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Статтю присвячено дослідженню походження інтертексту та визначальних ознак інтертекстуальності у прозовій 

літературі, а також наявності інтертекстуальних зв’язків у творах британської письменниці Анджели Картер. У 

статті описано результати аналізу оповідань Картер, а саме особливостей інтертекстуальних елементів, виявлених 

у цих творах.  
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Постановка проблеми. Попри значну кіль-

кість наукових робіт, присвячених вивченню 

постмодернізму та загальних характеристик 

інтертекстуальності як риси постмодернізму, 

твори британської письменниці Анджели Картер 

та інтертекстуальні елементи у них, їх зв’язки з 

іншими творами світової літератури, розгляда-

лись досить вибірково і поверхнево. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченням проблеми інтертексту займались такі 

письменники, вчені та літературознавці як 

Ірина Арнольд, Ролан Барт – чиї праці є 

ґрунтовним дослідженням поняття інтертексту, 

Жерар Женетт, Юлія Кристева – автор детальних 

наукових праць з дослідження інтертекстуальності, 

Наталі П’єге-Гро, Майкл Ріффатер та інші. 

Аналізом творів Картер як зразків постмодер-

ністської, феміністської та фантастичної літера-

тури займалися, зокрема, Доктор Бет Боем з 

Університету Луїсвілл, італійська письменниця, 

яка працює у жанрі наукової фантастики – 

Ніколетта Валлорані, а також професор 

Університету Торонто Джилл Матус та інші.  

Мета статті полягає у тому, щоб дослідити 

інтертекстуальні зв’язки в обраних творах 

Анджели Картер для виявлення їх походження та 

кореляції з іншими творами світової літератури. 

Основні результати дослідження. Інтер-

текстуальність – одне з ключових понять пост-

модернізму, яке увійшло до широко використо-

вуваної літературознавцями класифікації, розробле-

ної американським вченим Іхаб Хассаном у 80-х 

роках ХХ століття [2, с. 2-4].  

Термін постмодернізм у свою чергу був при-

йнятий для позначення тенденцій, протилежних 

звичній для ХХ століття ортодоксальній куль-

турі, що особливо яскраво проявило себе у сфері 

літератури. Завдання літературного постмодер-

нізму в найширшому сенсі – розкрити шляхи 

проникнення істин (або того, що вважається 

істинами) в суспільну свідомість, поставити під 

сумнів те, що сприймалось як даність, змусити 

читача переосмислити прочитане. 

Інтертекст – комплексне багатогранне по-

няття, однак якщо звернутися до загальних 

характеристик, інтертекст є фрагментом чужого, 

попереднього тексту, який вводиться в новий 

літературний твір у формі цитати, ремінісценції 

чи алюзії, імені персонажа, порівняння, мета-

мовного висловлювання тощо, або ж текстом, 

який у відповідній манері посилається на 

позатекстову реальність.  

Питання оригінальності текстів неодноразово 

піднімалося протягом сторічь. Практика інтер-

тексту існувала задовго до ХХ століття, про що 

свідчать посилання на сюжети міфів та героїч-

ного епосу у поемах Гомера та ін. [1, с. 317]. Од-

нак повноцінне теоретичне осмислення поняття 

інтертекстуальності відбулося у ХХ столітті. У 

1960-р роках болгаро-французькою письменни-

цею та літературознавцем Юлією Кристевою 

було започатковано термін «інтертексту-

альність», на основі проведеного нею аналізу 

концепції поліфонічного роману росіянина 

Михайла Бахтіна.  

На думку Бахтіна, кожен текст складається з 

великої мозаїки цитат, і так чи інакше є засвоєнням 

і переінакшенням іншого тексту [6, с. 465]. 

За Кристевою, інтертекстуальність – це под-

війна гра, яка надає нового статусу засвоєним 
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фрагментам (інтертекстам); вибудовує нові тек-

сти на руїнах старих. У своїх дослідженнях Кри-

стева підкреслює, як у мовній та семантичній 

тканині авангардних (постмодерністських) тво-

рів лунають відгуки інших текстів, іншої мате-

рії: заперечуваної, пародійованої, переосмисле-

ної, проте незмінно присутньої [7, с. 220]. 

Інтертекстуальність формує складний меха-

нізм перетворення позатекстової реальності – 

тієї, яка здійснює вплив на автора, та до якої вхо-

дять прочитані самим автором твори – на текст. 

Перед читачем опиняється не просто текст, 

написаний одним автором, який володіє 

смисловою єдністю, а текст як динамічний 

процес утворення смислів, багатолінійний і 

багатогранний [4, с. 1]. 

Саме у другій половині ХХ століття з 

настанням епохи постмодернізму стало 

зрозуміло, що текст може залучатися до процесу 

породження нових текстів, оскільки його 

фрагменти або навіть увесь текст в цілому 

здатен відбиватися у новостворених творах. 

До основних інтертекстуальних елементів у 

складі тексту відносяться: 

 заголовки, які посилаються на інший твір; 

 цитати (з атрибуцією і без атрибуції) в 

складі тексту; 

 алюзії; 

 ремінісценції; 

 епіграфи; 

 переказ чужого тексту, який входить у 

склад нового твору; 

 пародіювання іншого тексту; 

 «точкові цитати» – імена міфологічних 

героїв, або ж літературних персонажів з інших 

творів, включені до тексту; 

 розкриття жанрового зв’язку твору, який 

розглядається, з текстом-попередником [3, с. 32]. 

