaves one of her glass slippers [67, c. 118]. 

Другий вихідний простір включає учасників сучасного світського балу, форму 

одягу, такі моделі поведінки, як спілкування та встановлення романтичних стосунків, 

а також усе, що пов’язано з танцями, включно з художніми фільмами, що містять 

танцювальні сцени. 

Вихідний простір II: Сучасний світський бал  

A Participants: 

A1 Invited guests: 

A1.1 elite; 

A1.2 other guests who have invitations. 

A2 Sponsors: 

A2.1 Royal family, including the prince. 

B Ladies’ white tie attire: 

B1 ball gown; 

B2 dancing shoes. 

C Means of transport: 

C1 luxury cars. 

D Activities during the ball: 

D1 dancing; 
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D2 communicating: 

D2.1 topics for discussion. 

D3 Establishing romantic relations: 

D3.1 qualities of partners; 

D3.2 reasons for leaving; 

D3.3 a farewell kiss on the mouth. 

E Films with famous dancing scenes: 

E1 leading actors; 

E2 film director; 

E3 filmmaking (cutting room) [67, c. 118]. 

З двох вихідних просторів утворюється змішаний простір (бленд): 

1 / A1.2 Cinderella / cleaner in the corporation 

2 / A2.1 Prince 

3 / A1.1 Stepsisters / vice presidents of the corporation   

4. Cinderella arrives at the ball. 

B Ladies’ white tie attire: 

B1 ball gown (Oscar de la Renta); 

B2 dancing shoes (Gucci). 

5. Cinderella’s appearance causes a profound silence. 

9. Cinderella’ sisters don’t recognize her. 

7. The prince takes Cinderella out to dance. 

6. Party-goers watch Cinderella.  

D Activities during the ball: 

D1 dancing. 

8. Cinderella dances gracefully. 

E Films with famous dancing scenes (Pulp Fiction): 

E1 leading actors (J. Travolta, U. Thurman); 

E2 film director (Q. Tarrantino); 
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E3 filmmaking (cutting room). 

D3 Establishing romantic relations: 

D3.1 qualities of partners (unattached, heterosexual, emotionally available); 

D Activities during the ball: 

D2 communicating: 

D2.1 topics for discussion (art, music, literature, comedy, cooking, film). 

10. The clock strikes. 

11. Cinderella makes a courtesy to the company. 

D3.2 reasons for leaving (fear of intimacy, a sick relative, reservations on the red-

eye flight); 

D3.3 a farewell kiss on the mouth. 

12. Cinderella hurries away. 

C Means of transport: 

C1 luxury cars (limo). 

13. Cinderella leaves one of her slippers [67, c. 118].  

У наведених нижче реченнях у дужках вказана належність елементів бленда до 

відповідних вихідних просторів. Для наочності елементи вихідного простору № 1 

виділені курсивом, а вихідного простору № 2 – підкреслені.  

Cinderella arrives at the ball in the gown by de la Renta, shoes by Gucci, and hair 

by Panasonic (via her remote control). (1, A1.2, B1, B2) 

Heads turn and conversations cease. (5) 

Her own sisters fail to recognize her. (3, A1.1, 1, A1.2, 9) 

The prince asks her to dance. (2, A2.1, 1, A1.2, 7) 

The other party-goers watch, awestruck and jealous. (6) 

The prince and Cinderella glide fluidly across the dance floor like Travolta and Uma 

Thurman would have in Pulp Fiction if Tarrantino hadn’t left the dance scene on the 

cutting-room floor. (1, A1.2, 2, A2.1, 8, D1, E, E1, E2, E3) 
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“I’m unattached, heterosexual, and emotionally available,” the prince said. (2, A2.1, 

D3.1) 

Cinderella and the prince discuss art, music, literature, comedy, cooking, and film – 

particularly Good Will Hunting. (1, A1.2, 2, A2.1, D2.1) 

A clock suddenly strikes midnight. (10) 

Cinderella said that she had to go. (1, A1.2, 11) 

The prince asks Cinderella’s reasons for leaving (fear of intimacy, reservations on 

the red-eye flight). (1, A1.2, 2, A2.1, D3.2) 

She kisses him quickly on the mouth and flees. (1, A1.2, 2, A2.1, D3.3, 12) 

As Cinderella jumps into the waiting limo, one of her shoes slips off. (1, A1.2, C1, 

13) 

Насамперед, варто зазначити, що головні дійові особи вихідного простору № 1 

мають аналоги у вихідному просторі № 2. Так, Попелюшці – дівчині, яка живе в 

комірчині на горищі та виконує усю роботу в будинку – із вихідного простору № 1 

відповідає Попелюшка – прибиральниця у великій корпорації. Казковий принц 

трансформується у принца – члена королівської сім’ї Люксембурга, під чиїм 

патронатом проводиться бал. Нарешті, зведеним сестрам з казки відповідають дві 

рідні старші сестри героїні, які є віце-президентами вищезгаданої корпорації.  

Як бачимо, загальна канва оповіді в бленді повторює структуру вихідного 

простору № 1, доповнюючись при цьому деталями з вихідного простору № 2. 

Л. Долежел називає подібні постмодерністські трансформації, при яких зберігається 

зовнішній вигляд протосвіту та основна канва оповіді, але вони поміщаються в 

інший просторово-часовий відрізок, – транспозицією [284, с. 207].  

 До сучасних деталей належить вбрання головної героїні, що згадується в 

бленді. Попелюшка прибуває на бал у сукні від відомого дизайнера Оскара де ла 

Рента та черевиках від Гуччі. У вихідному просторі № 1 інформація про одяг героїні 

відсутня, проте раніше в казці згадувалася розкішна сукня, прикрашена золотом і 
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сріблом, та кришталеві черевички, на які фея перетворила лахміття та стоптані 

черевики Попелюшки. 

Концептуальна інтеграція включає такі процеси, як складання, доповнення та 

розвиток [300, с. 271]. При створенні бленда на стадії його доповнення читачі, які 

орієнтуються в модній індустрії, спираються на інформацію про те, що Оскар де ла 

Рента спеціалізується на вбранні для особливих подій, вечірніх сукнях, його 

послугами користується багато знаменитостей – від зірок кіно до членів 

королівських родин. Гуччі також є одним із найвідоміших і найпрестижніших 

модних брендів. Подібний одяг пояснює загальну увагу, прикуту до її володаря. У 

тому ж реченні, де йдеться про одяг та взуття, згадується, що у героїні зачіска 

завдяки пульту Panasonic. Варто пояснити, що Попелюшка в казці Г. Мейер і 

Т. Мейера отримує запрошення на бал, одяг, лімузин і т.д., натискаючи на певні 

клавіші свого телевізійного пульта.  

Процес доповнення змішаного простору при описі танцю Попелюшки та 

принца вимагає від читача знання фільму «Кримінальне чтиво» режисера  

К. Тарантино, зокрема, відомого танцю У. Турман і Д. Траволти, з якими 

порівнюються головні герої казки «Попелюшка» Г. Мейер і Т. Мейера. Цікаво, що 

емоції стосовно головної героїні з боку оточуючих суттєво відрізняються від емоцій 

у казці Ш. Перро та, відповідно, у першому вихідному просторі: на зміну подиву та 

захопленню приходять благоговійний страх та заздрощі. Подібну реакцію на 

незнайомку в ефектному модному вбранні, яку на світському балу запросив на 

танець сам принц, до того ж неодружений, досить легко пояснити. 

У бленді, так само, як і в традиційній казці, сестри не пізнають Попелюшку, 

однак у цьому випадку це виглядає більш правдоподібно, тому що вона знаходиться 

на певній відстані від них, тоді як у класичній казці вона сидить поруч з ними та 

пригощає їх фруктами. Часткова відповідність характерна і для деяких інших 

деталей змішаного та вихідних просторів. Наприклад, в обох просторах Попелюшка 

приваблює до себе увагу інших учасників балу, однак у вихідному просторі № 1 
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йдеться про дам, які вивчають її вбрання та зачіску, сподіваючись зробити щось 

подібне і собі, в змішаному ж просторі, як уже зазначалося, оточуючі дивляться на 

Попелюшку із заздрощами. Також у першому вихідному просторі усі захоплені тим, 

як граціозно танцює героїня, в бленді ж просто констатується факт плавних 

танцювальних рухів героїв. У кінці аналізованого уривку Попелюшка губить 

черевичок від Гуччі, не збігаючи східцями замку, а сідаючи в лімузин (сучасний 

аналог карети). 

Відображенням сучасних реалій є те, що принц характеризує себе як 

«неодруженого, емоційно доступного гетеросексуала». І якщо при розгляді принца 

як потенційного жениха повідомлення про факт неодруженості та 

гетеросексуальності є цілком доречним, то емоційна доступність, на перший погляд, 

не є пріоритетною якістю. Насправді, проблема емоційної недоступності одного з 

партнерів є надзвичайно обговорюваною темою на Заході, якій присвячена велика 

кількість книг та статей. Звичайно, складно уявити, щоб подібна інформація 

містилася в класичній казці Ш. Перро. 

 Ще одним індикатором сучасних реалій у змішаному просторі є обговорення 

Попелюшкою та принцом художніх фільмів, зокрема, фільму «Розумник Вілл 

Хантінг», який вважається одним з кращих американських фільмів, що отримав 

велику кількість призів, зокрема дві премії «Оскар». Той факт, що цей фільм 

виявляється улюбленим фільмом не лише принца, а й Попелюшки (а про те, що у 

вільний час Попелюшка любила знову і знову переглядати цей фільм, ми дізнаємося 

на початку казки), для читача, який поділяє цю думку, сприятиме скороченню 

дистанції між ним та героями та наділенню останніх низкою якостей, про які не 

згадується в тексті. І навпаки, для читача, незнайомого з цим фільмом, інформація 

про фільм, що міститься в бленді, обмежується його назвою і не отримує 

подальшого наповнення.  

Причини, з яких Попелюшка залишає бал, також напряму пов’язані із 

сучасними реаліями. І якщо наявність хворого родича теоретично могла фігурувати 
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як причина в класичній казці (щоправда, не в казках про Попелюшку), то 

побоювання близькості та заброньований квиток на нічний рейс є сучасними 

індикаторами. До речі, страх перед близькістю є соціальною фобією, яка активно 

обговорюється в науково-популярній літературі як справді серйозна проблема в 

сучасному суспільстві. Однак у випадку з Попелюшкою ця проблема неактуальна, 

про що свідчить її прощальний поцілунок принца в губи (і це після декількох годин 

знайомства). Подібна поведінка свідчить про перегляд традиційних ролей 

персонажів. 

Таким чином, теорія концептуальної інтеграції може ефективно 

застосовуватися до аналізу літературних казок із трансформованим сюжетом. У 

цьому випадку текст казки представляє собою змішаний простір, утворений з двох 

вихідних просторів: класичного тексту казки та простору, який охоплює сучасні 

реалії [93, c. 28]. Порівняльний аналіз компонентів змішаного та вихідних просторів 

дозволяє виявити відношення ідентичності, подібності та контрасту, простежити 

інтертекстуальні зв’язки казки з трансформованим класичним сюжетом та сприяє 

глибшому розумінню процесу створення текстових світів читачами. 

 

4.3. Наратологічні аспекти сучасних казок 

 

Важливим питанням, яке належить до сфери когнітивної наратології, є 

передача свідомості в наративі. Групові або колективні думки – це думки, які 

одночасно виникають у невеликої (від двох осіб) групи персонажів в результаті 

спільно прийнятого рішення. Групові думки в сучасних казках на основі класичного 

сюжету можуть бути представлений наративом гномів: 

Reluctantly, we agreed that Snow White should be returned to her home and to her 

father [600, c. 28]. 



309 

 

 

When I awoke on the morning of the wedding, I knew we must return to our cottage 

in the forest. “We will never belong here,” I explained to my brothers as we dressed. … 

Although they did not want to admit it, they all knew it was true [600, c. 31]. 

У другому прикладі підкреслюється єдність індивідуального та колективного 

рішення, а саме переконання гномів у тому, що їм краще повернутися до свого 

будиночку в лісі. Дії, які лежать в основі колективних думок, бувають спільними або 

конкуруючими. Важливою функцією такого типу думок є формулювання та 

підтримання групових норм та цінностей. Л. Долежел у своєму дослідженні 

текстових світів зазначав, що переважна більшість історій виникає саме в групових 

світах [284, с. 96]. 

Подвійно обрамлені наративи (або рекурсивні вставки згідно з термінологією 

М.-Л. Рьян), коли свідомість одного персонажа містить свідомість іншого, поруч із 

обрамленими наративами, є невід’ємною рисою індивідуальності літературних 

персонажів. Взаємовідносини між обрамленими наративами та подвійно 

обрамленими наративами можуть носити різноманітний характер: вони можуть 

збігатися або демонструвати розбіжності, конфліктувати та узгоджуватися. У 

випадку розбіжностей подвійно обрамлені наративи бувають більш або менш 

точними, ніж обрамлені наративи. Розрізняють такі види подвійно обрамлених 

наративів: індивід – індивід, індивід – група, група – індивід та група – група [432, 

с. 233]. Наведемо приклади подвійно обрамлених наративів із сучасних казок: 

That’s when he smiled back. It wasn’t a comforting smile, but it didn’t frighten me 

further. Perhaps like certain great witches, Prince Dry Voice liked feisty children. Perhaps 

he even liked Shouting girls. Though if it were so, he’d much prefer Solange, who is the 

great beauty of our Family. Or perhaps he was just thinking of a private joke. Or an old 

pain he disguised with a sinister smile [736, c. 97]. 

У цьому прикладі фея з казкової повісті Дж. Йоулен «Прокляття тринадцятої 

феї» роздумує над тим, що могла означати загадкова посмішка її співбесідника, 

пропонуючи низку варіантів наративів, які могли розгортатися в його свідомості. Це 
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приклад подвійно обрамленого наративу одного індивіда, який передає думки 

іншого. Наступний обрамлений наратив передає вже не індивідуальні, а групові 

думки про іншого індивіда:   

There are Tiparillos in our faces and heavy jangling belts around our waists, and 

water in our buckets and squeegees on our poles. … It’s too bad Hogo de Bergerac isn’t 

up here with us, because maybe the experience would be good for him, would make him 

less loathsome. But he would probably just seize the occasion to perform some new 

loathsome act. He would probably just throw beer cans down into the street, to make 

irritating lumps under the feet of those girls who, right this minute, are trying to find the 

right typewriter, in the correct building [555, c. 14 – 15]. 

Групові думки сучасних «гномів» з казкової повісті Д. Бартелма «Білосніжка» 

фокусується на Хого де Бержераку – коханцеві Джейн, яка є прототипом мачухи, 

який, у свою чергу, закоханий у Білосніжку. «Гноми», які миють вікна будинку, 

уявляють, що робив би Хого, якби опинився в їхній компанії. Вони сходяться на 

думці, що, щоб він не робив, він не став би від цього менш огидним.  

Читачі використовують  інформацію, отриману в реальному світі, для оцінки 

знань, які містяться у свідомості вигаданих персонажів. Оцінка свідомості вигаданих 

персонажів та застосування фреймів є різновекторними процесами. Наприклад, при 

першій зустрічі або при першій згадці про певний персонаж формується фрейм 

персонажа. По мірі розгортання тексту цей фрейм поповнюється специфічною 

інформацією про цього персонажа. Схожі процеси відбуваються при висуненні 

певного припущення стосовно персонажа, яке модифікується відповідно до 

подальшої інформації. Більша частина інформації, яку читач отримує з тексту, не є 

чітко викладеною, і саме завдання читача полягає в тому, щоб перетворити 

розрізнені факти у зв’язну оповідь. Крім того, будь-яка інформація, яка міститься у 

свідомості персонажа, відрізняється високим ступенем суб’єктивності, що також 

слід враховувати в процесі інтерпретації тексту. 
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Світ оповіді, тобто світ, населений персонажами, які створюють оповідь, має 

низку характеристик. По-перше, він носить аспектуальний характер, адже кожен 

персонаж розглядає його під власним кутом зору, інакше не виникало б конфліктів 

та самої оповіді. Так само і свідомість персонажів, яка існує в свідомості інших 

персонажів, розглядається з різних точок зору. Крім того, читач для розуміння 

текстів художніх творів повинен мати певний обсяг знань не лише про реальний світ, 

а й про вигаданий світ літературних творів, який Л. Долежел називає “fictional 

encyclopedia” [284, с. 177]. Будь-яка оповідь, навіть найдетальніша, містить безліч 

пробілів і є лише частковим та обмеженим описом світу оповіді. Оповідь завжди є 

неповною, тому що неможливо перерахувати усі факти, які стосуються світу оповіді. 

Саме завданням читача є заповнення тих пробілів інформації, які видаються йому 

важливими, за допомогою фреймів, скриптів та інших засобів, необхідних для 

розуміння тексту. Ще однією характерною рисою світу оповіді є, з одного боку, його 

незалежність від реального світу, а з іншого боку, наявність у ньому базових 

когнітивних фреймів реального світу, за допомогою яких створюється певне 

одноманіття вигаданих світів, що дає можливість доступу до них.  

На думку П. Брандта, у кожній історії наративний світ можна представити як 

послідовність просторів подій (event spaces), тобто місць, які визначаються за 

локативними ознаками або описами, і де герої пов’язані (активно або пасивно) з 

грою конфліктуючих сил, які здійснюють на них вплив у певний час оповіді [249, 

с. 9]. Існує взаємозв’язок між просторами та силами, який дозволяє простежити 

серію динамічних просторово-часових положень, завдяки яким історія отримує 

значення. Тобто простір події – це просторова рамка, яка охоплює наративний зміст 

історії. 

Дослідник виділяє сили, які можуть існувати в наративних контекстах. 

Насамперед, це інтенційні сили, в основі яких лежить вольовий акт, і які мотивують 

вчинки суб’єктів. Вони, в свою чергу, підрозділяються на агентивні та магічні сили. 

Крім того, існують каузативні сили, на які розраховують або з якими стикаються 
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суб’єкти. Каузативні сили також поділяються на тривіальні, тобто звичайні, властиві 

речам та ситуаціям, та фатальні – критичні, вирішальні для розвитку подій [249, с. 5]. 

Взаємодія цих сил впливає на логіку подій і, відповідно, на набуття історією змісту. 

У різних літературних жанрах зустрічаються різні комбінації сил. Так, казковий 

жанр характеризується тим, що в ньому поряд з каузативними силами, властивими 

реалістичній літературі, існують магічні сили.  

Спробуємо простежити взаємозв’язок між просторами та силами на прикладі 

казки Т. Лі «Земля вовків» [656]. Дія твору починається з прибуття посланця від 

Анни, бабусі головної героїні Лізел, яка живе за тридцять миль від міста у лісі у 

старовинному замку. Анна через посланця передає онучці червоний плащ з 

капюшоном та листа, в якому просить її приїхати найближчим часом. Лізел спочатку 

не хоче їхати, але розуміючи, що через це може не успадкувати замок та багатство 

бабусі, все ж таки відправляється в дорогу. На півдорозі до замку її зустрічає карета, 

яку послала за нею Анна, і майже до самого замку карету супроводжує зграя вовків. 

Прибувши до замку, Лізел вечеряє з Анною та відправляється спати. Проте, 

прокинувшись вночі і вийшовши зі своєї кімнати, вона натрапляє на вовка всередині 

замку, після чого непритомніє. Наступного дня, намагаючись втекти із замку, 

дівчина зустрічає Анну, після розмови з якою з’ясовується, що вона є перевертнем. З 

розповіді Анни стає зрозуміло, що вона хоче, щоб Лізел стала її наступницею, і саме 

для цього запросила її до себе. Лізел після випитого особливого напою та настання 

повного місяця теж перетворюється на вовка та слідом за Анною прямує до Землі 

вовків.  

Це оповідання складається з наступних просторів (А, Б, В, Г) та сил, які діють 

в цих просторах (А1, А2, А3 тощо): 

А: Місто 

А1. Прибуття посланця від Анни - фатальна каузативна сила. 

А2. Небажання Лізел їхати до бабусі – агентивна інтенційна сила. 



313 

 

 

А3. Соціальне положення Лізел, зокрема перспектива отримання спадку – 

тривіальна каузативна сила. 

 

Б: Дорога до замку 

Б1. Лізел відправляється в дорогу – агентивна інтенційна сила. 

Б2. Карету супроводжують вовки - фатальна каузативна сила. 

 

В. У замку 

В1. Вечеря з Анною – тривіальна каузативна сила. 

В2. Зустріч з вовком вночі – фатальна каузативна сила. 

В3. Бажання втекти із замку - агентивна інтенційна сила. 

В4. Розкриття таємниці Анни – фатальна каузативна сила. 

 

Г: Земля вовків 

Г1. Перетворення Лізел на вовчиху – магічна інтенційна сила. 

Г2. Лізел слідом за Анною прямує до Землі вовків – агентивна інтенційна сила 

[74, c. 35]. 

Схематично взаємозв’язок між просторами та силами виглядає наступним 

чином: 

 

Я.К. Мейстер та Й. Шонерт будують типологію репрезентацій, яка включає 

необмежену та обмежену репрезентації наратора, приховану, відкриту, необмежену 

репрезентації актора/персонажа та змішану репрезентацію наратора та персонажа 

[409, с. 34]. Спробуємо застосувати цю модель для аналізу казкового наративу [75, 

А1         А2 

А3 

 

 Б1, Б2 

В1         В2 

 

В3         В4 

 

 Г1         Г2 
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c. 67]. Проаналізуємо уривок з казки «Червона шапочка», створеної колективом 

авторів Merseyside Fairy Story Collective: 

Red Riding Hood stood listening. She knew it was one of the grey wolves. But who 

would believe her? They would laugh and say she had imagined it. She thought of her 

great-grandmother, all alone. 

What if a wolf had come again for her now that she was no longer young and agile? 

Red Riding Hood turned around and ran into the forest and along the path to the old 

woman’s cottage. 

She ran and ran until her side hurt and her heart thumped so fast she had to stop to 

get some breath. 

The moon shone through the bare branches of the trees onto the snow and the frozen 

earth. It was very still [545, с. 253]. 

Цей уривок представляє собою змішану репрезентацію наратора та персонажа. 

Вільна непряма мова персонажа описує його думки, опис дій включає як сприйняття 

персонажем, так і зовнішнє сприйняття, а опис природи є репрезентацію наратора. 

Сприйняття прив’язано до часу та місця, де відбуваються події оповіді, воно містить 

низку емоцій, викликаних боязню вовка та тривогою героїні щодо долі бабусі. 

Відображення має чітко виражене емоційне забарвлення з фокусом на персонажі та з 

мінімальною оцінкою дій персонажа з боку наратора. В процесі медіації 

темпорально-просторове положення персонажа, його когнітивно-емоційна позиція 

набуває ще більшої ваги, проте медіатором значної частини оповіді виступає наратор. 

Д. Герман виділяє параметри побудови оповіді, в основі якої лежить поняття 

перспективи. Серед них статичне або динамічне сканування місця дії, його рамки, 

центральні та другорядні фігури, ступінь деталізації, просторова та часова точка зору 

(віддалена, середня, наближена), ступінь об’єктивності/суб’єктивності тощо [343, 

c. 130]. Цікавим для аналізу перспективи видається уривок з повісті Т. Холта 

«Білосніжка та семеро самураїв»: 
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The face came slowly down on him, like nightfall on a man condemned to hang at 

dawn, and the frog could see an opening beginning to form in the sheer rose-red wall of 

flesh. It was opening its mouth. 

Poetic justice, thought the frog, I’m going to get eaten. In a way, it wasn’t such a 

bad way to go at that. Looked at from the right angle, the food chain’s more like a party 

conga, winding in and out through the discarded paper trays and slices of cake ground 

into the carpet and taking everybody with it. He braced himself; then couldn’t help a 

spasm of terrified pain as the burning hot surface membranes of the all-enveloping mouth 

made contact with his skin. There was a ghastly slurping sound –  

And then, nothing. He hadn’t been eaten after all [637, с. 51]. 

У цьому уривку розповідь подається з перспективи головної дійової особи 

уривку – жаби. Просторово місце дії оглядається персонажем знизу (зверху до нього 

наближається обличчя іншої дійової особи, яка виступає об’єктом спостереження). 

Початкова віддаленість об’єкту спостереження і пов’язаний з цим невеликий ступінь 

деталізації (rose-red wall of flesh) поступово змінюється максимальною 

наближеністю до нього та, відповідно, великим ступенем деталізації (burning hot 

surface membranes). Використання невласне прямої мови в середині уривку позначає 

перехід до нової концептуалізації і нового, гіпотетичного місця дії (місця 

проведення вечірки), значно віддаленого від того, де відбувається оповідь. Проте, 

незважаючи на цю віддаленість, деталізація зберігається (discarded paper trays, slices 

of cake), що є характерною рисою опису уявних сцен. 

Говорячи про фокалізацію, відразу ж впадає в око відмінність казок з 

трансформованим сюжетом від класичних: тоді як у казках Ш. Перро та братів 

Грімм фокалізатор зовнішній, для абсолютної більшості сучасних казок властивий 

внутрішній фокалізатор. Наприклад, у повісті М. Фріша [613] внутрішнім 

фокалізатором є головний герой, доктор Шарад, прототип Синьої Бороди. Однак, у 

переважній більшості сучасних інтерпретацій внутрішнім фокалізатором виступає 

героїня, яка передає точку зору, що традиційно замовчується. Внутрішня фокалізація 
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обмежена простором, в якому знаходиться фокалізатор, та носить суб’єктивний 

характер: 

Now she isn’t sure whether she really saw what she thought she saw. …  

She can’t say anything: she can’t afford to be wrong, or to be right either [551, 

с. 162]. 

Сучасні автори використовують такі стратегії, як подача відомого сюжету з 

несподіваної точки зору, спроби завуалювати знайомий інтертекст, сприяючи, таким 

чином, його новому прочитанню. Наприклад, у збірці «Дружини Синьої Бороди» 

представлені не лише точки зору Синьої Бороди та його дружин, але й 

прибиральниці в замку, тюремного наглядача і навіть меча головного героя. Мечу, 

до речі, набагато більше, ніж рубати голови, подобається зрізати кульбаби, і він мріє, 

щоб господар закинув його подалі, однак цього не відбувається: 

 I prayed for bluntness, when I could be cast away 

with snow shovels into some remote cellar, 

lie forgotten in shadows. But the moment never came. 

The whetstone kept me sharp as the moon’s edge [566, с. 18]. 

Подібні стратегії призводять до того, що персонаж, який раніше мовчав, 

віднаходить голос і розповідає власну версію подій.  

