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РЭФЕРАТ

Гулак Дамініка Алегаўна

МЕТАРАМАННЫЯ ТЭХНІКІ Ў ТВОРЧАСЦІ М. ЭТВУД

Структура дыпломнай работы. Работа ўключае уводзіны, тры
раздзелы і заключэнне. Аб’ём работы: 51 старонка. Колькасць
выкарыстаных бібліяграфічных крыніц – 44.

Ключавыя словы: МЕТАРАМАН, МЕТАЛІТАРАТУРА,
ТЭХНІКА, АПОВЕД, АЎТАР, ГЕРОЙ, ЧЫТАЧ, МЕТАД,
МІФАЛАГІЧНАЯ АСНОВА, МІФАЛАГІЧНЫ КАМПАНЕНТ, КАЗКА

Мэта даследавання: вызначыць металітаратурныя тэхнікі,
выкарыстаныя М. Этвуд у раманах «Мадам Аракул» і «Нявеста-
разбойніца».

Задачы даследавання:
1) даследаваць творчасць М. Этвуд і паэтыку метарамана ў кантэксце

сучаснага літаратурнага працэсу;
2) прааналізаваць раман «Мадам Аракул» у кантэксце станаўлення

аўтарскага метаду, акрэсліць ідэйны план рамана і вызначыць
наратыўныя стратэгіі аўтара;

3) даследаваць інтэрпрэтацыю міфа ў рамане «Нявеста-разбойніца» і
вызначыць адпаведныя метараманныя тэхнікі.
Аб’ект даследавання: раманы М. Этвуд «Мадам Аракул» («Lady

Oracle», 1976) і «Нявеста-разбойніца» («The Robber Bride», 1993).
Прадмет даследавання: метараманныя тэхнікі, выкарыстаныя ў

раманах М. Этвуд «Мадам Аракул» і «Нявеста-разбойніца».



РЕФЕРАТ
Гулак Доминика Олеговна

МЕТАРОМАННЫЕ ТЕХНИКИ В ТВОРЧЕСТВЕ М. ЭТВУД

Структура дипломной работы. Работа состоит из введения, трёх
глав и заключения. Объем работы – 51 страница. Количество
использованных библиографических источников – 44.

Ключевые слова: МЕТАРОМАН, МЕТАЛИТЕРАТУРА,
ТЕХНІКА, НАРРАТИВ, АВТОР, ГЕРОЙ, ЧИТАТЕЛЬ, МЕТОД,
МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА, МИФОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ,
СКАЗКА

Цель исследования: определить металитературные техники,
использованные М. Этвуд в романах «Мадам Оракул» и «Невеста-
разбойница».

Задачи:
1) исследовать творчество М. Этвуд и поэтику метаромана в контексте

современного литературного процесса;
2) проанализировать роман «Мадам Оракул» в контексте становления

авторского метода, очертить идейный план романа и определить
нарраивные стратегии автора;

3) исследовать интерпретацию мифа в романе «Невеста-разбойница» и
определить соответствующие металитературные техники.
Объект исследования: романы М. Этвуд «Мадам Оракул» («Lady

Oracle», 1976) и «Невеста-разбойница» («The Robber Bride», 1993).
Предмет исследования: метароманные техники, использованные в

романах М. Этвуд «Мадам Оракул» і «Невеста-разбойница».



ABSTRACT
Daminika Hulak

METAFICTIONAL TECHNIQUES IN MARGARET ATWOOD’S
WORKS

The structure of the thesis. The thesis consists of an introduction, three
chapters and a conclusion. Total work volume is 51 pages of printed text. The
list of the cited sources includes 44 items.

Keywords: METANOVEL, METAFICTION, TECHNIQUE,
NARRATIVE, AUTHOR, CHARACTER, READER, METHOD,
MYTHOLOGICAL BASE, MYTHOLOGICAL COMPONENT, FAIRY TALE

The purpose of the thesis is to identify the metafictional techniques
used in «Lady Oracle» and «The Robber Bride» by Margaret Atwood.

The objectives of the thesis are:
1) to analyze the works by Margaret Atwood and metafictional approaches

in the perspective of modern literary process;
2) to present the novel «Lady Oracle» concerning the establishment of the

author’s constructive method and to specify its ideologic conception;
3) to analyze the myth interpretation in «The Robber Bride» and identify

the correspondent metafictional techniques.
The objects of the research: novels «Lady Oracle» (1976) and «The

Robber Bride» (1993) by Margaret Atwood.
The subject of the research: the metafictional techniques used in «Lady

Oracle» and «The Robber Bride» by Margaret Atwood.