Британська письменниця Анджела Картер 

(1940-1992) відома за ексцентричність та відвер-

тість своїх творів – представниця постмодер-

ністського руху, яка завжди із зацікавленістю 

вивчала англійську і французьку літературу та 

класичні казки, і неодноразово зверталася до 

інших зразків світової літератури при написанні 

власних творів.  

Збірки оповідань, написані Анджелою Картер, 

які видавалися за її життя та продовжили бути 

популярними у ХХІ столітті – “Fireworks: Nine 

Stories in Various Disguises” (1974), “The Bloody 

Chamber” (1979), “Saints and Strangers” (1985), і 

“American Ghosts and Old World Wonders” (1993), 

видана після її смерті – є еталонним зразком пись-

менницького стилю Картер. Ці колекції творів 

розкривають її безмежний інтерес до міфології, 

надприродного, казок, та їх прихованого змісту. 

Саме оповідання, написані Картер, є найбільш 

відомими і популярними зразками її творчості [8, 

с. 35-36]. 

Ось що говорила сама Картер з приводу своїх 

оповідань: «Те, що я писала, було казками. […] 

Формально, казка відрізняється від оповідання 

тим, що вона не прикидається імітацією життя. 

Казка не зосереджується на повсякденному 

досвіді, як це роблять короткі історії; вона 

тлумачить повсякденний досвід через систему 

образів поза зоною буденності, а отже, казка не 

може зрадити своїх читачів помилковими 

даними про повсякденний досвід» [5, с. 132-133]. 

Збірка “The Bloody Chamber and Other Stories” 

стала одним з найвизначніших досягнень пись-

менниці. У цій книзі в авторських переказах ка-

зок для дорослих Картер поєднала свою любов до 

фантастичних елементів, казки як жанру та фран-

цузької мови з власною інтерпретацією творів 

світового фольклору, а також літераторів і лінг-

вістів на кшталт Шарля Перро та Якоба і 

Вільгельма Грімм. 

Кожному оповіданню зі збірки “The Bloody 

Chamber and Other Stories” відповідає окрема 

казка та/або окремий персонаж казок світової 

літератури. Іноді вони повторюються для різних 

оповідань, а в окремих оповіданнях наявні 

інтертекстуальні зв’язки з більш ніж одним 

твором. Далі наведено список основних творів, 

інтертекстуальні зв’язки з якими можна знайти 

у відповідних оповіданнях, написаних Картер: 

 The Bloody Chamber (Кривава Кімната) – 

Синя Борода; 

 The Courtship of Mr. Lyon (Сватання 

Містера Лайона), The Tiger’s Bride (Наречена 

Тигра) – Красуня і Чудовисько; 

 Puss-in-Boots (Кіт у Чоботях) – Кіт у Чоботях; 

 The Erl-King (Вільшаний король) – 

Вільшаний король; 

 The Snow Child (Снігове Дитя) – 

Білосніжка, Снігуронька, Спляча Красуня; 

 The Lady of the House of Love (Леді з Дому 

Любові) – Спляча Красуня; 

 The Werewolf (Перевертень), The Company 

of Wolves (Компанія вовків), Wolf-Alice (Еліс-

Вовк) – Червона Шапочка. 

Деякі оповідання, такі як “The Courtship of 

Mr. Lyon” та “The Tiger’s Bride”, містять 
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очевидні сюжетні паралелі і точкові цитати (як 

наприклад ім’я героїні – Beauty). 

Не завжди інтертекстуальні елементи, запози-

чені Картер із інших творів, відповідають тематиці 

її оповідання. Наприклад, в оповіданні “The Erl-

King”, головна героїня використовує фразу «What 

big eyes you have», описуючи Вільшаного короля. 

Ця фраза, як відомо, є цитатою, яка традиційно 

зустрічається у казці про Червону шапочку, і 

застосовується для опису вовка. 

Однак, в окремих оповіданнях Анджела Кар-

тер напряму пояснює свій вибір алюзій на інші 

твори. Так в оповіданні “The Lady of the House of 

Love” сказано: «A single kiss woke up the Sleeping 

Beauty in the Wood», що вказує на асоціювання 

образу Графині зі Сплячою Красунею. Ця репліка 

пізніше повторюється знову: «One kiss, however, 

and only one, woke up the Sleeping Beauty in the 

Wood», підкреслюючи важливість даної асоціації. 

Висновки. Оповідання, які ввійшли до 

збірки “The Bloody Chamber and Other Stories”, 

як і значна кількість інших творів, що належать 

перу Анджели Картер, попри унікальний 

авторський стиль їх написання, повністю 

відповідають характеристикам інтертексту, на 

що вказує, зокрема, наявність у них декількох 

класів інтертекстуальних елементів: заголовків, 

які посилаються на інший твір; цитат (з 

атрибуцією і без атрибуції) в складі тексту; 

алюзій; ремінісценцій; точкових цитат тощо.
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THE SPECIFICS OF INTERTEXTUAL CONNECTIONS IN ANGELA CARTER’S LITERARY WORKS 

The article investigates the roots of intertext and the main features of intertextuality in literary prose, and the examples of 

intertextual connections in the works of British writer Angela Carter. The article presents the results of the analysis of Carter’s 
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