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У статті йдеться мова про проблему інтертекстуальності літературного тексту, використання фольклорної 

традиції, як вияв метатекстуальності (за мотивами поетичної збірки поетичних творів віршів Роалда Дала 

”Revolting Rhymes”, 1982). Наведено аналіз поняття інтертекстуальності через об'єктив семіотики культури. 

Особлива увага приділяється різним рівням інтертекстуальності, виявлених у літературному тексті. Осмислена 

проблема автора і героя, твори письменника трактуються по-новому, робиться спроба інтертекстуального аналізу 

творів Дала. Аналіз творів видатного письменника та спогадів його сучасників визначив основні поняття світогляду 

автора і виявив, що у своїх творах письменник приділяв особливу увагу інтертекстуальності та 

архітектекстуальності. Запропоновано підходи до семіотичного аналізу інтертекстуальності. 
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Постановка проблеми: Наразі одним з 

актуальних проблем для дослідження, які є 

міждисциплінарними, є проблема аналізу 

інтертекстуальності в контексті повторно 

інтерпретованої діалектики традицій та нова-

торства. Література все більше віддаляється від 

життєвої реальності, заглиблюючись у само-

пізнання та пошук джерел розвитку всередині 

себе. Виникає широке поле метапоетики, яке 

розмиває межі між належними художніми та 

науково-філологічними жанрами 

Багатий матеріал з цього питання дає 

творчість відомого англійського письменника 

Роальда Дала – автора романів, казок і новел, 

поета та сценаріста, який дійсно є майстром 

парадоксальної розповіді. Інтертекстуальний 

аналіз його текстів уможливіть з’ясування 

природи цього парадоксу та глибше розуміння 

змісту цих текстів.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

В останні десятиліття лінгвістиці Європи (Г. 

Блум, Р. Барт, Ю. Крістева), Росії (А. Жолковсь-

кий, І. Арнольд, М. Бахтін, Н. Владимирова, 

П. Бухаркін, Г. Косіков, І. Смірнов, Ю. Лотман, 

Н. Фатєєва) та України (М. Ігнатенко, О. 

Астаф'єв, Н. Беляєва, М. Сорока, Н. Корабльова, 

Ю. Шпак) з’явилося багато наукових дослід-

жень, присвячених інтертексту та інтертексту-

альності у художньому дискурсі, але наявність 

термінологічних питань і кількість текстів для 

дослідження доводять, що проблема інтертексту-

альної взаємодії не може вважатися вичерпаною. 

Про це свідчить той факт, що література все 

більше віддаляється від життєвої реальності, 

заглиблюючись у самопізнання та пошук 

джерел розвитку всередині себе. Виникає 

широке поле метапоетики, яке розмиває межі 

між належними художніми та науково-

філологічними жанрами. 

Мета статті. Метою дослідження є визна-

чення різновидів інтертекстуальних елементів і 

способів їх уведення в поетичні твори, з’ясу-

вання типів інтертекстуальності, представлені в 

сучасній англійській поезії, а саме віршам-

казкам зі збірки віршів Роальда Дала “Revolting 

Rhymes”, (1982). Для досягнення цієї мети було 

поставлено наступні завдання: проаналізувати 

твори Роальда Даля та традиційні казки для 

виявлення інтертекстуальних модифікацій, 

охарактеризувати функції запозичення.  

Основні результати дослідження. На сьо-

годнішній день актуальним питанням літерату-

рознавства є інтертекстуальність (від франц. 

Intertextualite – міжтекстовість), або міжтекстові 

співвідношення літературних творів. Елементи 

інтертекстуальності є дуже поширеними у творах 

англійської літератури загалом і поезії зокрема, 

завдяки чому ми виявили за необхідне про-

аналізувати особливості їх репрезентації в сучас-

ній англійській поезії постмодерну. Інтертексту-

альність є одним з найважливіших елементів 

серед постмодерністських елементів літератури. 