Порівнюючи види нараторів у класичному варіанті казки «Синя Борода» та 

сучасних інтерпретаціях, доходимо висновку, що вони суттєво відрізняються. Якщо 

у казках Ш. Перро та братів Грімм традиційний екстрадієгетичний наратор, то в 

переважній більшості творів сучасних авторів інтрадієгетичні наратори, які 

одночасно є гомодієгетичними, тому що беруть безпосередню участь у подіях, і 

автодієгетичними, бо розповідають власну історію [446, с. 95]. Зазвичай оповідь 

ведеться від першої особи, проте вона може також вестися від другої особи як, 

наприклад, в поемі С. Рут із збірки «Дружини Синьої Бороди» [566], або від третьої 

особи (оповідання «Яйце Синьої Бороди» [551]).  
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Наратив здебільшого розгортається одночасно з описуваними подіями. 

Винятком є оповідання А. Картер «Кривава кімната» [579], яка містить спогади 

героїні про події, що відбулися з нею в минулому. Відповідно, в цьому випадку має 

місце аналепс, ретроспективний опис подій, причому комбінований аналепс, бо 

частина подій відбувається до періоду часу, позначеного наративом, який відкриває 

твір, а частина – після. Розповідь починається із спогадів героїні в потязі, який везе її 

з чоловіком до замку в Бретані, потім йдеться про події в Парижі, які передували 

цьому, а після цього – про життя в замку. 

При створенні образів персонажів використовуються різноманітні прийоми. Для 

казки Ш. Перро характерна пряма презентація: 

There was a man who had fine houses, both in town and country, a deal of silver and 

gold plate, embroidered furniture, and coaches gilded all over in gold. But this man had 

the misfortune to have a blue beard, which made him so frightfully ugly, that all the women 

and girls ran away from him [684, c. 70]. 

У частині сучасних версій герої залишаються схематичними та одновимірними, 

в деяких відбувається розвиток образу героя впродовж твору. Зокрема, зазнає змін 

образ Еда, чоловіка героїні оповідання «Яйце Синьої Бороди». На початку 

оповідання Ед постає персонажем з однією домінуючою характеристикою – 

розумовою обмеженістю: 

For it must be admitted: Sally is in love with Ed because of his stupidity, his 

monumental and almost energetic stupidity: energetic, because Ed’s stupidity is not 

passive. He’s no mere blockhead; you’d have to be working at it to be that stupid. Does it 

make Sally feel smug, or smarter than he is, or even smarter than she really is herself? No; 

on the contrary, it makes her humble. It fills her with wonder that the world can contain 

such marvels as Ed’s colossal and endearing thickness. He is just so stupid [551, с. 132]. 

Однак з розвитком сюжету героїня змушена змінити свою точку зору на 

чоловіка, який виявляється не настільки простим, як здавалося на перший погляд. 

Героїня починає розуміти, що її сприйняття Еда було нав’язано ним самим: 
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Her version of Ed is not something she’s perceived but something that’s been 

perpetrated on her, by Ed himself, for reasons of his own. Possibly Ed is not stupid. 

Possibly he’s enormously clever [551, с. 162].  

Перегляд поглядів героїні відбувається під впливом «одноразових» вчинків її 

чоловіка, які, на думку Ш. Риммон-Кенан [446, с. 61], сприяють створенню 

динамічного аспекту персонажа. Дії героїв слугують способом їх непрямої 

презентації так само, як і емоції: 

I felt as giddy as if I were on the edge of a precipice; I was afraid, not so much afraid 

of him, of his monstrous presence, heavy as if he had been gifted at birth with more 

specific gravity than the rest of us, the presence that, even when I thought myself most in 

love with him, always subtly oppressed me … No. I was not afraid of him; but of myself. … 

And, in the red firelight, I blushed again, unnoticed … [579, с. 17] 

Емоції героїні передаються за допомогою вільної прямої мови. Відчуття страху, 

яке відчуває героїня, і яке зазвичай відносять до первинних емоцій, підсилюється 

почуттям сорому, який є вторинною або соціальною емоцією, що виражена 

імпліцитно (героїня почервоніла). 

Таким чином, підходи до літературних творів з точки зору когнітивної 

наратології дозволяють прослідкувати взаємодію просторів та сил, які діють в цих 

просторах та впливають на розвиток подій. Це створює наративну динаміку твору та 

відіграє важливу роль в його інтерпретації. Стосовно передачі свідомості персонажів 

з використанням обрамлених наративів, то свідомість розглядається тут не лише як 

презентація їх власного внутрішнього мовлення, але і як презентація ментального 

функціонування персонажа наратором, а також допомагає читачу реконструювати 

сюжет твору. Заслуговують на більш детальний аналіз такі підкатегорії фрейма 

свідомості, як континуум дія – думка, колективні думки та подвійно обрамлені 

наративи. 

Важливими чинниками організації наративного простору є фокалізація та 

медіація. Сучасні казки з трансформованим сюжетом суттєво відрізняються від 
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класичного варіанту за низкою параметрів. Фокалізація в них здійснюється 

переважно внутрішнім фокалізатором, який часто передає точку зору героїні, на 

відміну від зовнішнього фокалізатора у традиційних казках. Замість 

екстрадаєгетичного наратора у переважній більшості творів сучасних авторів 

інтрадієгетичні, гомодієгетичні та автодієгетичні наратори, які беруть безпосередню 

участь у подіях і розповідають власну історію.  

 

4.4. Кінонаратив з трансформованим казковим сюжетом  

 

Як уже зазначалося, сучасні казки є трансмедіальним феноменом, який 

виходить за межі літературного наративу й реалізується в інших медіа, зокрема, 

кінофільмах. Протягом останніх років у кіноіндустрії спостерігається поява великої 

кількості художніх фільмів, які є рімейками відомих казок. У 2010 р. студія Дісней 

випустила мультиплікаційний фільм «Рапунцель: Заплутана історія». У 2011 р. 

побачили світ такі стрічки, як кінофільм «Червона Шапочка» режисера К. Хардвік, 

«Страшенно гарний» Д. Барнза, «Спляча красуня» К. Брейа та «Спляча красуня» Дж. 

Лі. Останні два фільми є, відповідно, французьким та австралійським поглядами на 

класичну казку. Наступний 2012 р. відзначився двома рімейками «Білосніжки» – 

«Білосніжка та мисливець» Р. Сандерса та «Дзеркало Дзеркало» Т. Сінгха. У 2013 р. 

на широкі екрани вийшли кінофільми «Джек – підкорювач велетнів» Б. Зінгера, 

«Білосніжка та семеро» М. Грейсі, у 2014 р. – «Малефісента» Р. Стромберга, а у 

2015 р. – «Попелюшка» К. Брана. 

У дослідженнях, присвячених аналізу кінофільмів, можна виділити декілька 

основних напрямків. Представники першого напрямку, серед яких Ж.-Л. Бодрі, 

наголошують на ідеологічній природі кінематографа  і спираються на марксистську 

теорію фільму, семіотику та психоаналіз Ж. Лакана. У рамках другого підходу аналіз 

кінофільмів тісно пов’язаний з літературою завдяки використанню методів, 

розроблених для дослідження літературних творів.  Кінофільм розглядається як 
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свого роду текст, для аналізу якого застосовуються методи наратологічного, 

феміністичного, пост-структуралістського, пост-колоніального літературного аналізу. 

Нарешті, третій напрямок кінодосліджень розглядає кінофільм здебільшого як об’єкт 

сприйняття, зокрема, когнітивна кінотеорія Д. Бордвелла спирається переважно на 

методи когнітивістики.  

Одним із напрямків сучасної наратології є вихід за межі класичної парадигми 

та аналіз явищ нелітературного характеру. М. Флудерник вважає, що наратологію 

все частіше розглядають як провідну дисципліну в міждисциплінарних дослідженнях  

[307, с. 47]. Усе більше спеціалістів зазначають, що наративні дослідження вже не 

обмежуються вивченням літературних творів, а широко застосовуються в таких 

сферах, як культурні та медіа-дослідження, лінгвістика, історична теорія та 

історіографія, антропологія, філософія, теологія, психологія, педагогіка, політичні 

науки, медицина, право та економіка [311, с. 193]. 

Застосування наратологічного інструментарію до аналізу художніх фільмів є 

доволі поширеною практикою останніх десятиліть (Д. Бордуел, С. Четмен, 

Х. Фултон). Наративність, на думку П. Верстратена, закладена у фільмах, бо вони 

розгортаються в часі. Дослідник вважає час, простір та причинний зв’язок 

основними принципами кінонаративів [419, с. 159]. В. Шмід розмежовує класичне та 

структуралістське визначення наративності, і з точки зору останнього відносить до 

наративів фільми, «тому що зображуване в них має часову структуру та містить 

певну зміну ситуації» [204, с. 14]. 

Із самого початку свого виникнення кінематограф звертався до казкових 

сюжетів. Одними з перших короткометражних фільмів-казок вважаються 

«Попелюшка» (1899 р.) та «Синя Борода» (1901 р.) Ж. Мельєса. Кіностудія Діснея 

протягом 1920-х років випустила мультиплікаційні фільми «Кіт у чоботях», 

«Червона шапочка», «Попелюшка», а згодом повнометражні мультиплікаційні 

фільми «Білосніжка та семеро гномів» (1937 р.) та «Піноккіо» (1940 р.).  
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Декілька слів варто сказати щодо жанрової природи фільму-казки. У подібних 

кіноадаптаціях казковий жанр поєднується з іншими кіножанрами – мюзиклом, 

романтичною комедією, психологічною мелодрамою, фільмом жахів або еротичним 

трилером. Але через те, що нашим завданням є дослідження не жанрових різновидів, 

а особливостей передачі класичних казкових сюжетів у сучасних кінонаративах, 

кінофільми з казковими елементами ми називатимемо фільмом-казкою. Дж. Зайпс 

дає наступне визначення фільму-казки: «фільм-казка – це будь-який тип 

кінематографічного зображення, записаного на плівку, відеоплівку або на цифровий 

носій, який використовує мотиви, персонажів і сюжети, які зазвичай  характерні для 

усного та письмового жанру казки, з метою відтворення відомої казки або створення 

та кінематографічної реалізації оригінального сценарію з пізнаваними рисами казки» 

[541, c. 9]. П. Грінхіл протиставляє фільми-казки, які «містять традиційну культуру 

як частину вигаданої оповіді» етнографічним документальним фільмам, народному 

кіно та фільмам, знятим представниками тубільних громад про їх традиційну і 

популярну культуру [323, c. 8 - 9].  

Існують інші терміни на позначення цього явища. Зокрема, Дж. Йоргенсен 

називає твори в нових медіа (до яких належить і кінематограф), які містять казкові 

мотиви, персонажів або сюжети, казковим пастишем [367, с. 218]. У фільмах будь-

якого жанру використовуються теми та образи з так званого загального інтертексту, 

який є частиною загальних знань глядача. У випадку казкового кінонаративу 

загальний інтертекст включає попередні фільми казкової тематики, літературні 

тексти, казкові мотиви тощо. Важливим питанням у контексті взаємодії між казкою 

та фільмом є наступне: що нового приносить кінонаратив як новий медіум у 

казковий жанр? 

Існують різні точки зору на взаємовідношення між певним твором та його 

адаптацією. Часто адаптації розглядаються як щось вторинне по відношенню до 

твору-оригіналу. Зокрема, якщо говорити про кіноадаптації, то точне слідування 

оригіналу робить фільм «нетворчим», а відхід від оригіналу сприймається ледь не як 
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зрада. Проте ми розділяємо підходи, позбавлені ієрархічних відносин між 

літературним твором та кінофільмом. Так, з точки зору семіотики як літературні 

тексти, так і фільми є знаковими системами, які вимагають однаково уважного 

ставлення до себе. Теорія інтертекстуальності трактує кожен новий текст як 

інтертекст, який містить в собі фрагменти інших текстів, тому не можна говорити 

про первинні та вторинні тексти. Нарешті, до об’єктів, які вивчає наратологія, 

належать усі види наративів, зокрема, літературний наратив і кінонаратив.  

Іншою сучасною тенденцією є те, що все частіше саме кінофільми, а не 

літературні твори, стають джерелом подальших адаптацій. Це можна пояснити 

потужним впливом кіноіндустрії на сучасне суспільство. За спостереженнями 

К. Сноуден, більшість її студентів знайомі з найвідомішими казками за 

кінофільмами, переважно кіностудії Діснея, тому «для цього покоління студентів 

Дісней та казки є синонімами» [294, с. 161]. 

У фільмах будь-якого жанру (зокрема, фільмах-казках) використовуються 

теми та образи з так званого загального інтертексту, який є частиною загальних 

знань глядача. У випадку кінонаративу загальний інтертекст включає попередні 

фільми казкової тематики, літературні тексти, казкові мотиви тощо.  

Зупинимось докладніше на фільмі-казці «Зачарована» (2007 р.), який містить 

безліч алюзій до попередніх кінофільмів У. Діснея, а також мотиви з таких 

класичних казок, як «Попелюшка», «Білосніжка» та «Спляча красуня». Режисер 

фільму К. Ліма охарактеризував головну героїню, Жізель, як на 80% Білосніжку з 

деякими рисами Попелюшки та Сплячої красуні й хоробрістю Аріель з мультфільму 

«Русалонька» [526]. «Зачарована» – це романтична комедія, що поєднує 

мультиплікацію та гру живих акторів, причому в деяких епізодах одночасно 

присутні і живі актори, і намальовані персонажі. Розпочинається вона як класичний 

діснеївський мультиплікаційний фільм, дія якого відбувається у казковій країні 

Андаласії, згодом переміщується до сучасного Нью-Йорку, а наприкінці знову 
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ненадовго повертається до казкової країни для того, щоб показати весілля принца 

Едварда.  

Перша частина фільму створювалася за допомогою традиційної мальованої 

анімації (а не поширеної в наш час комп’ютерної) як данина поваги до попередніх 

діснеївських казок. Пісня «Поцілунок справжнього кохання», що звучить на початку 

фільму, викликає інтертекстуальні асоціації з класичними діснеївськими 

мультфільмами про Білосніжку та Попелюшку і відповідні очікування глядачів, які, 

втім, не виправдовуються після зміни хронотопу: від невизначеного часу та місця дії 

у чарівній країні до Нью-Йорку кінця ХХ ст. У фільмі відбувається протиставлення 

вигаданого та реального світів: пастельні тони, ідилічні відносини з природою, 

романтичні переживання героїні в казковому світі змінюються розгубленістю перед 

незнайомим мегаполісом з мешканцями, які весь час кудись поспішають, заглиблені 

у свої справи. Опинившись у Нью-Йорку, герої не можуть відрізнити вигадані 

предмети від реальних. Так, Жізель, побачивши великий рожевий замок на 

рекламному оголошенні, вважає його справжнім і намагається туди потрапити, а 

принц Едвард називає дорожніх робітників селянами. Відмінності між світами 

стають своєрідним комічним метакоментарем на попередні діснеївські 

мультиплікаційні фільми.  

Фільм «Зачарована», як і інші фільми студії Діснея, починається і закінчується 

книгою, герої якої в прямому сенсі оживають на її сторінках. Так, зла мачуха в книзі 

в точності виглядає як відома американська актриса С. Сарандон, яка грає у фільмі 

злу Наріссу. Подібний рамковий прийом демонструє зв’язок між двома медіа – 

літературним твором та кінофільмом. 

Належність Жізелі до казкового світу автори фільму передають за допомогою 

наївності, безпосередності, прямолінійності, надмірної захопленості новими для неї 

реаліями. Звичайно, м’яко кажучи, дивними для представників реального світу 

видаються деякі її вчинки та твердження, на кшталт того, що вона могла б 

заночувати на м’якій галявині або в дуплі. В одній із своїх реплік Роберт проводить 
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прямі паралелі між Жізель та героїнею старих діснеївських мультфільмів. Не тільки 

персонажі казкового світу потрапляють до реального, а й навпаки, персонажі та 

предмети з реального світу опиняються у казковому світі. Йдеться про Ненсі, яка 

стає нареченою Едварда. Пародійною є сцена їхнього весілля, яка переривається 

дзвінком мобільного телефону Ненсі і її ремаркою про те, що у королівстві гарний 

мобільний сигнал. 

Як уже зазначалося, у фільмі «Зачарована» міститься низка казкових мотивів з 

традиційних казок та попередніх фільмів Діснея. Так, інтермедіальні посилання на 

казку про Білосніжку братів Грімм включають отруєне яблуко, магічне дзеркало, 

мачуху, переодягнуту старенькою бабцею. Один з перших мешканців Нью-Йорка, 

якого зустрічає Жізель, виявляється карликом, якого героїня приймає за гнома і 

радісно кидається до нього, проте той, ображений звертанням «гномик», поспішає 

геть. Пародією на епізод прибирання будинку гномів з мультфільму «Білосніжка та 

семеро гномів» є сцена прибирання квартири Роберта, який приютив Жізель. 

Щоправда, прибирання в Нью-Йорку має свою специфіку: воно здійснюється не з 

допомогою милих лісових тваринок, а мешканців міських смітників та каналізацій – 

тарганів, щурів, мух, голубів. У фільмі навіть зберігається цифровий символізм, 

характерний для традиційних казок. Робиться три спроби отруїти Жізель, перші дві з 

яких здійснюються Натаніелем, слугою королеви, і виявляються невдалими [98, 

c. 92].  

Низка мотивів у фільмі запозичена з казки про Попелюшку. Зокрема, такі 

класичні мотиви, як бал, годинник, який пробиває 12 годину ночі, загублений 

черевичок. З’являється навіть фея, роль якої виконує шестирічна донька Роберта з 

кредитною карткою батька замість чарівної палички. Поцілунок кохання, яким 

Роберт повертає до життя Жізель, відсилає глядачів до казки про Сплячу красуню та 

мультфільм про Білосніжку (варто нагадати, що в казці «Білосніжка» братів Грімм 

поцілунок відсутній, а героїня прокидається після того, як шматочок отруєного 

яблука випадає в неї з рота).  
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Порівняно з класичними казками кінофільми пропонують багатшу палітру 

художніх засобів відображення дійсності. Репліки персонажів супроводжуються 

візуальним та звуковим рядом, а також мімікою та жестами. Показовою в цьому 

відношенні є сцена костюмованого балу, під час якої музика та погляди героїв 

говорять про їхні почуття виразніше за слова. Подібні прийоми перетворюють 

схематичних персонажів класичних казок на більш комплексних та правдивих.  

Окрім інтертекстуальних зв’язків фільму з класичними казками та іншими 

кінофільмами, ми, слідом за Ж. Женеттом [317], виділяємо паратекстуальні 

відносини між кінофільмом та його так званим паратекстом – трейлерами, постерами, 

інтерв’ю з режисером, рецензіями тощо. Глядачі, які купують фільм на DVD, мають 

змогу ознайомитися із шістьма сценами, які не увійшли до остаточного варіанту 

фільму, а також з відео про створення окремих епізодів. 

Стандартна формула фільма-казки від кіностудії Діснея виглядає наступним 

чином: музика та пісні, які передають заповітні мрії персонажів; порятунок дівчини 

достойним чоловіком, що призводить до шлюбу або заручин; допомога з боку 

другорядних персонажів, часто тварин [537, с. 95]. Фільм «Зачарована» частково 

слідує цій формулі (іноді з пародійною метою), проте не в усьому. Жізель відходить 

від стереотипів пасивної і переслідуваної героїні традиційних казок. Навпаки, вона 

безстрашно кидається на порятунок свого коханого, який опиняється на даху нью-

йоркського хмарочоса заручником мачухи в подобі дракона (алюзія на фільм 

«Шрек»). Разом з традиційним казковим помічником, яким у цьому фільмі виступає 

бурундук, вони рятують Роберта. Проте, незважаючи на наявність сильної і 

відважної героїні, цей фільм, як і інші фільми-казки Діснея, залишається вірним 

своїй філософії, головним принципом якої є пріоритетність романтичного кохання й, 

відповідно, шлюбу. Фільм «Зачарована» використовує наступну стратегію: спочатку 

пародіювання ідеалізації романтичного кохання в попередніх фільмах, а потім – 

утвердження таких самих цінностей. Проте відмінністю фільму від класичного 
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канону є те, що Жізель врешті-решт одружується не з казковим принцом, а з 

сучасним, якого встигла полюбити за час перебування в Нью-Йорку. 

Важливими категоріями наратологічного аналізу є наратор і фокалізатор. На 

початку фільму гетеродієгетичний наратор, який не є персонажем історії і який 

перегукується з всезнаючим наратором традиційної казки, вводить глядачів у курс 

справи, розповідаючи про головний конфлікт між мачухою Наріссою та майбутньою 

нареченою принца Едварда. Це єдиний випадок закадрового голосу в фільмі. 

Фокалізатором у фільмі найчастіше виступає Роберт. Так, глядачі стають свідками 

внутрішньої фокалізації, коли Роберт вперше бачить Жізель, яка намагається 

потрапити до замку, зображеного на рекламному оголошенні, коли вона засинає, і 

він вирішує дозволити їй залишитися в його квартирі, коли Жізель розповідає казку 

його доньці, нарешті, коли Жізель з’являється на балу з принцом.  

Завершальна стадія фільму характеризується наростанням наративної 

швидкості. Найбільша швидкість властива еліпсису, коли певні події пропускаються. 

Зокрема, немає згадок про події, які мали місце після  порятунку Роберта, лише в 

колажній манері показано спочатку магазин з пошиття одягу, який відкрила Жізель, 

а потім один із епізодів її щасливого сімейного життя з Робертом.  

Таким чином, перехід традиційних казок в інші види мистецтв, зокрема, 

кінематограф, що є однією з поширених сучасних тенденцій, свідчить про 

відкритість казкового жанру до трансформацій. Аналіз фільму-казки «Зачарована» 

виявив зміну хронотопу і протиставлення казкового та реального світів, поєднання 

мотивів з різних класичних казок і фільмів, відхід від певних стереотипів щодо 

гендерних ролей персонажів. Застосування наратологічного інструментарію до 

аналізу фільму дозволило виявити особливості наратора та фокалізатора, відмінних 

від класичних казок. 

Цікавий матеріал для аналізу містять фільми з трансформованим казковим 

сюжетом про Синю Бороду, зокрема, фільм «Синя Борода» (1972 р.) американського 

режисера Е. Дмитрука (E. Dmytryk) та фільм «Синя Борода» (2008 р.) французького 
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режисера К. Брейа (C. Breillat). Дія фільму «Синя Борода» Е. Дмитрука відбувається 

в Німеччині після Першої світової війни. Декорації, костюми героїв відповідають 

цьому історичному періоду. Замок, у якому відбуваються події більшої частини 

фільму, вражає глядача розмірами та специфічним внутрішнім оздобленням 

(фотороботи головного героя на стінах, величезний портрет матері, годинник, 

зроблений з опудала сокола). У погано освітленій вітальні знаходиться орган, на 

якому часто грає барон, вглядаючись у портрет матері. Усі ці елементи, – мізансцена, 

світло, звук, представляють кінематографічного наратора.  

З перших кадрів фільму ми дізнаємося, що барон Курт фон Сеппер, герой 

війни, є великим любителем фотографії. У  ХХ ст. виникла певна тенденція 

зображати Синю Бороду представником артистичних кіл. Зокрема, в фільмі 

Е. Улмера «Синя Борода» (1944 р.) головний герой – художник, який пише картини 

та створює ляльок. К. Воннегут у своєму романі «Синя Борода» (1987 р.) розповідає 

про життя художника – одного із засновників абстрактного експресіонізму в США. 

Особливістю хобі барона фон Сеппера є те, що він фотографує обличчя жінок, які 

померли, й шляхом накладання фотографій та інших маніпуляцій створює роботи, в 

яких надзвичайно складно розпізнати жіночий образ. Першу подібну роботу барон 

створив з фотографій своєї матері, а до моменту його знайомства з Анною, своєю 

останньою дружиною, їх кількість сягає восьми. Про самих жінок глядач дізнається 

пізніше з ретроспективної розповіді барона. 

У фільмі присутні традиційні казкові функції від’їзду, заборони та її 

порушення (В.Я. Пропп) та казкові мотиви (С. Томпсон), такі як заборонена кімната 

(С611), смерть за порушення табу (С920). Коли барону необхідно від’їхати на 

певний час, він залишає Анні ключі від усіх кімнат, при цьому попереджаючи, що 

можна користуватися усіма ключами, крім маленького золотого ключика. Подібно 

до героїні з казки Ш. Перро Анна відчиняє всі кімнати замку, проте, на відміну від 

казки, знаходить там не золото й срібло, а старі меблі, обладунки, одяг тощо. Анна 

продовжує пошуки дверей, які відкриваються золотим ключиком, і кінець-кінцем 
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знаходить їх. Секретна кімната виявляється морозильною камерою, де барон складав 

тіла своїх колишніх дружин. Замість традиційного мотиву ключа, заплямованого 

кров’ю, доказом провини героїні у фільмі Е. Дмитрука стають знімки прихованої 

камери, яка спрацьовує при відкритті дверей до морозильної камери. 

Після неочікуваного повернення чоловіка Анна пропонує йому розповісти всю 

правду і, таким чином, очистити совість. Барон знехотя погоджується, що дозволяє 

Анні виграти трохи часу. Епізоди, які розповідають про колишніх дружин барона, 

вносять комедійно-пародійні елементи в загальний зловісний тон оповіді. Так, одна з 

дружин увесь час співала, так що вбивство було єдиним способом примусити її 

замовкнути. Інша дружина – колишня монашка – ніяк не могла перерахувати всіх 

своїх коханців, постійно пригадуючи все нові подробиці, а після того, як виявилася її 

схильність до некрофілії, барон закриває її в труні в церковному склепі. Анна, 

прослухавши розповіді Курта про попередніх дружин, виявляє закономірність: усі 

вбивства відбувалися в той момент, коли героїні нагадували барону про його 

подружні обов’язки, які він не міг виконати, бо був імпотентом (в результаті травми, 

пов’язаної з воєнним минулим). 

Анні, як і героїні казки Ш. Перро, вдається врятуватись, однак у фільмі їй на 

допомогу приходять не брати, а скрипаль-єврей, сім’я якого загинула під час 

погрому, проведеного за наказом барона. Саме скрипаль вбиває барона й випадково 

знаходить Анну, яку той залишив помирати в морозильній камері. Окремої уваги 

заслуговує активна позиція героїні: замість покірного очікування своєї долі вона 

шукає різні способи порятунку: намагається зателефонувати приятелю, затягує час, 

викликаючи відверті зізнання Курта, навіть заволодіває шаблею чоловіка, якою, 

щоправда, їй не вдається скористатися. 

