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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Дослідження спрямоване на розкриття проблеми впливу художньої 

референції на смислотворення в межах тексту. У роботі встановлено, що 
референційно-смислова взаємодія в художньому дискурсі допомагає вибудувати 
пристрасний компонент комунікації автор – читач. Таким пристрасним 
компонентом може бути будь-яка емоція або психічний стан, зокрема, страх. 

Феномен страху ставав предметом наукових пошуків філологів, однак 
здебільшого опосередковано. Cеред літературознавців страх згадується передусім 
у зв’язку з вивченням готичної літератури (К. Дейвісон, П. Палмер, Ш. Трафін та 
багато інших), фантастики, детективів і трилерів; у мовознавчих працях 
переважають семантичний і когнітивний підходи до вивчення феномену страху 
(І. Андреєва, Н. Арутюнова, О. Бадалова, О. Бєлая, О. Борисов, О. Бутенко, 
А. Вежбицька, І. Варуха, О. Вольф, М. Джонсон, С. Зайкіна, А. Залізняк, 
Е. Іоанесян, Дж. Лакофф, О. Левченко, І. Онищук, Л. Петрова, Г. Петрова, 
М. Руссо, Ю. Скворцова, В. Станкевич-Іванова, І. Топольська, Г. Тюкіна, 
Ю. Яскевич та ін.). Але, як і будь-які пошукові напрями й системи, межі згаданих 
лінгвістичних течій не дали змогу до кінця з’ясувати особливості механізмів і 
результатів ослівлення феномену страху, що визнають і самі вчені.  

Онтологія страху стає більш зрозумілою й структурованою, якщо 
лінгвопрагматичний аналіз текстів спирається на розвідки культурологів, які дають 
чітке й багатогранне розуміння того, як утілився страх у європейській культурній 
спадщині. Сучасні розвідки цього спрямування можна умовно розподілити на такі 
течії: дослідження монструозності (Дж. Коен, А. Райт, Ю. Крістєва, М. Уїтман, 
М. Фуко та ін.); дослідження зомбі-культури (К. Бун, Т. Венаблс, А. Конріч, 
Л. Ладоусер, М. Лінінг, П. Манінг, А. Санна, Л. Хубнер та ін.); дослідження 
фільмів жахів та медіа (Р. Бакер, А. Ловенштейн, С. М. Сандерс, Е. Дж. Скобл, 
В. Уїн, П. Хатчингс, А. Хілл, Б. Шері та ін.); вивчення готики та споріднених течій 
(В. Вацуро, Р. Голод, І. Гросевич, Д. Пунтер, П. Палмер, М. Е. Снодграс, 
Ш. Р. Трафін, К. Уїн, Дж. Е. Хогл та ін.); демонологія та дослідження привидів 
(С. Андріопулос, Р. Б. Анолік, П. Б’юз, М. Бересфорд, М. Бланко, В. Войтович, 
Дж. Гілберт, О. Дейвіс, Дж. Ліндов, І. Лінч, В. Мудімбе, А. Стотт, С. Хей та ін.); 
вивчення індивідуальних змінених станів та масових страхів у культурі (Т. Годду, 
К. Гутієрес-Джонс, Дж. Кавадло, Т. Мідлтон, Д. Мітчелл, Д. Олшанський, 
М. Петрович, В. Руднєв, Р. Самолски, Ш. Снайдер, Д. Співак, Р. Тайдеман, 
Е. Шоуалтер та ін.). Учені визнають, що дискурс жахів – це сталий історико-
культурний досвід людства, де відношення між суб’єктами страху визначені й 
упізнавані незалежно від часу «споживання» культурного продукту.  

Мультиканальність дискурсу жахів дає поштовх до залучення семіотики для 
аналізу текстів цього дискурсу з метою виокремлення суб’єктів дискурсу жахів та 
їхніх властивостей (Ж. Брейар, Н. Букс, Л. Геллер, А. Греймас, К. Зільберберг, 
Ф. Конт, Ю. Курганов, Ю. Лотман, М. Лотман, Ж. Фонтаній, Е. Фролі та інші). 
Насамперед, спираємося на ідеї А. Греймаса й Ж. Фонтанія, які опрацювали теорію 
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пристрасного дискурсу й особливості його побудови у вигляді текстів, де 
розгортається певна пристрасть між суб’єктами.  

Антропоцентричність прагматичного підходу вимагає й ретельного вивчення 
зв’язків між смислотворенням і смислосприйняттям у межах «страшних» текстів та 
психологічною діяльністю людини: хоча феномен страху й має загальні 
(універсальні) механізми породження й переживання, усе ж він значною мірою 
суб’єктивний через свою унікальність переживань кожним окремим індивідом. 
Комунікативно-прагматичний підхід до вивчення текстів жахів передбачає опертя 
на широке філософське підґрунтя (уявлення про страх у різні часи за панування 
різних філософських течій, наприклад, у Г. Геґеля, П. Гольбаха, Р. Декарта, 
Ж. Дельоза, І. Канта, Ш. Монтеск’є, Б. Паскаля, Ф. Рімана, Е. Фромма, 
М. Гайдеґера, А. Шопенгауера, Ф. Шеллінга, К.-Г. Юнга, Е. Левінаса, Д. Трігга, 
Н. Керолла та багатьох інших).  