У концепції Всесвіту постмодерну окремі твори 

– не ізольовані творіння, тобто значний фокус в 

дослідженні постмодерністської літератури при-

падає на інтертекстуальність, що зумовлює 

актуальність порушеної проблеми. 

Інтертекстуальність як поняття у філологіч-

ній науці уже має певну історію свого виник-

нення і розвитку. Найпоширеніше тлумачення 

інтертекстуальності – це сукупність міжтексто-

вих зв’язків. У науковий обіг термін “інтер-
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текстуальність” був уведений Ю. Крістевою 

1967 року (на основі переосмислення окремих 

положень М. Бахтіна) й швидко набув поширен-

ня в літературній критиці. У нашому дослід-

жені ми розуміємо інтертекстуальність як зв’я-

зок між одним текстом та іншим, чи одним 

текстом у межах переплетеної тканини 

літературної історії.  

Багатьом сучасним художнім текстам влас-

тива інтертекстуальність. Елементи інтер-

текстуальності можна помітити в трансформа-

ціях (ревізіях) фольклорних творів, що вико-

ристовують традиційні казки, часто добре 

відомі, і змінюють їх набагато більш детально, 

ніж перекази. Незважаючи на те, що все ще є 

частиною фольклорної традиції, ревізії, на 

відміну від переказів, більш свідомо реагують 

на ту традицію, до якої вони належать, і велика 

кількість змін є інтертекстуальними, що не 

стосується традиційних народних творів та 

переказів. Деякі критики, такі як Джек Зіпес, 

трактують ревізії як літературні казки, а інші 

трактують їх як окрему сутність. Крістіна 

Баччілега в "Postmodern Fairy Tales: Gender and 

Narrative Strategies", наприклад, називає їх 

"сучасними перетвореннями казок" [1:149] 

потім пізніше визначає їх як "літературні та 

нелітературні сучасні наративи, які перепису-

ють та змінюють "класичні" казки" [1:154], 

визначаючи класичні казки як "літературне 

присвоєння старшої народної казки, присво-

єння, яке все-таки продовжує виставляти і 

відтворювати деякі фольклорні особливості” 

[1:156].  

Рут Б. Боттіггеймер у своєму визначенні 

"Fractured fairy tales" ("Переломані казки") називає 

їх традиційними казками, переробленими для 

створення нових сюжетів із принципово різними 

значеннями або повідомленнями і протиставляє їх 

казковим пародіям: двоє служать різним цілям: 

пародії знущаються над окремими казками та 

жанром у цілому; переломані казки з наміром 

перетворювати шукають способи передати 

актуалізовані соціальні та моральні повідомлення.  

Інтертекстуальність трактується як подвійна 

гра, що надає нового статусу засвоєним 

фрагментам (інтертекстам), “вибудовує нові 

тексти на руїнах старих” [2:342]. Звідси 

“інтертекст – це фрагмент чужого попереднього 

тексту, введений у новий, свіжо створений 

літературний твір” [2:343]. У текстології 

постструктуралізму – це “виявлення різних 

форм і напрямів письма (цитата, центон, 

ремінісценція, алюзія, пародія, плагіат, 

трансформація інваріанта, стилізація тощо) в 

одній текстовій площині” [3:68]. Виявлення цих 

елементів в канонічному тексті, що піддається 

аналізу, і є завданням інтертекстуального 

вивчення художнього твору.  

Інтерпретація таких текстів допомагає 

збагатити читацький досвід,  сприяє розвитку 

навичок комунікації. Якщо це тексти 

іноземною мовою, у нашому випадку 

англійською, це також формує вміння 

аналізувати, оцінювати та синтезувати. 

Роалд Дал є одним з найвідоміших авторів 

Великобританії (1916–1990). Його називають 

чудовим майстром оповідань з елементами 

сюрреалізму, фантастики і непередбачуваним 

сюжетом. У своїх чаруючих казках, що 

відрізняються неповторним стилем, без будь-

якої знижки на вік, він створив привабливий і 

ні на що не схожий світ бунтарів і фантазерів. 