Фільм «Синя Борода», знятий французьким режисером Катрін Брейа у 2008 р., 

є сучасним жіночим поглядом на популярний казковий сюжет. Дія основної 

сюжетної лінії фільму відбувається на півночі Франції в кінці XVII ст. Фільм, на 

відміну від казки Ш. Перро, починається з далеко не радісної події. Двом сестрам, 
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Марі-Катрін та Анні, повідомляють про смерть батька й буквально викидають з 

приватної католицької школи через неможливість оплачувати навчання. Режисер 

основну увагу зосереджує на тяжкому житті сім’ї, яка втратила годувальника, на 

досить обмежених можливостях, які існували для жінок для покращання їх 

матеріального становища.  

Ця сюжетна лінія змінюється іншою, дія якої відбувається в середині ХХ ст., в 

якій дві сестри забираються на горище старого будинку і серед старих речей 

знаходять книгу в червоній палітурці. Глядачі мають змогу розглянути крупний план 

книги, на титульній сторінці якої написано “Contes des Fées par Charles Perrault”, а 

зліва ілюстрація з казки «Хлопчик-мізинчик», на якій зображено сімейство 

людожерів. До речі, образ відкритої книги, на думку Д. Хааса, став запорукою успіху 

нової технологічної магії на екрані від кінокомпанії Дісней [325, c. 223]. Дж. Зайпс 

також називає відкриту книгу одним із інгрідієнтів рецепту успіху Діснея: «Почніть 

перші кадри фільму з гарної позолоченої книги, яка елегантно відкривається, усе це 

супроводжуйте солідним голосом за кадром в якості авторитетного оповідача, і 

зробіть так, щоб здавалося, ніби чарівні образи представляють справжню казку» [541, 

c. 88].  

 У мізансцені читання книги молодша сестра, Катрін, грає роль ведучої, читає 

казку, задає уточнюючі питання та дає свої коментарі. Якщо в цій сюжетній лінії 

казка Ш. Перро виступає сценарієм, то в основній – його постановкою. Історія Марі-

Катрін, Анни та Синьої Бороди, яка розгортається в іншій сюжетній лінії фільму, не 

повторює один в один текст казки, який читає Катрін, проте загальна сюжетна канва 

зберігається. Відмінністю історії, що розгортається в фільмі, від казки Ш. Перро є те, 

що героїня фільму лише під час другої поїздки чоловіка наважується зайти до 

забороненої кімнати. І саме у цій кімнаті дві сюжетні лінії перетинаються, і ми 

бачимо в забороненій кімнаті замість дружини Синьої Бороди маленьку Катрін, яка 

пересувається по калюжам крові і повторює фразу «Я не боюся», демонструючи 

хоробрість і небажання стати ще однією жертвою.  У наступному кадрі вже Марі-
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Катрін намагається відтерти від крові ключ, який впустила Катрін. За допомогою 

кінематографічного наратора вибудовується послідовність візуальних зображень, що 

об’єднують дві сюжетні лінії. 

Синя Борода в фільмі К. Брейа подається не як зловісний вбивця, а як 

одинокий інтелектуал, який дійсно знайшов щастя з останньою дружиною та хоче 

навчити її всьому, що знає сам. Східний типаж Синьої Бороди в фільмі – данина 

вікторіанським ілюстраціям до книги Ш. Перро, зокрема, Е. Дюлака, тому що в 

самому тексті казки не міститься згадок про східне походження головного героя. 

Синя Борода виглядає щиро засмученим тим, що Марі-Катрін ослухалася його, і 

йому зовсім не хочеться її вбивати (про причини вбивства ним колишніх дружин 

замовчується). 

 Дізнавшись правду про чоловіка, Марі-Катрін теж не втрачає витримки, 

намагається відтягнути розв’язку, і в кінцевому рахунку перемагає. Розв’язка, з 

одного боку, очікувана (героїні вдається уникнути долі своїх попередниць), але 

неочікуваним стає те, в який спосіб здобувається перемога над Синьою Бородою. У 

фінальній сцені, де Марі-Катрін замислено поглажує відрубану голову Синьої 

Бороди, яка лежить на блюді, відчувається, що вона теж не хотіла подібної розв’язки, 

проте у неї не залишалося іншого вибору. Марі-Катрін у цій сцені нагадує відомих 

біблейських героїнь Саломею, яка відрубала голову Іоанну Хрестителю, та Юдиф з 

головою Олоферна. Музичним супроводом сцени стає хорове виконання «Господи 

помилуй», яке вже звучало на початку фільму в стінах монастиря. 

Неочікуваний розвиток події набувають у другій сюжетній лінії. Марі-Анна, 

старша з двох дівчат, яка з самого початку ідентифікувала себе як жертву, випадає з 

люка на горищі і гине, символічно приєднавшись до інших дружин Синьої Бороди. 

Ми бачимо цю сцену – послідовність кадрів, знятих під різним кутом – очима Катрін, 

яка дивиться згори через отвір люка на розпластане на землі тіло сестри. 

У наратології проводиться розмежування між історією (фабулою) та сюжетом. 

При аналізі кінонаративів для позначення історії часто використовується термін 
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дієгезис. Дж. Мурфет зазначає, що в наративному фільмі дієгезис займає особливе 

місце: нам як глядачам відкривається єдиний, послідовний, цілосний вигаданий світ, 

у якому дії пов’язані причинно-наслідковими зв’язками, і в якому, як правило, один 

центральний персонаж проходить шлях від ситуації, в якій він знаходиться на 

початку фільму, до фінальної ситуації в кінці фільму [311, c. 52]. 

Існують різні погляди щодо кінематографічного наратора. Одні вчені 

(С. Четмен, Ф. Джост, A. Годро) вважають, що відповідником наратора з 

літературного твору у фільмі виступає оповідач, тобто кінонаратив є 

опосередкованим способом передачі інформації. Інша група критиків, серед яких 

Д. Бордвелл, Г. Каррі, М.-Л. Рьян, дотримуються думки, що фільм передає життя 

напряму, без посередників. Цей підхід відкидає концепцію кінематографічного 

наратора та розглядає глядача як око або свідомість, які напряму фокусуються на 

сцені, де розгортаються події. 

С. Четмен, який одним з перших почав застосовувати наратологічні підходи до 

аналізу фільмів, запропонував термін кінематографічний наратор (’cinematic 

narrator’), під яким малась на увазі нежива оповідна інстанція, що складається із 

звукових (звуки, голоси, музика) та візуальних (освітлення, крупний/ загальний план, 

кут зору) ефектів [259, с. 134]. Перегукується з підходом С. Четмена і точка зору 

Дж. Мурфет, яка називає наратором у фільмі «змішування певних лінз, певних 

кольорів, певних ритмів режисерської композиції» [311, c. 77]. Окрім 

кінематографічного наратора виділяється також закадровий наратор-коментатор. 

С. Четмен називає кінематографічного наратора «таким, що показує» (‘showing’), на 

відміну від наратора, «що говорить» (‘telling’), який може бути одним із прийомів 

кінематографічного наратора. 

Цікавим з наратологічної точки зору явищем видається фокалізація, яку можна 

розглядати як відображення художньої реальності з певної точки зору. Фокалізація 

має безпосереднє відношення до кінофільмів завдяки своїй візуальній природі. 

Дослідники виділяють основні прийоми, завдяки яким у фільмах може виражатися 
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фокалізація: кадр, знятий з точки зору персонажа (POV shot); освітлення та музика; 

образи, що змінюють один одний, переривають дію фільму та представляють думки 

героя; нарешті, закадровий голос [421, с. 36]. У деяких наративах, зокрема, 

ретроспективних гомодієгетичних, наратор і фокалізатор за наявності певних 

функціональних відмінностей поєднуються в одній особі [419, c. 181]. 

Для фільму Е. Дмитрука характерна перемінна фокалізація, при якій фокальна 

точка зору переміщується від одного персонажа до іншого [66, c. 88]. Головними 

внутрішніми фокалізаторами є Курт і Анна. Очима Курта ми бачимо кожну з його 

дружин у момент їх першої зустрічі: співачку, яка вручає йому приз за перемогу на 

перегонах, монашку, яка просить пожертву для церкви (ці дружини залишаються 

безіменними у фільмі), Еріку, яка крокує по подіуму, Брігітту, яка виступає на 

мітингу, Кароліну, яка розглядає картини на виставці, і, нарешті, останню дружину, 

Анну, яка танцює на сцені. Для посилення ефекту фокалізації використовуються 

спеціальні оптичні прилади, наприклад, бінокль, через який Курт, а разом з ним і 

глядачі, дивиться на Кароліну, яка купається в річці, або об’єктив фотоапарата, яким 

він фотографує Анну. 

Анна частіше виступає в ролі фокалізатора. З її точки зору глядач сприймає, як 

згущується атмосфера в замку та одна за одною трапляються підозрілі події, такі як 

причісування старою служницею мертвої матері Курта, знахідка мертвого кота на 

дереві тощо. І, нарешті, завдяки Анні глядач знайомиться з кімнатами, які вона 

відчиняє, зокрема, секретною. Очима Анни глядач бачить маленьку замкову щілину, 

куди легко входить золотий ключик, потім перед нашим поглядом постає портрет 

Курта в увесь зріст, на якому кидається в очі масивний перстень, натискання на який 

відчиняє двері морозильної камери. 

У картині  К. Брейа також перемінна фокалізація [66, c. 88]. Синя Борода 

вперше виступає в ролі внутрішнього фокалізатора в панорамному кадрі, коли він 

виходить із свого замку та оглядає гостей, що зібралися, уважно вдивляючись в 

обличчя кожної претендентки на роль його майбутньої дружини. В іншому епізоді 
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Синя Борода після свого повернення знаходить дружину, яка сидить у вежі замку, і 

завдяки  певному ракурсу зйомки глядач сприймає розповідь Марі-Катрін про те, як 

їй було сумно та одиноко під час його відсутності, з точки зору її чоловіка. В епізоді 

із затемненням використовується суб’єктивний монтаж: спочатку глядач бачить 

обличчя героїв, які напружено вдивляються кудись, і лише в наступному кадрі, який 

знято з протилежної точки, ми бачимо темний диск небесного світила. У цій ситуації 

складно сказати, чиїми очима ми спостерігаємо за затемненням: Синьої Бороди чи 

Марі-Катрін. 

Марі-Картін виступає фокалізатором, коли вона вперше бачить замок з вікна 

екіпажу, який везе їх з сестрою зі школи додому. Вигляд замку викликає в ній 

пристрасне бажання вибратися з бідності та розбагатіти. Вікно як ракурс фокалізації 

використовується у фільмі ще раз, коли Марі-Катрін, після порушення заборони 

Синьої Бороди, дивиться крізь вузький отвір в стіні замку та бачить чоловіка, який 

повертається. Багато епізодів з Марі-Катрін – внутрішнім фокалізатором на 

оглядинах у Синьої Бороди. Зокрема, вона дивиться, як готують їжу та рубають 

голови птиці, уважно розглядає господаря замку, який спить. Вперше переступивши 

поріг замку, Марі-Катрін піднімається крученими сходами, і з її точки зору ми 

бачимо оздоблення замку, кімнати, зокрема, кімнату Синьої Бороди та її власну 

кімнату. 

Для передачі фокалізованого сприйняття важливу роль відіграють крупні 

плани персонажів. При переключенні камер з крупних планів на певні об’єкти 

відбувається асоціативна фокалізація [311, с. 90], при якій крупний план і об’єкт 

зливаються в один образ, і у глядача виникає відчуття, що він бачить цей об’єкт 

очима персонажа з крупного плану. На початку фільму Е. Дмитрука крупним планом 

показаний головний герой, який грає на органі і дивиться кудись, потім у 

наступному кадрі камера показує, що він пильно вдивляється в портрет своєї матері, 

який висить на стіні напроти. Це прийом суб’єктивного монтажу (‘eyeline match’). 
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Дж. Мурфет пов’язує з крупними планами також емоційну фокалізацію, яка 

найкращим чином передає емоційний стан героя [311, с. 91]. Наприклад, після того, 

як стало очевидним, що Марі-Катрін порушила заборону Синьої Бороди, його 

обличчя в фільмі К. Брейа, зняте крупним планом, демонструє ряд емоцій: від 

сум’яття до щиросердного горя та співчуття. 

Розглянемо темпоральну структуру фільмів. Дослідники виділяють такі рівні, 

як фабульний час, що охоплює усі події, про які згадується в оповіді (відлік часу 

може починатися з моменту народження персонажа, події розташовуються в 

хронологічному порядку), сюжетний час, для якого характерна певна послідовність 

подій, та екранний час, що дорівнює тривалості фільму [311, с. 61]. Динамічні 

взаємовідносини між цими рівнями створюють загальну картину наративного часу 

фільму.  

Говорячи про темпоральні категорії, зупинимося на головних: тривалості, 

послідовності та частоті [317]. Якщо в основних сценах, де герої спілкуються в 

реальному часі, усі три темпоральні рівня співпадають, то при переході від однієї 

сцени до іншої відбувається збільшення або зменшення наративної швидкості. 

Зокрема, у фільмі Е. Дмитрука «Синя Борода» непоодинокі випадки наративного 

еліпсису в розповідях про колишніх дружин, коли пропускаються певні часові 

періоди, в результаті чого скорочується сюжетний час. Наприклад, за сценою 

вінчання в церкві з першою дружиною Гретою слідує сцена полювання, яка 

відбувається на другу річницю їх шлюбу. При короткому викладі подій (у фільмі це 

досягається за допомогою монтажу) фабульний час також переважає сюжетний час. 

Так переважно подаються історії кожної з дружин Курта: період від знайомства до 

вбивства займає невеликий проміжок сюжетного часу. Ефект швидкого перебігу 

часу передається і з допомогою такого кінематографічного прийому, як прискорені 

кадри, наприклад, коли один за іншим на стіні замку барона з’являються 

фотопортрети його мертвих дружин. Дескриптивним паузам, для яких характерна 

мінімальна швидкість розгортання подій у літературних творах, у фільмах певною 
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мірою відповідають загальні плани. Ефект повної зупинки часу досягається за 

допомогою стоп-кадру. Цікавою є фінальна сцена фільму К. Брейа, яку можна було б 

сприйняти як стоп-кадр, якби не ледь помітний рух пальців та очей героїні.  

Послідовність подій у фільмах дещо відрізняється: тоді, коли у фільмі К. Брейа 

дієгезис відноситься до теперішнього часу, в фільмі Е. Дмитрука оповідь у 

теперішньому часі чергується з ретроспективними епізодами, в результаті чого 

фільм набуває фрагментарного характеру. Така категорія темпоральності, як частота, 

визначає, як часто та чи інша подія представлена в фільмі. Як правило, ця категорія 

передбачає повторення певних сцен з різних точок зору. У фільмі Е. Дмитрука 

повторюється сцена на полюванні. Коли цей епізод вперше з’являється в першій 

частині фільму, він знятий таким чином, що глядачу залишається незрозумілим, від 

чийого пострілу загинула Грета. Коли цей же епізод повторюється ближче до кінця 

фільму, він уже знятий під іншим ракурсом, і ми чітко бачимо, що стріляв у Грету 

саме Курт.  

 Музичний супровід відіграє важливу роль у розгортанні сюжету фільму. У 

ньому лейтмотивом проходять дві мелодії. Одна пов’язана з дружинами барона: вона 

звучить перед полюванням, яке закінчується трагічною смертю першої дружини, 

вона присутня в епізодах з іншими дружинами, ця ж мелодія звучить, коли Анна 

відчиняє кімнати замку, неначе попереджаючи про небезпеку, яка їй загрожує. Друга 

– мелодія скрипки, пов’язана із скрипалем-євреєм, який вбиває барона та рятує Анну. 

У кінці фільму кидається в око разючий контраст між музикою та зображенням – 

Анна залишає церкву, в якій стоїть труна з бароном, під музику, під яку вона 

танцювала на сцені під час першої зустрічі з Куртом. Музичні лейтмотиви є 

важливим елементом наративної когезії у фільмі. 

У сучасних кінонаративах про Синю Бороду основні сюжетні трансформації 

пов’язані з головними дійовими особами. Образ Синьої Бороди втрачає свій 

зловісний характер, набуваючи рис творчої особистості. Проте головна відмінність 
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пов’язана з образом головної героїні, останньої дружини Синьої Бороди, яка 

демонструє активність і небажання миритися з відведеною їй роллю жертви. 

Наратологічний аналіз фільмів дозволив виявити їх специфіку. За відсутності 

закадрового голосу оповідь в аналізованих фільмах ведеться кінематографічним 

наратором, що представлений мізансценою, звуковими та візуальними ефектами. 

Для фільмів характерна перемінна фокалізація, при якій головні герої стають 

основними внутрішніми фокалізаторами. Головними прийомами, за допомогою яких 

у фільмах виражається фокалізація, є кадри, зняті з точки зору персонажа, прийом 

суб’єктивного монтажу, а також крупні плани, з якими пов’язана асоціативна та 

емоційна фокалізація.  

Темпоральна структура фільмів характеризується різною тривалістю та 

швидкістю описуваних подій, які передаються за допомогою таких прийомів, як 

наративний еліпсис, короткий виклад подій, загальні плани. Оповідь ведеться в 

теперішньому часі, у фільмі Е. Дмитрука чергується з ретроспективними епізодами, 

причому один з епізодів повторюється з різних точок зору. Важливу роль у фільмах 

відіграють музичні лейтмотиви, які є елементом наративної когезії. Загалом для 

кінофільмів, в основі яких лежить класичний казковий сюжет, характерним є зміна 

хронотопу, поєднання мотивів з різних казок, відхід від гендерних стереотипів. 

 

Висновки до четвертого розділу 

Підсумовуючи вищевикладене, варто наголосити на важливості когнітивних і 

наратологічних підходів до аналізу літературних текстів, зокрема, сучасних казок. 

До структур, якими оперує когнітивна поетика, належать текстові світи, які є 

комплексними ментальними образами, які охоплюють як вихідний світ учасників 

комунікації, так і власні ментальні світи кожного з учасників. Специфіка 

розгортання текстових світів у сучасних казках свідчить про те, що, на відміну від 

традиційних казок, у них на перший план виходить індивідуальність персонажів, 

передача їх думок і переживань. 
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Порівняння текстових світів з казки «Білосніжка» братів Грімм і казки 

А. Картер «Снігова дитина» свідчить про часткове співпадіння їх темпоральних 

рамок, тоді як просторові рамки та актанти є різними. В обох творах представлені 

модальні світи бажань, мрії з яких стають реальністю з появою дитини. Частина 

атрибутивних характеристик дитини співпадають (white as snow, red as blood), у 

казці «Снігова дитина» додаються нові характеристики (the child of count’s desire,  

stark naked). Для казки А. Картер характерне більше розмаїття процесів 

(матеріальних, відносних, ментальних), частина з яких служить для розгортання дії 

казки, а інша частина – для опису відношень між різними об'єктами. Переважна 

більшість процесів у текстових світах двох творів не співпадає. 

Теорія текстових світів передбачає використання різноманітних модальних 

світів. Аналіз текстових світів казкової повісті Д. Бартелма «Білосніжка» виявив, що 

більше половини модальних світів складають епістемічні (52%), модальні світи 

бажання та абілітивні представлені однаковою кількістю (по 18%), найменше було 

виявлено деонтичних світів (12%). 

Сучасні казкові наративи можна розглядати крізь призму взаємодії художнього, 

наративного, дискурсивного, іконічного та інших просторів. Художній простір 

постмодерністської літературної казки характеризується низкою особливостей, серед 

яких включення газетних заголовків, згадок про реальних історичних персоналій та 

історичних фактів, завдяки чому розмиваються межі між вигаданим та реальним 

світом. Розширення рамок художнього простору відбувається шляхом заповнення 

інформаційних пробілів, створення передісторії у вигляді пріквелів та продовження 

оповіді у формі сіквелів. 

Іншим підходом, який  може успішно використовуватися для аналізу текстів, в 

яких поєднуються традиційні та сучасні історії, є теорія концептуальної інтеграції 

Ж. Фоконьє та М. Тернера. При цьому підході порівнюються компоненти двох 

вихідних просторів (класичного тексту казки та простору, який охоплює сучасні 

реалії), а також спосіб їх інтеграції в змішаному просторі сучасної казки. Зокрема, 
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аналіз змішаного простору тексту казки Ф. Френч «Білосніжка в Нью-Йорку» 

продемонстрував, що деякі елементи змішаного простору запозичуються з першого, 

деякі – з другого вихідного простору, а певні елементи-аналоги (наприклад, 

Білосніжка, мачуха) – належать до обох вихідних просторів. У процесі інтеграції 

елементів у змішаному просторі відбувається досить багато трансформацій: дзеркало 

– газета New York Mirror, мисливець – охоронець, ліс – ділова частина міста, хатинка 

– нічний клуб, семеро гномів – семеро джазменів, принц – репортер. Окрім того, 

відбуваються процеси доповнення та розвитку змішаного простору, які вимагають 

від читача додаткових або специфічних знань (брендів Оскар де ла Рента та Гуччі, 

фільмів «Кримінальне чтиво», «Розумник Вілл Хантінг» тощо). 

Підходи до літературних творів з точки зору когнітивної наратології 

передбачають аналіз когнітивних процесів, що сприяють розумінню наративу. 

Важливим питанням, яке належить до сфери когнітивної наратології, є презентація 

свідомості в наративі. Йдеться, зокрема, про обрамлені наративи, які включають 

різноманітні точки зору, ідеологічні погляди, згадки про минуле, плани, бажання, 

наміри та мотиви дійових осіб. Свідомість у цьому контексті розглядається не лише 

як презентація власного внутрішнього мовлення персонажів, але і як презентація 

ментального функціонування персонажа наратором, а також допомагає читачу 

реконструювати сюжет твору. 

Наративний світ можна представити як послідовність просторів подій, а 

наратологічні підходи дозволяють прослідкувати взаємодію просторів та сил, які 

діють в цих просторах та впливають на розвиток подій. Особлівістю казок є те, що в 

них поряд з каузативними та агентивними інтенційними діють магічні інтенційні 

сили. Взаємодія цих сил впливає на логіку подій і, відповідно, на набуття історією 

змісту. 

Застосування наратологічних підходів до сучасних літературних казок та їх 

традиційних варіантів дозволяє порівняти типи репрезентацій наратора та персонажа, 

особливості передачі точки зору та перспективи. Характерною рисою сучасних казок 
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є те, що фокалізація в них здійснюється переважно внутрішнім фокалізатором, який 

часто передає точку зору героїні. Якщо у казках Ш. Перро та братів Грімм 

традиційний екстрадієгетичний наратор, то в переважній більшості творів сучасних 

авторів інтрадієгетичні наратори, які одночасно є гомодієгетичними, тому що беруть 

безпосередню участь у подіях, і автодієгетичними, бо розповідають власну історію. 

Перехід традиційних друкованих текстів у кіно формат є прикладом 

трансмедіальності, що супроводжується зміною медіума. Кіноадаптації традиційних 

казок завдяки використанню різних медіа змінюють природу казкового наративу й 

ставлення читача до нього. Трансформовані таким чином казки набувають нового 

звучання та додають додаткові шари інтерпретації до традиційних текстів. 

У фільмах-казках використовуються теми та образи із загального інтертексту, 

який включає попередні фільми казкової тематики, літературні тексти, казкові 

мотиви тощо. Аналіз фільму-казки «Зачарована» виявив зміну хронотопу і 

протиставлення казкового та реального світів, поєднання мотивів з різних класичних 

казок і фільмів, відхід від певних стереотипів щодо гендерних ролей персонажів. 

Для аналізованих фільмів характерна перемінна фокалізація, при якій 

фокальна точка зору переміщується від одного внутрішнього фокалізатора до іншого. 

Головними прийомами, за допомогою яких у фільмах виражається фокалізація, є 

кадри, зняті з точки зору персонажа, прийом суб’єктивного монтажу, а також крупні 

плани, з якими пов’язана асоціативна та емоційна фокалізація.  

Темпоральна структура фільмів-казок характеризується різною тривалістю та 

швидкістю описуваних подій.  Фабульний час переважає сюжетний час при 

наративному еліпсисі, коли пропускаються певні часові періоди, при короткому 

викладі подій, що досягається за допомогою монтажу, прискорених кадрів. Така 

категорія темпоральності, як частота, включає повторення певних сцен з різних 

точок зору. Важливим елементом наративної когезії у фільмах-казках є музичні 

лейтмотиви. 
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РОЗДІЛ 5  

СУЧАСНІ КАЗКОВІ МУЛЬТИМОДАЛЬНІ НАРАТИВИ 

 

5.1. Мультимодальність кінофільмів з казковим сюжетом 

 

При переході від вербального медіума, яким є література, до багатоканального 

медіума, такого, як кінематограф, відбувається розширення арсеналу засобів 

відображення реальності: окрім слів (реплік персонажів і голосу за кадром) тут 

використовуються музика, звукові ефекти, візуальний ряд. Крім того, слова у фільмі 

супроводжуються невербальними прийомами, такими як вираз обличчя, поза тощо, 

що сприяє подальшій вербальній контекстуалізації. 

Останнім часом набув поширення підхід до кінофільму як до 

мультимодального дискурсу. Як уже зазначалося, в основі багатьох досліджень з 

мультимодальності лежить системно-функціональна теорія М.А.К. Хеллідея, яку 

представники сучасної соціальної семіотики виводять за межі мови й застосовують 

для аналізу інших семіотичних систем, зокрема, кінофільмів.  

К. Метц, який є одним із засновників сучасної теорії кіно та автором «великої 

синтагматики» (grande syntagmatique), основне завдання дослідників вбачає в аналізі 

синтагматичних відносин, які виникають між кадрами фільму. Дж. Бейтмен та К.-

Г. Шмідт [228] у своєму мультимодальному аналізі кінофільмів беруть за основу 

базові наративні синтагми К. Метца, на які надбудовуються парадигматичні 

відносини, і уся ця складна конструкція утворює кінодискурс. 

Метою нашого дослідження є проведення мультимодального аналізу 

кінофільму, який передбачає побудову наративних структур вищого рівня, за 

допомогою яких елементи фільму поєднуються у єдине когезивне ціле. Об’єктом 

аналізу є фрагмент з кінофільму «Синя Борода» К. Брейа. Фрагмент, що аналізується, 

розпочинається на 62 хв. фільму кадром, в якому Синя Борода повідомляє дружині 

про свій від’їзд і передає ключі від усіх кімнат замку, включно з маленьким ключем 
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від кімнати, входити до якої заборонено. Фрагмент складається з 12 кадрів, які ми 

позначимо літерою А з порядковим номером кадру, тобто від А1 до А12. 

Перший з аналізованих кадрів дає нам уявлення про просторово-часовий зріз 

фрагменту та персонажів однієї з сюжетних ліній. Йдеться про Францію ХVII ст., а 

саме замок, в якому мешкає Синя Борода та його молода дружина Марі-Катрін. 