Актуальність теми. Вибір теми дослідження визначений необхідністю 
пошуку чинників, що сприяють формуванню й транслюванню пристрасних смислів 
у комунікації (зокрема, естетичній), сталості й універсальності репрезентації 
страшного у вимірах художнього тексту. Це висуває перед лінгвістами завдання 
пошуку й вивчення символів, знаків і моделей, які відбивають уявлення людини 
про страх, та механізмів, що формують комунікативний смисл «страх», впливають 
на процеси його вербалізації. Постає нагальна проблема теоретичного осмислення 
онтології та ідеології вигаданого світу текстів жахів як носіїв пристрасних 
комунікативних смислів. Актуальність теми також зумовлена необхідністю 
лінгвістичного дослідження феномену страху з огляду на референційно-смислову 
текстову взаємодію з позицій формування онтології та ідеології вигаданого світу 
жахів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Проблематика дисертації відповідає темі науково-дослідної роботи кафедри 
української мови Харківського національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди «Сучасна українська мова: когнітивний і прагматичний аспекти 
дослідження» (державний реєстраційний номер 0111U006434). Тема докторської 
дисертації затверджена Вченою радою ХНПУ імені Г.С. Сковороди (протокол № 6 
від 6 листопада 2015 року). Уточнену редакцію теми затверджено на засіданні 
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.19 в Інституті філології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 3 від 7 лютого 
2019 року). 

Мета дисертаційної роботи – обґрунтування теоретико-методологічних засад 
референційно-смислової взаємодії в українських текстах пристрасного дискурсу 
жахів з опертям на практику англомовної лінгвокультури.  

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 
- уточнити природу й сутність комунікації автор – читач у межах 

дискурсу жахів, її змістовне наповнення, засоби втілення й результат; 
- обґрунтувати доцільність лінгвістичної прагматики як основного 

дослідницького підходу вивчення смислотворення у пристрасному дискурсі; 
- схарактеризувати страх як психо-ментально-соматичний феномен на 
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основі синтетичного підходу із урахуванням висновків психологів, філософів, 
культурологів і філологів; 

- довести універсальність текстів жахів як зразка продукування базового 
комунікативного смислу «страх»; 

- виявити ідеологію й онтологію вигаданого світу дискурсу жахів і 
виокремити варіації базового комунікативного смислу в досліджуваних текстах; 

- типологізувати референцію суб’єкта-джерела страху та довести її 
дискурсивну зумовленість; 

- виокремити глобалізовані типи смислотворення, які впливають на 
текст; окреслити поняття суб’єктності смислотворення і довести її вирішальну 
роль у текстах жахів;  

- з’ясувати лінгвопрагматичні особливості смислотворення в 
конвенційних і неконвенційних текстах на основі рефренційно-смислової 
взаємодії; 

- встановити лінгвопрагматичні особливості референції й номінації 
суб’єктів-джерел страху в текстах жахів української лінгвокультури.  

Об’єкт дослідження – тексти жахів української та англомовної 
лінгвокультур.  

Предмет дослідження – фікційний комунікативний смисл «страх» та його 
варіації, одним із актуалізаторів якого є референція суб’єктів пристрасті в текстах 
жахів. 

Методологія дослідження – феномено-герменевтичний підхід до обраних 
текстів, який передбачає опертя на інтенційні аспекти креативного мислення, 
редукцію апріорних суджень, звернення до законів герменевтики. Цим зумовлене 
використання таких методів дослідження пристрасного дискурсу: 

1) метод редукції (ейдетичної та феноменологічної), що дає змогу 
дослідити «сутність, яка вже функціонує в досвіді як головна постать і структура 
впорядкування»; «інваріантне в процесі уявного варіювання, тобто в програванні 
різних умов і контекстів досвіду»; «робить крок далі, тематизуючи те, що 
з’являється як «щось»» (Вальденфельс 2002, с. 28). Цей загальнофілософський 
метод використаний з метою виокремлення структури феномену страху у 
свідомості людини шляхом аналізу текстів двома мовами, а саме – суб’єктності 
цього феномену; 

2) інтенційний аналіз смислу заданого – загальнофілософський метод 
тлумачення текстів. Цей метод використаний для розрізнення суб’єктів як джерел 
або реципієнтів страху в сприйнятті комунікантів; 

3) гіпотетично-індуктивний метод або метод гіпотез – загальнонауковий 
метод, що використаний у роботі з метою розв’язання проблеми трансляції 
комунікативного смислу «страх» текстовими засобами в межах пристрасного 
дискурсу; 

4) метод інтерактивного моделювання, який дав змогу спертися на 
чуттєво-емоційні елементи смислотворення й узагальнювати їх для з’ясування 
систематичності і повторюваності у структурі тексту, способів і засобів вираження, 
механізмів породження тощо; 
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5) контекстуально-інтерпретаційний метод ужитий з метою реконструкції 
авторської комунікативної інтенції, мотивів і цілей, а також можливих 
інтерпретацій з боку читача з урахуванням індивідуально-суб’єктивного й 
об’єктивних культурно-історичних чинників;  

