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Стаття містить результати дослідження, об’єктом якого є сучасні фільми жанру хоррор, а предметом  є репрезентація 

дитячих фольклорних текстів як культурні стратегії, що експлуатуються кіноіндустрією. В роботі розглядаються 

механізми цитування та способи репрезентації дитячих фольклорних текстів в сучасній масовій культурі, на прикладі 

фільмів жахів останніх десятиліть. Дитячий фольклор розглядається як текст, що містить в собі архаїчні уявлення і 
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рівні колективного несвідомого. Робота присвячена аналізу механізмів репрезентації даних текстів, виявленню 

інтертекстуального середовища як поля нескінченної гри смислів, аналізу конотативних рівнів, які народжуються при 
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Постановка проблеми. Переворот в 

гуманітарних науках, пов’язаний з вивченням 

візуальної культури, висвітлює важливу проблему 

впливу масової екранної культури на базові 

почуття людей, завдяки близкості її інтенцій до 

колективного несвідомого, архетипічности 

образів, що нею експлуатуються. Великого 

значення набуває культурологічне вивчення 

процесів інтенсифікації формування масової 

свідомості екранною культурою, закономірностей  

та механізмів культурного конструювання 

візуального, а також співвідношення вербального 

і візуального  у візульній культурі.  

Одним з динамічних артикуляційних полів 

візуальної культури є сучасні «страшні казки» - 

фільми жахів, що мають в останні роки 

найбільшу частину в масовому прокаті, 

витісняючи собою «добрі казки» - мелодрами і 

комедії.    Ці артифакти транслюють актуальні 

для масового глядача теми та сюжети, 

поєднуючи в собі можливості образотворчого 

мистецтва, літератури і театру. Їх просмотр  стає 

кращою формою проведення досуга. Шоковий 

вплив на психіку засобами мас-медіа і 

кінематографу стає схожим на якусь культурну 

гру, організовану за певними правилами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Різноманітні дослідження феномену хоррора 

Дмитра Комма, Пітера Біскінда, Робіна Вуда, 

Ноэля Керролла, Девида Дж. Скала, Ендрю 

Тюдора, Стівена Кінга та ін. свідчать про 

актуальність кола зазначених проблем, 

напружену до них увагу. Дослідники довели, 

що рухомою силою хорору є так званий ефект 

«саспенсу» - страх хаосу, страх власної 

кінцівки, екзистенціальна тривога з приводу 

того, що буде після смерті. Цей базовий страх 

незмінний і невтілений, як юнгіанський 

архетип. Змінюються його екранні втілення, 

персоніфікації [1; 2]. Було помічено, що 

система кодів і правил, на якій будуються жахи, 

змінюється з часом як в цілому, так і в деталях, 

змінюючи і спосіб вираження, який приваблює 

шанувальників. Тому аналітична задача 

дослідника полягає в тому, щоб визначити 

схеми таких дискурсивних змін і співвіднести 

їх з їх соціокультурним середовищем.  

Автори відкрили, що хоррор стабільно є 

жанром, який практично миттєво асимілює 

новітні авторські концепції, технології, 

драматургічні конструкції і принципи 

художнього вирішення [2; 5].  То, що сьогодні 

називається хоррором, іноді може і не бути 

жанром. З часом виявилось, що фундаментом 

для аналізу творів жанру жахів служить не 

симптоматична в більшості випадків сюжетика 

і не можливість її інтерпретації у відповідному 

ключі (соціологічному, політичному, 

психологічному, історіографічному і т.д.), а 

особлива, унікальна мова кіно, характерна для 

тісної зв’язки відповідних жанрів [5].   

Однією найпопулярніших методологій 

досліджень хоррора є стратегія зрозуміти жанр 

через секс. Тут переплітаються феміністський 

підхід і концентрація на тілесності, тому що 

хоррор пов’язаний перш за все з тілесністю [1; 

5; 6]. Обмірковується також «криза 

ідентичності» в контексті тілесних жахів. 

Аналізуються фільми хоррора з точки зору 

фрейдо-марксизму. Для такої точки зору 
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хоррор символізує собою сексуально 

витиснену з суспільства фігуру, яку як слід, 

суспільство боїться[1; 6]. Зовсім інший підхід у 

дослідників, що задавались питанням «Чому 

люди дивляться жахи?». Вони звертали увагу 

на категоріальні порушення в жанрі жахів[1; 5]. 

Хоррор вивчається з точки зору жанрового 

розмаїття. Досліджується теорія монстра.  

Осмислюється цей феномен і на символічному 

рівні кріз призму того, що він доносить нам про 

соціальне, яка його ідеологія[1].   