Наступний кадр відбувається в іншому місці та містить інших персонажів: одна з 

двох сестер читає вголос казку Ш. Перро на горищі будинку, при цьому дія 

відбувається майже  на три століття пізніше, в середині ХХ ст.. Зміна місця, часу та 

героїв в кадрі А2 змушує нас утворити другий синтагматичний ланцюжок, який 

складається з трьох кадрів (А2, А4 і А8) з ідентичними просторово-часовими 

характеристиками та персонажами (в цих кадрах подається лише крупний план 

однієї із сестер – Катрін). Єдиною відмінністю між ними є різні стадії розгортання 

подій в казці, яку читає Катрін. Кадр А3 знову переносить глядача до замка Синьої 

Бороди, але найнеочікуванішим є те, що там опиняється Катрін. Можна пояснити 

цей прийом бажанням дівчинки перевтілитися в героїню казки, яку вона читає. Якщо 

кадр А3 відбувається на східцях замка, то кадри А5, А6 і А7 вже зображують так 

звану заборонену кімнату. Кадри А9, А10 і А12 повертають глядача до кімнати 

Марі-Катрін, а кадр А11 є вставкою, на якій бачимо повернення Синьої Бороди 

додому. Таким чином, дія фрагмента відбувається в п’яти просторах: кімната Марі-

Катрін у замку (R1), горище будинку, де двоє сестер знайшли книгу казок Ш. Перро 

(R2), східці замка (R3), заборонена кімната (R4), дорога, що веде до замка (R5) [97, c. 

134]. 

На основі принципу єдності просторово-часових відношень виділяємо три 

синтагми, дві з яких ({А2, А4, А8} та {А5, А6, А7}) можна охарактеризувати як 

сцени і одну ({А1, А9, А10, А12}) – як послідовність, відмітною рисою якої є 

часовий проміжок принаймні між двома сусідніми кадрами. У нашому випадку  

мається на увазі проміжок між моментом вручення ключів героїні в кадрі А1 до 

моменту відтирання крові з ключа від забороненої кімнати в кадрі А9. Графічно 
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синтагматично-парадигматичні відношення, які існують між кадрами цього епізоду, 

можна представити наступним чином: 

 

R5            

R4            

R3            

R2            

R1            

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 

Детальніше зупинимось на відношеннях, які існують між окремими кадрами. У 

цьому аналізі спиратимемось на класифікацію Дж. Бейтмена та К.-Г. Шмідта, які 

розглядають відношення у ракурсі проекції, таксису (паратаксис або гіпотаксис) та 

просторово-часового плану [228, c. 181]. Наприклад, між кадрами А2, А4 та А8, які 

зображують сцену читання казки про Синю Бороду, існують  гіпотаксичні 

відношення розширення. При гіпотаксисі кожен наступний сегмент залежить від 

попереднього і додає до нього певну інформацію, це тип залежності на рівні 

синтагми. Часові відношення характеризуються продовженням, просторові –  

ідентичністю (на всіх трьох кадрах зображений крупний план Катрін). Кадр А3 є 

прикладом проекції , яка відбувається  при спогадах чи мріях персонажів: дівчинка, 

яка читає казку, подумки переноситься у казковий світ і ставить себе на місце героїні. 

Проекцією, але вже дещо іншого типу, є кадр А6, в якому ми бачимо криваву 

кімнату такою, якою вона постає перед очима Катрін. Якщо в цьому кадрі 

фокалізатором  виступає героїня, то в передостанньому з аналізованих кадрів А11 

фокалізація відбувається крізь хрестоподібний отвір у стіні замка, через який видно, 

як Синя Борода повертається додому. Але цікаво, що, хоча за законами кіножанру 

фокалізатором повинна була бути Марі-Катрін (адже перед цим крупним планом 

показане її обличчя), насправді повернення чоловіка заскочило її зненацька, бо вона 

продовжує відтирати ключ від крові, коли Синя Борода вже увійшов до кімнати. 

Тому ми розглядаємо цей кадр як приклад зовнішньої фокалізації, яка теж є 
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проекцією. Крім того, кадр А11 є вставкою, яка «вклинюється» в сцену з 

відтиранням заплямованого ключа.  

Часові відношення між більшістю кадрів у межах кожної синтагми 

характеризуються як продовження часу попереднього кадру, і лише відношення між 

кадрами А1 і А9 можна класифікувати як еліпсис із невизначеним часовим стрибком 

вперед (від моменту отримання ключів до намагання відтерти кров з ключа від 

забороненої кімнати). Щодо просторових відношень у межах зазначених синтагм, то 

вони характеризуються як інклюзивні (незмінне місце дії), відрізняючись лише 

збільшенням або зменшенням масштабу зображення (відношення розширення, 

звуження або ідентичності). Як правило, крупний план підкреслює емоційний стан 

персонажа (наприклад, у кадрі А10, де Марі-Катрін розглядає заплямований кров’ю 

ключ) та привертає увагу глядача до окремих деталей (закривавлений поділ сорочки 

дівчинки, яка опинилася в забороненій кімнаті, довгі нігті на посинілих ногах 

мертвих дружин Синьої Бороди у кадрі А7), тим самим сприяючи скороченню 

відстані  між глядачем та персонажем і його  більш глибокому залученню до 

зображуваних події.  

З точки зору синтагматичних відношень виділені нами сегменти є окремими 

лінгвістичними явищами, проте, якщо їх розглядати в  парадигмачному плані, між 

ними вимальовуються певні зв’язки. Зокрема, між сценою читання казки і сценою у 

кривавій кімнаті відбувається чергування кадрів за принципом «читання – уявляння 

себе на місці героїні», тоді як сцена читання казки і послідовність кадрів у замку 

характеризуються чергуванням «читання казки – демонстрація описаних у казці 

подій». Якщо зв’язок між кадрами в межах сцени або послідовності є гіпотаксичним, 

то  між собою сцени та послідовності  мають паратаксичні відношення. 

Встановлення зв’язків між синтагмами призводить до виявлення комплексної та 

цілісної структури кінофрагмента в цілому.  

Окрім кінозображень, як уже зазначалося, кінофільм як мультимодальний 

дискурс містить інші модуси, такі як усне мовлення, звук, музика тощо. Для першого 
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кадру характерна крос-модальна презентація персонажів, адже глядач бачить їх 

візуальне зображення і чує їх діалог. До речі, цей діалог героїв фільму, так само, як і 

монологічне читання казки й закадровий голос з наступних кадрів, мають 

мультимодальну природу, адже вони складаються з двох семіотичних систем: 

вербального змісту та звуку людського голосу. У наступних кадрах персонажі 

представлені як моно-модально (коли маємо справу лише з їх зображенням, як, 

наприклад, у кадрах А3, А6, А9, А11), так і крос-модально (у тих кадрах, де 

зображення супроводжується голосом). Доволі часто вербальний та візуальний 

модуси супроводжуються музикою, яка ідентифікується з певним персонажем. 

Подібні музичні лейтмотиви присутні в кінофільмі К. Брейа, проте не в епізоді, що 

аналізується. 

Між різними модусами кінофільму існують когезивні зв’язки. Візуально-

вербальна когезія має місце тоді, коли вербальні структури (репліки персонажів) 

відносяться до візуальних образів, що з’являються на екрані. Так, коли голос за 

кадром супроводжує візуальне зображення Катрін, виникає ко-референтний зв’язок 

між героїнею та її голосом. Візуальні та вербальні модуси подекуди поєднуються в 

різній послідовності. Наприклад, в одних кадрах уривок з казки передує зображенню 

описуваних подій (наприклад, у кадрі А2 Катрін читає, що дружина Синьої Бороди 

так поспішала до кривавої кімнати, що ледь не зламала собі шию, а в наступному 

бачимо дівчинку, яка швидко спускається сходами замку; у цьому випадку 

вербальний модус передує візуальному). В інших епізодах, пов’язаних з читанням 

книги, відбувається зворотній процес: глядач спочатку бачить певну сцену, а вже 

потім чує її вербальний опис (кадри А7 та А8). Часто у ролі когезивних елементів 

виступають дейксичні слова, локативи, вказівні займенники тощо. Наприклад, у 

сцені передачі ключів вербальній конструкції «цей маленький ключ» відповідає 

візуальне зображення ключа, який Синя Борода саме в цей момент тримає в руці.  

Окрім когезивних зв’язків між різними модусами в межах кадру існують 

зв’язки між окремими кадрами. Наприклад, в аналізованому фрагменті подібний 
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зв’язок здійснюється за допомогою закадрового голосу (наприклад, читання казки в 

кадрі А4 плавно переходить у закадровий голос у кадрі А5, а у кадрі А7, навпаки, 

голос за кадром починає звучати наприкінці кадру, трансформуючись у наступному 

кадрі у читання книги). Окрім того, когезія будується навколо героїв фільму. 

Наприклад, Катрін слугує зв’язуючою ланкою, своєрідним парадигматичним 

містком між сценою на горищі та в замку Синьої Бороди.  

До інших прийомів, які використовуються для поєднання кадрів, належить, 

зокрема, послідовний монтаж (continuity editing), при якому перехід між кадрами в 

межах сцени є практично непомітним для глядача. Однією зі спеціальних технік, 

спрямованих на досягнення цього ефекту, є монтаж за лінією погляду (eyeline match). 

Наприклад, у кадрі А5 глядач бачить Катрін, яка дивиться вглиб кімнати, а в кадрі 

А6 камера показує «криваву» кімнату з ракурсу героїні, тобто глядач бачить кімнату 

її очима. Завдяки цьому прийому встановлюється когезивний зв’язок між кадрами 

А5 і А6.  

Таким чином, проведений аналіз свідчить, що будь-який сегмент кінодискурсу 

можна представити у вигляді окремих наративних синтагм, які, в свою чергу, 

групуються в парадигматичні структури вищого рівня. В ході дослідження були 

виявлені когезивні зв’язки, які складаються між різними модусами кінодискурсу та 

між окремими кадрами, та наголошено на важливій ролі, яку відіграє синтагматично-

парадигматична організація кінодискурсу в процесі його розуміння глядачами. 

На відміну від мультимодального аналізу, що пропонується Дж. Бейтменом і 

К.-Г. Шмідтом [228], які на основі принципу єдності просторово-часових відношень 

виділяють у кінофільмі низку синтагм, Ч. Ценг [509] пропонує підхід з основним 

фокусом на крос-модальній когезії. Цей підхід передбачає відстежування когезивно 

пов’язаних персонажів, об’єктів, типів дії в межах одного кадру та в різних кадрах, а 

також об’єднання їх у певні конструкції вищого рівня. Об’єктом аналізу є живі та 

неживі предмети з візуального ряду кінофільму, письмовий текст, який можна 

прочитати з екрану, усне мовлення, звук та музика. 
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Мультимодальний когезивний аналіз Ч. Ценг передбачає побудову двох типів 

когезивних ланцюжків: ідентифікаційного ланцюжка та ланцюжка дій. Принципи 

побудови ідентифікаційного ланцюжка схожі з тими, які лежать в основі створення 

лінгвістичних когезивних ланцюжків. Елементи ідентифікаційного ланцюжка 

можуть належати до візуального, вербального та звукового модусів. 

Останні емпіричні дослідження доводять, що розуміння наративних структур 

кінофільму значною мірою відбувається за рахунок дій персонажів [412]. Для 

побудови ланцюжка дій варто зупинитися докладніше на типах процесів, які 

зустрічаються в кінофільмах. Ч. Ценг на основі класифікації типів лінгвістичних 

процесів М.А.К. Хеллідея виділяє такі типи кінематографічних процесів: 

транзакційний процес, який демонструє динамічну взаємодію між персонажами або 

персонажами та об’єктами; нетранзакційний процес (демонстрація поведінки 

персонажів без взаємодії з іншими персонажами або об’єктами); процес реагування 

(наприклад, погляд персонажа на іншого персонажа чи об’єкт); вербальний процес 

(діалог або монолог персонажів) та концептуальний процес (розкриття ідентичності 

або відношень частина-ціле персонажів та об’єктів) [509, c. 116]. 

Взаємозв’язки між побудованими ланцюжками ідентичності та дії 

встановлюються на основі їх функціонально-семантичних відношень, зокрема, між 

учасниками, типами процесів і обставинами. Основним критерієм взаємодії між 

ланцюжками є вимога, щоб принаймні дві ланки одного ланцюжка знаходилися в 

однаковому семантичному відношенні до двох ланок іншого ланцюжка. 

З метою проведення когезивного аналізу кінонаративу звернемося до 

кінофільму «Синя Борода» режисера Е. Дмитрука, а саме ретроспективного 

фрагмента, в якому головний герой Курт згадує про знайомство з його першою 

дружиною Гретою. Фрагмент розпочинається і закінчується сценою в бальній залі й 

переривається сценою в саду. Детальний покадровий опис фрагмента пропонується 

нижче. 

Кадр Візуальне зображення Опис, аудіоряд 
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1 

 

Бальна зала, грає музика, багато 

пар, які танцюють. 

2 

 

У спеціальній ложі грає оркестр. 

3 

 

Курт танцює з жінкою (Гретою). 

4 

 

Загальний план бальної зали. 

5 

 

Чоловік і жінка (батьки Грети) 

крупним планом, чоловік п’є 

вино з бокала, жінка пильно 

вдивляється в пари, які 

танцюють.  

М.: ‘Peter, where they are, what’s 

he doing?’ P.: ‘How should I 

know? Besides, what could he do?’ 

Гасне світло, жінка голосно 

зойкає, за мить світло 
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з’являється.  

P.: ‘You shouldn’t have screamed, 

darling.’ M.: ‘Oh, shut up. Peter, 

they’re gone!’ 

6 

 

Курт з Гретою в саду, ідуть до 

лавки, Грета сідає. 

K.: ‘Thank God our technical 

progress is not so perfect that 

things don’t occasionally go right. 

If the lights didn’t go off tonight, I 

wouldn’t have an opportunity to 

keep to myself for a second. But I’m 

sorry that your mother was 

frightened.’ G.: ‘My mother is 

easily frightened by everything. But 

my father is a man who gets 

happier as the day goes, by 

evening.’ K.: ‘Oh, yes, yes. And 

you, what are you like?’ 

Курт дарує Греті троянду. 

 G.: ‘Me? I don’t know, I really 

don’t. All I know is that I’m just 

happy right now, that I could laugh 

with joy.’ 

 

7 

 

Крупний план Курта і Грети, які 

сидять на лавці. 

K.: ‘And tomorrow, what will you 

be like?’ G.: ‘Tomorrow? 

Tomorrow I’ll probably be sad.’ K.: 

‘Let me come and see you 

tomorrow because I want you to 

stay happy.’  

Курт цілує руки Грети.  

K.: ‘You are so beautiful, Greta.’ 

G.: ‘And you.’ K.: ‘No, no.’ G.: 

‘How long have you had it?’ K.: 

‘What?’ G.: ‘The beard.’ K.: ‘Since 

the war, since the war.’ G.: ‘And 

never have shaved it off?’ K.: ‘No, 

never have, never will.’ G.: ‘Not 
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even for me?’ K.: ‘You don’t like 

it.’ G.: ‘I like it, I just want to look 

how you look without it.’ K.: ‘Oh, 

horrible, horrible, even my own 

mother …’ 

8 

 

У небі літак, який загорається й 

падає, голос Курта за кадром: 

‘When I had an air fight and I was 

shot by the Russians, the plane 

crashed and burst into flames and I 

was a little slow getting out …’ 

9 

 

Курт і Грета знову в саду, 

крупний план Курта. 

K.: ‘Scar tissue and some strange 

chemical reaction and I can’t 

shave. That’s why I have this 

ridiculous cut-up.’ 

10 

 

Крупний план Грети. 

G.: ‘Oh, I love it, I really do. Does 

it tickle?’ 

11 

 

Крупний план Курта і Грети. 

K.: ‘Why don’t we find out?’ 

Цілує Грету. 
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12 

 

Кіт на дереві голосно нявчить, 

зістрибує з дерева й кидається до 

Грети. 

13 

 

Курт обнімає Грету, намагаючись 

заспокоїти. 

G.: ‘Why does it look at me like 

that? Why did it attack me?’ K.: 

‘That’s my mother’s cat.’ G.: ‘And 

now it is jealous. But it mustn’t be.’ 

14 

 

Дія відбувається в більній залі, 

мати підбігає до Грети, бере її під 

лікоть. 

M.: ‘My baby, what’s happened?’ 

K.: ‘Your daughter has such a 

beauty that even flowers and 

animals are jealous of her.’ M.: 

‘Go, we are going home. Where’s 

your father?’ 

15 

 

Пітер стоїть біля столика з 

напоями і п’є вино. 

Голос матері за кадром: ‘Peter!’ 

16 

 

Мати з дочкою залишають залу. 
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В аналізованому фрагменті вперше представлені Грета – одна з дружин Курта, 

та її батьки (з реплік ми дізнаємося, що батька звати Пітер, ім’я матері невідоме). 

Крупний план Грети, яка танцює з Куртом, та її батьків, які ведуть діалог, висуває ці 

фігури на передній план і фокусує на них увагу глядачів. Грета представлена моно-

модально (візуальне зображення), тоді як презентація її батьків відбувається крос-

модально, за допомогою візуального, вербального та звукового модусів. Подальша 

поява головних персонажів у кінофрагменті також пов’язана з візуальним, 

вербальним та звуковим модусами [102, c. 143]. 

Окрім ідентифікаційних ланцюжків чотирьох головних дійових осіб виділяємо 

ще сім ідентифікаційних ланцюжків об’єктів та локацій, які несуть в собі важливе 

змістове навантаження. Ланцюжок ‘people’ є мономодальною конструкцією, 

реалізованою візуально протягом усього фрагмента. Це загальна група, на фоні якої 

виділяються специфічні індивіди – головні герої. Ланцюжок ‘orchestra’ реалізується 

крос-модально, за допомогою звукових (кадри 1 – 5) та візуальних (кадр 2) елементів. 

Звук музики в кадрі 1 відіграє функцію аудіо прелюдії, яка сигналізує про подальшу 

презентацію «джерела» цього звуку (у нашому випадку – оркестру).  

Як уже зазначалося, у кінофрагменті відбувається зміна місця дії: бальна зала – 

сад – бальна зала. Ці три сцени (сцена, нагадаємо, характеризується єдністю 

просторово-часових відношень) пов’язані дійовими особами, які переходять з однієї 

сцени до іншої – Куртом і Гретою. Відповідно, два ланцюжки місця дії (ballroom, 

garden) вибудовуються у візуальному модусі. 

Важливими для розгортання сюжету є ідентифікаційні ланцюжки ‘beard’ та 

‘Kurt’s mother’. У фрагменті, що розглядається, пояснюється, чому Курт завжди 

носить бороду (щоб приховати шрами, які виникли після того, як його літак був 

збитий росіянами). До речі, кадр з палаючим літаком є єдиним ретроспективним 

епізодом, який переносить дію фільму в часи Першої світової війни і який 

пов’язаний з іншими епізодами закадровим голосом Курта та особовим займенником 

‘I’, що є частиною його ідентифікаційного ланцюжка. Щодо матері Курта, то в 
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кінофільмі постійно зустрічаємо згадки та посилання на неї, таким чином режисер 

картини підкреслює вплив, який мати здійснює на Курта навіть після своєї смерті. 

Нарешті, кіт матері Курта, який з’являється у фрагменті, фігурує у візуальному та 

вербальному модусах. Виявлені ідентифікаційні ланцюжки представлені в Таблиці 

5.1.  

Окрім ідентифікаційних ланцюжків, в аналізованому уривку було виявлено 

шість ланцюжків дій. Концептуальні процеси виражаються за допомогою різних 

форм дієслова ‘to be’ і допомагають розкрити ідентичність персонажів. Процес 

реагування, що включає погляди одних персонажів на інших, реалізується 

переважно візуально за допомогою кадрів, знятих з точки зору персонажів (кадри 

9,10), а також кадрів, на яких матір Грети за допомогою лорнета спостерігає за 

танцем своєї доньки з Куртом (кадр 5) та дивиться, куди подівся її чоловік (кадр 14). 

Один випадок вербальної реалізації ланцюжка реагування включає вживання Гретою 

дієслова ‘to look’. 

Таблиця 5.1 

Ідентифікаційні ланцюжки в кінофільмі «Синя Борода» 
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6 ‘I’ ‘you’ ‘your ‘my    [v]    
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Вербальний ланцюжок реалізується за рахунок візуального зображення 

діалогів між персонажами. Ланцюжок транзитивних процесів побудований крос-

модально й складається з лексичних одиниць, що позначають дії (do, see, shave, find 

out), та візуального модуса (зображення процесів, що передають взаємодію між 

персонажами або персонажами та об’єктами, наприклад, dance, hold, drink, kiss). 

Ланцюжок нетранзитивних процесів включає процеси, які не передбачають 

взаємодію з іншими персонажами, зокрема, позначені дієсловами руху (go, come, get 
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out) або передані візуально (walk, leave). Ментальні процеси реалізуються вербально 

в діалогах між Куртом і Гретою, а також її батьками і маркуються дієсловами know, 

want, like. Ланцюжки дій схематично зображені в Таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2 

Ланцюжки дій у кінофільмі «Синя Борода» 

 conceptual reactional verbal transac- 
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sactional 
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14 ‘is’ [v] [v] 

 

[v: grab] 

 

‘go’ 

[v: walk] 

 

15   [v] [v: drink] 

 

  

16    [v: grab] [v: leave]  

 

Нарешті, ідентифікаційні ланцюжки та ланцюжки дій взаємодіють між собою, 

утворюючи комплексні структури, завдяки яким досягається наративна 

когерентність фільму. Варто зазначити, що не всі виділені нами раніше когезивні 

ланцюжки вступають у взаємодію один з одним. Наприклад, ідентифікаційні 

ланцюжки ‘beard’, ‘Kurt’s mother’, ‘cat’ не мають достатньої кількості семантичних 

зв’язків з іншими ланцюжками, щоб бути включеними в загальну схему. Окрім того, 

як вже зазначалося, дія кінофрагмента відбувається в двох різних локаціях, тому ми 

створили дві схеми: перша відноситься до персонажів та їх дій в бальній залі, друга – 

в саду. 
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У Схемі 1 розкриваються функціонально-семантичні відношення, які 

виникають між персонажами в бальній залі. Так, усі вони виступають акторами в 

транзитивних процесах і усі (крім Пітера) – акторами у нетранзитивних процесах, 

при цьому Грета є і актором, і метою таких процесів. Усі персонажі, крім Грети, є 

одночасно і мовцями, і реципієнтами вербальної інформації, Грета ж, на відміну від 

сцени в саду, в бальній залі участі в діалогах не бере, тому її ідентичність у межах 

цього фрагмента реалізується моно-модально. Єдиним актором в процесах 

реагування є матір Грети, яка розглядає спочатку Курта, який танцює з її дочкою, а 

потім шукає чоловіка. Нарешті, Пітер є єдиним учасником ментальних процесів 

(коли він промовляє фразу ‘How should I know?’). 

 

Як свідчить схема, найбільше функціональних завдань виконує матір Грети: 

вона є актором в  транзитивних, нетранзитивних і вербальних процесах, а також у 

процесах реагування. Відповідно, вона є найактивнішим персонажем цього 

фрагмента. Грета, навпаки, виступає актором лише в двох видах процесів 



357 

 

 

(транзитивних і нетранзитивних), натомість, є метою в нетранзитивному процесі, 

об’єктом сприйняття в процесі реагування та реципієнтом у вербальному процесі, 

тобто переважають пасивні функції, графічно позначені пунктиром. Навіть в епізоді 

з котом вона виявляється об’єктом сприйняття. 

Учасниками сцени в саду є лише Курт і Грета, тому саме вони представлені в 

Схемі 2. Завдяки тому, що практично вся сцена складається з діалога, процеси, в 

яких беруть участь герої, переважно співпадають. Курт і Грета є акторами в 

нетранзитивних, вербальних, ментальних процесах і процесах реагування. 

Одночасно вони виконують пасивні ролі як реципієнти у вербальних процесах та 

об’єкти сприйняття в процесах реагування. Окрім того, Грета є носієм певних рис у 

концептуальному процесі та метою в транзитивних процесах, коли  Курт, який є 

актором у цих процесах, обіймає й цілує її. Таким чином, порівняно з епізодом у 

бальній залі, Грета виконує більше функціональних ролей як актор, проте в деяких 

процесах (зокрема, транзитивних) залишається пасивним учасником.  

Таким чином, проведений мультимодальний когезивний аналіз дозволив 

виявити когерентність фрагмента кінофільму шляхом дослідження взаємовідношень 

між наративними елементами, такими як персонажі, об’єкти та дії, вираженими 

крос-модально, тобто за допомогою візуальних, вербальних і звукових засобів. 

Поєднання когезивного аналізу з іншими підходами сприяє комплексному вивченню 

кінонаративу як одного з основних компонентів мультимодальних досліджень. 

 

 

5.2. Співвідношення тексту та ілюстрацій у книжках-картинках та 

ілюстрованих книжках 

 

Окрім кінофільмів, мультимодальний підхід широко застосовується до інших 

дискурсів, в яких взаємодіють два чи більше семіотичних модуси, до яких належать 

книжки-картинки, ілюстровані книжки, комікси, цифрові казки тощо. Книжки-
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картинки займають окрему жанрову нішу через значну роль, яку в них відіграє 

візуальний наратив. Відомі дослідники дитячих книжок М. Ніколаєва та К. Скотт 

зазначають, що «унікальний характер книжок-картинок як художньої форми 

базується на комбінації двох рівнів комунікації, візуальної та вербальної» [424, с. 1]. 

Вони виокремлюють такі види книжок-картинок: симетрична (в якій текст та 

зображення є еквівалентними наративами), комплементарна/взаємодоповнююча 

(слова заповнюють пробіли інформації, що міститься в зображенні, і навпаки), з 

фукцією розширення або підсилення (візуальний наратив підтримує вербальний, а 

вербальний наратив залежить від візуального), багатопланова (два взаємозалежних 

наратива), силептична (що містить два або більше незалежних наративи) [424, с.12].  

Особливістю книг-картинок є подвійна природа оповіді, взаємозалежність 

тексту та зображення, на відміну від ілюстрованих книг, в яких текст розповідає 

історію, а на якомусь етапі з’являється ілюстрація, що надає візуальне вираження 

подіям або місцю дії історії на цьому етапі, тобто текст має яскраво виражену 

домінуючу функцію. В ілюстрованих книгах не кожен епізод потребує ілюстрацій, 

тому візуальний наратив, зазвичай, містить безліч пробілів, які заповнюються 

текстом. 

