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РЕФЕРАТ
Носайрат Диана Фаизовна

ИГРОВАЯ ПОЭТИКА ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА

Структура дипломной работы: дипломная работа состоит из
введения, 4 глав, заключения и списка использованной литературы,
включающего 30 источников. Полный объем работы – 55 страниц печатного
текста.

Ключевые слова: ИГРОВАЯ ПОЭТИКА, ИГРОВОЕ
ПРОСТРАНСТВО, ИГРОВАЯ СТРАТЕГИЯ, АГОН, СИСТЕМА
ПЕРСОНАЖЕЙ, ИГРОВОЙ ТЕКСТ, ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ, «АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС», «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ».

Цель дипломной работы: доказать присутствие в поэтике «Алисы в
Стране чудес» и «Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла элементов,
позволяющих атрибутировать данные тексты как игровые.

Данная цель обуславливает постановку следующих задач:
– изучить и систематизировать основные принципы игровой поэтики;
– выделить характерные признаки, присущие игровому тексту на

различных уровнях (композиция, пространство и время, система
персонажей);

– выявить наличие данных признаков у анализируемых произведений
Льюиса Кэрролла;

– вычленить и систематизировать использованные с этой целью
приемы организации художественного материала на различных
уровнях текста;

– описать эффект, оказываемый на читателя посредством этих
приемов.

Объект исследования: сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране
чудес» и «Алиса в Зазеркалье».

Предмет исследования: игровая поэтика в сказках Льюиса Кэрролла
«Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».



РЭФЕРАТ

Насайрат Дзіяна Фаізаўна

ГУЛЬНЯВАЯ ПАЭТЫКА ЛЬЮІСА КЭРАЛА

Структура дыпломнай працы: дыпломная праца складаецца з
уводзінаў, 4 раздзелаў, заключэння і спісу выкарыстанай літаратуры, куды
ўваходзяць 30 крыніц. Аб'ём працы складае 55 старонак.

Ключавыя словы: ГУЛЬНЯВАЯ ПАЭТЫКА, ГУЛЬНЯВАЯ
ПРАСТОРА, ГУЛЬНЯВОЕ СТРАТЭГІЯ, АГОН, СІСТЭМА ПЕРСАНАЖАЎ,
ГУЛЬНЯВЫ ТЭКСТ, ЛЬЮІС КЭРАЛ, «АЛІСА Ў КРАІНЕ ЦУДАЎ»,
«АЛІСА Ў ЗАЛЮСТРОЎІ».

Мэта дыпломнай працы: даказаць прысутнасць у паэтыцы «Алісы ў
Краіне цудаў» і «Алісы ў Залюстаркоўi» Льюіса Кэрала элементаў, якія
дазваляюць атрыбуцiраваць гэтыя тэксты як гульнявыя.

Дадзеная мэта абумоўлівае пастаноўку наступных задач:

– даследаваць i cicтэматызаваць асноўныя прынцыпы гульнявой
паэтыкі;

– вылучыць характэрныя прыкметы, уласцівыя гульнявому тэксту на
розных узроўнях (кампазіцыя, прастора і час, сістэма персанажаў);

– выявіць наяўнасць дадзеных прыкмет у аналізуемых творах Льюіса
Кэрала;

– вылучыць і сістэматызаваць выкарыстаныя з гэтай мэтай прыёмы
арганізацыі мастацкага матэрыялу на розных узроўнях тэксту;

– апісаць эфект, які аказваецца на чытача з дапамогай гэтых прыёмаў.

Аб'ект даследавання: казкі Льюіса Кэрала «Аліса ў Краіне цудаў» і
«Аліса ў Залюстроўi».

Прадмет даследавання: гульнявая паэтыка ў казках Льюіса Кэрала
«Аліса ў Краіне цудаў» і «Аліса ў Залюстроўi».



ABSTRACT

Nosairat Dyana Faizovna

LEWIS CARROLL'S GAME POETICS

The structure of the thesis : the thesis contains an introduction, 4 chapters,
a conclusion and a list of references. The list of references includes 30 sources.
Thesis volume is 55 pages.

Keywords: GAME POETICS, GAME SPACE, GAME STRATEGY,
AGON, CHARACTER SYSTEM, GAME TEXT, LEWIS CARROLL, «ALICE
IN WONDER:AND», «THROUGH THE LOOKING-GLASS, AND WHAT
ALICE FOUND THERE».

The purpose of the thesis is to prove the presence of the elements in the
poetics of «Alice in Wonderland» and «Through the Looking-Glass, and What
Alice Found There» by Lewis Carroll that allow to attribute these texts as game
one.

The objectives of the thesis:

– to examine and systemize the basic principles of game poetics;
– to distinguish the specific features that are inherent in game text at

different levels (a composition, space and time, a system of characters);
– to reveal the presence of these features in the analyzed works of Lewis

Carroll;
– to distinguish and systemize methods of artistic material’s organizing at

different levels of the text used for this purpose;
– to describe the effect exerted on the reader via these techniques.

The object of the research: Lewis Carroll's tales «Alice in Wonderland»
and «Through the Looking-Glass, and What Alice Found There».

The subject of the research: game poetics of Lewis Carroll's fairy tales
«Alice in Wonderland» and «Through the Looking-Glass, and What Alice Found
There».
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