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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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, 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. 

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 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 розглядаються 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.  
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Характерною рисою казок у ХХІ ст. є їх трансмедіальність, тобто вихід за 

межі літературного наративу й відтворення 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, 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. 

Якщо літературні казки Ш. Перро та братів Грімм відображають 

патріархальні цінності й демонструють упереджене ставлення до головної героїні, 

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

феміністична критика займається дослідженням ґендерних 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. 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. 
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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 

трансформацій за межі літературних творів і перетворення їх на трансмедіальні 

явища супроводжуються підвищеним інтересом до трансмедіальних та 

мультимодальних досліджень. Окрім того, існує необхідність теоретичного 

обґрунтування 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. 

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, ґендерних 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), обґрунтувати доцільність їх 

застосування; 

 відстежити сюжетні модифікації, яких зазнали класичні казки 

Ш. Перро та братів Грімм у наш час; 

 визначити інтертекстуальність сучасних літературних казок; 



4 

 

 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 ґендерних ролей персонажів, виявити ґендерно 

марковані номінації; 

 виокремити текстові світи 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; 

 встановити взаємодію між текстом та ілюстраціями в сучасних 

літературних казках, виявити найпоширеніші відношення між ними; 

 розкрити специфіку кінонаративу, коміксів і цифрового наративу як 

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

візуальний, вербальний та звуковий канали взаємодіють у 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 структурно-композиційні, семантичні, ґендерні 

та інші жанрові трансформації, яких зазнали класичні казки Ш. Перо 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 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 наративів.  

Наукова новизна полягає у комплексному аналізі жанрових характеристик 

сучасного казкового наративу та розробці методики його дослідження. 
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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, ґендерні 

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. 

На захист виносяться наступні 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 англомовна 

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 

інтертекстуального зв‘язку сучасних англомовних казок з прецедентними 

текстами належать марковані та немарковані цитати, квазіцитати, алюзії.  
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4. Сучасні англомовні літературні казки відзначаються низкою жанрових 

трансформацій. Зокрема, зазнає суттєвих змін чарівне оточення, деякі казкові 

трансформації характеризуються співіснуванням фантастичних і 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 і 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 англомовних 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 паратекстуальних елементів, невластивих 

для традиційної казки, зокрема передмови та епілога. 

6. Однією з популярних стратегій боротьби з патріархальною моделлю 

репрезентації ґендеру в традиційних казках є зміна ґендерних 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 ґендерно марковані 

номінації. 

7. Порівняльний аналіз текстових світів з класичної та сучасної англомовної 

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 англомовних 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 

багатьох творах сучасних авторів інтрадієгетичні, гомодієгетичні та 

автодієгетичні наратори, які беруть безпосередню участь у подіях і розповідають 

власну історію.  
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9. Серед найбільш поширених відношень між текстом та ілюстрацією, 

характерних для англомовного 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 англомовних казкових наративів виявляється 

у взаємодії двох або більше семіотичних модусів (візуального, вербального та 

звукового) в процесі утворення значення. Між елементами мультимодальних 

наративів (персонажами, 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, лінгвістики тексту, 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. 

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.), на 37 Всеукраїнських і 

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 «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, 
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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.), 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 Бураго «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 
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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 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. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

 

 

У вступі обґрунтовано 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 англомовних літературних казках. Визначено 

методологічні засади дослідження сучасних літературних казок, які включають 

когнітивні підходи, наратологічний і мультимодальний аналіз. 

Серед вчених існують розбіжності щодо визначення казки, її облігаторних 

та факультативних характеристик. 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. Низка вчених називає настанову на вигадку 

головною жанровою ознакою казки.  

Більшість науковців визначають літературну казку через жанрові ознаки, 

зв‘язок з фольклорними джерелами та місце в літературному процесі. Літературна 

казка ілюструє ідею М.М. Бахтіна про оновлення «пам‘яті жанру», адже в ній 

оновлюються жанрові архетипи фольклорної казки. До основних носіїв «пам‘яті 

жанру» дослідники, зокрема М.Н. Липовецький і Н.Н. Большакова, відносять 



10 

 

чарівно-казковий хронотоп та ігрову атмосферу. Невід‘ємною характеристикою 

літературної казки є її інтертекстуальний зв‘язок з фольклорною казкою. 

Л.В. Овчинникова зазначає, що літературна казка відрізняється особливими 

взаємозв‘язками між чарівністю та реальністю, більшою деталізацією оповіді, 

спробами надати психологічної глибини характерам, зміною хронотопу в бік 

ускладнення. Статичність казки як певної моделі, що уособлює жанрові ознаки, 

поєднується з її динамізмом і здатністю до модифікацій, що яскраво 

демонструють сучасні літературні казки. 

Існують різні підходи до дослідження казки. У рамках фольклорно-

орієнтованого підходу представники фінської або історико-географічної школи 

(А. Аарне, С. Томпсон, Х.-Й. Утер) намагаються реконструювати оригінальну 

форму і прослідкувати історію кожного окремого типу казки шляхом збору, 

систематизації та аналізу усіх наявних її варіантів. Структуралістський підхід 

(В.Я. Пропп, А.Ж. Греймас) передбачає виявлення структурних компонентів 

фольклорної казки. Символізм казок, які представляють найпростіші архетипи, є 

основним предметом аналізу прибічників психоаналітичного підходу (М. Л. фон 

Франц, Б. Беттельхейм). Феміністичний підхід (М. Ліберман, С. Гілберт та 

С. Губар) пов‘язаний з дослідженням ґендерних питань у казковій традиції. 

Дж.Зайпс вважає, що одна з найкардинальніших трансформацій класичної казки 

була здійснена представниками феміністичного руху. 

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»).  