Останнім же часом дослідження хоррора 

пов’язані і взагалі з модою на нове 

екстремальне кіно в Cinema Studies. Такий 

аналіз здійснюється за допомогою якогось 

певного концептуального інструменту. 

Активною стала  тенденція використання 

дитячих фольклорних текстів в якості художніх 

прийомів у фільмах жанру хоррор. Важливим 

для розуміння даного феномену стає питання, 

за яких соціальних обставин цей матеріал може 

мати сенс для його споживачів. Насущною є 

необхідність осмислити і дослідити ті архети-

пічні «фундаменти», що експлуатуються кіно-

індустрією жахів, та визначають її культурні 

стратегії. 

Родоначальник теорії колективного несвідо-

мого К. Г. Юнг вважав, що розум сучасної лю-

дини лише в меншій чистині є продуктом на-

шого часу, більша частина його семіотичного 

архіву успадкована від найдавніших часів. Ду-

ша людини містить в собі всі ті образи, з яких 

ведуть своє походження міфи. Відповідно ці 

образи є найбільш стійкими і впізнанними. І са-

ме фольклор, а в більшій мірі дитячий фольк-

лор є тим самим механізмом, який відтворює ці 

первинні образи. 

Тому метою дослідження стала необхід-

ність проаналізувати механізми репрезентації 

дитячих фольклорних текстів у сучасних філь-

мах жахів як культурні стратегії, що експлу-

атуються кіноіндустрією.  

Культурологічний підхід дозволяє виявити 

закономірності використання, взаємодії текстів 

різних видів (вербальний, аудіальний, 

візуальний), які при зустрічі народжують новий 

текст, новий простір, в якому розгортається 

нескінченна гра смислів. 

Основні результати дослідження. В нашо-

му дослідженні ми звернулися до аналізу між-

текстуальних відносин фольклорного вербаль-

ного тексту лічилки з візуальним текстом філь-

му. Для цього розглядалась єдина англійська 

екранізація роману «Десять негренят», яка збе-

рігла його оригінальну кінцівку, - новий міні-

серіал режисера Крейга Вивеероса «І нікого не 

стало». Він стартував на ВВС під завісу 2015 

року до 125-річчя з дня народження леді Агати. 

Ця картина помітно відрізняється від інших 

в жанрі хоррор. Хоррор не володіє набором, 

характерних для нього персонажів, тем, ідей 

або сюжетних мотивів. Часто він запозичує 

сюжети у детективів або інших жанрів. В 

даному випадку це не просто запозичення, а 

екранізація детективного роману з ефектами 

хоррора.  У серіалі дуже мальовничо, а іноді 

дуже «криваво» поставлені сцени зі спогадами 

героїв про їх причетність до вбивств. Дані 

спогади перемішуються з галюцинаціями, 

видіннями, які постають перед героями. Наче 

привиди постають жертви героїв серіалу, які 

раптово можуть з’явитися в темному коридорі 

або у відображенні дзеркала, при цьому деякі з 

них в спотвореному вигляді. Варто відзначити, 

що сама тема ізольованого простору і 

почергової таємничої смерті героїв дуже 

популярна для фільмів жанру хоррор.  

Найпопулярніший роман Агати Крісті 

«Десять негренят» після виходу в світ у 1939 

році вже багато років не передруковувався під 

своєю оригінальною назвою. З розуміння 

політкоректності всі подальші публікації 

здійснювалися вже під більш толерантним 

заголовком «And Then There Were None» (« І 

нікого не стало»), «негренята» (Little Niggers) в 

тексті були замінені «маленькими індіанцями» 

(Little Indians), а потім і зовсім невиразними 

солдатиками. У назву «І нікого не стало», 

винесена фраза з досить відомої англійської 

дитячої пісеньки, в якій розповідається про 

десять маленьких негритянських хлопчиків, 

об’єднаних загальною трагічною долею. Всі 

вони вмирають, правда, при різних обставинах. 

З дитячою лічилкою зв’язуються і фігурують у 

детективі десять статуеток, що символізують 

персонажів, котрі залишилися в живих. К 

кінцю роману (потім і фільму)  всі ці персонажі 

гинуть відповідно з лічилкою. 