6) лінгвонаративний аналіз використовувався для виокремлення типів 
текстів відповідно до повторюваності в механізмах і засобах вираження відтінків 
базового комунікативного смислу та їхнього структурного самопородження, а 
також для виявлення тих мовних засобів утілення ідеї смислотворення в тексті, що 
виявляються універсальними або унікальними у двох лінгвокультурах. Цей аналіз 
дав змогу дослідити лінгвонаративні закономірності породження і сприйняття 
базового комунікативного смислу; 

7) структурний аналіз як метод, що уможливив виявлення складників 
мовного явища (тексту жахів) та встановлення зв’язків між ними. Оскільки 
об’єктом дослідження обрані тексти жахів, то цей метод застосовано передусім для 
виокремлення тих структурних елементів тексту та їхніх відношень, що 
уможливлюють актуалізацію комунікативного смислу «страх»;  

8) порівняльний / зіставний метод, який дав можливість порівняти не 
лише структурні особливості англійської й української мов, якими написані тексти 
жахів, а й варіації комунікативного смислу, реалізовані в кожній лінгвокультурі.  

Концепція дослідження полягає в тому, що смислотворення в межах текстів 
дискурсу жахів відбувається за глобалізованими схемами суб’єкт-суб’єктних 
відношень джерела й реципієнта страху, які ґрунтуються на дискурсивно 
зумовлених типах референції суб’єкта-джерела страху. При цьому, зважаючи на 
універсальність психологічного й філософського підґрунтя феномену страху, 
вирішальну роль відіграє референція суб’єкта-джерела страху, ослівлення якої 
відбиває онтологію вигаданого світу тексту. Індивідуально-суб’єктивні та 
соціокультурні чинники впливають на творення базового фікційного 
комунікативного смислу і сприяють появі його варіацій.  

Зміст дослідження викладено в таких основних положеннях, що виносяться 
на захист: 

- Сприйняття феномену страху й переживання відповідного досвіду 
ґрунтується на взаємодії двох активних суб’єктів – джерела й реципієнта страху. 
Їхні відношення стають основою продукування будь-яких зразків дискурсу жахів, 
текстів зокрема. 

- Лінгвопрагматичний вимір дослідження феномену страху не може 
спиратися виключно на словникові тлумачення значень слів відповідної 
семантики, оскільки такий підхід значно обмежує можливості вивчення всієї 
складності цього феномену. Основною дослідницькою одиницею вивчення 
пристрасного досвіду є смисл. Спектр варіацій базового комунікативного смислу 
«страх» становить вичерпний перелік для європейської християноцентричної 
лінгвокультури.  

- Тексти жахів – це зразки дискурсу жахів як видового поняття стосовно 
до пристрасного й художнього дискурсів. Вони містять множинні вигадані світи із 
універсальною для всіх зразків цього простору специфічною онтологією й 
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ідеологією. Ідеологія  вигаданого світу – це базовий комунікативний смисл 
«страх», інтенційно закладений автором; онтологія цього світу підпорядковується 
психологічним і філософським засадам уявлення про феномен страху. Основними 
елементами онтології вигаданого світу дискурсу жахів вважаємо суб’єкт-джерело й 
суб’єкт-реципієнт страху. 

- Референція й номінація – це одна зі стратегій утілення суб’єктності в 
тексті. Нові типи референції в текстах жахів і схеми кореферентних ланцюжків – 
це дискурсивно зумовлені, відроджувані й повторювані системи. 

- Глобалізовані схеми смислотворення – це конвенційні й неконвенційні 
суб’єкт-суб’єктні відношення, які впливають на будову текстів, референцію й 
номінацію суб’єктів. 

- Конвенційні суб’єкт-суб’єктні відношення спираються на 
соціокультурне підґрунтя уявлення про втілення зла в міфічних істотах і 
відбивають конвенційне апріорне смислотворення в текстах. 

- Неконвенційні суб’єкт-суб’єктні відношення експлуатують базовий 
комунікативний смисл, закладений у конвенційних текстах, але будуються на 
засадах апостеріорного смислотворення, тобто заповнення онтологічних лакун 
вигаданого світу. Основна інтенційно створена лакуна – це неідентифіковане 
джерело страху, атрибути й предикати референції якого відповідають психології 
сприйняття страшного. 