Більшість сучасних казок містять певні елементи постмодерністської 

естетики. Йдеться про фрагментарність, гібридизацію, колаж, метапрозу, пародію 

та іронію. Надзвичайно фрагментованою є казкова повість Р. Кувера 

«Шипшинка», у якій постійно переплітаються фрагменти снів головної героїні та 

різних історій, які їй розповідає фея, і які є трансформованими варіантами різних 

казок про Сплячу красуню. У казковій повісті Д. Бартелма «Білосніжка» 

знаходимо численні випадки використання колажу: 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 … . До цього додається експериментування з простором 

сторінки: нетрадиційне використання великих літер, шрифту, пробілів. У збірці 

«Політично коректні казки» Дж. Гарнера іронія проявляється в текстах казок у 

таких пародійних перифразах: дроворуб – ―log-fuel technician‖; гноми – “vertically 

challenged men”; мачуха, перевдягнена жебрачкою – ―chronologically gifted woman 

… apparently unfettered by the confines of regular employment‖, “economically 

marginalized woman”; отруєне яблуко – “chemically and genetically altered”, а 
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недуга, від якої страждає принц – «involuntary suspension from phallocentric 

activity”. Дж. Гарнер наділяє гномів промовистим іменем Seven Towering Giants. 

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. 

Серед сучасних когнітивних підходів до аналізу літературних текстів можна 

виділити когнітивну поетику, в якій для інтерпретації тексту застосовуються 

принципи когнітивної науки. Теорією, яка досліджує ментальні образи, які 

виникають у читачів в процесі читання твору, є теорія можливих світів (М.-

Л.Рьян, Є. Семіно). Згідно з цією теорією, будь-який текст можна розглядати як 

динамічну комбінацію текстового реального світу та альтернативних можливих 

світів. 

З теорією можливих світів пов‘язана теорія текстових світів (П. Верт, 

Дж. Гевінс). Згідно з цією теорією, будь-який дискурс можна розглядати на трьох 

взаємопов‘язаних рівнях. Перший рівень – дискурсивний світ, наступним рівнем є 

текстовий світ, який створюється учасниками дискурсу. Третій рівень у теорії 

текстових світів займають підсвіти, які створюються як учасниками дискурсу, так 

і героями текстового світу. Теорія концептуальної інтеграції (Ж. Фоконьє, 

М. Тернер) розглядає, як дві чи більше концептуальні структури, 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, в результаті чого виникає нова структура з новим 

змістом, яка вже не тотожна інформації, що міститься у вихідних просторах. 

Метою когнітивної наратології є дослідження наративів шляхом 

когнітивного моделювання. Важливим питанням, яке належить до сфери 

когнітивної наратології, є презентація свідомості в наративі, яка здійснюється за 

допомогою обрамлених наративів. М.-Л. Рьян під обрамленим наративом розуміє 

будь-яку оповідь, яка виникає в свідомості персонажа та відтворюється в 

свідомості читача. Групові або колективні думки, які одночасно виникають у 

невеликої (від двох осіб) групи персонажів в результаті спільно прийнятого 

рішення, розглядаються як сполучені (поєднані) обрамлені наративи. 

Трансмедіальна наратологія (Дж.-Н. Тон) трактує наративність як 

трансмедіальний феномен, характерний для різних медіа, і розглядає стратегії 

наративної репрезентації персонажів та їх світів у різних медіа. 

Однією з тенденцій останніх років є розвиток мультимодальних досліджень, 

спрямованих на вивчення різних семіотичних систем, за допомогою яких 

утворюється значення. Серед основних об‘єктів мультимодальних студій – 

кінофільми, ілюстровані книжки, цифрові наративи, комікси тощо. Автори 

мультимодального аналізу кінофільму Дж. Бейтмен і К.-Г. Шмідт 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. Ч. Ценг пропонує підхід з основним фокусом на крос-модальній когезії. 
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Цей підхід передбачає відстежування когезивно пов‘язаних персонажів, об‘єктів, 

типів дії в межах одного кадру та в різних кадрах, побудову ідентифікаційних 

ланцюжків і ланцюжків дій, а також аналіз їх взаємодії між собою. Низка останніх 

мультимодальних досліджень (Г. Кресс і Т. ван Левен, Р. Мартінек і А. Селвей) 

присвячена виявленню та аналізу взаємовідношень між текстом та ілюстраціями. 

Другий розділ «Класичні казкові сюжети та їх сучасні трансформації» 

містить аналіз трансформацій, яких зазнали такі класичні казки, як «Червона 

Шапочка», «Попелюшка», «Білосніжка», «Спляча красуня» та «Синя Борода» у 

творах сучасних англомовних авторів. Історичний шлях цих найпопулярніших  у 

світі казок 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). 

Казка про Червону Шапочку, яка виникла в усній народній традиції в часи 

Середньовіччя, а літературний варіант якої вперше з‘явився у 1697 р., 

залишається однією з найпопулярніших і, водночас, найбільш провокаційних 

казок, що обумовлюється темами, які піднімаються у творі, серед яких проблеми 

ґендерної ідентичності, жорстокості, сексуальності, які на різних рівнях доступні 

для розуміння і дітей, і дорослих. Твори про Червону Шапочку, написані у другій 

половині ХХ ст., можна розділити на три групи (Дж. Зайпс). До першої належать 

твори, в 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 традиційного сюжету й не виправдовують читацьких очікувань. 

Трансформації торкаються найвідоміших сцен, зокрема діалогу Червоної 

Шапочки з вовком. 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 і  переконливістю. 

Сюжет про Попелюшку є одним з найпопулярніших казкових сюжетів у 

світі. Англійська збирачка фольклору М. Кокс виділяє 345 різних варіантів казки 

про Попелюшку, а шведська дослідниця А. Рут у своїй книзі «Цикл казок про 

Попелюшку» називає більше, ніж 700 варіантів. 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 ґендерних 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. Мотив триразового відвідання і, відповідно, втечі з балу в багатьох 

сучасних казках не зберігся, і бал зазвичай проводиться лише один раз. 