Таким чином детективний текст 

розгортається за прогнозованим  сценарієм та 

яскраво репрезентує посилено виражену 

сюжетотвірну функцію лічилки. Цю дитячу 

лічилку легко впізнають всі герої твору, більше 

того, всі знають її напам’ять. 
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Зауважимо, що цей текст зовсім не 

народний. Септімус Віннер, автор з 

Філадельфії (штат Пенсільванія), написав на 

основі фольклорного гумору пісню «10 

маленьких індіанців» (Ten Little Indians). Через 

деякий час в рамках культурного обміну пісня 

опинилася в вікторіанської Англії і була 

прийнята в тодішніх театралізованих шоу 

легкого жанру, але попередньо зазнала деяких 

змін. Далі її текст адаптували під потреби часу 

і місця, переписавши деякі рядки і помінявши 

індіанців на негренят (точніше негрів - niggers). 

У підсумку цей варіант про «Десять негренят» 

став канонічним, і в такому вигляді повернувся 

в Америку. Наш аналіз дозволив виявити, що 

дана лічилочка продовжує існувати і сьогодні в 

різних перекладах, переробках з елементами, 

що варіюються. Однак у всіх зафіксованих 

прикладах чітко проглядається характерна 

інваріантна схема - зворотне розгортання 

ситуації з видаленням по черзі предметів або 

осіб з-за несприятливих обставин. Таким 

чином, даний віршований текст обростає 

безліччю варіантів у просторі і часі і, стираючи 

пам’ять про індивідуальне авторство, набуває 

колективного автора, продовжує своє життя за 

законами фольклорного твору. Потужний піар і 

популярність з новою для себе сторони лічилка 

про негренят отримала після виходу 

однойменного детективного роману Агати 

Крісті в 1939 році. 

Лічилка, як жанр фольклору, існує досить 

давно, однак не завжди вона була видом дитя-

чої творчості. Спочатку лічилками користува-

лися дорослі як  формами ворожінь (вибір 

ведучого за допомогою випадку), з архаїчною 

вірою у число і з умовною мовою, яка виникла 

на підставі табуювання чисел. А внаслідок 

давньої заборони рахувати народжувалися в 

мові дорослих викривлені форми слів, що 

забезпечувало магічно удачу в полюванні, 

достаток в селянському господарстві» [3; 4].  

Дослідження показує, що «магія чисел» 

актуальна і в наш час, архаїчні уявлення, як і 

раніше, живуть в нас, в нашій підсвідомості. 

Тут доречно згадати формулу Юнга про те, що 

душа людини містить в собі всі ті образи, з яких 

ведуть своє походження міфи. Такі джерела 

небезпеки з’являються в міфах народів світу 

незалежно один від одного. Відповідно ці 

історії більш стійкі і майже не піддаються 

змінам. Саме тому вони можуть, акумулюючи 

сильні емоції, викликати страх і у дорослих, 

чим майстерно користуються режисери 

фільмів жахів. 

За сюжетом текст лічилки висить у кожній 

кімнаті загадкового будинку на Солдатському 

острові. Примітно, що кожна нова строфа 

починається з чисел, які слідують у зворотному 

порядку від 10 до 1. При цьому кожне число, на 

відміну від всього тексту, написано великими 

літерами і виділено червоним кольором. В 

оточені досить «сірих» ілюстрацій, які 

супроводжують текст, дані числа відразу ж 

привертають увагу глядачів, роблячи акцент на 

зворотному рахунку. 

Текст лічилки необхідно проговорювати 

вголос. В серіалі персонажі несвідомо 

зчитують і повторюють уголос лічилку. Ця 

ситуація посилюється, коли вони помічають 

закономірність смертей, що відбуваються, 

зв’язок зі знайомим з дитинства текстом. І 

логічно, що тут слід говорити далі про механізм 

іншого виду магії - магії звучного і, отже, 

дієвого слова. 

Ці особливості давніх фольклорних текстів 

визначають те, що відтворення і сучасних 

лічилок може несвідомо сприйматися як 

магічна маніпуляція. Це може служити 

поясненням того, що текст лічилки жодного 

разу не вимовляється весь від початку до кінця. 

Це виражається у страху не вимовляти такого 

роду заклинальний текст без потреби, що може 

накликати біду на мовця. 

У нашому випадку об’єкт рахунку існує як 

об’єкт намовляння, тобто об’єкт такої 

поведінкової процедури, яка покликана 

змінити його саме як об’єкт [3; 4; 7]. 

В контексті детективного роману лічилка 

виступає як доленосний сценарій, що визначає 

всі вбивства на Солдатському острові. 