- Засоби омовлення страшного відповідають конвенційним або 
неконвенційним засадам смислотворення й мають свою специфіку, що дає змогу 
постулювати дискурсивну зумовленість референції й засобів номінації. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в 
дисертаційній роботі 

- уперше текстове втілення феномену страху досліджено в річищі теорії 
художньої референції – встановлена референційно-смислова взаємодія в текстах;  

- уперше встановлено дискурсивну зумовленість референції й номінації 
в текстах жахів і доведено суб’єктність як основу смислотворення й 
смислосприйняття;  

- виявлено нові типи референції та референційних ланцюжків у текстах 
дискурсу жахів; 

- уперше комунікацію автора й читача досліджено в аспекті обміну не 
інформативним складником, а пристрасним досвідом;  

- уперше вивчено не лише засади творення смислу «страх» у межах 
тексту, а складено перелік відтінків базового комунікативного смислу, причому 
виникнення кожного з відтінків обгрунтовано пов’язано з новими типами 
референції; 

- тексти жахів української лінгвокультури вперше стали об’єктом 
дослідження з позицій теорії референції й комунікативно-прагматичного підходу; 
це дало можливість дослідити дискурсивну зумовленість мовних засобів утілення 
суб’єкта-джерела страху та виявити їхній вплив на розгортання тексту. 

Теоретичне значення полягає в систематизації ідей розуміння страху в 
дотичних до лінгвістики науках як основи опрацювання принципів комунікації 
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автор – читач у текстах жахів. Теоретично доведено дискурсивну зумовленість 
художньої референції в текстах жахів, а також суб’єктність як основу 
смислотворення й смислосприйняття, що заґрунтовано на широкій гуманітарній і 
філологічній основі. Цю теорію розгорнуто в напрямі обґрунтування впливу типів 
референції на творення тексту й успішність комунікації за умови адекватного 
сприйняття адресатом інтенції автора, закладеної в референції джерела страху. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 
можливості використання висновків і положень дисертації у викладанні 
теоретичних курсів загального мовознавства (таких його розділів, як «Філософія 
мови», «Методологія мовознавства», «Історія лінгвістичних учень», 
«Психолінгвістика»), лінгвістичної прагматики (розділів «Дискурсологія», 
«Основи прагмасемантики»; у ХНПУ імені Г. С. Сковороди викладаються також 
авторські курси комунікативної граматики та основ лінгвістичної прагматики), 
лінгвістики тексту (розділів «Референція й номінація у тексті» та «Типологія 
текстів»), теорії комунікації (розділів «Міжкультурна комунікація» та 
«Комунікативні стратегії»), наративної семіотики та інших дотичних галузей науки 
(наприклад, такого розділу психології, як «Психологія народів»), а також у процесі 
зіставного аналізу мов (курси порівняльної граматики, семасіології, теорії і 
практики перекладу, порівняльної типології мов тощо).  

Матеріалом дослідження стали художні авторські тексти українською й 
англійською мовами різних періодів створення – від кінця XVIIІ століття (окремі 
тексти) й дотепер, що уможливлює з’ясування тих стратегій, механізмів і засобів 
вираження суб’єктів феномену страху та відношень між ними, які лежать в основі 
комунікації автора й читача в процесі смислотворення й смислосприйняття в 
християноцентричній свідомості. Загальна кількість текстів обома мовами – 128 
джерел (50 текстів ХІХ ст., 56 – ХХ ст., 22 – ХХІ ст.; з них українською – 66 
(І. Барщевський, В. Винничук, М. Вовчок, І. Гавришкевич, М. Кідрук, 
О. Стороженко та ін.), англійською – 62 (С.Barker, H. Ellison, E. Gaskell, S. King, 
Sh. Le Fanu, H. Lovecraft, E. Poe, M. Shea та ін.)), загальний обсяг – понад 10000 
сторінок.  

Апробація результатів дисертації. 
Основні положення дисертаційної роботи викладені в доповідях і виступах 

на 21 міжнародній і всеукраїнській конференціях та семінарах: Всеукраїнська 
науково-практична конференція «Мова. Культура. Взаєморозуміння» (Дрогобич, 
2011); XIV Міжнародна конференція з актуальних проблем семантичних 
досліджень «Художній текст у різних лінгвістичних парадигмах (на матеріалі 
української і російської мов)» (Харків, 2012); Розширений науково-методичний 
семінар «Мова. Культура. Взаєморозуміння» (Дрогобич, 2012); Всеукраїнська 
науково-практична конференція «Тенденції розвитку та функціонування 
слов’янських та германських мов», (Київ – Миколаїв, 2013); ІІ Міжнародна 
наукова конференція «Ukrainistyka: wszoraj, dzisiaj, jutro» (Познань, Польща, 2013); 
VIII Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: 
мова – культура – особистість» (Острог, 2014); VII Міжнародна наукова 
конференція «Іноземна філологія у ХХІ столітті» (Запоріжжя, 2014); XVI 



 
 