Сучасні варіанти «Білосніжки» відрізняються розмаїттям трактувань 

образів героїв та іншими численними трансформаціями традиційного сюжету. 

Однією з головних рис традиційної казки є невизначений час та місце дії. 

Натомість, популярною стратегією сучасних авторів є конкретизація хронотопу.  
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Зазнає суттєвої трансформації низка мотивів, зокрема 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). Наприклад, у казковій повісті К. Доукі «Перед 

північчю» 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 (Dokey). 

 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 (Binchy) або відома актриса Джоан Ріверз (Mayer). Жорстокі 

гріммівські мотиви зустрічаємо у повісті Дж. Хайнса, де голуби викльовують очі 

мачусі та спотворюють обличчя однієї із зведених сестер. Сліпою залишається 

мачуха з повісті Г. Магвайра, а зведену сестру з оповідання М. Етвуд взувають у 

розпечені залізні черевики та поміщають у діжку, оббиту цвяхами. У повісті Т. Лі 

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 одна із зведених сестер – 

Шарлотта, – стає кульгавою після того, як її власна матір відрізала їй частину 

п‘ятки, а друга – Стася, – втрачає великий палець. 

Переглядаються традиційні ґендерні стереотипи: 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). 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): … 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 

(Coover). Принц не може знайти раціонального пояснення такої поведінки 

дружини, а Р. Кувер зі свого боку розвінчує невинно-ангельський образ 

Білосніжки. 

Жанрові трансформації казки про Сплячу красуню торкнулися як 

структурних компонентів казки, так і наративних стратегій, стосунків між 

автором і читачем. Набувають конкретизації просторово-часові відношення, деякі 

традиційні чарівні мотиви отримують раціональне пояснення. Для сучасних казок 

про Сплячу красуню характерна також зміна традиційних ролей, використання 

метапрозових стратегій та несподівані закінчення. Багато трансформацій 

стосується 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). 

Класичний сюжет наповнюється сучасними реаліями й цілком правдоподібними 
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поясненнями певних подій (наприклад, сон героїні перетворюється на кому 

(Дж. Оутс, Д. Фішер, М. Блумлейн, А. Жера) або обумовлюється дією наркотиків 

(Ф. Блок, К. Свіфт). Традиційний 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»). Не всі казки 

мають щасливе закінчення, наприклад, деякі героїні казок про Сплячу красуню 

так і не прокидаються  (Дж. Костікян, М. Блумлейн). Зустрічаються випадки 

кардинальної зміни традиційних ролей персонажів, коли, наприклад, замість 

Сплячої красуні з‘являється Сплячий принц (К. Койа «Пробудження принца», 

Е. Доунер «Прекрасна дівчина Сомнуса»). 

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 і 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» дія відбувається в Торонто, в повісті М. Фріша 

«Синя Борода» – в Цюріху, в оповіданні Ф.Л. Блок «Кості» – у Лос-Анджелесі. 

Часові рамки творів, як правило, прямо не визначені (за незначними винятками), 

проте часто наратив містить непрямі індикатори часу дії. Наприклад, згадки таких 

реалій, як телевізор з великим екраном, листівки 3D в оповіданні Ф.Л. Блок 

«Кості» або мобільного телефону та комп‘ютера в поемі Д. Уіггет із збірки 

«Дружини Синьої Бороди» дозволяють ідентифікувати в їх героях наших 

сучасників. На зміну традиційному оповідачу приходить розповідь від першої 

особи, яку ведуть як головні, так і другорядні герої, зокрема Синя Борода 

(Hempstead), його остання дружина (Perry) або навіть його меч (Goddard). 

У третьому розділі «Інтертекстуальність і трансформації жанрових 

ознак, сюжетних і композиційних структур казки» на матеріалі англійської 

мови розглядаються засоби інтертекстуального зв‘язку сучасних казок з 

прецедентними текстами, трансформації жанрових ознак, структур сюжетного та 

композиційного рівня, а також ґендерні трансформації сучасних літературних 

казок.  

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. Не всі 

літературні казки мають інтертекстуальні зв‘язки з традиційними казками, деякі з 

них звертаються до менш відомих варіантів. Наприклад, британська письменниця 

А. Картер у своїй казці «Снігова дитина», яка є трансформованим варіантом 

«Білосніжки», звертається до Еленберзького рукопису – першої рукописної збірки 

казок братів Грімм. Особливістю варіанта казки «Білосніжка», зафіксованого в 

Еленберзькому рукописі, є те, що про дитину мріє не королева, а граф. Подібне 

бажання висловлює і граф в казці А. Картер. При подальшому розгортанні 

сюжету інтерпретація А. Картер перегукується з варіантом рукопису, зокрема 

намаганнями графині позбутися дитини, відрізняючись лише окремими деталями. 



15 

 

Окрім твору А. Картер, інтертекстуальні посилання на цей рукописний варіант 

казок братів Грімм знаходимо в казці В. Хофмана «Чорна як чорнило», казках 

І. Фетчера тощо. 

До засобів інтертекстуального зв‘язку сучасних казок з прецедентними 

текстами належать марковані та немарковані цитати, квазіцитати, алюзії. Цитати 

можуть виділятися не лапками, а курсивом: Grandmother, what big eyes you have … 

(Cross). Прикладом квазіцитати, тобто відтворення тексту у навмисне зміненому 

вигляді, є наступний уривок: “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.” (Yolen). 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.‟ (Holt) 

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 

пародійний ефект. Крім того, репліки містять перепитування, вигуки, що 

заповнюють мовну паузу, що робить їх більш наближеними до розмовної мови. 