Збірка віршів Р. Дала “Revolting Rhymes” 

вперше була опублікована в 1982 році і стала 

першою з його збірок комічних віршів для 

дітей. Маючи ілюстрації Квентіна Блейка, 

“Revolting Rhymes” відображає нам, що Роалд 

бере шість відомих казкових історій і дарує їм 

абсолютно новий набір поворотів Дала. Жодна 

дитяча рима не така, як здається, коли Роалд 

Дал переписав її. До збірки входять шість 

віршів: «(The) Little Red Riding Hood and the 

Wolf», «Cinderella», «Three Little Pigs», «Snow 

White and the Seven Dwarfs», «Goldilocks and the 

Three Bears», «Jack and the Beanstalk».   

Шість народних інтерпретацій, які 

складають “Revolting Rhymes” Роалда Дала, в 

першу чергу стали жартівливими завдяки їхнім 

оповідним віршам, написаним у римованих 

куплетах. Цей формат швидко розвивається, а 

зміст, природно, підсилює гумор форми.  

"Goldilocks and the Three Bears ", наприклад, 

починається: “This famous wicked little tale / 

Should never have been put on sale / It is a mystery 

to me  / Why loving parents cannot see  / That this 

is actually a bool / About a brazen litte crook” [4] 

Ці рядки є прямим посиланням до відомого 

прототексту, та наслідують традиційний 

сюжет, що є виявом метатекстуальності. Але 

точка зору  представлена співчутливо по 

відношенню до сімейства ведмедів, та зображає 

Goldilocks як "нахабну маленьку шахрайку", 

що представляє зміну ролі, і цей гумор підкрес-
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люється швидкоплинними римами.  Гумор за 

рахунок традиційного головного героя триває, 

коли оповідач намовляє читачів: «Тепер лише 

уявіть, як би ви почувались» [4], якби всі 

традиційні події історії Goldilocks траплялися з 

ним. Завдяки знайомству з родиною ведмедів 

ми знаходимо алюзії та ремінісценції на тради-

ційний англійський роман і уклад родинного 

життя англійців: Адже автор подає тата ведме-

дя вишуканим, зберігаючи елементи юнаць-

кого гумору в заключному коментарі тата вед-

медя, що проголошує добродію хорошої прогу-

лянки: "It makes your appetite improve / It also 

helps your bowels move” [4]  Протягом усього 

твору оповідач продовжує звертатися до ауди-

торії та заохочувати їх зрозуміти природний 

гнів ведмедя за недоброзичливу поведінку 

Goldilocks, зайшовшу так далеко, що можна пе-

рерахувати чотири злочини, у яких вона винна, 

починаючи зі злому із проникненням. Протис-

тавляючи традиційну історію з новою інтер-

претацією автор користується ремінісценціями 

(описами ситуацій, які знайомі багатьом 

англійцям). На одну з таких ситуацій вказує 

ідіома “The little beast gets off scot-free” [4], що 

має значення: не платити податків, залишитися 

непокараним за злочин. Але це й ще не все, но-

вим поворотом Дал робить саме фінал твору та 

пропонує два варіанти: ув’язнення на 10 років 

як можливий вирок суду або ведмідь-батько 

дозволяє своєму ведмежаті доїсти кашу, яка, 

нажаль, знаходиться в дівчиську. Цей неочіку-

ваний фінал робить казку авторським твором. 

У творі "Three Little Pigs", однак, не так 

пощастило свиням. Після того, як перших двох 

свиней, яких оповідач вважає дурнями, вбиває 

та їсть вовк, третя свиня - "bright and brainy" [5]  

кличе Little Red Riding Hood для допомоги в 

перемозі над вовком.  Щаслива допомогти, 

вона знову стріляє вовка, щоб додати до своєї 

колекції друге пальто.  Однак вона не повністю 

задоволена тим, як вказує оповідач: “ Ah Piglet, 

you must never trust / Young ladies from the upper 

crust. / For now, Miss Riding Hood, one notes, / 

Not only has two wolfskin coats, / But when she 

goes from place to place, / She has a PIGSKIN 

TRAVELLING CASE” [5]. 