Д. Агосто [211] у своєму аналізі книжок-картинок зупиняється на двох основних 

категоріях: додавання та протиріччя. До першої групи оповідних стратегій дослідник 

відносить іронію, гумор, натяк (коли переважно візуальні наративи пропонують 

ключ до інтерпретації текстів, які містять певні пробіли), фантастичну 

репрезентацію (у випадку реалістичного текстового компонента та вигаданого 

візуального компонента) і трансформацію (якщо комбінація тексту та ілюстрації 

суттєво трансформує їх значення). До другої групи, разом з гумором та іронією (які, 

як зазначалося вище, можуть належати і до першої групи), відноситься також 

розкриття, коли читачу стає відомою інформація, яка невідома герою. Д. Агосто 

також зазначає, що ці категорії не є взаємовиключними, тобто автором можуть 

реалізовуватися одночасно декілька стратегій.  
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Для аналізу відношень між текстом та ілюстраціями широко використовується 

поняття когезія, запропоноване М.А.К. Хеллідеєм [329, c. 603]. Той факт, що 

когезивні зв’язки утворюються залежно від інтерпретації, а не наявності певних 

типів граматичних елементів, робить їх придатними для аналізу відношень між 

елементами, які виходять за рамки лінгвістичних (наприклад, ілюстрацій). Так, 

випадки когезивної референтності включають не лише зв’язок між будь-яким 

іменником та відповідним займенником у тексті, а й з їхнім зображенням на 

ілюстрації. 

Т. Ройс розвиває ідеї М.А.К. Хеллідея і вводить поняття  інтермодальної когезії. 

Відповідно до моделі інтермодальної комплементарності Т. Ройса [420], завдання 

дослідника полягає в ідентифікації візуальних процесів і їх візуальних учасників у 

візуальному наративі та пошуку відповідностей серед вербальних процесів і 

учасників у текстовому наративі. Подібні когезивні зв'язки між текстом та 

ілюстрацією утворюють інтермодальну когезію. 

Розглянемо приклад з казки «Принцеса в паперовому пакеті» Р. Манша [678]:  

Об’єкт 

Cуб’єкт 

   Процес 

Спосіб 

 

Процес 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unfortunately, a dragon smashed her 

castle, burned all her clothes with his 

fiery breath, and carried off Prince 

Ronald.  
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Аналіз текстового уривка та відповідної ілюстрації дозволяє виявити зв’язок 

між вербальними та візуальними процесами, учасниками (суб’єктом та об’єктом) та 

обставинами (способом дії) [101, c. 35]. Так, вербально вираженим суб’єкту (dragon), 

об’єкту (Prince Ronald), способу дії (with his fiery breath) відповідають зображення на 

ілюстрації. Стосовно процесів, то для двох з них (smashed, burned) на ілюстрації 

представлені результати, а для третього (carried off) – відповідне зображення. Крім 

того, простежується когезивна референтність між займенниками her (castle, clothes) 

та зображенням принцеси, а також займенника his (breath) і зображенням дракона. 

Усі ці зв’язки між вербальними та візуальними елементами створюють 

інтермодальну комплементарність, тому що комбінація тексту та ілюстрації створює 

«більше» значення, ніж несе кожен з цих компонентів, якщо його розглядати окремо. 

Проаналізуємо візуальні та вербальні наративи на трьох рівнях: ідеаційному, 

інтерперсональному та текстуальному. Ідеаційна система значення включає дії, 

персонажів та обставини. Як вже зазначалося, текст та ілюстрація, які є статичними 

медіумами, можуть передавати динамізм, причому часто це відбувається за 

допомогою візуальних векторів:  

The Big Bad Girl leapt out of bed, down the stairs, out of the door, into the forest and 

along the path as fast as her big bad legs would carry her [549, c. 56]. 

На ілюстрації, яка супроводжує цей текстовий фрагмент (Рис. Б.27), дівчинка 

щодуху мчить, залишаючи клуби пилу під ногами та краплі поту в повітрі, усе це 

утворює візуальний вектор її руху. Вербально дія передається за допомогою дієслова 

‘to leap’, яке позначає матеріальний процес руху [329, c. 236]. У наступному 

прикладі з казки Дж. Шески “Little Red Running Shorts” також передається рух, але за 

допомогою інших засобів: 

“Let’s go wolf. We’re out of here.” [699, c. 22] 

На ілюстрації (Рис. Б.28) внизу сторінки зображено, як вовк з дівчинкою ідуть 

від Джека-оповідача, залишаючи за собою сліди. Низка слідів, які йдуть до лівого 

краю сторінки, недвозначно свідчить про процес руху, який вербально виражається 
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дієсловом ‘to go’, що позначає матеріальний процес. Ця ілюстрація містить 

зображення ще однієї дії – процесу говоріння Джеком, який графічно передається за 

допомогою відкритого рота та жестів, а вербально – його відповіддю“Wait. You can’t 

do this.”. У деяких випадках процес думок і говоріння у візуальних наративах 

виражається за допомогою так званих текстових бульбашок, які у відповідних 

вербальних наративах позначаються дієсловами, що виражають вербальні та 

ментальні процеси.   

Розглянемо персонажів у сучасних казках з точки зору способу їх зображення 

[431, с. 64]. Зображення персонажів можуть бути повними або метонімічними. 

Наприклад, у казці Ф. Френч на двох сусідніх сторінках зображені дві руки: одна з 

обручкою, прикрашеною черепом, яка тримає коктейль з отруєною вишнею, і друга 

без будь-яких особливих прикмет (Рис. Б.31). Можна з упевненістю припустити, що 

перша рука належить мачусі, а друга – Білосніжці. Інший приклад метонімічного 

зображення персонажу знаходимо в казці Л. Енхолта «Little Red Riding Wolf» (Рис. 

Б.32), коли крізь прочинені двері видно велику волохату лапу, а текст, який 

супроводжує ілюстрацію, пропонує пояснення: 

At that precise moment Old Granny Wolf pushed open the door [549, c. 51].  

 

До метонімічного зображення належать також силуети. У казці Ф. Френч на 

сторінках, присвячених опису смерті Білосніжки, багато темних силуетів 

символізують натовп людей, які стояли під дощем і спостерігали за труною з 

дівчиною (Рис. Б.10). У казковій повісті Б. Енсор «Попелюшка» більшість 

ілюстрацій містять силуети персонажів. Наприклад, всередині двох симетрично 

розташованих силуетів голів Попелюшки й принца містяться текстові фрагменти, які 

передають думки головних героїв (Рис. Б.9): 

Thank goodness she doesn’t know that my mother made me take dance classes! 

Thank goodness he doesn’t know I got a total makeover from my fairy godmother! 

[606, c. 62 – 63]. 
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Завдяки розміщенню тексту всередині двох суміжних ілюстрацій досягається 

ефект паралелізму (відображення думок, які одночасно виникають у свідомості 

різних людей). У казці Дж. Шески «Little Red Running Shorts» є ілюстрація з білими, 

начебто вирізаними, силуетами головної героїні та вовка, які вказують на їх 

відсутність у творі (Рис. Б.28). Це приклад нетрадиційної постмодерністської казки, 

в якій оповідач втрачає контроль за персонажами, а на передній план висувається 

процес створення книги та її матеріальний характер. Як правило, головні персонажі 

казок після першого зображення повторно з’являються на ілюстраціях з новими 

дескриптивними деталями, в іншому одязі або з іншими аксесуарами. Наприклад, у 

казці «Принцеса в паперовому пакеті» Р. Манша королівський одяг головної героїні 

виявляється спаленим драконом, після чого їй доводиться одягнути на себе 

паперовий пакет, проте читачі все одно її впізнають.  

Нарешті, такий елемент ідеаційного значення, як обставини, має відношення до 

часу та місця дії творів. Наприклад, час у казці «Білосніжка в Нью-Йорку» візуально 

позначається сонцем, яке сходить, а вербально – фразою ‘in the early morning’. 

Інколи візуальне зображення часу (наприклад, місяць на небі, вікна, в яких горить 

світло тощо) не має вербальних відповідників. Зміни в зображенні місця дії 

відбуваються при деконтекстуалізації, коли місце дії скорочується, а на перший план 

висуваються персонажі, або при реконтекстуалізації, коли зображення місця дії, 

навпаки, збільшується [431, с. 79]. У «Білосніжці в Нью-Йорку», наприклад, слідом 

за двома великими портретами Білосніжки та мачухи йде ілюстрація, яка містить 

зображення хмарочосів Нью-Йорка й мосту, серед яких ледь помітна маленька 

фігурка Білосніжки та охоронця мачухи, якому та наказала вбити дівчину (Рис. Б.33). 

Ця ілюстрація є прикладом реконтекстуалізації. Текстовий фрагмент містить такі 

посилання на місце дії, як ‘down town’ та ‘dark streets’.  Місце дії двох ілюстрацій, 

які слідують одна за одною, може залишатися незмінним, проте може бути 

зображеним з іншої перспективи завдяки збільшенню або зменшенню масштабу. 

Подібне відбувається, наприклад, під час виступу Білосніжки в клубі, під час якого 
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вона спочатку зображена крупним планом на сцені в оточенні сімох музикантів, а на 

наступній ілюстрації масштаб зменшується, і сцена з Білосніжкою зображена з 

перспективи газетного репортера, який спостерігає за виступом дівчини. У тексті, 

що супроводжує ілюстрацію, також присутня згадка про місце (‘the club’). 

Інтерперсональна система охоплює низку аспектів, пов’язаних із взаємодією 

між читачем і персонажами. Наприклад, великі портрети Білосніжки, яка дивиться 

на читача, в казках Ф. Френч і Е. Делессер створюють відчуття близькості та 

спорідненості між читачем та героїнею, тоді як ставлення до інших персонажів, які 

зображені під певним кутом до читача, є дещо відстороненим. Якщо персонажі не 

дивляться прямо на читача, виникає неопосередкована або опосередкована 

фокалізація. Приклади опосередкованої фокалізації зустрічаємо в казці «Білосніжка 

в Нью-Йорку», коли напрямок погляду читача співпадає з поглядом репортера під 

час виступу Білосніжки. Вербально фокалізація виражається ментальним дієсловом 

‘to know’, яке вказує на репортера як на внутрішнього фокалізатора. Цікавий приклад 

міститься в казці Е. Делессер «Семеро гномів» (Рис. Б.34), де візуальна фокалізація є 

опосередкованою, коли читач бачить, як Білосніжка заходить до кімнати, очима 

гномів, «через іхнє плече», тоді як у тексті фокалізатором виступає дівчина: 

Early the next morning when we awoke, the young girl was standing in the kitchen 

doorway watching us [600, с. 17]. 

Вербальна фокалізація у вищенаведеному прикладі виражена перцептивним 

дієсловом ‘to watch’. Казка «Принцеса в паперовому пакеті» Р. Манша закінчується 

зображенням принцеси, яка повернута спиною до читачів і дивиться на сонце, що 

сходить. Ця опосередкована візуальна фокалізація не має вербальних відповідників. 

Щодо іншого компонента інтерперсональної системи – стилю зображення, то варто 

зазначити, що сучасні казки з ілюстраціями в мінімалістичному стилі (наприклад, 

казки-картинки Л. Енхолта «Білосніжка та семеро прибульців» та «Little Red Riding 

Wolf») роблять читача доволі відстороненим спостерігачем за персонажами, у той же 

час, такий тип зображення надає казці більшого комічного ефекту. Ілюстрації з казок 
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Ф. Френч і Е. Делессер виконані в узагальненому стилі, який посилює емпатію 

читачів до зображуваних персонажів.  

Атмосфера пов’язана з вибором кольорів, які використовуються при створенні 

ілюстрації, зокрема, з такими їх характеристиками, як насиченість, «теплота» та 

кольорова палітра [431, с. 36]. Ілюстрації в казці «Білосніжка в Нью-Йорку» 

характеризуються насиченими кольорами, що створює відчуття життєвої енергії, 

тоді як приглушені кольори ілюстрацій у казці “Семеро гномів» створюють більш 

стримане відчуття. Також помітний контраст між теплими кольорами (червоний, 

жовтий, оранжевий), які використовуються для зображення виступу Білосніжки в 

клубі, та холодними (синій, чорний) на ілюстрації з її похоронами. Подібний вибір 

кольорів відображає емоційні стани персонажів. Ці емоції вербально реалізуються в 

тексті: 

All New York was shocked by the death of beautiful Snow White [612, с. 25]. 

Деякі книжки-картинки, зокрема Л. Енхолта, створені цілковито в чорно-білій 

гамі, інші використовують обмежену палітру. Наприклад, ілюстрації в книзі Е. ван 

де Венделя  «Rood Rood Roodkapje», виконані в чорно-білих і червоних кольорах, 

підкреслюють відірваність від реальності та ізоляцію головної героїні (Рис. Б.1). 

Нарешті, такий прийом, як візуальна градуація використовується ілюстратором 

казки «Білосніжка в Нью-Йорку», коли ілюстрація, яка займає дві сторінки, 

розділена на дві нерівні частини: на меншій зображена мачуха, яка кладе отруєну 

вишню в коктейль, а на більшій – вечірка з великою кількістю гостей, серед яких є і 

Білосніжка (Рис. Б.35). 

Одним з головних елементів текстового значення є обрамлення. Ілюстрації в 

казці Ф. Френч є необрамленими, тому що вони займають увесь простір сторінки, 

окрім двох великих портретів Білосніжки та мачухи в оточенні, відповідно, 

прихильників та охоронців (Рис. Б.29, Б.30). Хоча обидва обрамлення виконані в 

темних тонах, між ними є суттєва відмінність: чоловічі зображення, які оточують 

портрет Білосніжки, посміхаються, а двоє з них тримають букети червоних квітів, 
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тоді як «рамка» портрету мачухи складається з похмурих та зловісних облич. Ці 

обрамлення посилюють загальну атмосферу ілюстрації й підкреслюють відмінність 

між двома головними героїнями. Усі ілюстрації в цій казці є контекстуалізованими, 

адже вони виконані на фоні, відмінному від білого. Щодо ілюстрацій у казці 

Е. Делессер, то усі вони вони мають біле обрамленння. 

Інтеграція тексту та ілюстрацій у сучасних казках має декілька форм. 

Насамперед, слова персонажів можуть розміщуватися в «бульбашках», як це 

відбувається в казках Л. Енхолта. У казці Ф. Френч «Білосніжка в Нью-Йорку» текст 

розміщується на самих ілюстраціях, сприяючи виникненню найбільшої інтеграції 

між словами та зображеннями. У казці А. Іклеф «Моя Червона шапочка» [640] 

цитати з класичної казки Ш. Перро можна знайти на сторінках книги-колиски, в якій 

спить героїня (Рис. Б.8). Текстове значення також створюється за допомогою фокуса. 

Наприклад, більшість суміжних ілюстрацій у казці Ф. Френч поляризовані: 

зустрічаються приклади дзеркальних ілюстрацій (наприклад, портрети Білосніжки та 

мачухи), які також є збалансованими  (обидва полюси композиції заповнені). До 

ілюстрацій з незбалансованим фокусом належать, зокрема, зображення крупним 

планом мачухи під час весілля на одному розвороті та маленька одинока фігура 

Білосніжки на іншому (Рис. Б.16). 

Зупинимось докладніше на відношеннях уточнення, розширення та 

продовження, які існують між текстом та ілюстраціями [402]. Відношення 

уточнення виникають, коли одні й ті самі учасники, процеси та обставини 

зображені на ілюстрації та згадані в тексті. У свою чергу, ми виокремлюємо такі 

види уточнення, як експозиція, конкретизація та екземпліфікація [533, c. 223]. 

Випадки експозиції, коли весь текстовий фрагмент відповідає візуальному, більш 

характерні для книжок-картинок з невеликим обсягом тексту на сторінці. При 

конкретизації відбувається пояснення певних деталей тексту чи зображення, як, 

наприклад, у наступних фрагментах: 
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Crowds of people stood in the rain and watched Snow White’s coffin pass by [612, 

c.27].  

We tied her coffin between two horses and rode with the hunters to the castle [600, 

c.28].  

У першому прикладі (Рис. Б.10) на ілюстрації зображено труну всередині 

чорного катафалка, причому увесь малюнок виконано в темних тонах, за винятком 

Білосніжки, яка лежить в труні в рожевій сукні. У другому прикладі (Рис. Б.11) теж 

описується похоронна процесія, яка перевозить мертву Білосніжку, але 

конкретизуються вже інші деталі: труну везуть двоє коней, а гноми і мисливці йдуть 

лісовою стежкою пішки. 

Часто при уточненні конкретизуються деталі зовнішності або одягу героїв. Так, 

у казці «Білосніжка в Нью-Йорку» Ф. Френч після повідомлення про повторне 

одруження батька дівчини розміщена велика ілюстрація, на якій перед читачами 

з‘являється мачуха у весільному вбранні, із зеленими очима і родимкою під правим 

оком. Інша ілюстрація до казки Т. Унгерера «Червона шапочка» [721, c. 262] 

зображує вовка в розкішному одязі, капелюсі з пером та орденом у вигляді хреста на 

грудях (Рис. Б.14). Очевидно, з огляду на такий вигляд Червона шапочка звертається 

до вовка ‘Your Excellency’, ‘noble Prince’, а сам вовк просить називати себе ‘Duke’. 

Набуває конкретики також обстановка помешкань персонажів. Наприклад, 

кухня, яка мимохідь згадується в тексті казки Л. Робертс «Попелюшка: любовна 

історія в стилі арт деко» [693], на ілюстрації зображена дуже детально (Рис. Б.15). 

Серед іншого, читач бачить газову плиту, раковину з двома кранами, сушку для 

посуду і навіть модний журнал, який стирчить з кишені фартуха Білосніжки. 

Прикладами екземпліфікації є такі текстові фрагменти та ілюстрації, які їх 

супроводжують (Рис. Б.12): 

The Big Bad Girl was just about as BIG and BAD as a girl can be, and all the 

woodland animals were afraid of her [549, c. 6]. 

She shouted rude things at any little animal who passed by [549, c. 7]. 
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Якщо в тексті йдеться про всіх лісових тварин, то ілюстрація до першого 

фрагмента конкретизує це загальне поняття, зображуючи білку, їжака, борсука, 

декількох зайців і навіть пташок, які з жахом розбігаються від дівчини. У другому 

прикладі вербальний елемент уточнюється не лише ілюстрацією, на якій зображено 

сімейство зайців, а й іншим вербальним фрагментом, який міститься у мовній 

бульбашці, яка є частиною ілюстрації: 

Come on, Big Ears. Hop to it! [549, c. 7] 

Як свідчать ці приклади, гіпонімічні відношення є досить поширеними при 

екземпліфікації. У наступному прикладі уточнюється фраза ‘this one’: 

“Please, my dear,” he begged, “wear this one for me.” [549, c. 16] 

Лише на малюнку стає зрозуміло, що йдеться про капелюшок у формі пальми. 

Подібні випадки дейксису, для декодування яких необхідні посилання на 

зображення, Р. Мартінек і А. Селвей відносять до нерівного статусу, коли текст 

підпорядковується зображенню [402, c.351]. 

Відношення розширення включають різні обставини (часу, місця, способу, 

причини тощо), крім того, як зображення може розширювати текст, так і текст 

зображення. Так, у наступному прикладі спостерігаємо розширення місця дії 

зображення за допомогою тексту (Рис. Б.16): 

Once upon a time in New York there was a poor little rich girl called Snow White 

[612, c.4]. 

Завдяки текстовому фрагменту читач розуміє, що на малюнку зображено саме 

Нью-Йорк, а не будь-яке інше місто. Навпаки, зображення розширює текст у ще 

одному прикладі з казки Ф. Френч (Рис. Б.17): 

Snow White wandered the streets all night, tired and hungry. In the early morning she 

heard music coming from an open door. She went inside [612, c.9]. 

На ілюстрації, яка супроводжує текст, міститься назва ‘Blue Diamond Club’ і 

зображено сімох музикантів. Таким чином, ілюстрація конкретизує місце, куди 
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потрапила героїня. У наступному прикладі розширення відбувається без згадки 

назви місця в тексті або на зображенні (Рис. Б.18): 

Of course, he could not bring himself to cut off that precious snubby nose, so he 

quickly modeled a false one out of some pink Plasticine which he always carried in his 

pocket [548, c.27]. 

На ілюстрації батько Білосніжки зображений у кафе, де він створює з 

пластиліну ніс, який начебто належав його доньці та який він збирається передати 

мачусі як доказ смерті дівчини (пародія на серце Білосніжки, яке наказала їй 

принести мачуха з класичної казки). Ілюстрація демонструє місце дії, про яке не 

згадується в тексті. Окрім просторових, текст може розширювати й часові рамки 

зображення: 

But the Big Bad Girl had no choice. She pulled the ghastly nightcap right down to her 

eyes and climbed into the bed, just as Little Red Riding Wolf came running up the stairs, 

skippety-skip [549, c.47]. 

На ілюстрації до цього текстового фрагмента (Рис. Б.19) дівчинка лежить в 

ліжку, навіть не встигнувши заховати під ковдру одну ногу у взутті, але з тексту ми 

дізнаємося, що вона опинилася в ліжку саме в той момент, коли вовк піднявся 

східцями до кімнати. Темпоральне розширення в цьому прикладі відноситься до 

однакового часу в текстовому та візуальному фрагментах. Можливі також випадки 

різного часу для позначення подій, які відбулися раніше або пізніше. 

 У наступному прикладі вербальний та візуальний фрагменти пов’язані 

відношеннями способу дії: 

And the red riding hat was useful … when they had an especially heavy load [549, 

c. 63]. 

Із тексту незрозуміло, яка саме користь була від червоного капелюшка, на 

відміну від ілюстрації (Рис. Б.20), на якій зображено, як вовчик тягне капелюха, 

наповненого хмизом. У наступному прикладі вже не зображення розширює текст, а 

текст розширює зображення: 
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And so, Snow White’s father led his beautiful daughter far into the wild and 

dangerous city. With tears streaming down his face, he bought her an all-day bus pass and 

kissed his sweet daughter goodbye [548, c. 26]. 

На ілюстрації (Рис. Б.18) зображено автобус, який відвозить Білосніжку, та її 

батька, який понуро крокує геть. Зображення розширюється завдяки використанню 

дієприкметникового звороту, що позначає спосіб дії. Відношення розширення, яке 

включає причину, можна простежити між наступним текстовим фрагментом з казки 

«Білосніжка в Нью-Йорку» Ф. Френч та ілюстрацією, що її супроводжує: 

All the papers said that Snow White’s stepmother was the classiest dame in New York. 

But no one knew that she was the Queen of the Underworld [612, c. 6]. 

На ілюстрації мачуха зображена з пістолетом у руці, з якого вона вистрілює в 

невидиму читачу мішень, що доводить її належність до злочинного світу.  

Відношення продовження характерно для двох наступних комбінацій 

вербальних та візуальних фрагментів: 

Little Wolfie was the sweetest, fluffiest, politest little cub you could ever hope to meet. 

He would run along the path, skippety-skip, carrying a basket of freshly baked goodies for 

Old Granny Wolf, singing all the time …  [549, c. 10]. 

Snow White and the reporter fell in love. They had a big society wedding, and the next 

day cruised off on a glorious honeymoon together [612, c. 30]. 

У першому випадку (Рис. Б.23) слухачами вовчика стають лісові звірі, а саме 

олені, зайці, борсук, білка й навіть равлик, про яких зовсім не йдеться в тексті. 

Відносно другого фрагменту, то на одній частині ілюстрації зображене весілля 

Білосніжки, а на другій (Рис. Б.24) – поліцейська машина, біля якої стоїть мачуха в 

оточенні двох чоловіків. Таким чином, історія отримує продовження, й читач 

дізнається про арешт мачухи, хоча в текстовому фрагменті ця інформація відсутня. 

Якщо в обох з вищенаведених прикладів візуальний фрагмент розширює вербальний, 

то в наступному прикладі відбувається протилежне: 

But Old Granny Wolf was out chopping wood in the forest [549, c. 43]. 
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На ілюстрації (Рис. Б.25) зображено кімнату, в якій нікого немає, а текстовий 

фрагмент виконує функцію продовження, пояснюючи, де саме в цей момент 

знаходиться бабуся. Відношення продовження можуть включати елементи контрасту 

при наявності розбіжностей між змістом тексту та ілюстрації: 

As the days passed, Snow White made friends with King Henry, gathered eggs and 

mushrooms and even tidied the house [600, c. 22]. 

На ілюстрації, що супроводжує цей текстовий фрагмент (Рис. Б.26), зображено 

подвір’я, по якому ходять кури, качка, свиня (король Генрі), а Білосніжка дістає з 

криниці відро води, тобто не зображено жодного з процесів, про які йдеться в тексті. 

У деяких випадках відношення розширення та продовження поєднуються: 

Then, the Mean Queen would scream with laughter and march around the house 

croaking her ancient songs … [548, c. 15]. 

На ілюстрації (Рис. Б.22) видно, що мачуха грає на мітлі, а її слухачами є миші. 

Розширення, яке відноситься до способу дії, додає твору гумористичного ефекту. 

Зображення мишей є прикладом продовження, адже в текстовому фрагменті відсутні 

будь-які згадки про публіку. Крім того, динамізм дії передається за допомогою 

декількох (а саме чотирьох) зображень мачухи в різних позах, що створює ефект 

постійного перебування в русі. 

Таким чином, у рамках мультимодальних студій існують різні підходи до 

аналізу співвідношень між візуальними та вербальними фрагментами. Як текст, так і 

ілюстрація можуть розглядатися на ідеаційному, інтерперсональному та 

текстуальному рівнях. Ідеаційна система значень охоплює дії, персонажів та 

обставини. Дії візуально передаються за допомогою векторів, мовних бульбашок, а 

вербально – дієсловами, що позначають матеріальні, вербальні та ментальні процеси. 

Персонажі в сучасних казках розглядаються з точки зору способу їх зображення та 

їхнього зовнішнього вигляду. Спосіб зображення передбачає повне або метонімічне 

зображення (частин тіла або силуетів персонажів). Такий елемент ідеаційного 
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значення, як обставини, пов’язаний з місцем дії казки, зображення якого може 

займати більше або менше місця на ілюстрації, або розглядатися з іншої перспективи. 

Інтерперсональна система значень охоплює низку питань взаємодії між читачем 

та персонажами. Візуально вона реалізується завдяки використанню 

неопосередкованої та опосередкованої фокалізації, різних стилів зображення, 

відповідної атмосфери, а вербально – перцептивними дієсловами, емоційно-

оцінювальною лексикою. Текстове значення в сучасних казках виражається з 

допомогою обрамлення, різних видів інтеграції візуального та вербального 

компонентів і фокуса. 