Окрім цитат, інтертекстуальні зв‘язки встановлюються за допомогою 

алюзій. Це може бути згадка назви прецедентного твору чи імені автора, імен 

персонажів, окремих казкових реалій. 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 неважко 

встановити інтертекстуальне коріння таких героїв, як Little Red (Wheeler, Radford), 

Red, Big Bad (Shetterly), Bigbad (Rabe), Rosa Hood, Billy Wolf (Lanigan), Ashputtle 

(Carter), Near-Beauty (Beckett), No White (Crone), Snow-Drop (Lee).  

Часто інтертекстуальність виявляється вже на рівні заголовку, який 

сигналізує про те, що це казкова трансформація, і створює відповідні очікування у 

читачів. Заголовки сучасних казок можуть дослівно повторювати заголовки 

класичних казок (наприклад, «Шипшинка» (Coover, Yolen), «Синя Борода» 

(Barthelme, Frisch), містити експліцитні («Яйце Синьої Бороди» Atwood, 

«Синьобородий коханець» Oates) або імпліцитні (“Before Midnight” Dokey, “When 

the Clock Strikes” Lee) посилання на них. Одним із прийомів, які використовують 

сучасні автори казок, є вживання антонімічних до оригіналу конструкцій, 

наприклад, “Sleeping Ugly” (Yolen), “No White and the Seven Big Brothers” (Crone), 

“Black as Night” (Doman). Автори деяких творів з трансформованим казковим 

сюжетом стверджують, що саме їх варіант є точнішим та правдивішим, ніж 

попередні інтерпретації. Це проявляється на рівні заголовку («Прокляття 

тринадцятої феї: справжня історія Сплячої красуні» Yolen) або на рівні тексту: 
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This Little Red Riding Hood was the real, no-nonsense one, and this story is one-

hundred-to-a-nickel genuine (Ungerer). 

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. 

До жанрових трансформацій належать транспозиція та розширення 

(Л. Долежел), для яких характерні, відповідно, зміна просторово-часових відносин 

і розширення світу оповіді. Прикладом транспозиції є казка І. Редфорд «Little Red 

in the „Hood», дія якої відбувається в сучасному Нью-Йорку, а «Казка про 

хустинку» Е. Доног‘ю може розглядатися як розширення казки про Білосніжку, 

адже в ній розповідається історія мачухи Білосніжки до її одруження з батьком 

дівчини. 

Чарівне, надприродне оточення в сучасних казках зазнає суттєвих змін. У 

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). Певні характеристики героїв знаходять цілком сучасні 

пояснення. Наприклад, бабуся Червоної Шапочки з казки А. Мейнерт має 

незвично блискучі очі, великі вуха та рот, тому що носить контактні лінзи, 

слуховий апарат та зубні протези. 

Сучасні казки не завжди мають щасливе закінчення. Наприклад, казка 

Г. Філліпса «Червона Шапочка у викладі диктатора» після напруженої боротьби 

закінчується перемогою вовка, який з‘їдає Червону Шапочку (бабусю він з‘їв ще 

раніше). Інколи автором пропонуються декілька варіантів закінчення, і читачу 

надається змога вибрати один з них. 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. 

Структурний аналіз свідчить про те, що не всі сюжетні функції мають 

відповідники в прецедентних текстах класичних казок. Наприклад, у деяких 

сучасних казках про Попелюшку (Binchy) відсутня одна з ключових функцій – 

весілля, від якого героїня сама відмовляється, віддаючи перевагу успішній 

кар‘єрі. У творі А. Картер «Кривава кімната», навпаки, додається функція весілля, 

яка відсутня в класичній казці «Синя Борода». Разом з тим навіть однакові 

сюжетні функції можуть мати різне наповнення в творах з класичним та 

трансформованим сюжетом. До деяких казкових інтерпретацій, зокрема 

метапрозових («Синя Борода» М. Фріша), класифікація сюжетних функцій 

В.Я. Проппа взагалі незастосовна. 

Традиційні казки мають такі особливості композиційної структури, як 

початкові та фінальні формули, потрійні повтори тощо. У сучасних літературних 
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казках традиційні початкові формули зустрічаються значно рідше, ніж у 

фольклорних казках. 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. Ця казка є, за твердженням 

автора, політкоректною, тому для неї характерне специфічне написання слова 

жінка (‗wommon‘ без ґендерно маркованої частини ‗man‘). Традиційна казкова 

початкова формула часу ‗Once upon a time‟ використовується сучасними 

авторами, але в поєднанні із сьогочасними реаліями: 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 (Binchy). Ще 

одним видом початкових казкових формул, що зустрічаються в сучасних казках, є 

топографічні: At the edge of the forest, there is a small cottage (Delessert). In the 

middle of a stand of white birch sits a decaying pavilion (Yolen). Топографічні 

формули часто носять загальний, невизначений характер. Традиційні фінальні 

формули також зазнають трансформацій. Наприклад, сучасна Попелюшка 

збирається жити довго та щасливо, але не у шлюбі з принцом: 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 (Binchy).  

Характерним елементом казкового жанру є повтори, які відіграють важливу 

роль у композиційній побудові казки. Потрійні повтори характерні для деяких 

казок із збірки Е. Доног‘ю «Цілуючи відьму: старі казки в новій оправі». 

Наприклад, у «Казці про черевичок» головна героїня тричі їде на бал, а в «Казці 

про яблуко» мачуха тричі приходить в ліс до Білосніжки. Але загалом у сучасних 

казках повтори не є надто поширеними. 

Важливу роль в інтерпретації сучасних казок відіграє феміністична критика. 