Таким чином, фольклорним казкам властива 

онтологічна інтертекстуальність. Р. Дал інтен-

ційно реінтерпретує ці казки, тому інтертексту-

альність його текстів експліцитна. Елементами 

експліцитної (вербалізованої) форми інтертекс-

туальності досліджених текстів виступають: 

цитати, немарковані та частково марковані; 

власні імена (оніми), алюзії, ремінісценції то-

що, що «працюють» в основному на асоціатив-

ному рівні сприйняття. 

Висновки та пропозиції. Інтертекстуаль-

ний аналіз текстів Роальда Дала дає підстави 

говорити, що він навмисно використовував 

інтертекст у своїх роботах, вводячи у твори по-

тужний потік власного «Я». Ці аспекти допо-

могли художнику створити індивідуальний 

стиль, яким він майстерно діяв. Ліризм, риси 

екзистенціалізму, реалістичність зображуваної 

реальності, використання фольклорних еле-

ментів, інтертекстуальність як специфічний 

елемент живого дискурсу складають індивіду-

альність творчої манери різнобічної творчості 

поета. Використання елементів інтертекстуаль-

ності у художніх творах свідчить про взаємо-

дію традицій та новацій. Тема настільки широ-

ка, що передбачає довге і глибоке вивчення, то-

му що всебічне вивчення мотивів, образів, те-

матики творчості Дала, дане крізь призму 

інтертекстуальності, дає огляд концептуальної 

єдності, створеної авторською картиною світу. 

Ми сподіваємося, що це дослідження, у яко-

му зроблено спробу проаналізувати інтер-

текстуальний взаємозв'язок фольклорних тво-

рів та магії реалізму, буде корисним для сту-

дентів та майбутніх критиків при вивченні 

використання казок за допомогою інтертекстуальності. 
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Ларионова М.В. 

СКАЗКИ КАК ПРЕЦЕНДЕНТНЫЙ ТЕКСТ В СТИХОТВОРЕНИЯХ Р. ДАЛА "REVOLTING RHYMES" 

В статье идет речь о проблеме интертекстуальности литературного текста, использование фольклорной 

традиции, как проявление метатекстуальности (по мотивам поэтического сборника поэтических произведений 

стихов Роалда Дала "Revolting Rhymes", 1982). Приведен анализ понятия интертекстуальности через объектив 

семиотики культуры. Особое внимание уделяется различным уровням интертекстуальности, выявленных в 

литературном тексте. Осмысленная проблема автора и героя, произведения писателя трактуются по-новому, 

делается попытка интертекстуального анализа произведений Дала. Анализ произведений выдающегося писателя и 

воспоминаний его современников определил основные понятия мировоззрения автора и обнаружил, что в своих 

произведениях писатель уделял особое внимание интертекстуальности и архитектекстуальности. Предложены 

подходы к семиотическому анализу интертекстуальности. 

Ключевые слова: текст, интертекстуальность, интертекст, прецедентный текст, метатекст, реминисценция. 
 

Larionova Myroslava  

FAIRY TALES AS A PRECEDENT TEXT IN R. DAHL’S POEMS "REVOLTING RHYMES" 

The article deals with the problem of the intertextuality of the literary text, the use of the folklore tradition as a manifestation of 

metatextuality (based on the poetic collection of poetic works by Revolting Rhymes, 1982). The concept of intertextuality through 

the lens of the semiotics of culture is analyzed. Particular attention is paid to the different levels of intertextuality found in the 

literary text. The author and the hero have a comprehensible problem, the works of the writer are treated in a new way, an 

attempt is made to intertextual analysis of Dahl's works. An analysis of the works of a prominent writer and the memoirs of his 

contemporaries identified the basic concepts of the author's outlook and revealed that in his works the writer paid special 

attention to intertextuality and architecturalism. Approaches to semiotic analysis of intertextuality are offered. 

Keywords: text, intertextuality, intertext, precedent text, metatext, reminiscence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