Зрозуміло, чому тепер не можна допускати ні 

найменшого відхилення від задуманого 

сценарію. Ми не раз чули вислів ніби «доля 

грає з нами», також долю часто порівнюють з 

примхливою дитиною, по забаганкам якої 

відбуваються ті чи інші речі. Лічилка тут 

виконує функцію долі, втілює ідею невідомої 

сили, що викликає страх. У свою чергу один з 

героїв, Джон Гордон Макартур, за столом 

говорить про те, що «в дитинстві його няня 

залякувала його цією лічилкою, в надії, що він 

виросте хорошим». 
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Лічилка за визначенням - виголошуваний 

співучий віршик, яким супроводжується 

розподіл учасників гри. І дійсно, ми бачимо, що 

в лічилці закладені елементи ігрового начала як 

невіри в жахливе, що може трапитися. З одного 

боку, вона сприймається просто як веселе 

нагадування про дитинство, і лише на четвертій 

смерті одного з персонажів герої починають 

співвідносити події з текстом лічилки. З іншого 

боку, лічилка як би втягує героїв роману в гру. 

Лічилка визначає час, простір, а головне – пра-

вила гри. Герої роману apriori не можуть пору-

шувати правила гри, хоча б тому, що фізично 

не можуть покинути межі острова, тим самим 

зберігаючи простір гри. Цей мотив дуже яскра-

во репрезентується в початкових титрах сері-

алу. Ми бачимо зелені статуетки, які, за слова-

ми Емілі Брент «виглядають язичницькими». 

На статуетки проектується текст лічилки. Буду-

чи спочатку цілими, ці статуетки починають 

руйнуватися. Вони один за одним розпадають-

ся на дрібні уламки, при цьому текст продов-

жує жити в кожному з них. У підсумку уламки 

від статуеток утворюють територію Солдатсь-

кого острова, при цьому текст, як дим випаро-

вується в повітрі. Тут ми бачимо, як лічилка 

явно організовує цей простір гри, знищуючи по 

черзі кожного солдатика, який виявляється 

практично «замурований» в цьому просторі. 

Відомо, що рахування, яке освоює дитина в 

дитинстві, йому служить засобом і водночас 

об’єктом в семантизації свого життєвого 

простору. Ось чому в тій мірі, в якій такий 

простір усвідомлюється і може бути виражений 

як текст, цей текст часто постає як рахунок, як 

текст рахування» [3; 4; 7]. 

Не варто також забувати, що детектив є жан-

ром розважальної літератури і наявність в його 

контексті текстів дитячого фольклору посилює 

специфіку жанру, а відповідно і його 

популярність. 

Родовою ознакою дитячого фольклору є 

співвідношення художнього тексту з грою. Автор 

детективу також веде гру з читачем. Читач, як 

гравець, поміщений в ситуацію невизначеності, 

що провокує на очікування продовження того, що 

буде далі. Об’єднуючим для фольклору і 

детектива стає момент карнавалізації. Убрання, 

роздягання, принцип зривання масок також 

лежать в основі детектива. Карнавальний момент 

стає структуроутворюючим у детективі. Це добре 

продемонстровано в інсценізації смерті судді 

Уоргрейва. 

Важливо відзначити, що для даної лічилки 

характерний зворотний відлік і в цьому є щось 

безжалісне. Вона жорстока і зловісна. Тим 

більше вона стає жорстокою, коли розумієш, 

що герої роману співвідносяться з негренятами 

з лічилки, маленькими статуетками, за фактом 

з безпорадними дітьми, які стають жертвами 

людини, який взяв на себе роль «судді». І ще 

більше вона стає зловісною, коли розумієш, що 

ці «діти» самі винні в своїй смерті, в тому сенсі, 

що кожен з героїв зобов’язаний своїм 

перебуванням на острові причетністю до 

вбивств. Це ми бачимо і в самому тексті 

лічилки, де негренята вмирають як би самі по 

собі. Тут простежується момент «закликання 

смерті». Це стосується всіх рядків, крім однієї: 

«П'ять негренят суддівство вчинили, засудили 

одного, залишилося їх чотири…» Тут ми 

бачимо як самі діти, негренята, є катами для 

одного з собі подібних. І якщо в усіх інших 

рядках діти є жертвами, то в даному випадку 

діти є вбивцями. Також варто звернути увагу, 

що саме ці рядки пов’язані з «підставний» 

смертю справжнього вбивці - судді Уоргрейва. 

Дослідження виявляє, що лічилка надає 

атмосферу «моторошного» в романі за рахунок 

неможливості однозначно відреагувати на 

дитячий образ. З одного боку - це дитина-жертва, 

з іншого - вбивця. Те, що для нас є відносною 

нормою (дитина-жертва) містить в собі деякі 

ознаки, які суперечать цій нормальності (дитина-

вбивця). Те, що було для нас більш звичним і 

знайомим стає незвичним, породжуючи відчуття 

стороннього і частково зловісного. 