Когезивні зв’язки, які виникають між вербальними та візуальними елементами, 

утворюють інтермодальну когезію на рівні процесів, учасників та обставин. Серед 

найбільш поширених відношень між текстом та ілюстрацією, характерних для 

казкового наративу, – відношення уточнення, розширення та продовження, причому 

як зображення може модифікувати текст, так і навпаки, текст може уточнювати, 

розширювати та продовжувати зображення.  

 

5.3. Візуальний наратив коміксів 

 

Комікс (зокрема, графічний роман) є одним з наймолодших літературних 

жанрів, який активно розвивається останнім часом. За визначенням відомого 

дослідника коміксів С. МакКлауда, комікс складається з розташованих поруч один з 

одним у певному порядку графічних та інших зображень, метою яких є передача 

інформації та/або отримання естетичної реакції з боку глядача [404, c. 9]. Комікси ще 

донедавна сприймалися як примітизовані, спрощені карикатурно-розважальні твори. 

Тому, можливо, і набуває поширення термін «графічний роман», під яким маються 

на увазі високоякісні комікси, видані окремою книгою. Особливістю коміксів є те, 

що зображені в них ситуації висвітлюються без надмірної деталізації, тому для 

побудови значення необхідне знання певних умовностей цього жанру. Крім того, 
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жанрові особливості коміксів накладають певні обмеження на просторово-часове 

розгортання подій. Подекуди комікси створюються за мотивами відомих прозових 

творів. Так, об’єктом нашого дослідження є комікси, які є трансформованими 

варіантами класичних казок про Попелюшку, Червону Шапочку та Білосніжку [590; 

611; 709]. 

 Комікс складається з низки малюнків у рамці, які називаються кадрами. 

Кількість кадрів на сторінці книги, їх розмір та форма рамок варіює. Розмір, форма 

кадрів та їх подекуди незвичне розташування на сторінці мають на меті здійснення 

впливу на читача. Завдяки зміні планів (загального, середнього, крупного) 

досягається динаміка розвитку сюжету. Рух також може передаватися за допомогою 

векторів руху та при зображенні одного персонажа в різних позах в одному кадрі 

(Рис. Б.36).  

Події в коміксі можуть передаватися як за допомогою наратора 

(екстрадієгетичного або інтрадієгетичного), так і без його участі за допомогою 

зображень. При репрезентації подій наратором встановлюються просторово-часові 

та причинно-наслідкові відносини між зображуваними ситуаціями. До стратегій 

вербальної репрезентації, характерних саме для коміксів, належать наративні 

«віконця» з авторським текстом, словесні бульбашки та «хмаринки» з думками. 

Згідно з дослідженням Дж.-Н. Тон [502, с. 130], наративні «віконця» (як 

відокремлені від решти кадру, так і слова, написані безпосередньо в кадрі, без 

рамки) можуть містити 1) оповідь екстрадієгетичного наратора, 2) усну мову 

інтрадієгетичного наратора, 3) письмовий наратив інтрадієгетичного наратора, 

4) внутрішній голос  інтрадієгетичного наратора. В аналізованих прикладах 

наративні «віконця», зазвичай, містять оповідь екстрадієгетичного наратора,  

розміщену в рамці. Слова, не взяті в рамку, зустрічаються вкрай рідко й можуть 

належати інтрадієгетичному наратору [590, с. 11]. Словесні бульбашки та 

«хмаринки» з думками передають наратив інтрадієгетичних нараторів. 
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Репрезентація наратора може містити темпоральні індикатори (A short time 

later [590, c. 12], The next day  [590, c. 20], Meanwhile, back at the rest stop … [611, 

c. 67]). Темпоральна структура наративу в коміксах, як правило, лінеарна. Проте 

зустрічаються кадри, чиї темпорально-просторові характеристики відрізняються від 

загальної оповіді. Наприклад, у коміксі про Червону Шапочку є ретроспективні 

кадри, які містять згадки про минуле героїні або додаткову інформацію щодо 

професора Корнеліуса Грімма. Вони виконані в іншій кольоровій гамі (зокрема, сепії 

або в чорно-білій гамі, коли йдеться про вирізку з газети) і маркуються вставленими 

кадрами незвичної округлої форми. Мрії персонажів також представляють інший 

темпоральний план. Так, мрія Нінзя-релли про те, що вона стане персональним 

охоронцем принца, передається не вербально наратором, а візуально як малюнок у 

«хмаринці» думок (Рис. Б.38). 

Просторові індикатори властиві як для вербального, так і для візуального 

компонентів. Так, у коміксі про Червону Шапочку з авторської мови випливає, що 

бабуся головної героїні є президентом Сполучених Штатів, а ілюстрації 

підтверджують припущення читача, що дія коміксу відбувається саме в цій країні, 

зокрема, дорожній знак з надписом “Camp David 10 miles” [611, c. 42], зображення 

американського прапору. Просторові індикатори того, що дія казки про Попелюшку-

Нінзяреллу відбувається на Сході (а саме в Японії), присутні в назві (Ninja-rella) та 

на малюнках (зображення принца, який одягом і зачіскою нагадує самурая, гості на 

балу, одягненої в кімоно, сакури в дворі героїні, віяла мачухи, східних ліхтариків, 

картини з ієрогліфами тощо). 

Подекуди з метою скорочення опису та конденсації змісту певна дія або 

процес називаються одним словом. Наприклад, сцена прощання з Білосніжкою, 

окрім візуального зображення дівчини та її друга Дока, містить слово “kiss” [709, 

c. 133]. Подібним чином в іншому кадрі на клубах пилу, якими оточена Червона 

Шапочка, написано “dust” [611, с. 55]. Такі випадки можна розглядати як коментарі 

наратора. 
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У «наративних віконцях» зустрічаємо трансформовані початкові та фінальні 

казкові формули:  

Once upon a time, on a planet, far, far away, seven scientists presented a gift to the 

Queen of Techworld … [709, c. 110] 

And Ninja-rella protected the prince happily ever after. [590, c. 35] 

… and Snow White was crowned the queen of Techworld! Snow ruled the kingdom 

with kindness, wisdom, integrity, and intelligence. And they all lived happily ever after. 

[709, c. 137] 

Традиційні формули “Once upon a time” та “lived happily ever after” 

використовуються в модифікованому контексті (наприклад, Техносвіту, де 

відбувається дія коміксу про Білосніжку) для опису подій, відсутніх у класичних 

казках (зокрема, Нінзя-релла замість одруження з принцем стає його особистим 

охоронцем).  

Використання «хмаринок» з думками є стандартною стратегією суб’єктивної 

репрезентації. Серед слів персонажів привертає увагу «хмаринка» зі словами 

інопланетянина (!@#$! [611, с.48]), зміст якої може трактуватися читачами по-

своєму.  

Цікавим феноменом у коміксах є ономатопея або звуконаслідування. Випадки 

ономатопеї в аналізованих коміксах можна розділити на декілька груп: 

1) звуконаслідування, пов’язане із значенням слів (knock [590, с. 32], creak [590, 

с. 33], beep, rumble, gurgle [611, c. 60], crash [611, c. 61], chomp [611, c. 57], Click! 

Clack! [590, с. 8], clink, clank, clunk [611, c. 58], splat! [709, с. 120], crunch! [709, 

с. 122], Whoosh [611, c. 49, 62], snicker [611, c. 68], Poof! Double Poof! [590, с. 25]. 

2) неіснуючі комбінації букв: zwap! [611, c. 61], sklorsh [709, с. 136]; Fwirsh! 

[611, c. 48]. 

Для передачі тривалості процесу відбувається подовження звуків: skirrrsssh! 

[611, c. 54], fwoooooooooosssh! [611, c. 53], zwoooom! [611, c. 66], kirrrrrrrrrssh! [709, 
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с. 122], іноді в межах одного слова збільшується розмір букв. Деякі 

звуконаслідування містять лише приголосні звуки: zrrrt! [611, c. 49], fzzzt! [611, c. 60]. 

Ономатопеї, які передають емоції мовця, з’являються в мовних бульбашках: 

whoa [611, c. 49], Huh?! [611, c. 60], HA! HA! Heh [611, c. 59], Uh-oh [709, с. 118], 

AHHHH! [590, с. 30], ARGH! [590, с. 23], URG!!! [590, с. 33].  

Ще однією характерною рисою коміксів є ідеограми, тобто певні символи із 

фіксованим значенням. В аналізованих коміксах зустрічаються такі  ідеограми, як 

череп [709, с. 125] – ознака того, що цукерка, якою королева збирається пригостити 

Білосніжку, є отруєною, зірочки і кола від ударів [611, c. 63], краплі поту від 

докладання героями надзвичайних зусиль у намаганні щось зробити [590, с. 33]. 

Звичайно, комікси, що базуються на класичних казках, не обійшли увагою 

відомі діалоги, зокрема, діалог Червоної Шапочки з вовком та діалог королеви з 

дзеркалом: 

 “My, my. What big HANDS you have! Big … but slow.” “All the better to smash 

you with, my dear!” “Holy moly! What big EYES you have …” “All the better to SEAR you 

with, my dear!”  “Oh, Mister Big Bad Wolf-Bot! What big TEETH you have!” “All the 

better to EAT you with, you impertinent gnat!” [611, c.54-56] 

“Secret eye above the sky, who is the smartest that you spy?” “I watch your world. I 

can’t deny. The queen’s the smartest one I spy.” [709, c.112] 

“I watch your world. I cannot lie. Snow White will be the smartest, by and by.” [709, 

c.112] 

Якщо у традиційному діалозі справжні наміри вовка розкриваються лише в 

останній репліці, то в наведеному прикладі вовк із самого початку демонструє 

вороже ставлення до Червоної Шапочки, вживаючи дієслова ‘to smash’, ‘to sear’, ‘to 

eat’ та словосполучення з негативною конотацією ‘impertinent gnat’. Щодо другого 

діалогу, то роль дзеркала тут відіграє супутник, який здійснює моніторинг планети, 

де живе королева, і до якого вона поетично звертається “secret eye above the sky”. 



376 

 

 

Крім того, якщо в класичному діалозі фокус робиться на красі (“the fairest of all”), то 

в коміксі підкреслюється така якість, як розум (“the smartest”).  

Варто докладніше зупинитися на сюжетних та інших трансформаціях, яких 

зазнали класичні казки в коміксах. Так, у коміксі про Попелюшку-Нінзя-реллу тема 

нінзя фігурує не лише в назві: замість хрещеної феї на допомогу дівчині приходить 

хрещена нінзя, яка, в свою чергу, перетворює одяг героїні на костюм нінзя, а замість 

кришталевих черевичків дає їй самурайський меч. У коміксі про Червону Шапочку 

основні відмінності від класичного варіанту стосуються персонажів: вовк – це 

одержимий владою вовкулака, на якого перетворився професор Грімм після укусу 

радіоактивного вовка. Замість мисливця, який рятує героїню від вовка (у версії 

братів Грімм), фігурує генерал Хантсмен, вдячний Червоній Шапочці- супергероїні 

за те, що вона стає на заваді плану Грімма викрасти бабусю. І, нарешті, бабуся 

Червоної Шапочки – це не просто бабуся, а президент США. Нарешті, у коміксі про 

Білосніжку на допомогу героїні замість гномів приходять семеро роботів, королева 

намагається отруїти дівчину не яблуком, а шоколадом, замість кришталевої труни 

Білосніжку кладуть у спеціальний кріо-контейнер, а роль чарівного дзеркала виконує 

штучний супутник. 

Кольорова гама відіграє важливе значення у будь-яких творах, що містять 

візуальні компоненти. Наприклад, у коміксі про Білосніжку Техносвіт зображений 

переважно у холодних тонах, так само, як і королева Техносвіту, з довгим зеленим 

волоссям, одягнута у темно-фіолетову сукню. Обстановка ж на астероїді, де живуть 

семеро роботів, які займаються гірничою справою, передається за допомогою теплих 

жовтих кольорів. Цікаво, що одяг Білосніжки є трансмедіальною алюзією на одяг 

героїні диснеєвського мультфільму (така сама кольорова гама, але брюки замість 

сукні). Щодо одягу Червоної Шапочки-супергероїні, то її червоний плащ нагадує 

плащ супермена. 

Одним із компонентів інтерперсональної системи (М.А.К. Хеллідей) є 

фокалізація. Фокалізація може бути як неопосередкованою (за замовчуванням), так і 
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опосередкованою, в якій передбачається участь читача. Засобами передачі 

опосередкованої фокалізації є погляд через плече, коли читач дивиться на певний 

предмет очима персонажа. Обмеження поля зору також допомагає передати те, що 

бачить персонаж (наприклад, у коміксі про Білосніжку на одному з кадрів [709, 

с. 136] зображена лише нижня частина ніг мачухи в черевиках, які входять до поля 

зору робота-собаки). Прикладом уявної опосередкованої фокалізації є послідовність 

двох кадрів, на одному з яких персонаж дивиться або прямо на читача, 

встановлюючи зоровий контакт, або когось/щось за межами кадру, а на наступному 

кадрі міститься зображення того, на що дивиться персонаж. Цей тип фокалізації 

часто зустрічається в коміксі про Червону Шапочку при зображенні протистояння 

між нею та вовком. Інколи [590, с. 21] у кадрі в мовній бульбашці розміщуються 

слова персонажа, зображеного на попередньому кадрі, та його співрозмовник, до 

якого вони адресовані. Цей прийом з арсеналу кінематографічних. 

Важливим елементом у системі наративного значення є перехід між кадрами 

(panel transition). С. МакКлауд [404] виділяє шість категорій таких переходів: 

перехід від моменту до моменту, від дії до дії, від об’єкта до об’єкта, від сцени до 

сцени, від аспекту до аспекту і, нарешті, незв’язний перехід. Прикладом переходу 

від моменту до моменту є кадри, на яких протягом певного періоду часу 

продовжується одна й та сама дія, наприклад, їзда в автомобілі (Рис. Б.37). Зміна дії 

сигналізує про тип переходу від дії до дії (Рис. Б.39), зміна об’єкта (зокрема, 

характерна для діалогу) свідчить про перехід до нового об’єкта (Рис. Б.40). При зміні 

темпорально-просторових характеристик кадру відбувається перехід від сцени до 

сцени (Рис. Б.41). Якщо кадри коміксу фокусуються на певних аспектах місця дії або 

якоїсь ідеї, то йдеться про перехід від аспекту до аспекту (Рис. Б.42). Нарешті, коли 

відсутні будь-які індикатори зв’язку між кадрами, можна говорити про незв’язний 

перехід. 

Кількісний аналіз типів переходів між кадрами в досліджуваних коміксах 

продемонстрував, що в коміксах з динамічним сюжетом переважають міжкадрові 
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переходи від дії до дії (47% у коміксі про Попелюшку-Нінзяреллу, 40% у коміксі про 

Білосніжку), що складає переважну більшість переходів. У коміксі про Червону 

Шапочку, на відміну від вищезгаданих, лише 22% міжкадрових переходів від дії до 

дії, у той час як 43% – від моменту до моменту. Це пояснюється тим, що значна 

частина коміксу про Червону Шапочку присвячена протистоянню з вовком-

професором Гріммом, під час якого особливих подій не відбувається, воно займає 

невеликий проміжок часу, але передається да допомогою великої кількості кадрів з 

«похвилинною» деталізацією. Для порівняння, у коміксі про Попелюшку 9% 

міжкадрових переходів від моменту до моменту, а в коміксі про Білосніжку – 22%. 

Перехід від об’єкта до об’єкта характерний для кадрів, які передають діалог, 

учасники якого зображуються по черзі. Найбільше таких переходів виявлено в 

коміксі про Попелюшку (19%), найменше – про Білосніжку (7%). Стосовно переходу 

від сцени до сцени, найменшу кількість таких переходів зафіксовано в коміксі про 

Червону Шапочку (18%), що пояснюється тим, що значна частина сюжету припадає 

на сцену з фіксованими просторовими характеристиками. Найменш чисельною 

групою міжкадрових переходів є перехід від аспекту до аспекту (1% у коміксі про 

Попелюшку, 4% у коміксі про Червону Шапочку). Незв’язних переходів виявлено не 

було. Узагальнені результати щодо кількісних показників міжкадрових переходів у 

трьох коміксах виглядають таким чином: перехід від дії до дії – 36%, від моменту до 

моменту – 25%, від сцени до сцени – 24%, від об’єкта до об’єкта – 13%, від аспекту 

до аспекту – 2%. 

Комікси є мультимодальним наративом, у якому дискурсивні елементи 

реалізуються крос-модально. Основним способом репрезентації вербального 

наративу в коміксах є письмовий модус, який, в свою чергу, може передавати усну і 

письмову мови або думки персонажів. Для аналізу коміксів може застосовуватися 

мультимодальний аналіз, зокрема, виявлення крос-модальних когезивних ланцюжків. 

Розглянемо початок коміксу про Попелюшку (Рис. Б.43-Б.46), в якому 

виділяються такі когезивні ідентифікаційні ланцюжки:  
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Таблиця 5.3 

Когезивні ідентифікаційні ланцюжки в коміксі про Попелюшку 

 Cinderella father mother chess sword book room yard 

1 [v] 

‘Cinderella’ 

‘she’, ‘her’ 

‘family’,‘they 

 

[v] 

‘family’ 

‘they’ 

[v] 

‘family’ 

‘they’ 

   [v]  

2 [v] 

‘Cinderella’ 

‘her’ 

 

[v] [v] 

‘mother’ 

[v] 

‘chess’ 

 

 [v] [v]  

3 [v] 

‘her’, ‘she’ 

 

[v] 

‘father’ 

[v]  [v] 

‘sword’ 

[v]  [v] 

4 [v] 

‘her’ 

 

[v] 

 

‘mother’    [v]  

5 [v] 

‘her’ 

 

[v] ‘mother’ [v]  [v] [v]  

6 [v] 

 

 ‘her’  [v] [v]  [v] 

7 [v] 

‘her’, ‘she’ 

‘Cinderella’ 

‘you’ 

 

[v]   [v] 

‘sword’ 

  [v] 

8 [v] 

‘I’, ‘my’ 

‘Cinderella’ 

‘you’ 

 

[v] 

‘you’ 

‘Dad’ 

 ‘I’ 

     [v] 

9 [v] 

‘me’ 

‘Ninja-rella’ 

   [v]   [v] 

 З виділених нами ланцюжків випливає, що найдетальніше представлений 

ланцюжок «Попелюшка» (вона єдина зображена в усіх дев’яти кадрах, а у восьми 

містяться вербальні посилання (як правило, більше, ніж одне). Когезивний 

ланцюжок «батько» також реалізований крос-модально: в семи кадрах візуально та в 
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трьох – вербально. Варто зазначити, що в першому кадрі автором вживається 

гіперонім ‘family’, який включає всіх членів родини – Попелюшку, батька та матір. З 

певними видами діяльності пов’язані певні лексичні одиниці, наприклад, гра в шахи 

пояснюється бажанням матері Попелюшки розвивати розумові здібності доньки (‘to 

sharpen mind’, ‘to be smart”), тоді як вправи з мечем, якими героїня займалася з 

батьком, мали на меті зробити її сильнішою (‘to be strong’ повторюється в кадрах 3 і 

6). Когезивними елементами з вербального ряду є, серед інших, синоніми ‘was gone’ 

та ‘had passed’, за допомогою яких описується смерть матері. Цікаво, що перші 

шість кадрів коміксу про Попелюшку побудовані на контрасті: події в кадрах 4-6 

відповідають подіям в перших трьох кадрах, але відсутність матері надає їм сумного 

відтінку. Це відчуття посилюється відкритою книгою, яку в останніх кадрах ніхто не 

читає.  

Виокремимо когезивні ідентифікаційні ланцюжки з початку класичної казки 

братів Грімм: 

Таблиця 5.4 

Когезивні ідентифікаційні ланцюжки в казці про Попелюшку 

 daughter wife husband grave 

1 ‘daughter’ 

 

‘wife’, ‘she’, ‘her’ 

 

‘man’  

2 ‘child’, ‘thee’ 

 

‘I’   

3  ‘she’, ‘her eyes’ 

 

  

4 ‘maiden’, ‘she’ ‘mother’  ‘grave’ 

 

5   ‘man’ ‘grave’ 

У класичній казці в когезивних ланцюжках найчастіше представлена матір 

Попелюшки та сама героїня. Когезивний ланцюжок «батько» складається лише з 

двох компонентів, так само, як і ланцюжок «могила». При порівнянні когезивних 

ланцюжків у класичній казці та в коміксі стає очевидним, що комікс розширює 
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арсенал наративних елементів, характерних для традиційного світу казкової оповіді, 

доповнюючи їх, зокрема, грою в шахи та вправами з мечем.  

Розглянемо когезивні ланцюжки з двох інших творів: початку коміксу про 

Червону Шапочку (Рис. Б.47, Б.48) та відповідної казки. Вони представлені в двох 

наступних таблицях: 

Таблиця 5.5 

Когезивні ланцюжки в коміксі про Червону Шапочку 

 Red Riding Hood mother grandmother car Camp David 

1. ‘Red Riding Hood’ 

 

  [v]  

2. [v] 

‘Ruby’, ‘her’, ‘girl’ 

 

[v] ‘grandma’ 

‘granny’ 

[v] [v] 

‘Camp David’ 

3. [v] 

‘Red Riding Hood’ 

‘she’, ‘Red’ 

 

    

4. [v] 

‘her’ 

 

 [v] 

‘grandmother’ 

  

5. [v] 

‘I’, ‘we’, ‘hon’ 

[v] 

‘we’, ‘I’ 

‘grandma’ 

‘she’ 

[v] 

 

‘Camp David’ 

 

Таблиця 5.6 

Когезивні ланцюжки в казці «Червона Шапочка» 

 Little Red Riding Hood mother grandmother bottle of wine 

1. ‘girl’, ‘her’, ‘child’ 

 

 ‘grandmother’, ‘she’ 

 

 

2. ‘her’, ‘she’, ‘Little Red 

Riding Hood’ 

 

 ‘she’ 

 

 

3. ‘her’ 

 

‘mother’   

4. ‘Little Red Riding 

Hood’ 

 

 ‘grandmother’ 

‘she’, ‘her’ 

 

‘bottle of wine’ 

 

 

5. ‘you’, ‘your’  ‘grandmother’, ‘her’ ‘bottle’ 
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6. ‘I’, ‘Little Red Riding 

Hood’, ‘her’ 

‘mother’   

Як випливає з вищенаведених даних, когезивні ланцюжки основних персонажів 

– Червоної Шапочки, її матері та бабусі представлені в обох творах, причому 

найбільш детально представлені ланцюжки Червоної Шапочки та бабусі. Зокрема, у 

коміксі когезивний ланцюжок «Червона Шапочка» реалізований крос-модально: в 

усіх п’яти кадрах візуально та в чотирьох – вербально, а ланцюжок «бабуся» – в 

трьох вербально й в одному візуально. У казці братів Грімм когезивні посилання на 

Червону Шапочку містяться в усіх шести реченнях, а на бабусю – в чотирьох. Інші 

когезивні ланцюжки в двох творах відрізняються. Так, у класичній казці виділяємо 

ланцюжок  ‘bottle of wine’ (Червона Шапочка повинна принести бабусі, окрім 

пляшки вина, також тортик, але слово ‘cake’ не утворює когезивного ланцюжка). До 

речі, в коміксі також міститься згадка про торт, але лише в одному кадрі, тому тут 

теж когезивний ланцюжок відсутній. Натомість, у коміксі було виокремлено такі 

когезивні ланцюжки, як ‘car’ та ‘Camp David’: в автівці Червона Шапочка з мамою 

прямують до бабусі, яка живе в Кемп-Девіді – заміській резиденції президента США. 

Хоча загальною тенденцією при трансформації певного твору в комікс є зменшення 

кількості когезивних ланцюжків, яке пов’язане із більш стислим форматом коміксу, 

який не може охопити всі сюжетні перипетії оригінального твору, як свідчать 

проаналізовані твори, для казок цей принцип не спрацьовує. 

 Підсумовуючи, зазначимо, що аналіз сучасних коміксів, які є 

трансформованими варіантами класичних казок про Попелюшку, Червону Шапочку 

та Білосніжку, дозволив виявити низку особливостей. Комікси або графічні романи – 

це візуальні наративи, в яких основна увага зосереджена на графічних зображеннях. 

Події в коміксі передаються як наратором (екстрадієгетичним або інтрадієгетичним), 

так і без участі наратора за допомогою зображень. Слова екстрадієгетичного 

наратора розміщуються переважно в наративних віконцях, а інтрадієгетичного – в 

мовних бульбашках та хмаринках з думками. Комікси зазнали низки сюжетних 
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трансформацій, подекуди досить несподіваних (наприклад, бабуся Червоної 

Шапочки перетворилася на президента США, а в ролі вовка виступає професор-

вовкулака Грімм). Лінеарність темпоральної структури коміксу порушується 

ретроспективними кадрами, що містять згадки про минуле персонажів і виконані в 

іншій кольоровій гамі, а також суб’єктивними світами їхніх мрій.  

Кількісний аналіз міжкадрових переходів у коміксах продемонстрував, що 

найбільшу кількість становлять переходи від дії до дії, переходи від моменту до 

моменту та від сцени до сцени представлені приблизно однаково (відповідно, 25% і 

24%), найменше виявлено переходів від аспекту до аспекту (2%). 

Трансмедіальне порівняння класичних казок та коміксів, які є їх 

трансформованими варіантами, може здійснюватися шляхом виявлення крос-

модальної когезії. Для цього застосувуються когезивні ідентифікаційні ланцюжки. 

Як свідчить аналіз, кількість когезивних  ланцюжків в коміксах та класичних 

першоджерелах відрізняється, що пов’язано з домінантними наративними 

елементами, які фігурують в кожній з оповідей. 

 

5.4. Цифрові адаптації традиційних казок 

 

Надзвичайно цікавим феноменом є цифрові адаптації традиційних казок. Коли 

друковані тексти переходять у цифровий формат, відбувається зміна медіуму, тому 

можна говорити про трансмедіальність. Г. Дженкінз зазначає, що «трансмедіальна 

історія розгортається в низці медіа платформ, при цьому кожен новий текст робить 

відмінний і цінний внесок у загальне ціле» [359, c. 95]. Важливу роль у цьому 

процесі відіграють трансмедіальні світи, які Л. Кластрупс і С. Тоска визначають як 

«системи абстрактних значень, за допомогою яких можна актуалізувати репертуар 

вигаданих історій у різноманітних медіа формах» [372, c. 409]. Трансмедіальний світ 

є ментальною конструкцією, з якою знайомі як автори твору, так і їх цільова 
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аудиторія. До трансмедіальних світів С. Тоска відносить популярні традиційні казки, 

зокрема, казку про Червону Шапочку. Дослідниця виокремлює чотири основних 

стратегії перенесення текстової версії казки в інші медіа: 

1. Мультимедіальна ремедіація, яка передбачає просте перенесення старого 

тексту на нову платформу з додаванням декількох картинок, звукових ефектів та 

мінімальним рівнем інтерактивності. Навіть якщо читачеві надається право вибору, 

то це псевдо вибір, тому що існує лише одна послідовність розгортання подій, а при 

виборі іншого варіанту пропонується повернутися назад і зробити «правильний» 

вибір.  