7 

Міжнародна конференція з актуальних проблем семантичних досліджень 
«Семантика мовних одиниць (на матеріалі української та російської мов)» (Харків, 
2016); IX Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми термінології, 
перекладу і філології: виклики та перспективи» (Чернівці, 2016); IX Міжнародна 
наукова конференція «Man in the Space of Language» (Каунас, Литва, 2016); VIII 
Оломоуцький симпозіум україністів «Сучасна україністика: проблеми мови, 
літератури та культури» (Оломоуць, Чехія, 2016,); XVII Міжнародна науково-
практична конференція «Освіта і доля нації. Філософія і педагогіка миру в Україні 
та сучасному світі» (Харків, 2016); Міжнародна науково-теоретична конференція 
«Граматичні читання – ІХ» (Вінниця, 2017); VI Міжнародна наукова конференція 
«Язык и межкультурные коммуникации» (Вільнюс – Мінськ, 2017); ІІІ Міжнародна 
наукова конференція «Людина. Комп’ютер. Комунікація» (Львів, 2017); 
Міжнародна науково-практична конференція «Українська мова у парадигмі 
світової лінгвістики» (Одеса, 2017); VII Міжнародна наукова конференція 
«Linguistic, Education and Intercultural Research» (Вільнюс, Литва, 2017); 
Міжнародна науково-практична конференція «Modern philology: relevant issues and 
prospects of research». Lublin Science and Technology Park S.A., Maria Curie-
Sklodowska University (Люблін, Польща, 2017); XVII Міжнародна наукова 
конференція з актуальних проблем семантичних досліджень «Художній текст: 
лексика, граматика, стилістика», (Харків, 2018); VII Міжнародна конференція з 
критичного дискурс-аналізу в міждисциплінарному аспекті (CADAAD, Ольборг, 
Данія, 2018); IX Оломоуцький симпозіум україністів «Сучасна україністика: 
проблеми мови, літератури та культури» (Оломоуць, Чехія, 2018).  

На тему дисертації опубліковано 36 наукових праць: 1 одноосібну 
монографію; 35 наукових статей, з яких 21 – у фахових виданнях України (зокрема 
6 статей у виданнях, які також входять до наукометричних баз даних), і 5 – в 
іноземних наукових періодичних виданнях; 14 додаткових публікацій: 9 статей і 5 
тез у збірниках матеріалів конференцій в Україні та за кордоном. 

Загальний обсяг роботи. Обсяг тексту дисертації – 349 сторінок, загальний 
обсяг роботи – 428 сторінок. Список використаних джерел нараховує 451 позицію, 
з яких 366 – іноземними мовами. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів із 
висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел і 
списку ілюстративного матеріалу, двох додатків.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано мету, 
визначено завдання, об’єкт, предмет, наукову новизну й теоретичну значущість 
одержаних результатів, методи дослідження, практичне значення одержаних 
результатів, сформульовано концепцію дослідження й положення, що виносяться 
на захист, указано форми апробації результатів і структуру роботи. 

Перший розділ «Страх як міждисциплінарний об’єкт дослідження» 
вводить до теми страху в різних гуманітарних науках, дотичних до обраного 
напряму лінгвістичної прагматики. Тут здійснено аналіз психологічних, 
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філософських, культурологічних, філологічних розвідок та розвідок у сфері 
семіотики, що звертаються до проблеми розв’язання природи страху і його 
вираження в різних системах. У сфері цих пошуків знаходимо можливість скласти 
існуючу на сьогодні синтетичну картину сутності феномену страху та побудувати 
засади подальшого його аналізу з погляду лінгвістичної прагматики в комунікації 
автор – читач. 

Спрямованість лінгвістичного дослідження на дискурс жахів неможлива без 
висвітлення психологічних основ людської емоції страху. На думку психологів 
(З. Фройд, А. Адлер, П. Жане, О. Ранк, Л. Демоз, К. Ізард, Ж. Лапланш, Ф. Ріман, 
Ю. Щербатих та інші), страх – це психологічний, негативно забарвлений процес, 
який може мати біологічну, соціальну й екзистенційну етіологію. Не беруться під 
сумнів у сучасній психології загальні засади виникнення страху. Слідом за 
З. Фройдом, визнаємо, що страх може бути вмотивованим зовнішніми об’єктами 
або реальними обставинами; спричинений чимось новим; бути пов’язаним із 
безсиллям і неповноцінністю – тобто феномен страху ґрунтується на відношенні Я 
до світу і зовнішніх сил. Витоки і розвиток фобійних страхів становлять науковий 
інтерес для психологів; для дослідження ж мовного втілення феномену страху 
важливим стає розуміння їхнього розвитку за асоціативним ланцюжком, який, 
користуючись лінгвістичною термінологією, виникає або метафорично, або 
метонімічно. Такий підхід дав змогу схарактеризувати вербалізацію суб’єктів-
джерел страху в текстах жахів.  

Звернення до суміжної гуманітарної дисципліни уможливило передусім 
визначення частини термінологічного апарату. Зокрема, з’ясування психологічної 
природи страху дало підстави виділити в текстах суб’єкт-джерело й суб’єкта-
реципієнта страху, відношення між якими й становлять дослідницький інтерес. У 
психології спостерігається очевидна прогалина в термінології, вживаної для 
дослідження феномену страху, що ускладнює й лінгвістичні розвідки дискурсу 
страху. Найбільш обґрунтованим у науці вважаємо узагальнений термін феномен 
страху, який і вживаємо в цьому дослідженні, оскільки він дає підстави визначати 
його складники, супровідні стани й емоції, стадії розвитку, симптоматику та ін. 
Крім того, відповідно до психологічних засад дослідження страху, тексти дискурсу 
жахів можна схарактеризувати як такі, що мають: 

1) вербальне вираження афекту страху (емоційної або чуттєвої реакції на 
страхітливий об’єкт) й уявлення про страх (поняттєвого складника про 
страхітливий об’єкт); 