 Також дитина довгий час залишався на 

периферії суспільства, була таким собі 

маргіналом, що звичайно визначало її як те, 

«що несе небезпеку». Сьогодні ми в це більше 

не віримо, ми подолали цей спосіб мислення, 

однак відчуваємо себе в новому переконанні не 

зовсім впевнено, в нас ще продовжують жити і 

чекають свого підтвердження старі уявлення. 

Наскільки ця позиція в сучасній культурі 

залишається незмінною - питання залишається 

відкритим, а відповідно залишає поле для 

подальших наукових досліджень. 

Даний вербальний текст у вигляді дитячої 

лічилки зберігає в собі структурні фрагменти 

архаїчних формул-намовлянь. Це проявляється в 

тому, що відтворення сучасних лічилок може 



Альманах науки 

 

66 

сприйматися як магічна маніпуляція. Однак при 

зустрічі з візуальним текстом відбувається поро-

дження нових конотативних рівнів. Вербальний 

текст, що став фольклорним фактом, у фільмі 

обігрується через його художню фіксацію на 

папері, яка супроводжується візуальним рядом, 

що  навмисно доповнюється  символічними ма-

люнками. З одного боку ці малюнки викликають 

свідоме або неусвідомлене порівняння, погляд 

назад, у минуле героїв. З іншого боку, подумки 

відсилають до міфологічних первообразів, які 

несуть додаткові конотації, викликаючи часто 

накладання семантичних полів. Все це дозволяє 

по-новому прочитувати візуальний текст, 

продовжувати його додумувати. 

Висновки та пропозиції. Структурні 

елементи різних фольклорних жанрів були 

зафіксовані як запозичені в вербальному тексті 

і в візуальному тексті досліджуємих фільмів 

жанру хоррор. Відбувалась інтерференція сми-

слів. Інкорпорований вербальний текст усного 

походження й природи буття накладувався чи 

зливався із новою кінєматографічною розпові-

дю, утворюючи новий інтертекстуальний про-

стір. Кінокартина набувала здатності генеру-

вати смисли на основі засвоєних; інкорпорова-

ний текст часто заповнював відсутні чи імплі-

цитні в фільмі знання. Чітко виділяється  сюже-

тотвірна функція інкорпорованих цитуємих фо-

льклорних текстів. Дитячі фольклорні тексти як 

носії архаїчних уявлень, міфологічних моделей  

організують простір кінокартини, виступають 

інструментом структурування оповідання у 

вторинних текстах, стають готовими схемами, 

оповідальними програмами. 
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Швец А.И.  

СЧИТАЛКА КАК АРХИТЕКТОНИЧЕСКАЯ ОСНОВА СОЗДАНИЯ НОВОГО ВИЗУАЛЬНОГО ТЕКСТА 

Статья содержит результаты исследования, объектом которого являются современные фильмы жанра хоррор, а 

предметом - репрезентация детских фольклорных текстов как культурная стратегия, эксплуатируемая 

киноиндустрией. В работе рассматриваются механизмы цитирование и способы репрезентации детских 

фольклорных текстов в современной массовой культуре на примере фильмов ужасов последних десятилетий. 

Детский фольклор рассматривается как текст, содержащий в себе архаичные представления и мифологические 

модели, которые в силу мифологизированного мышления современного общества, считываются зрительской 

аудиторией на уровне коллективного бессознательного. Аналиируются механизмы репрезентации данных текстов, 

выявляется интертекстуальная среда как поле для бесконечной игры со смыслами, исследуются коннотативные 

уровны, которые рождаются при встрече визуального и вербального текстов, а также выявляются архетипические 

модели, скрытые в тексте. 

Ключевые слова: фильмы ужасов, хоррор, репрезентация детских фольклорных текстов, считалки, заговоры. 

 

Shvets A. 

A COUNTING AS AN ARCHITECTONIC BASIS FOR THE CREATION OF A NEW VISUAL TEXT 

The article contains the results of the study, the object of which are modern films of the horror genre and the subject is the 

presentation of children’s folklore texts as a cultural strategy exploited by the film industry. The paper discusses citation 

mechanisms and ways of representing children’s folklore texts in modern popular culture using the example of horror films of 

the last decades. Children’s folklore is considered as a text containing archaic ideas and mythological models that, due to the 

mythologized thinking of modern society, are read by the audience at the level of the collective unconscious. Analyzed the 

mechanisms of representation of data texts. Intertextual environment is revealed as a field for endless play with meanings. 

Connotative levels that are born when visual and verbal texts meet are examined. The archetypical models hidden in the text 

are revealed. 

Key words: horror films, horror, representation of children's folklore texts, countings, conspiracies. 
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