2. Додавання нового символічного змістового пласта при збереженні більшості 

елементів традиційного сюжету (наприклад, додавання до дитячої казки пластів, 

пов’язаних із сексуальністю, жорстокістю тощо). 

3. Фрагментація, при якій автором твору пропонуються альтернативні варіанти 

розвитку сюжету. 

4. Трансмедіальний світ, що нагадує реальний, тривимірний, з максимальним 

ступенем інтерактивності та можливістю вибору для читача/ користувача [507, c. 198 

- 202]. 

Варто зазначити, що друга та третя стратегії підходять як до цифрових творів, 

так і до друкованих, крім того, для того, щоб нова історія мала сенс для читача, 

необхідне знання трансмедіального світу (тобто оригінальної історії). У цьому 

випадку авторам трансмедіальних творів не потрібно детально передавати 

оригінальну історію, натомість варто звертатися до підтексту, пропонувати 

додаткові пласти значень та інтерактивний матеріал, подібний до оригінального 

тексту, але не тотожний з ним. Складові елементи візуальної комунікації, а саме 

образ, звук, слова, анімація виступають у різних комбінаціях та конфігураціях 

відповідно до задуму автора. 

Віртуальна реальність передбачає занурення та інтерактивність, які 

створюються завдяки комп’ютерним технологіям. Рівень занурення визначається 
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глибиною інформації, тобто кількістю даних, що закодовані в каналі передачі, та 

широтою інформації, тобто кількістю одночасно представлених сенсорних величин 

(образ, звук, тактильні відчуття тощо) [479, c. 81]. Т. Шерідан [473] вважає, що для 

створення відчуття занурення користувач повинен мати змогу рухатися у 

віртуальному просторі та споглядати його з різних точок зору. Разом із зміною 

положення користувача змінюється зображення на дисплеї комп’ютера.  

М.-Л. Рьян припускає, що концепція занурення, яке відбувається у віртуальній 

реальності, має багато спільного з літературною теорією можливих світів та грою в 

удавання [458]. Можливі світи є продуктом розумової активності (бажань, уяви, 

гіпотетичних припущень тощо). І в літературних творах, і у віртуальній реальності 

свідомість переміщується в новий світ і бере участь у його побудові.  

На думку К. Уолтона, літературний текст, так само, як і будь-який тип 

візуальної репрезентації, є компонентом гри в удавання, при якій будь-який предмет 

за згодою всіх гравців можна вважати чимось іншим [517, c. 11]. І якщо простий 

камінець, наприклад, можна вважати будь-яким персонажем у грі, то так само можна 

вдавати, що текст художнього твору є викладенням справжніх фактів. Занурення у 

віртуальну реальність також вимагає гри в удавання. 

Літературні прийоми, які створюють відчуття участі у вигаданому світі, 

певним чином перегукуються з прийомами віртуальної реальності. Одним із таких 

прийомів є створення тривимірного простору завдяки наданню йому глибини 

(припускається, що в цьому просторі існує не лише те, що видно з певної 

перспективи, а набагато більше, крім того, персонажі художнього твору зазвичай не 

є схематичними, а наділені емоціями, бажаннями, намірами тощо). Здатність мови 

передавати весь спектр відчуттів також робить літературу схожою на мультимедійну 

комунікацію у віртуальній реальності. 

Під інтерактивністю розуміємо не лише здатність до навігації, але й 

можливість для користувача модифікувати середовище. У справді інтерактивній 

системі віртуальний світ повинен реагувати на дії користувача. При інтерактивному 
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підході події розгортаються не ретроспективно, а проспективно, при цьому їх 

розв’язка наперед невідома, тобто існують різні варіанти розвитку сюжету.   

Ступінь інтерактивності віртуальної реальності залежить від низки факторів, 

серед яких Дж. Штойер [479, c. 86] виокремлює швидкість (чим швидшою є 

відповідь системи на дії користувача, тим більше дій може відбутися протягом 

певного відрізку часу), набір можливих дій і реакція системи на ці дії (різні ступені 

передбачуваності результату дій). Існують інтерактивні гіпертекстуальні системи, в 

яких користувачі можуть перевтілюватися в персонажів. Найвищим ступенем 

інтегрованості читача в цифровий текст є використанні власного аватара, який 

дозволяє йому увійти до цифрового простору в якості головного героя. Читання 

перетворюється на навігацію та гру, які перегукуються з сюжетною лінією 

друкованого тексту, при цьому читач не лише дивиться на текст на екрані, але й 

занурюється у наратив, стаючи його дійовою особою.  

Ж. Мюррей пропонує термін інтерактивний наратив, під яким розуміє 

наративний медіум, який виступає «засобом передачі естетичного досвіду занурення 

і який передбачає участь читачів» [285, c. 5]. Інтерактивний наратив включає в себе 

дві підкатегорії: гіпертекст, в основі якого лежить текст, і цифровий наратив, який 

базується на графічних засобах [285, c. 6]. 

Текстуальною моделлю, для якої характерний найбільший ступінь 

інтерактивності, є гіпертекст. Особливістю гіпертексту є те, що у певний момент він 

надає можливість вибору подальшого напрямку розвитку сюжету. Результатом 

вибору стає новий текстовий уривок, який з’являється на екрані і, в свою чергу, 

пропонує декілька варіантів продовження. Таким чином читач самостійно вибирає 

послідовність розгортання подій, а кожне подібне «прочитання» створює новий 

текст. Наприклад, в інтерактивній казці Н. Монфорта «Дівчинка та вовк» [Monfort] 

читачеві надається можливість вибору одного з трьох рівнів (низького, середнього 

або високого) жорстокості та сексу, після чого йому відкривається один з дев’яти 

варіантів казки. Спосіб організації та подачі інформації в гіпертексті призводить до 
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кардинальних змін у способі читання. Якщо структура друкованого тексту лінеарна, 

фіксована, то структура гіпертексту є динамічною та гнучкою. Розширеним 

варіантом гіпертексту є гіпермедіа, тобто використання різних медіа: тексту, графіки, 

анімації, відео, звуку. Змінюючи лінеарність друкованого тексту, гіпертекст і 

гіпермедія тим самим змінюють природу наративу й ставлення читача до тексту. 

На переконання М.-Л. Рьян [458], чим більш інтерактивним є традиційний 

друкований текст, тим меншим є ступінь заглиблення в нього. З іншого боку, 

віртуальна реальність, що створюється комп’ютером, має ще одну закономірність: 

чим більш інтерактивним є віртуальний світ, тим більшим є занурення в нього. 

Найбільше злиття інтерактивності та занурення досягається при поєднанні 

візуальних образів із звуковими ефектами, а також при використанні специфічних 

наративних скриптів, таких, наприклад, як імітатор польоту тощо.  

До цифрових адаптацій традиційних казок належать, серед інших, твори 

«Червона Шапочка» (2000 р.) та «Кривава кімната» (2003 р.) Д. Лейшман [659; 660]. 

Д. Лейшман свою мету як художника – модифікатора фольклорних мотивів вбачає в 

тому, щоб оновити, оживити або розвінчати прецедентний текст [386]. Функцією 

зображення, на думку художниці, є не лише доповнення текстового значення, а й 

його коментування, наділення додатковим значенням, а подекуди і значенням, яке 

суперечить текстовому.  

«Червона Шапочка» [659] у 2006 р. увійшла до першої збірки електронних 

творів (Electronic Literature Collection). Основна сюжетна лінія є практично 

безслівною, тому головну роль тут відіграють статичні й рухливі візуальні елементи 

та музика. Образи персонажів нагадують персонажів коміксів або 

мультиплікаційних фільмів. Для розгортання історії, а також для знаходження 

додаткових елементів наративу необхідно, щоб читач клацав мишкою на певні 

предмети. Якщо початок і закінчення казки фіксовані, то всередині неї існують 

альтернативні шляхи розвитку сюжету. Зокрема, існує декілька варіантів 

послідовності мрій героїні під час її сну в лісі, але всі вони завершуються звуком 
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будильника, який сповіщає про необхідність її будити. Д. Лейшман додає шари 

додаткових інтерпретацій до оригінального тексту, створюючи тим самим поліфонію 

та багатозначність, що відповідає філософії постмодернізму [94, c. 99]. 

У «Червоній Шапочці» використовується декілька вікон браузера: вікно 

основної історії, приховане внутрішнє вікно, секретне вікно щоденника та вікно мрій 

героїні. Читач одночасно має доступ максимум до чотирьох вікон. Різноманітність 

часових рамок впливає на послідовність подій, що розгортаються в казці, і 

створюють відповідне сприйняття у читача. 

Читачеві дуже легко пропустити певні аспекти наративу або візуальні ефекти, 

якщо у відповідний момент не клацнути на потрібні іконки. Наприклад, цілком 

випадково можна натрапити на секретний щоденник, який пропонує посилання на 

низку текстів із популярних кінофільмів та пісень, що демонструють зв’язок 

головної героїні з сучасністю. Також він пояснює мотивацію деяких її вчинків та 

прагнення до змін. Крім того, в щоденнику містяться малюнки, іноді анімаційні. 

Закінчення казки «Червона Шапочка» є неочікуваним і неоднозначним: 

головна героїня лежить у ліжку, погладжуючи живіт, і якщо навести на нього курсор 

і клацнути мишкою, в животі стає видно малюка. Потім на задньому плані 

з’являється чоловіча фігура в капюшоні з пістолетом, він гладить героїню по голові, 

а вона повертається і дивиться з екрану прямо на читача. Читачеві не залишається 

нічого іншого, як додумати закінчення самому.  

Цифрова казка Д. Лейшман є мультимодальним наративом, в якому різні канали 

– візуальний, вербальний і звуковий – взаємодіють, утворюючи наративне значення. 

Головна роль у розгортанні оповіді належить візуальному наративу, який включає 

анімаційні зображення Червоної Шапочки, хлопця-вовка та декількох другорядних 

персонажів (матері, бабусі, героїв снів).  Важливу роль у відтворенні емоційного 

стану та атмосфери відіграють кольори. Різні відрізки подій зображені в різних 

кольорових гамах, наприклад, ліс – в синьо-зеленій, а всередині бабусиного будинку 

використовується темно-синій фільтр. Холодний синій колір створює атмосферу 
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очікування й передає емоційний стан головної героїні. Навіть колір шрифту несе 

додаткове навантаження: чорний шрифт, яким набраний заголовок казки, має гострі 

края й разом з червоно-коричневим фоном уособлює темне й містичне. 

Вербальний модус у цифровій казці Д. Лейшман використовується дуже рідко 

(за винятком щоденника героїні), і лише його письмовий різновид. Однак, у 

нечисленних випадках його застосування вербальний модус фокусує увагу читачів 

на значенні написанного. Зокрема, модифікована традиційна початкова формула 

“Once upon a not so far away” має на меті підготувати читача до трансформацій 

класичного казкового сюжету. Вибір одного з двох варіантів (Shall Red dream? / 

Wake her up!) пропонує два окремих шляхи розвитку сюжету. Інколи текст 

залишається на екрані лише протягом обмеженого періоду часу (наприклад, на 

сторінках щоденника). Характерною рисою цифрової казки про Червону Шапочку є 

музичний супровід. Певні музичні мотиви пов’язані з певним місцем, тому зміна 

музики сигналізує про просторові зміни в наративі. 

У цифрових наративах можна виділяти послідовності кадрів, які об’єднуються 

в сцени за таким саме принципом, як і кадри в кінофільмі. У казці Д. Лейшман 

«Червона Шапочка» для аналізу було виокремлено декілька сцен. Перша з них 

відбувається в лісі, де Червона Шапочка зустрічається з вовком, який супроводжує її 

протягом деякого часу, потім дівчина збирає квіти й, нарешті, засинає. Друга сцена 

переносить читача до будинку бабусі, де він спочатку бачить бабусю в ліжку, а потім 

– крупним планом її сповнене жаху обличчя. Третя сцена включає прихід Червоної 

Шапочки до бабусиного будинку та її зустріч там з хлопцем-вовком. 

Співвідношення між послідовностями кадрів у цифровому наративі, подібно 

до кінофільмів, можна аналізувати в плані проекції, таксису та темпорально-

просторових відношень [228, c. 181]. У випадку сну героїні виникають відношення 

проекції, при переміщенні персонажів в межах однієї сцени або з однієї сцени до 

іншої можна говорити про гіпотаксичні відношення розширення. Темпоральні 

відношення послідовно розгортаються в часі, при цьому дві дії відбуваються 
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одночасно: Червона Шапочка збирає квіти й засинає, в той час як хлопець-вовк 

прямує до бабусиного будинку. Просторові відношення є суміжними, коли дія 

відбувається в межах однієї сцени, та несуміжними з продовженням при 

переміщенні  персонажів з одного місця до іншого (наприклад, з лісу до бабусиного 

будинку). 

Когезивні зв’язки у цифровому наративі виявляються при побудові 

ідентифікаційних ланцюжків. Ідентифікаційні когезивні ланцюжки в межах 

виділених сцен виглядають таким чином: 

Таблиця 5.7 

Когезивні ланцюжки в цифровій казці «Червона Шапочка» 

 Red Riding 

Hood 

boy-wolf grand-

mother 

wood granny’s 

house 

sound 

1. [v] 

 

[v]  [v]  m1 

2. [v] 

 

[v]  [v]  m1 

3. [v] 

 

  [v]  m1 

4. [v] 

‘Red’, ‘her’ 

  [v]  m1 

5.  [v]  [v] [v] 

 

m2 

6.   [v] 

 

 [v] m2 

7.   [v]  [v] 

 

m2 

8. [v]   [v] [v] 

 

m2 

9. [v]    [v] 

 

m2 

10. [v] [v]   [v] 

 

m2 

11. [v]    [v] 

 

m2 

12. [v]    [v] m2 
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Як випливає з таблиці, лише когезивний ланцюжок Червоної Шапочки 

представлений крос-модально за допомогою візуальних і вербальних елементів. 

Когезивні ланцюжки ‘boy-wolf’ і ‘grandmother’ складаються з елементів візуального 

модуса. Звуковий супровід (а це дві різні мелодії, позначені, відповідно, m1 та m2) 

допомагає виокремити послідовності кадрів, які утворюють одну сцену. 

Когерентність оповіді досягається за рахунок багаторазового використання 

зображень персонажів, деталей обстановки (ліс, будинок бабусі). Такі можливі 

варіанти сюжетного розвитку, як демонстрація щоденника або снів героїні, містять 

когезивні елементи (наприклад, зображення хлопця-вовка та вербальні посилання на 

нього), що сприяє інтеграції цих частин у загальний наратив та створенню загальної 

когерентності. 

Д. Лейшман є автором ще однієї цифрової казки «Кривава кімната» [660], 

створеної за мотивами казки «Синя Борода». Особливістю казки Д. Лейшман є те, 

що, на відміну від більшості інших сучасних казок, в яких головна героїня 

зображується як виключно позитивний персонаж, переможниця кривавого тирана, в 

цій казці обидва головних персонажа мають недоліки, крім того, вони є надзвичайно 

самотніми. 

Так само, як і в казці про Червону Шапочку, в «Кривавій кімнаті» текст 

практично відсутній, натомість ми маємо візуальний наратив, що супроводжується 

аудіо ефектами. Читач, клацаючи мишкою на певні об’єкти, отримує змогу 

просуватися кімнатами замку. Д. Лейшман проводить аналогії між клацанням 

мишкою в електронному творі та перегортанням сторінки в традиційному [338, c. 59]. 

Метою читача стає не досягнення кінця історії, а сам процес просування вперед, що 

передбачає розв’язання численних загадок та відкриття секретів, приготовлених для 

читача автором.  

Простір у казці «Кривава кімната» обмежений приміщенням, що може 

викликати у читача відчуття клаустрофобії. Палітра кольорів, яку використовує 

автор, теж є досить обмеженою: переважно, це чорно-білі кольори, які символізують 
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меланхолію, що панує в наративному світі. Тим контрастніше на цьому фоні 

виділяється червоний колір, який функціонує як підказка читачеві, позначаючи місця, 

важливі для розвитку сюжету, а також як інтертекстуальне посилання на 

традиційний твір. І лише в кінці казки автором використовується блакитний колір 

для зображення зовнішнього світу, куди герої вириваються з обмеженого простору 

замку. Відхід від монохромної гами кольорів символізує надію на щасливе 

закінчення казки. 

У «Кривавій кімнаті» система навігації дозволяє читачеві спостерігати за 

подіями або з великої, або з близької відстані, в останньому випадку він має 

можливість в деталях роздивитися, чим займаються герої. Подібний ефект 

масштабування досягається завдяки натисканню на іконку з лупою. Читач може 

спостерігати за розгортанням подій з різних перспектив: Синьої Бороди, його 

дружини або наратора. Наприклад, знаходячись у кімнаті разом з головним героєм і 

клацаючи мишкою на монітор, який там стоїть, ми маємо змогу бачити, що робить 

героїня, і навпаки, з перспективи героїні бачимо події, які відносяться до першого та 

другого шлюбу Синьої Бороди. В деяких епізодах персонаж стає «продовженням» 

читача. Наприклад, коли Синя Борода дає героїні ключі, і вона іде досліджувати 

кімнати, то саму героїню не видно, натомість, створюється ефект присутності 

замість неї читача. Рух у віртуальному просторі та споглядання його з різних точок 

зору сприяють виникненню у читача ефекту занурення. 

Іншим інтерактивним компонентом казки є можливість обирати послідовність 

подій та її закінчення. Так, якщо у сцені в кривавій кімнаті читач натисне мишкою 

на відчинене вікно, то це призведе до порятунку двох колишніх дружин головного 

героя (ми бачимо, як вони вилазять у вікно і прямують до лісу). Якщо ж ні на що не 

натискати, то головна героїня підходить до чоловіка, який теж знаходиться в цій 

кімнаті, бере його за руку, вони дивляться одне на одного, а потім начебто кудись 

разом провалюються. До речі, в жодному варіанті розвитку подій автор не дозволяє 

героїні зі страху впустити ключ, що робить її сильнішою, ніж героїня класичної 
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казки. Обидва варіанти завершуються традиційною казковою формулою “and they all 

lived happily ever after”. Закінчення «Кривавої кімнати» так само, як і закінчення 

«Червоної Шапочки», є двозначним і вимагає від читача власних висновків. 

Таким чином, цифрові адаптації традиційних казок завдяки використанню 

різних медіа (тексту, графіки, анімації, відео, звуку) змінюють природу казкового 

наративу й ставлення читача до нього. Цифрові наративи передбачають занурення та 

інтерактивність, які створюються завдяки комп’ютерним технологіям. Прикладом 

подібних наративів є цифрові казки Д. Лейшман, які характеризуються наявністю 

альтернативних шляхів розвитку сюжету, можливістю для читача не лише 

спостерігати за віртуальним світом з різних перспектив, а й брати безпосередню 

участь у його створенні. 

Цифрові казки Д. Лейшман є мультимодальними наративами, в яких різні 

канали – візуальний, вербальний і звуковий – взаємодіють, утворюючи наративне 

значення. Головна роль у розгортанні оповіді належить візуальному модусу. 

Інтермодальна когезія виникає між наративними елементами цифрової казки, такими 

як персонажі, об’єкти та дії, вираженими за допомогою візуальних, вербальних і 

звукових засобів. Проведений аналіз продемонстрував, що методи 

мультимодального аналізу, розроблені для кінонаративів (зокрема, виявлення 

співвідношень між послідовностями кадрів в плані проекції, таксису, темпорально-

просторових відношень [Bateman], побудова ідентифікаційних когезивних 

ланцюжків [Tseng]), можуть застосовуватись до цифрових наративів. 

 

Висновки до п’ятого розділу 

Однією з тенденцій останніх років є широке застосування мультимодального 

підходу до дискурсів, в яких взаємодіють два чи більше семіотичних модуси, до 

яких належать кінофільми, книжки-картинки, ілюстровані книжки, цифрові казки, 

тощо. Мультимодальні підходи базуються на виявленні особливостей наративів на 

візуальному, вербальному та звуковому рівнях.  
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Одним з напрямків мультимодальних студій є поділ сегменту кінофільму на 

наративні синтагми на основі принципу темпорально-просторової єдності (сцени, 

послідовності кадрів) та розгляд відношень, які існують між окремими кадрами, у 

ракурсі проекції, таксису (паратаксис або гіпотаксис) та просторово-часового плану. 

Подібна синтагматично-парадигматична організація кінодискурсу відіграє важливу 

роль в процесі його розуміння глядачами. 

Між наративними елементами кінофільму, такими як персонажі, об’єкти та дії, 

вираженими крос-модально, тобто за допомогою візуальних, вербальних і звукових 

засобів, існує інтермодальна когезія. Когезивний аналіз кінофільму передбачає 

виявлення ідентифікаційних ланцюжків і ланцюжків дій, а також дослідження 

способів їх взаємодії між собою. Поєднання когезивного аналізу з іншими підходами 

сприяє комплексному вивченню кінонаративу як одного з основних компонентів 

мультимодальних досліджень. 

До мультимодальних наративів, окрім кінофільмів, належать книжки-картинки 

та ілюстровані книжки. Ілюстрації, як і будь-які інші семіотичні системи, можуть 

розглядатися на ідеаційному, інтерперсональному та текстуальному рівнях. 

Ідеаційна система значення включає дії, персонажів та обставини. Дії (зокрема, рух) 

передаються вербально за допомогою дієслів, які позначають матеріальні процеси 

руху, та візуальних векторів руху, які містяться в ілюстрації й передають динамізм. 

Персонажі в сучасних казках розглядаються з точки зору способу їх зображення та 

їхнього зовнішнього вигляду. Спосіб зображення передбачає повне або метонімічне 

зображення (частин тіла або силуетів персонажів). Такий елемент ідеаційного 

значення, як обставини, відноситься до часу та місця дії творів. Інколи візуальне 

зображення часу (наприклад, місяць на небі, вікна, в яких горить світло) не має 

вербальних відповідників. Зміни в зображенні місця дії відбуваються при 

деконтекстуалізації, коли на передній план висуваються персонажі, або при 

реконтекстуалізації, коли зображення місця дії збільшується. 
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Інтерперсональна система охоплює низку аспектів, пов’язаних із взаємодією 

між читачем і персонажами. Зокрема, великі, на цілу сторінку, портрети Білосніжки, 

яка дивиться на читача, в казках Ф. Френч і Е. Делессер створюють відчуття 

близькості та спорідненості між читачем та героїнею, тоді як ставлення до 

персонажів, які зображені під певним кутом до читача, є дещо відстороненим. Якщо 

персонажі не дивляться прямо на читача, виникає неопосередкована або 

опосередкована фокалізація. Вибір кольорів відображає емоційні стани персонажів, а 

ілюстрації, виконані в обмеженій палітрі, підкреслюють відірваність від реальності 

та ізоляцію головних героїв. Окрім засобів візуальної передачі, інтерперсональна 

система значень реалізується вербально за допомогою перцептивних дієслів, 

емоційно-оцінювальної лексики. 

Важливим елементом текстового значення є обрамлення ілюстрації, яке, як 

правило, посилює емоційний вплив зображення. Найбільша інтеграція між словами 

та зображеннями виникає при розміщенні тексту на самих ілюстраціях (Ф. Френч 

«Білосніжка в Нью-Йорку»). Слова персонажів також можуть розміщуватися в 

«бульбашках» (казки Л. Енхолта). Текстове значення також створюється за 

допомогою фокуса. Наприклад, суміжні ілюстрації можуть бути дзеркальними і 

збалансованими, коли обидва полюси композиції заповнені, або можуть мати 

незбалансований фокус (крупний план персонажа на одному розвороті та маленька 

одинока фігура на іншому). 

Серед найбільш поширених відношень між текстом та ілюстрацією, 

характерних для казкового наративу, – відношення уточнення, розширення та 

продовження. При уточненні відбувається пояснення певних деталей тексту чи 

зображення, конкретизуються деталі зовнішності або одягу героїв, обстановка 

помешкань. Сюди також належать випадки дейксису, для декодування яких 

необхідні посилання на зображення. Відношення розширення включають різні 

обставини (часу, місця, способу, причини), а при продовженні зображення містить 

інформацію, яка відсутня в текстовому фрагменті, або навпаки. Важливою рисою 
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взаємовідношень між текстом та ілюстрацією є те, що як зображення може 

модифікувати текст, так і навпаки, текст може уточнювати, розширювати та 

продовжувати зображення. 

Ще одним мультимодальним наративом є комікс. Особливістю коміксів або 

графічних романів є те, що основна увага в них зосереджена на графічних 

зображеннях. Події в коміксі передаються як наратором (екстрадієгетичним або 

інтрадієгетичним), так і без участі наратора за допомогою зображень. Слова 

екстрадієгетичного наратора розміщуються переважно в наративних віконцях, а 

інтрадієгетичного – в мовних бульбашках та хмаринках з думками. Характерною 

рисою коміксів є широке використання ономатопеї, яка передає як емоції мовця, так 

і звуки навколишньої дійсності. Лінеарність темпоральної структури коміксу 

порушується ретроспективними кадрами, що містять згадки про минуле персонажів і 

виконані в іншій кольоровій гамі, а також суб’єктивними світами їхніх мрій.  

Важливим структурним елементом коміксу є міжкадровий перехід. 

Переважання певних типів переходів залежить від низки факторів: динаміки оповіді, 

кількості діалогів тощо. Кількісний аналіз міжкадрових переходів в аналізованих 

коміксах продемонстрував, що найбільшу кількість становлять переходи від дії до 

дії. 

Трансмедіальне порівняння класичних казок та коміксів, які є їх 

трансформованими варіантами, може здійснюватися шляхом виявлення крос-

модальної когезії. Для цього застосувуються когезивні ідентифікаційні ланцюжки, 

елементи яких можуть належати до візуального та вербального модусів. Як свідчить 

аналіз, кількість когезивних ланцюжків в коміксах та класичних першоджерелах 

відрізняється, що пов’язано з домінантними наративними елементами, які фігурують 

в кожній з оповідей. 

Цифрові адаптації традиційних казок завдяки використанню різних медіа 

змінюють природу казкового наративу, вони передбачають занурення, 
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інтерактивність, наявність альтернативних шляхів розвитку сюжету, надають 

можливість читачеві брати участь у створенні наративу.  