2) представлення засобами різних мовних рівнів інших негативних 
емоційних складників феномену страху, таких як жах, острах, тривога, відраза, а 
також амбівалентних комплексів, що поєднують і потяг, і відразу тощо; 

3) структуру тексту, в якій реалізовано економічний принцип існування 
феномену страху, коли негативні емоції реципієнта страху поступово 
накопичуються, що створює фон загального збудження і тривожного очікування;  

4) структуру тексту, у якій реалізовано функційний принцип існування 
феномену страху, коли в тексті вербалізовано сигнали підготовки до небезпеки й 
реакцію суб’єкта-реципієнта страху, що створюють на текстовому рівні динамічні 
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коливання, які дають змогу незалежно від розвитку сюжету підтримувати емоційну 
напругу; 

5) специфічний художній простір, у якому простір почуттів і фізичний 
простір не мають чіткої межі; 

6) вербалізацію захисних механізмів і бар’єрів, оскільки будь-який 
суб’єкт намагається відновити нульовий баланс емоцій і прагне задоволення. 

До вивчення й розуміння феномену страху долучилися й філософи, чиї 
погляди спираються на розгалужену й неоднорідну релігійно-філософську та 
культурно-історичну традицію людства, що додає філософським розвідкам 
об’єктивності, але разом із тим поки що не дає змогу створити системного бачення 
цієї проблеми (Г. Геґель, П. Гольбах, Р. Декарт, Ж. Дельоз, І. Кант, Ш. Монтеск’є, 
Б. Паскаль, Ф. Ріман, Е. Фромм, М. Гайдеґер, А. Шопенгауер, Ф. Шеллінг, К.-
Г. Юнг, Е. Левінас, Д. Трігг, Н. Керолл та багато інших). Спроба систематизації 
цих поглядів здійснена в роботі С. Кухарського, який зміг розкрити еволюцію 
філософського розуміння страху в європейській філософській спадщині. 
Діахронічний підхід ученого формує уявлення про сталість людських страхів з 
огляду на їхнє підґрунтя (базові та соціальні страхи; функції страхів), вказуючи, 
однак, і на динаміку та еволюцію уявлень про джерела страху.  

Аналіз філософського доробку вивчення феномену страху виявив, що в цих 
роботах наголошено на нагальній потребі міждисциплінарного вивчення поняття 
страху із залученням філософів, культурологів, психологів, соціологів, політологів, 
лінгвістів, представників інших гуманітарних наук з метою створення системного 
й об’єктивного погляду на явище. Важливим для системного розуміння страху 
вважаємо висновок, що страх – це психологічний феномен, який супроводжується 
іншими емоціями й психологічними характеристиками (сором, тривога, сумніви, 
вагання, туга, жах, альтруїзм, покірність, ксенофобія, індоктринація тощо), тому в 
дисертації феномен страху розглянуто сукупно з усім комплексом емотивного 
супроводу. Філософи й психологи доводять, що перебування в стані страху має 
специфічну природу – в його основі лежать коливання, або зміни міри 
переживання цього феномену. Ці коливання відбито в текстах жахів за умови 
актуалізації у вигаданому світі опозицій людина – не людина, живий - мертвий, 
свій - чужий, світло - морок, знаю - не знаю, вірю - не вірю, причому другий 
елемент створюється в уяві, а потім вербалізується за допомогою «матриць» зі 
знайомого світу. У філософському розумінні феномен страху еволюціонує разом із 
людиною і суспільством, це відбито в текстах жахів також: нові реалії приносять 
нові смисли страху, нові джерела і форми. Універсальною вважається креативна 
соціальна функція страху і функція сприяння виживанню людини. Висновкуємо 
також, що в текстах жахів, відповідно до філософських розвідок, особливої ваги 
набувають суб’єкт-суб’єктні відношення: після усвідомлення оцінного складника 
відбувається розрізнення суб’єктів як джерела і реципієнта страху.  

Як указує Е. Фролі, семіотика ввела до фокусу уваги лінгвістів 
мультиканальність людської комунікації. Комунікація автор – читач значною 
мірою залежить від збігу світоглядних і психологічних рис комунікантів, зокрема 
від їхньої здатності однаково тлумачити символи-носії смислів (М. Спектор, 
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Дж. Кітсусі). Ці зауваження стосовно особливостей передачі смислів знаковими 
системами (текстами) та їх матеріальним вираженням (мовою) дають змогу 
використати надбання семіологів (як семіотики культури, так і наративної 
семіотики) у вивченні смислотворення й комунікації автор – читач у 
міждисциплінарній царині прагматики. На важливості вивчення саме мовного 
виміру транслювання смислів наголошується у зв’язку з тим, що вагомою 
видається роль мови й мовних структур в упорядкуванні досвіду й набутті ним 
смислу, у розумінні динамічної взаємодії тексту й контексту (А. Джіл, К. Ведбі), у 
конструюванні й закладанні смислу у світ навколо нас. Один із таких смислів, що 
їх можуть транслювати тексти в комунікації автора й читача, – страх. Розуміючи 
глобальний і універсальний характер страху, представники наративної семіотики 
та семіотики культури (Ж. Брейар, Н. Букс, Л. Геллер, М. Геллер, Ф. Конт, 
Ю. Курганов, Ю. Лотман, М. Лотман та інші) зацікавилися його втіленням і 
реалізацією за допомогою символів у культурі, політиці, літературі, соціології й 
зосередилися на формулюванні парадигм та моделей страху в естетичних течіях і 
творчості окремих авторів.  