Представники феміністичного руху використовують різні засоби, спрямовані на 

боротьбу з патріархальною моделлю репрезентації ґендеру, характерною для 

традиційних казок. Зокрема, йдеться про зміну ґендерних 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, предметом якої є особливі, нетрадиційні форми сексуальної 

поведінки, може застосовуватися до аналізу та інтерпретації літературних творів, 

зокрема казок. Квір-інтерпретації мовного матеріалу проливають нове світло на 

масив казкових творів, у яких представлені нетрадиційні форми сексуальної 

самоідентифікації персонажів, дають нове прочитання прецедентним казковим 

текстам та змінюють читацькі 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. Жіночий образ Попелюшки репрезентований 

переважно метафоричними номінаціями («артефакти» (porcelain doll, clockwork 
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ballerina), «природні явища» (fire, smoke), «рослини» (hothouse flower, root-bound, 

sun-starved cutting), «тварини» (intended prey, gazelle), «міфічні істоти» (financial 

wizard, witch, monster)), а також ситуативними (unpaid laborer, helper, advisor, 

diplomat), природними (beauty of the town) та метонімічними (ash-smudged 

Melchior, Al Jolson) номінаціями. Чоловічий образ Принца, в свою чергу, 

найчастіше характеризується природними (insensitive dullard, dim son) та 

індивідуально-психологічними (jerk, handsome playboy) 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 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‟).  

Четвертий розділ «Когнітивні та наратологічні підходи до аналізу 

сучасних казкових наративів» присвячений аналізу сучасних англомовних 

казок з використанням теорії текстових світів, теорії концептуальної інтеграції, а 

також виявленню їх наратологічних особливостей. 

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. 

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 співпадає (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%). 

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, аналіз змішаного простору тексту казки Ф. Френч 
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«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. Наприклад, у казці «Попелюшка» Г. Мейер і Т. Мейера 

героїня прибуває на бал у сукні від відомого дизайнера Оскара де ла Рента та 

черевиках від Гуччі, а їхній з принцем танець порівнюється з відомим танцем 

У. Турман і Д. Траволти з фільму «Кримінальне чтиво» режисера  К. Тарантино. 

Застосування наратологічних підходів до сучасних літературних казок та їх 

традиційних варіантів дозволяє порівняти типи нараторів і фокалізаторів, 

особливості передачі точки зору. Характерною рисою сучасних казок є те, що 

фокалізація в них здійснюється переважно внутрішнім фокалізатором, який часто 

передає точку зору героїні: 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 (Atwood). Внутрішня фокалізація обмежена простором, в якому знаходиться 

фокалізатор, та носить суб‘єктивний характер. 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. 

Важливим питанням, яке належить до сфери когнітивної наратології, є 

презентація свідомості в наративі. Групові або колективні думки, тобто думки, які 

одночасно виникають у невеликої групи персонажів в результаті спільно 

прийнятого рішення, у сучасних казках можуть бути представлені наративом 

гномів: Reluctantly, we agreed that Snow White should be returned to her home and to 

her father (Delessert). Важливою функцією такого типу думок є формулювання та 

підтримання групових норм та цінностей. 

Перехід традиційних друкованих текстів у кіноформат 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. Протягом останніх років у кіноіндустрії спостерігається 

поява великої кількості художніх фільмів, які є рімейками відомих класичних 

казок, серед яких фільм-казка «Зачарована» режисера К. Ліми, який аналізується в 

роботі. Аналіз фільму виявив зміну хронотопу і протиставлення казкового та 

реального світів, поєднання мотивів з різних класичних казок і фільмів, відхід від 

певних стереотипів щодо ґендерних ролей персонажів. Кінофільм містить безліч 

алюзій до попередніх кінофільмів У. Діснея, а також мотиви з таких класичних 

казок, як «Попелюшка», «Білосніжка» та «Спляча красуня». 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 



20 

 

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. 

 Застосування наратологічного інструментарію до аналізу художніх фільмів 

є доволі поширеною практикою останніх десятиліть (Д. Бордуел, С. Четмен, 

Х. Фултон). 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. 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. Важливим елементом наративної 

когезії у фільмах-казках є музичні лейтмотиви. 

У п‘ятому розділі «Сучасні казкові мультимодальні наративи» 

розглядаються сучасні казкові наративи, в яких відбувається взаємодія декількох 

семіотичних систем: ілюстровані казки, казки-картинки, цифрові казкові 

наративи, кінофільми з казковим сюжетом, комікси. Виявляються найбільш 

поширені відношення між текстом та ілюстрацією, а також інтермодальна когезія 

між наративними елементами, вираженими за допомогою візуальних, вербальних 

і звукових засобів. 

Останнім часом набув поширення підхід до кінофільму як до 

мультимодального наративу. Характерною особливістю кінофільму є те, що будь-

який його сегмент можна представити у вигляді окремих наративних синтагм, які, 

в свою чергу, групуються в парадигматичні структури вищого рівня. Подібна 

синтагматично-парадигматична організація кінофільму відіграє важливу роль в 

процесі його розуміння глядачами. Відношення, які існують між окремими 

кадрами, розглядаються у ракурсі проекції, таксису (паратаксис або гіпотаксис) та 

просторово-часового плану (Дж. Бейтмен, К.-Г. Шмідт). 

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. У роботі продемонстровано 

методику застосування мультимодального аналізу до кінонаративу, а саме 

кінофільму «Синя Борода» режисера Е. Дмитрука. Для побудови 

ідентифікаційних ланцюжків виокремлено чотири головні дійові особи: Курт – 

Синя Борода, Грета – одна з його дружин та її батьки. Крім того, було виділено 

ще сім ідентифікаційних ланцюжків об‘єктів та локацій, які несуть у собі важливе 

змістове навантаження. Усі персонажі представлені крос-модально, за допомогою 

візуального та вербального модусів. 