Цифрові казки Д. Лейшман є мультимодальними наративами, в яких різні 

канали – візуальний, вербальний і звуковий – взаємодіють, утворюючи наративне 

значення. Головна роль у розгортанні оповіді належить візуальному модусу. 

Інтермодальна когезія виникає між наративними елементами цифрової казки, такими 

як персонажі, об’єкти та дії, вираженими за допомогою візуальних, вербальних і 

звукових засобів. Проведений аналіз продемонстрував, що методи 

мультимодального аналізу, розроблені для кінонаративів (зокрема, виявлення 

співвідношень між послідовностями кадрів в плані проекції, таксису, темпорально-

просторових відношень [Bateman], побудова ідентифікаційних когезивних 

ланцюжків [Tseng]), можуть застосовуватись до цифрових наративів. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Сучасні літературні казки з трансформованим класичним сюжетом є 

особливим феноменом з властивими їм структурно-композиційними та лінгво-

стилістичними характеристиками. Вони увібрали в себе кращі традиції літературної 

та фольклорної казки, адаптувавши їх до потреб часу та суспільства.  

Серед основних жанрових ознак фольклорної казки дослідники виділяють 

епізодичну структуру, невизначене місце дії, наявність чарівних елементів, 

схематичність персонажів, подолання головними героями перешкод, щасливе 

закінчення, використання клішованих формул, повторів та цифрового символізму. 

Літературна казка спирається на жанрові архетипи фольклорної казки, проте 

відрізняється більшою деталізацією оповіді, психологічною глибиною персонажів, 

ускладненням чарівно-казкового хронотопу.  

Існують різноманітні підходи до дослідження казки, серед яких історико-

географічний (А. Аарне, С. Томпсон, Х.-Й. Утер), структуралістський (В.Я. Пропп, 

А.Ж. Греймас, С. Томпсон, Є.М. Мелетинський), психоаналітичний (М.-Л. фон 

Франц, Б. Беттельхейм), феміністичний (М. Ліберман, С. Гілберт та С. Губар). 

Виникнення літературної казки в Європі пов’язане з іменами таких 

письменників, як італійці Дж. Ф. Страпарола, Дж. Базіле, французькі казкарки  

мадам д’Онуа, мадам де Мюра, мадемуазель де ля Форс. Визнаними класиками 

казкового жанру є Шарль Перро, автор збірки «Історії і казки давніх часів» (1697 р.), 

та брати Грімм –  автори «Дитячих та сімейних казок» (1812 р.). Аналіз сучасних 

казкових трансформацій продемонстрував, що у переважній більшості з них як 

прецедентні тексти використовуються класичні казки Ш. Перро та братів Грімм, 

проте зустрічаються також і менш відомі варіанти (зокрема, в серії казок про Сплячу 

красуню поширеними є посилання на казку Дж. Базіле «Сонце, Місяць і Талія»). 

Сучасна літературна казка увібрала в себе основні риси літератури 

постмодернізму, зокрема, такі, як колаж, фрагментарність,  гібридизація або 

змішування жанрів, інкорпорація в текст казки елементів критичної літератури та 
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наративів з інших галузей знань, «перекладання» традиційних казок професійним 

жаргоном, як це відбувається в юридично коректних казках Д. Фішера. 

Саморефлексивні коментарі персонажа про своє місце в конкретному творі та в 

літературі взагалі, роздуми щодо місця наративу в художній системі є яскравим 

прикладом метапрози. Для постмодерністських казок характерним є широке 

використання графічних засобів, експериментування з простором сторінки. Завдяки 

подібній візуалізації відбувається розширення рамок наративу. Зменшенню 

схематичності оповіді та створенню комічного ефекту сприяють такі важливі 

елементи постмодерністської естетики, як пародія та іронія, які проявляються в 

текстах казок в пародійних перифразах, промовистих іменах, травестії та 

використанні прийомів логіко-лінгвістичної інконгруентності. 

Класична казка базується на багатьох умовностях, які викликають певні 

очікування у читачів. Постмодерністські казки не виправдовують цих очікувань, 

насамперед, завдячуючи особливостям своєї наративної структури, візуальному 

стилю та іншим компонентам, що відображають непередбачуваність постмодерного 

світу. 

Казковому жанру властивий динамізм і здатність до модифікацій, які 

відбуваються як у міжжанровій площині, що призводить до появи таких утворень, як 

казкова поема, казкова повість тощо, так і сюжетних трансформацій. Літературна 

казка зазнала численних трансформацій класичних сюжетів, причому особливого 

поширення ці процеси набули наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Сьогоднішні казкові 

трансформації не лише активують численні інтертекстуальні зв’язки, а й мають 

трансмедіальний характер як такі, що вийшли за межі літературного наративу й 

відтворюються у кінофільмах, коміксах, цифрових текстах, відео іграх тощо. 

Характерною рисою сучасних казок є трансформації традиційних казкових 

мотивів, зокрема, мотиву жорстокої мачухи, триразового відвідання балу, 

пробудження героїні після поцілунку принца, приміряння черевичка. 
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Сучасні модифікації класичних казок відрізняються широким розмаїттям 

наративних форм та ролей персонажів. Деякі казкові адаптації зберігають структурні 

та стилістичні риси традиційних казок, але модифікують їх зміст шляхом зміни 

традиційних ролей, випущення або додавання певної інформації. Багато сучасних 

казок вимагають активних читацьких стратегій і надають можливість для різних 

інтерпретацій. Закінчення сучасних казок є досить несподіваними і неочікуваними, 

що дозволяє авторам маніпулювати очікуваннями читачів. 

У сучасних казках, на відміну від традиційних, набувають конкретизації 

просторово-часові відносини, здійснюється прив’язка до певних географічних і 

культурних реалій. Часові рамки творів, як правило, прямо не визначені (за 

незначними винятками), проте часто наратив містить непрямі індикатори часу дії. 

Іншою характерною рисою сучасних казок є відмова від всевідаючого оповідача і 

ведення розповіді від імені головної героїні або другорядних персонажів класичних 

казок. Подібні новації надають оповіді психологічної глибини, пояснюють 

мотивацію певних вчинків і позбавляють персонажів схематичності. 

Загальною тенденцією є перегляд традиційних гендерних стереотипів: сучасні 

героїні з наївних та безпомічних перетворюються на безстрашних, розумних та 

впевнених у власних силах. Не бажаючи бачити себе в традиційній ролі жертви, 

вони намагаються самостійно змінити власне життя, демонструючи при цьому 

активність, рішучість і наполегливість. Аналіз матеріалу дозволив виявити дві 

протилежні тенденції: з одного боку, переглядається традиційна негативна роль 

деяких персонажів (вовка, мачухи, зведених сестер), при цьому авторами надається 

мотивація їх вчинків, і навпаки, перетворення традиційно позитивної головної 

героїні у деяких казках на негативного персонажа. 

Невід’ємною рисою сучасної казки є інтертекстуальність. Інтертекстуальний 

характер літературної казки закладений в самій її природі, адже в її основі лежить 

прототипічна модель фольклорної казки. До засобів інтертекстуального зв’язку 

сучасних казок з прецедентними текстами належать марковані та немарковані 
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цитати, квазіцитати, алюзії. Посилання на традиційну казку може міститися у таких 

компонентах паратексту, як заголовок, підзаголовок, передмова. Досить 

поширеними є інтертекстуальні посилання на головних героїв традиційних казок, 

причому їх імена можуть як зберігатися, так і модифікуватися. Іншими індикаторами 

інтертекстуального зв’язку стають алюзивні реалії, за якими можна безпомилково 

визначити прецедентний текст. У більшості казкових інтерпретацій будь-які 

формальні посилання на першоджерело відсутні, адже припускається, що читачі і 

так знайомі з традиційними казковими сюжетами. 

На когнітивному рівні процес побудови інтертекстуальних зв’язків читачами 

відбувається за допомогою інтертекстуальних фреймів, які утворюються при 

ідентифікації однакової лексичної одиниці або когнітивних синонімів в 

оригінальному і прецедентному текстах. При побудові інтертекстуальних фреймів, 

пов’язаних з іменами персонажів, когнітивні моделі читачів, які базуються на 

сприйнятті казкових персонажів класичних творів, часто не співпадають з 

характеристиками, якими цих персонажів наділяють сучасні автори. 

Сучасні літературні казки відзначаються низкою жанрових трансформацій. 

Зокрема, зазнає суттєвих змін чарівне оточення, деякі казкові трансформації 

характеризуються співіснуванням фантастичних та реалістичних елементів, 

подекуди навіть важко провести грань між реальністю і фантазією. Окремі 

традиційні чарівні мотиви отримують раціональне пояснення (наприклад, у сучасних 

казках про Сплячу красуню). Для сучасних казок поширеною стратегією є прив’язка 

до певних географічних і культурних реалій, наявність прямих та непрямих 

індикаторів часу. Вони не завжди мають щасливе закінчення, інколи авторами 

пропонуються альтернативні варіанти закінчення. 

На зміну традиційному оповідачу приходить розповідь від першої особи, яку 

ведуть як головні, так і другорядні герої. Повтори з варіаціями, нелінійна оповідь, 

альтернативні шляхи розгортання сюжету – усі ці прийоми перетворюють текст 

казки на своєрідну гру для читачів, які повинні самостійно інтерпретувати і 
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реконструювати оповідь. Герої постмодерністських казок є більш комплексними 

персонажами, які демонструють емоції та дають оцінку власної ролі в розгортанні 

сюжету.  

Структурний аналіз свідчить про те, що не всі сюжетні функції мають 

відповідники в прецедентних текстах класичних казок. Разом з тим навіть однакові 

сюжетні функції можуть мати різне наповнення в творах з класичним та 

трансформованим сюжетом. До деяких казкових інтерпретацій, зокрема 

метапрозових, класифікація сюжетних функцій В.Я. Проппа взагалі незастосовна. У 

сучасних літературних казках традиційні початкові та фінальні формули 

використовуються як маркери інтертекстуального зв’язку з прецедентним текстом, 

проте зазнають семантичних трансформацій. Перефразування фінальних формул 

відповідає експериментаторському характеру постмодерністської казки. Автори 

сучасних казок досить рідко звертаються до такого композиційного прийому, як 

повтор. Інші зміни в композиційній структурі казок знайшли вираження у наявності 

таких паратекстуальних елементів, невластивих для традиційної казки, як передмова 

та епілог. 

У сучасних казках переглядаються стереотипи щодо різних аспектів 

функціонування казкових героїв та героїнь. Однією з популярних стратегій боротьби 

з патріархальною моделлю репрезентації в традиційних казках є зміна гендерних 

ролей персонажів (наприклад, перетворення Червоної Шапочки на червоного 

вовчика, Попелюшки на принца Синдерса). Іншою стратегією є зміна традиційних 

характеристик представників різних статей, а саме поява сильних активних героїнь 

та невпевнених у собі героїв.  

Квір-теорія, предметом якої є особливі, нетрадиційні форми сексуальної 

поведінки, може застосовуватися до аналізу та інтерпретації літературних творів, 

зокрема казок. Квір-інтерпретації проливають нове світло на масив казкових творів, 

у яких представлені нетрадиційні форми сексуальної самоідентифікації персонажів, 

дають нове прочитання прецедентним казковим текстам та змінюють читацькі 
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очікування щодо природи казки. Зображення одностатевих відносин дає можливість 

почути голоси, які замовчувалися в традиційних казках, крім того, нове прочитання 

отримують казки, у яких гомосексуальні мотиви виражені імпліцитно. 

Гендерно марковані номінації, що використовуються сучасними авторами при 

моделюванні жіночого образу Попелюшки та чоловічого образу Принца, мають 

низку особливостей. Згідно з нашим дослідженням, образ Попелюшки 

репрезентований переважно метафоричними номінаціями з таких концептуальних 

сфер, як «артефакти», «природні явища», «рослини», «тварини», «міфічні істоти». В 

описі Принца переважають природні номінації, які передають інтелектуальні якості 

та риси характеру персонажа. Позитивну оцінку отримують, серед інших, такі якості 

Попелюшки, як привабливість і загадковість, і соціальні ролі Принца. Негативно 

оцінюються пасивність, підпорядковане становище, механічність дій Попелюшки та 

інтелектуальні якості Принца. 

Казка завдяки багаторазовому переповіданню набуває статусу певної 

універсальної вигаданої конструкції, текстового світу, який використовується в 

певній культурі, незалежно від того, чи знайомі з ним читачі конкретного твору. 

Арсенал засобів когнітивної поетики дозволяє порівнювати текстові світи 

традиційної та сучасної казки. При такому аналізі простежується їх 

інтертекстуальний характер, проте виявляється низка відмінностей щодо 

тематичного фокуса, стилістичного забарвлення, видів конфліктів, які існують між 

текстовими світами та спричиняють розвиток сюжету. У багатьох сучасних казках на 

перший план виходить індивідуальність головних героїв, їхні думки та особисті 

переживання. 

Теорія текстових світів передбачає використання різноманітних модальних 

світів. Аналіз текстових світів казкової повісті Д. Бартелма «Білосніжка» виявив, що 

більше половини модальних світів складають епістемічні (52%), модальні світи 

бажання та абілітивні представлені однаковою кількістю (по 18%), найменше було 

виявлено деонтичних світів (12%). 
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До аналізу літературних казок із трансформованим сюжетом може ефективно 

застосовуватися теорія концептуальної інтеграції. У цьому випадку текст казки 

представляє собою змішаний простір, утворений з двох вихідних просторів: 

класичного тексту казки та простору, який охоплює сучасні реалії. Порівняльний 

аналіз компонентів змішаного та вихідних просторів дозволяє виявити відношення 

ідентичності, подібності та контрасту, простежити інтертекстуальні зв’язки казки з 

трансформованим класичним сюжетом та сприяє глибшому розумінню процесу 

створення текстових світів читачами. Окрім того, відбуваються процеси доповнення 

та розвитку змішаного простору, які вимагають від читача додаткових або 

специфічних знань. 

Доволі поширеною рисою є включення до художнього простору сучасних 

казок газетних заголовків, згадок про реальних історичних персоналій та історичних 

фактів, завдяки чому відбувається розмивання меж між вигаданим і реальним світом. 

Сучасним трансформаціям казкових сюжетів притаманні такі риси, як транспозиція, 

при якій змінюється просторово-часовий відрізок оповіді, та розширення, коли 

відбувається розсунення меж художнього простору шляхом заповнення 

інформаційних пробілів, створення передісторії у вигляді пріквелів та продовження 

оповіді у формі сіквелів. 

Застосування наратологічних підходів до сучасних літературних казок та їх 

традиційних варіантів дозволяє порівняти типи нараторів та фокалізаторів, 

особливості передачі точки зору, створення образів персонажів тощо. Сучасні казки 

з трансформованим сюжетом суттєво відрізняються від класичного варіанту за 

низкою параметрів. Фокалізація в них здійснюється переважно внутрішнім 

фокалізатором, який часто передає точку зору героїні, на відміну від зовнішнього 

фокалізатора у традиційних казках. Замість екстрадієгетичного наратора у 

переважній більшості творів сучасних авторів інтрадієгетичні, гомодієгетичні та 

автодієгетичні наратори, які беруть безпосередню участь у подіях і розповідають 

власну історію.  
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Перехід традиційних друкованих текстів у кіно формат є прикладом 

трансмедіальності, що супроводжується зміною медіума. Для аналізованих 

кінофільмів з казковим сюжетом характерна перемінна фокалізація, при якій 

фокальна точка зору переміщується від одного внутрішнього фокалізатора до іншого, 

а також переважання фабульного часу над сюжетним при наративному еліпсисі та 

короткому викладі подій, що досягається за допомогою монтажу та прискорених 

кадрів. 

Однією з тенденцій останніх років є широке застосування мультимодального 

підходу до дискурсів, в яких взаємодіють два чи більше семіотичних модуси, до 

яких належать кінофільми, книжки-картинки, ілюстровані книжки, комікси, цифрові 

казки тощо.  

Мультимодальний аналіз кінофільму передбачає, з одного боку, його поділ на 

синтагми (сцени, послідовності тощо), а з іншого – розгляд відношень між окремими 

кадрами у ракурсі проекції, таксису (паратаксис або гіпотаксис) та просторово-

часового плану. Подібна синтагматично-парадигматична організація кінодискурсу 

відіграє важливу роль в процесі його розуміння глядачами. 

 Між наративними елементами кінофільму, такими як персонажі, об’єкти та дії, 

вираженими крос-модально, тобто за допомогою візуальних, вербальних і звукових 

засобів, існує інтермодальна когезія. Когезивний аналіз кінофільму передбачає 

виявлення ідентифікаційних ланцюжків і ланцюжків дій, а також дослідження 

способів їх взаємодії між собою. Поєднання когезивного аналізу з іншими підходами 

сприяє комплексному вивченню кінонаративу як одного з основних компонентів 

мультимодальних досліджень. 

Мультимодальні підходи до книжок-картинок та ілюстрованих книжок 

включають аналіз візуальних і вербальних компонентів та взаємовідношень між 

ними. Ілюстрації, як і будь-які інші семіотичні системи, можуть розглядатися на 

ідеаційному, інтерперсональному та текстуальному рівнях. Ідеаційна система 

значення включає дії, персонажів та обставини. Інтерперсональна система охоплює 
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низку аспектів, пов’язаних із взаємодією між читачем і персонажами, зокрема, 

залежність ставлення читача до персонажа від того, під яким кутом зображено 

останнього, чи він дивиться прямо в очі тощо. Вибір кольорів відображає емоційні 

стани персонажів, а ілюстрації, виконані в обмеженій палітрі, підкреслюють 

відірваність від реальності та ізоляцію головних героїв. Важливими елементами 

текстового значення є обрамлення ілюстрації, яке, як правило, посилює емоційний 

вплив зображення, а також збалансований або незбалансований фокус ілюстрацій 

(поєднання на одному розвороті крупного плану персонажа й маленької фігури, 

зображеної вдалині). Найбільша інтеграція між словами та зображеннями виникає 

при розміщенні тексту на самих ілюстраціях.  

 Проведене дослідження продемонструвало, що серед найбільш поширених 

відношень між текстом та ілюстрацією, характерних для казкового наративу, 

виділяються відношення уточнення, розширення та продовження. При уточненні 

відбувається пояснення певних деталей тексту чи зображення, конкретизуються 

деталі зовнішності або одягу героїв, обстановка помешкань. Відношення 

розширення включають різні обставини (часу, місця, способу, причини), а при 

продовженні зображення містить інформацію, яка відсутня в текстовому фрагменті, 

або навпаки. Важливо наголосити на тому, що як зображення може модифікувати 

текст, так і навпаки, текст може уточнювати, розширювати та продовжувати 

зображення. 

Комікси, або графічні романи, є мультимодальним наративом, у якому основну 

увагу зосереджено на візуальному компоненті, тобто графічних зображеннях. Події в 

коміксі передаються як наратором (екстрадієгетичним або інтрадієгетичним), так і 

без участі наратора за допомогою зображень. Лінеарність темпоральної структури 

коміксу порушується ретроспективними кадрами, що містять згадки про минуле 

персонажів і виконані в іншій кольоровій гамі, а також суб’єктивними світами їхніх 

мрій. Важливим структурним елементом коміксу є міжкадровий перехід. Кількісний 
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аналіз міжкадрових переходів в аналізованих коміксах засвідчив, що найбільшу 

кількість становлять переходи від дії до дії (36%). 

Мультимодальний аналіз коміксів, а також порівняння класичних казок та 

коміксів, які є їх трансформованими варіантами, може здійснюватися шляхом 

виявлення інтермодальної когезії. Для цього застосувуються когезивні 

ідентифікаційні ланцюжки, елементи яких можуть належати до візуального та 

вербального модусів. Проведений аналіз продемонстрував більший арсенал 

когезивних ланцюжків, характерний для коміксів, що пояснюється розширенням 

наративних рамок оповіді порівняно з класичною казкою. 

Цифрові трансформації традиційних казок завдяки використанню різних медіа 

змінюють природу казкового наративу, вони передбачають занурення, 

інтерактивність, наявність альтернативних шляхів розвитку сюжету, надають 

можливість читачеві брати участь у створенні наративу. Цифрові казки Д. Лейшман 

є мультимодальними наративами, в яких різні канали – візуальний, вербальний і 

звуковий – взаємодіють, утворюючи наративне значення. Головна роль у розгортанні 

оповіді належить візуальному модусу. Методика мультимодального аналізу 

цифрових наративів, подібно до книжок-картинок, ілюстрованих книжок і коміксів, 

включає побудову ідентифікаційних ланцюжків. Крім того, до цього типу наративу 

можна застосовувати інші методи, розроблені для кінонаративів (зокрема, виявлення 

співвідношень між послідовностями кадрів в плані проекції, таксису, темпорально-

просторових відношень [Bateman]).  

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в розширенні досліджуваних 

типів мультимодальних казкових дискурсів, зокрема, аналізі відео ігор, 

мультиплікаційних фільмів, створених за мотивами класичних казок. Крім того, 

вважаємо доцільним проведення порівняльного аналізу не лише трансформованих 

варіантів казок в різних медіа з їх класичними відповідниками, а й трансмедіальних 

компаративних досліджень, в яких фігурують лише трансформовані наративи 

(наприклад, кінофільмів і коміксів). 
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Додаток А 

Просторово-часові та інші трансформації сучасних казок 

Таблиця А.1 «Червона Шапочка» 

Місце дії Лондон [596], Нью-Йорк [624], Лос-Анджелес [564], 

Новий Орлеан [690], Чикаго [728], Силіконова долина 

[619], Сан-Сальвадор [550], місцевість біля Бремена 

[698], Кемп-Девід (США) [611]. 

Час дії Часи хрестових походів [723], ХХ ст. [564; 596; 690; 

691].  

Персонажі:  

Червона Шапочка Володарка чорного поясу з карате [704], перевертень 

[691], лесбіянка [619], супергероїня [611]. 

Вовк Вовк-вегетаріанець [619], герцог, який живе в замку 

[721], вовкулака [579], самка доісторичного звіра [617], 

професор, який після укусу вовка перетворився на 

вовкулаку [611]. 

Бабуся Хвора на рак захисниця тварин [619], любителька пива 

Гіннесс [652], колишня оперна співачка, яка б’є онучку 

[721], «Ганнібал Летчер» [691], вовкулака [656], 

президент США [611]. 

Оповідь від імені: Червоної Шапочки [711; 564; 570; 691]; 

 вовка [698; 713; 697];  
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 бабусі [638; 631; 710]. 

Вміст кошика “meatballs, pizza and a six-pack” [695, c. 279], “finger 

foods, breads, chips, dips, nuts, Hostess Ho-Hos” [619, c. 

333], “three hogs’ heads, two pints of rendered lard, two 

quarts of applejack, and two loaves of wrinkled bread” [721, 

c. 262], “the medicine and the bag of muffins” [617, c. 78], 

“hot meals packed into Keepithot plastic boxes” [691, 

c. 198], “Sesame Noodles, Hot and Sour Soup, and Kung 

Pao Tofu” [708, c. 49]. 

 

Таблиця А.2 «Попелюшка» 

Місце дії Люксембург [671], Гарлем (Голландія) [667]. 

Час дії XVII ст. [667]. 

Чарівні помічники Пташки [654; 577; 735; 702], дерево [634], незнайома 

жінка [604; 564], чоловік [618], оглядач журналу [562], 

актриса Джоан Ріверз [671], хрещена нінзя [590]. 

Оповідь від імені: Попелюшки [627; 629; 604; 634; 601]; 

 принца [617]; 

 мачухи [552; 669; 631; 614]; 

 зведеної сестри [552; 571; 667]. 

Черевички Glass slippers [569; 618; 617; 609; 627; 564; 601], 

sorcerous glass shoe [654], grass slippers [735], fur slippers 
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[625], glass katana sword [590]. 

 

Таблиця А.3 «Білосніжка» 

Місце дії Нью-Йорк [555; 603; 612], Лос-Анджелес [670], Лондон 

[620; 663], Монтефіоре (Тоскана, Італія) [665].   

Час дії 1962 р. [620], 1613 p. [600], XVI ст. [665].   

Персонажі:  

Білосніжка Циркова гімнастка [655], співачка в нічному клубі [612; 

620], холоднокровна вбивця [637] 

Гноми Циркові акробати [655], сніговики [595], жирафи [666], 

інопланетяни [548], самураї [637], монахи [603], 

музиканти [620], роботи [709]. 

Мачуха Королева злочинного світу [612], поп співачка [548], 

бізнес леді [603], королева Техносвіту [709]. 

Оповідь від імені: Білосніжки [707; 734; 604; 620]; 

 гномів [631; 664; 600]; 

 мачухи [706; 617; 552; 616; 614]; 

 принца [685; 592]; 

 мисливця [546]. 
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Таблиця А.4 «Спляча красуня» 

Місце дії Монреаль [559], Чатоква Фоллз, штат Нью-Йорк [681], 

Чевіот Хіллз, Шотландія [593], La Jolla, San Diego [670], 

Лондон [621], Нью-Йорк, Освего, штат Нью-Йорк, 

Лодзь, Хелмно [732], Київ, Карпати, Сірак’юс, штат 

Нью-Йорк [575]. 

Час дії 1818 p. [605], ІХ ст., 1990-і роки [575], 20 червня [621]. 

Персонажі:  

Sleeping Prince  [649; 605]. 

Оповідь від імені: Сплячої красуні [580; 604; 621; 631]; 

 принца [567; 593; 631]; 

 феї [732]. 

Сон  Кома після аварії [681], кома після прийому певного 

лікарського засобу [609; 567], пост наркотичний стан 

[564; 715]. 

Прокляття  “a hundred years of journeys, of adventures – of freedom” 

[658, c. 144], “fall in love with a handsome prince and live 

happily ever after” [586, c. 22].  
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Таблиця А.5 «Синя Борода» 

Місце дії Торонто [551], Цюріх [613], Лос-Анджелес [564], 

Бретань [579], замок у сорока кілометрах від Парижу 

[554].  

Час дії 1910 p. [554], 2-а пол. ХХ ст. [564; 566]. 

Персонажі:  

Оповідь від імені: Синьої Бороди [566]; 

 дружини Синьої Бороди [566; 680]; 

 удови Синьої Бороди [566]; 

 прибиральниці в замку [566]; 

 тюремного охоронця [566]; 

 меча [566]. 
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Додаток Б 

Ілюстрації з сучасних казкових наративів 

  Рис. Б.1 

 Рис. Б.2 
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Рис. Б.3 
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Рис. Б.4 
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Рис. Б.5 
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Рис. Б.6 
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