Не відкидаючи й не заперечуючи надбання дослідників текстових структур, 
наприклад, В. Проппа, А. Греймас і Ж. Фонтаній зробили спробу вивчення 
«пристрасного виміру дискурсу». Зважаючи на те, що методологічний і 
термінологічний апарат дослідження дискурсу ще перебуває в стадії розвитку, а 
самі дослідження ведуться на перетині різних напрямів лінгвістики, вважаємо 
можливим скористатися деякими ідеями семіологів стосовно особливостей 
пристрасного дискурсу й можливостей його вивчення для обґрунтування 
оригінальності та самостійності дискурсу жахів як об’єкта лінгвістичних 
досліджень. Учені висували гіпотезу про передумову незалежності пристрасного 
виміру як причину виникнення дискурсивної схеми такої пристрасті. Спираючись 
на окремі елементи семіотичної розвідки А. Греймаса та Ж. Фонтанія, а також 
інших семіологів, окреслимо визначальні риси текстів жахів з погляду семіотики: 

1) дискурс жахів – складне утворення: з одного боку, це різновид 
пристрасного дискурсу, з другого, – художнього дискурсу, причому тексти 
останнього є носіями специфічного смислу «страх» (естетики страху, що базується 
на запереченні й контр-фактичній модальності);  

2) пристрасний вимір існує в текстах незалежно від сюжетної організації і 
має відповідні дискурсивні (наративні) схеми з етапами й механізмами розгортання 
емоцій; 

3) відповідно до загальноприйнятого твердження стосовно того, що 
художній дискурс – це вигаданий світ, можемо також говорити про вигаданий 
пристрасний світ (зокрема, жахів); 

4) відправний пункт появи пристрасного виміру – модалізація суб’єктів; 
момент перетворення на суб’єктів-джерел страху або реципієнтів страху; 

5) модалізації суб’єктів передує період попередньої напруженості, коли 
відбувається поляризація суб’єктів і спостерігається модальний ефект розколу. 
Текст залишається емотивно напруженим, допоки всі суб’єкти зберігають свою 
пристрасну цінність і взаємодіють; 
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6) емотивна напруга будь-якого художнього тексту (і дискурсу жахів 
зокрема) неоднорідна і має спади (дисфорію) та підйоми (ейфорію), 
характеризується полярністю та аспектуальністю, таким чином досягається ефект 
розгойдування в пристрасному вимірі, у межах якого існує зона конфліктів у 
суб’єкт-суб’єктних відношеннях; 

7) на стадії попередньої напруженості й у самій зоні конфлікту суб’єкт-
реципієнт страху набуває пристрасті, тобто поступово залучається до переживання 
страху: він відчуває, потім пізнає (те, що отримало назву «категоризація втрати»), 
прагне (намагається побудувати систему захисту) і, нарешті, занурюється в 
пристрасть (страх); 

8) проходячи стадії набуття пристрасті, суб’єкт-реципієнт страху вступає 
до модальної конфронтації з самим собою: він вагається між бажанням і знанням, 
можливістю й обов’язком, вірою та реальністю; 

9) виокремлення й класифікація наративних механізмів та емотивних 
універсалій дає змогу з’ясувати типологійні характеристики текстів жахів. 

Вивчення засобів вираження емоцій у мовознавстві має давні корені і 
здійснювалося в межах різноманітних течій, але складність об’єкта дослідження, а 
також опертя на різні теоретико-методологічні засади не дали змогу й дотепер 
створити більш-менш системний підхід до його аналізу. Серед іншого як 
пріоритетні виділяють смисловий / прототипний (А. Вежбицька, А. Залізняк) і 
метафоричний (Н. Арутюнова, О. Вольф, М. Джонсон, Дж. Лакофф, М. Руссо, 
Л. Петрова) підходи. Дослідження мовного втілення феномену «страх» також 
відбувається в межах окреслених підходів. До його вивчення долучилися 
представники концептології, лексикології, семасіології і граматичної семантики. 
Семантичне поле «страх» у межах однієї або кількох мов вивчали І. Варуха, 
Е. Іоанесян, Г. Петрова, Ю. Скворцова, В. Станкевич-Іванова та інші. Предметом 
дослідження ставали предикати й іменні групи, що мають відповідне лексичне 
значення. Однією з вад цього підходу видається відсутність висвітлення саме 
об’єктивного психологічного й філософського компонентів самого феномену 
страху. Концептосферу «страх» на матеріалі однієї або кількох мов вивчали 
О. Бадалова, О. Бєлая, О. Борисов, О. Бутенко, С. Зайкіна, О. Левченко, І. Онищук, 
І. Топольська, Г. Тюкіна, Ю. Яскевіч та інші. Спорідненість лексико-семантичного 
й когнітивного підходів у дослідженні всіх концептів не дає змогу виокремити 
висновки, що додали б до міри дослідженості мовного втілення феномену страху: у 
роботах згаданих авторів наголошено на універсальності концепту в межах 
аналізованих мов, адже концепт структурується за суб’єктними, атрибутивними й 
предикативними складниками; ця емоція відбита в концепті градуально; її відтінки 
прив’язані до часу переживання емоції; автори також вказують на національну 
специфічність у кількісних показниках лексем, що виражають концепт СТРАХ.  

