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Mariam Antia          

Fairy-Tales  as Ethno-Cultural Phenomenon and Their Genre-Stylistic 

Peculiarities in English and Georgian Languages 

S u m m a r y 

The paper is devoted to the study of fairy-tales as an ethno-cultural phenomenon and their 

genre-stylistic peculiarities in English and Georgian languages. A fairy-tale is defined as a 

specific epic subgenre that originates from an orally transmitted folklore of the immemorial 

times representing the beliefs and world-views of the people, whose ethnoculture gave it birth.  

The choice of the research topic was predetermined by the multifaceted nature of fairy-tales 

that sets challenging tasks for scholars of different fields and educators. We consider fairy-tales 

as ethnocultural phenomenon as they ornament and enrich every language. The purpose of our 

paper is to carry out comparative study of English and Georgian fairy-tales, aiming to reveal 

their universal and differential features that reflect the nations‟ cultural peculiarties. On the 

other hand, fairy-tales have recently become a subject for hot debates between the educational 

establishment and the intelletuals, including folklorist. The critical statements, made by the 

Georgian Minister of Education, in which he denounced some of the most popular fairy-tales as 

having negative impact on children‟s phychology and censuring them as improper for edu-

cational purposes, stirred public indignation as well as our research interest towards disclosing 

and highlighting those linguo-cultural peculiarities, from their evolution and different classifi-

cations to their structural-semantic and genre-stylistic peculiarities, that make fairy-tales so 

unique and valuable for every child.  
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