Окрім ідентифікаційних ланцюжків, в аналізованому уривку було виявлено 

шість ланцюжків дій. Для цього класифікація типів процесів М.А.К. Хеллідея 

була адаптована для кінофільмів. Виділяються концептуальні процеси, які 

виражаються за допомогою різних форм дієслова ‗to be‘; процеси реагування, які 

реалізуються переважно візуально за допомогою кадрів, знятих з точки зору 

персонажів, та вербально за допомогою дієслова ‗to look‘. Вербальний ланцюжок 
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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 out) або 

передані візуально. Ментальні процеси реалізуються вербально в діалогах між 

Куртом і Гретою, а також її батьками і маркуються дієсловами know, want, like. 

Ідентифікаційні ланцюжки та ланцюжки дій взаємодіють між собою, 

утворюючи комплексні структури, завдяки яким досягається наративна 

когерентність фільму. Варто зазначити, що не всі виділені 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.  

Між персонажами виникають певні функціонально-семантичні відношення. 

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 в аналізованій сцені участі в діалогах не бере, 

тому її ідентичність у межах цього фрагмента реалізується моно-модально. 

Єдиним актором в процесах реагування є матір Грети, а Пітер є єдиним 

учасником ментальних процесів. 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 (транзитивних і нетранзитивних), натомість, є метою в 

нетранзитивному процесі, об‘єктом сприйняття в процесі реагування та 

реципієнтом у вербальному процесі, тобто переважають пасивні функції. 

Окрім кінофільмів, до мультимодальних наративів належать книжки-

картинки та ілюстровані книжки. Ілюстрації, як і будь-які інші знакові системи, 

можуть розглядатися на ідеаційному, інтерперсональному та текстуальному 

рівнях (Painter). 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 передають динамізм 

ілюстрації. 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. 

Інтерперсональна система охоплює низку аспектів, пов‘язаних із взаємодією 

між читачем і персонажами. Зокрема, великі, на цілу сторінку, портрети 
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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. 

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 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. 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. 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 наступному фрагменті: Crowds of people stood in the 

rain and watched Snow White‟s coffin pass by (French). У цьому прикладі на 

ілюстрації зображено труну всередині чорного катафалка, причому увесь 

малюнок виконано в темних тонах, за винятком Білосніжки, яка лежить в труні в 

рожевій сукні. Прикладами екземпліфікації є такий текстовий фрагмент та 

ілюстрація, яка його супроводжує: 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 (Anholt). Якщо в 

тексті йдеться про всіх лісових тварин, то ілюстрація до текстового фрагмента 

конкретизує це загальне поняття, зображуючи білку, їжака, борсука, декількох 

зайців і навіть пташок, які з жахом розбігаються від дівчини. 

Відношення розширення включають різні обставини (часу, місця, способу, 

причини тощо), крім того, як зображення може розширювати текст, так і текст 

зображення. У наступному прикладі спостерігаємо розширення місця дії 

зображення за допомогою тексту: Once upon a time in New York there was a poor 

little rich girl called Snow White (French). 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: 

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 (French). На ілюстрації, яка 

супроводжує текст, міститься назва ‗Blue Diamond Club‟ і зображено сімох 

музикантів. Таким чином, ілюстрація конкретизує місце, куди потрапила героїня. 
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Відношення продовження характерно для наступної комбінації вербальних та 

візуальних фрагментів: 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 

(French). На одній частині ілюстрації зображене весілля Білосніжки, а на другій – 

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. Важливою рисою взаємовідношень 

між текстом та ілюстрацією є те, що як зображення може модифікувати текст, так 

і навпаки, текст може уточнювати, розширювати та продовжувати зображення. 

До мультимодальних наративів належать комікси, зокрема графічні романи. 

Основним способом репрезентації вербального наративу в коміксах є письмовий 

модус, який, у свою чергу, може передавати усну і письмову мову або думки 

персонажів. 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 трансформацій, подекуди досить несподіваних 

(наприклад, бабуся Червоної Шапочки перетворилася на президента США, а в 

ролі вовка виступає професор-вовкулака Грімм). Для вивчення коміксів може 

застосовуватися мультимодальний аналіз, зокрема виявлення інтермодальних 

когезивних ланцюжків. Результати проведеного дослідження свідчать, що 

кількість когезивних  ланцюжків у коміксах і класичних першоджерелах 

відрізняється, що пов‘язано з домінантними наративними елементами, які 

фігурують у кожній з оповідей. 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%). 

Цифрові адаптації 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. У цифрових казках, 

зокрема казках Д. Лейшман «Червона Шапочка» та «Кривава кімната», 

візуальний, вербальний і звуковий канали взаємодіють для створення наративного 

значення. 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. Якщо початок і 

закінчення казки «Червона Шапочка» фіксовані, то всередині неї існують 

альтернативні шляхи розвитку сюжету. Зокрема, після того, як героїня засинає в 

лісі, існує можливість розбудити її або дозволити поспати, в останньому випадку 

читач стає свідком  декількох варіантів послідовності снів героїні, але всі вони 

завершуються звуком будильника, який сповіщає про необхідність її будити. У 

казці «Кривава кімната» автором пропонуються два варіанти закінчення. 

Д. Лейшман додає шари додаткових інтерпретацій до оригінальних текстів, 

створюючи тим самим поліфонію та багатозначність, що відповідає філософії 

постмодернізму.  
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Співвідношення між послідовностями кадрів у цифровому наративі, подібно 

до кінофільмів, можна аналізувати в плані проекції, таксису та темпорально-

просторових відношень. У випадку сну героїні виникають відношення проекції, 

при переміщенні персонажів у 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 

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. 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. 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, також містять когезивні елементи (наприклад, зображення хлопця-вовка 

та вербальні посилання на нього), що сприяє інтеграції цих частин у загальний 

наратив та створенню загальної когерентності. 

 

ВИСНОВКИ
 

 

У дисертації представлене комплексне дослідження сучасної літературної 

казки з трансформованим класичним сюжетом на матеріалі англійської мови. 

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. Запропонований підхід до дослідження сучасних казок, який включає 

виявлення їх когнітивних, наратологічних особливостей та мультимодальний 

аналіз казкових наративів, дозволив отримати цілісну картину сучасної 

англомовної літературної казки. 

Результати дослідження свідчать, що сучасні літературні казки 

відзначаються низкою жанрових трансформацій. Зокрема, зазнає суттєвих змін 

чарівне оточення, деякі казкові трансформації характеризуються співіснуванням 

фантастичних і 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 і непрямих індикаторів часу. Вони не завжди 

мають щасливе закінчення, інколи авторами пропонуються альтернативні 

варіанти закінчення. 

У сучасних англомовних казках переглядаються стереотипи щодо різних 

аспектів функціонування казкових героїв і героїнь. Однією з популярних 

стратегій боротьби з патріархальною моделлю репрезентації ґендеру в 

традиційних казках є зміна ґендерних ролей персонажів. Іншою стратегією є зміна 
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традиційних характеристик представників різних статей, а саме поява сильних 

активних героїнь та невпевнених у собі героїв. Крім того, переглядається 

традиційна негативна роль деяких персонажів (вовка, мачухи, зведених сестер). 

Дослідження засвідчило, що невід‘ємною рисою сучасної англомовної 

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. У сучасних літературних казках традиційні початкові та фінальні формули 

використовуються як маркери інтертекстуального зв‘язку з прецедентним 

текстом, проте зазнають трансформацій. Перефразування традиційних 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 паратекстуальних елементів, невластивих для традиційної казки 

(передмова, епілог). 

До аналізу літературних казок із трансформованим сюжетом може 

ефективно застосовуватися інструментарій когнітивної поетики, зокрема теорія 

текстових світів і теорія концептуальної інтеграції. Теорія текстових світів 

дозволяє порівняти темпоральні та просторові елементи, актантів, процеси, за 

допомогою яких відбувається розвиток дії, а також модальні світи класичної та 

сучасної казки. При застосуванні теорії концептуальної інтеграції текст казки 

являє 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. Процеси доповнення та розвитку змішаного 

простору вимагають від читача додаткових або специфічних знань. 

Застосування наратологічних підходів до сучасних літературних казок та їх 

традиційних варіантів продемонструвало, що 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.  

Мультимодальні дослідження англомовних казкових наративів, в яких 

взаємодіють два чи більше семіотичних модуси, до яких належать книжки-

картинки, ілюстровані книжки, кінофільми, комікси, цифрові казки, дозволили 

виявити інтермодальну когезію між персонажами, об‘єктами та діями, 

вираженими за допомогою візуальних, вербальних і звукових засобів. Когезивний 

аналіз передбачає побудову ідентифікаційних ланцюжків і ланцюжків дій, а також 

дослідження способів їх взаємодії між собою. 

Проведене дослідження продемонструвало, що серед найбільш поширених 

відношень між текстом та ілюстрацією, характерних для казкового наративу, 

виділяються відношення уточнення, розширення та продовження. При уточненні 
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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. 

Комікс 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.  

Ще одним мультимодальним наративом, у якому до візуального та 

вербального додається звуковий канал, є цифрова казка. 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.  

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в розширенні досліджуваних 

типів мультимодальних казкових дискурсів, зокрема аналізі відео ігор, 

мультиплікаційних фільмів, створених за мотивами класичних казок. 

Запропонована в дисертації методологія дослідження може бути застосована не 

лише до порівняльного аналізу трансформованих варіантів казок в різних медіа та 

їх класичних відповідників, а й трансмедіальних компаративних досліджень, в 

яких фігурують лише трансформовані наративи (наприклад, кінофільмів і 

коміксів). 
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Дисертацію присвячено аналізу сучасних англомовних казкових наративів, 

які є трансформованими варіантами класичних казок Ш. Перро та братів Грімм і  

включають як літературні казки, так і мультимодальні наративи – кінофільми, 

книжки-картинки, комікси, цифрові казки. Досліджено казкові трансформації, 

виокремлено риси літератури постмодернізму, характерні для сучасних казок, 

розглянуто інтертекстуальність як невід‘ємну рису сучасної літературної казки. 

Проведено порівняльний аналіз текстових світів традиційної та сучасної казки, 

компонентів вихідних і змішаного просторів в рамках теорії концептуальної 

інтеграції, розглянуто взаємодію між текстом та ілюстраціями в сучасних 

ілюстрованих казках і книжках-картинках, виявлено найпоширеніші відношення 

між ними. У роботі запропоновано модель інтермодальної когезії між 

персонажами, об‘єктами та діями, вираженими за допомогою візуальних, 

вербальних і звукових засобів. 

Ключові слова: сучасна літературна казка, англомовний казковий наратив, 

мультимодальний наратив, кінофільм, цифрова казка, комікс, казкова 

трансформація, інтертекстуальність, текстовий світ, інтермодальна когезія.  

 

АННОТАЦИЯ 

Ефименко В.А. Жанровые трансформации и мультимодальность 

современных сказочных нарративов (на материале английского языка). – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.02.04 – германские языки. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины. – Киев, 2018. 

Диссертация посвящена анализу современных англоязычных сказочных 

нарративов, созданных на основе классических сказок Ш. Перро и братьев Гримм, 

которые включают как литературные сказки, так и мультимодальные нарративы – 

кинофильмы, книжки-картинки, комиксы, цифровые сказки. Для литературной 

сказки характерны многочисленные трансформации классических сюжетов, 

многие из которых появились в конце ХХ – начале ХХІ ст. Современные 

модификации классических сказок отличаются широким разнообразием 

нарративных форм и ролей персонажей. Некоторые сказочные трансформации 

сохраняют структурные и стилистические черты традиционных сказок, но 

модифицируют их смысл путем изменения традиционных ролей, удаления или 

добавления определенной информации. Многие современные сказки требуют 

активных читательских стратегий и предоставляют возможности для 

разнообразных интерпретаций. Окончания современных сказок являются 

довольно неожиданными, что позволяет авторам манипулировать ожиданиями 

читателей.  

Неотъемлемой чертой современной сказки является интертекстуальность. 

Интертекстуальный характер литературной сказки заложен в самой ее природе, 

т.к. в ее основе лежит прототипическая модель фольклорной сказки. К средствам 

интертекстуальной связи современных сказок с прецедентными текстами 

принадлежат маркированные и немаркированные цитаты, квазицитаты, аллюзии. 

Ссылки на традиционную сказку могут содержаться в таких компонентах 

паратекста, как заголовок, подзаголовок, предисловие. 
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В современных литературных сказках, в отличие от традиционных, 

конкретизируются пространственно-временные отношения, осуществляется 

привязка к определенным географическим и культурным реалиям. Временные 

рамки произведений, как правило, прямо не определены (за редким 

исключением), но часто наратив содержит непрямые индикаторы времени 

действия. Еще одной характерной чертой современных сказок является отказ от 

всезнающего рассказчика и ведение повествования от имени главной героини 

либо второстепенных персонажей классических сказок. Подобные инновации 

придают повествованию психологическую глубину, объясняют мотивацию 

определенных поступков и избавляют персонажей от схематичности. 

Сказка благодаря многократному пересказыванию получает статус 

определенной универсальной вымышленной конструкции, текстового мира, 

который используется в определенной культуре, независимо от того, знакомы ли с 

ней читатели конкретного произведения. Арсенал средств когнитивной поэтики 

позволяет сравнивать текстовые миры традиционной и современной сказки. При 

таком анализе прослеживается их интертекстуальный характер, и в то же время 

проявляется ряд отличий относительно тематического фокуса, стилистической 

окраски, видов конфликтов, которые существуют между текстовыми мирами и 

способствуют развитию сюжета. Во многих современных сказках на первый план 

выходит индивидуальность главных героев, их мысли и личные переживания. 

Для анализа литературных сказок с трансформированным сюжетом может 

эффективно применяться теория концептуальной интеграции. В этом случае текст 

сказки представляет собой смешанное пространство, состоящее из двух исходных 

пространств: классического текста сказки и пространства, которое охватывает 

современные реалии. Сравнительный анализ компонентов смешанного и 

исходного пространств позволяет выявить отношения идентичности, подобности 

и контраста, проследить интертекстуальные связи сказки с трансформированным 

классическим сюжетом и способствует более глубокому пониманию процесса 

создания текстовых миров читателями. Кроме того, происходят процессы 

дополнения и развития смешанного пространства, которые требуют от читателя 

дополнительных или специфических знаний. 

Одной из тенденций последних лет является широкое использование 

мультимодального подхода к нарративам, в которых взаимодействуют два или 

больше семиотических модуса, к которым принадлежат книжки-картинки, 

иллюстрированные книжки, цифровые сказки, комиксы, кинофильмы и пр. 

Проведенное исследование продемонстрировало, что среди наиболее 

распространенных отношений между текстом и иллюстрацией, характерных для 

сказочного нарратива, выделяются отношения уточнения, расширения и 

продолжения. В диссертационной работе предложена модель интермодальной 

когезии между персонажами, объектами и действиями, выраженными с помощью 

визуальных, вербальных и звуковых средств, которая может применяться для 

анализа кинофильмов, цифровых сказок, комиксов. Когезивный анализ 

предусматривает построение идентификационных цепочек и цепочек действий, а 

также исследование способов их взаимодействия между собой. 

Ключевые слова: современная литературная сказка, англоязычный 

сказочный нарратив, мультимодальный нарратив, кинофильм, цифровая сказка, 
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комикс, сказочная трансформация, интертекстуальность, текстовый мир, 

интермодальная когезия. 

ABSTRACT 

Yefymenko V.A. Genre transformations and multimodality of contemporary 

fairy-tale narratives (based on the English language). – Manuscript. 

Thesis for a Doctoral Degree in Philology: Speciality 10.02.04 – Germanic 

languages. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The thesis focuses on the analysis of contemporary English-language fairy-tale 

narratives, which are transformed variants of classic literary fairy tales of Ch. Perrault 

and the Brothers Grimm and include both literary fairy tales and multimodal narratives 

– films, picture books, comics, digital fairy tales. The paper analyzes fairy-tale 

transformations, features of postmodern literature characteristic for fairy-tale narratives, 

intertextuality as an integral part of the contemporary fairy tale. A comparative analysis 

of text worlds of a traditional and a contemporary fairy tale has been conducted, 

components of input and generic spaces within the framework of the conceptual 

blending theory have been analyzed, and the correlations between texts and illustrations 

in contemporary illustrated fairy tales and picture books have been singled out. The 

paper offers the model of intermodal cohesion between characters, objects and actions, 

expressed by visual, verbal and audio modes. 

Key words: contemporary fairy tale, English-language fairy-tale narrative, 

multimodal narrative, film, digital fairy tale, comics, fairy-tale transformation, 

intertextuality, text world, intermodal cohesion. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Підп. до друку 20.08.2018. Формат 60×90
1
/16. Папір. офс. Гарнітура “Таймс”. Друк. офс.  

Ум. друк. арк. 1,9. Обл.-вид. арк. 1,9. Наклад 100 прим. Зам. 445. 

 

Віддруковано у ТОВ-Видавництві “ЛОГОС” із оригіналів автора. 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи Державного реєстру видавців, 

виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК № 201 від 27.09.2000 р. 

01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-60-03 