Поодинокі роботи присвячені розрізненню страху й споріднених або 
супровідних емоцій (наприклад, страх / тривога, страх /відраза); порівняльний 
аналіз здебільшого спрямований на пошуки вирішення проблеми еквівалентності 
лексичних одиниць, що вигідно вирізняє когнітивний підхід. Страх стає 
органічним компонентом досліджуваних концептів, пов’язаних із різними 
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міфічними істотами, наприклад ДЕМОН, ВАМПІР та іншими, де вдало 
поєднуються спостереження щодо атрибутів цих міфічних істот, які викликають 
страх, відразу або інші складні емоції (наприклад, Н. Арутюнян, І. Онищук). 
Наукові пошуки когнітологів спрямовують їхній інтерес на формування й 
функціонування концепту СТРАХ не лише в мові / мовах взагалі, тобто на 
словниковому матеріалі, а й у межах цілих типів текстів, як це зробили, наприклад, 
І. Оніщук або М. Нікітін, які вивчали роман-трилер і міський роман відповідно. 
Нечисленні дослідження страху знаходимо й у межах інших, менш популярних 
напрямів у мовознавстві, наприклад, у когнітивному синтаксисі, як це робить 
Л. Ковальова, В. Шишкова, застосовуючи теорію поля до вивчення речення. 

Вивчення вербалізації феномену страху довело, що загальне домінує над 
специфічним, а універсальне над національним. Структура поняття «страх» 
(концепту чи ЛСП) членована й незамкнена, це дає змогу говорити про 
комбінаторику й поєднання смислів. Базових членів у цій структурі три – суб’єкт, 
страх і причина страху (подія). Поле страху не обмежується у вираженні 
лексемами, словосполученнями чи фразеологічними одиницями, а може бути 
експліковане реченнями й цілими текстами, де (і тут думки різняться) або впливає 
на структуру тексту, або мовець обирає ті патерни, що вже існують у мові.  

Витоки літератури жахів учені бачать у готиці (наприклад, А. Булатова, 
В. Вацуро, В. Гопман, Р. Голод, І. Гросевич, І. Качуровський, І. Лімборський, 
Д. Хартвелл та багато інших). Літературу жахів також пов’язують із містикою або 
фантастикою, що, на нашу думку, не завжди обґрунтовано, на що вказує й 
М. Парфьонов. Деякі вчені, як наприклад О. Козьміна, О. Лобін, взагалі не 
виокремлюють серед наукової фантастики піджанру жахів, обмежуючи її науковою 
фантастикою типу нарисів, авантюрно-філософською фантастикою й авантюрною 
або антуражною фантастикою, жодним чином не згадуючи елементи страшного як 
характерної риси цих піджанрів. Традиції літератури жахів учені знаходять у 
багатьох інших жанрах, зокрема, у сучасному американському романі 
(О. Семенова) або в детективі (М. Арнтфілд), який також вважається закоріненим у 
готиці.  

Об’єктом цього дослідження стали тексти жахів української й англомовної 
літератур, в яких транслюється і сприймається відповідний комунікативний смисл. 
Добір матеріалу для аналізу свідомо не пов’язаний як із поділом творів за течіями і 
жанрами, так і з хронологією створення. Про зміни в маніфестації страшного 
розмірковує і Д. Дж. Хартвелл, вказуючи на них як у змісті, так і у формі 
вираження (оповідання, новела, роман). Тобто в сучасній культурній і літературній 
традиції складається ситуація, коли дискурс жахів як соціокультурне явище 
знаходить вираження в багатьох жанрах літератури, а сталі жанри жахів 
трансформуються в еклектичні форми, у яких вирують інші пристрасті (як частина 
оповідань про привидів, мелодраматичні сучасні твори про вампірів тощо). 
Окреслені проблеми дослідження літератури жахів спонукали самих 
літературознавців до постановки питання не про жанрову віднесеність твору, а про 
супровідні емоції, що цей твір виражає, як це, наприклад, зазначено Ш. Трафін.  

Аналіз літературознавчих розвідок дає змогу стверджувати, що очевидним є 



 
 

13 

домінування загальноєвропейських традицій у кожному з жанрів, адже головне – 
загальна спрямованість текстів літератури жахів на вираження смислу страху. 
Насамперед слід узяти до уваги важливість соціокультурних і суб’єктивних 
психологічних чинників породження текстів. Це спостереження спрямовує наш 
аналіз на увагу до варіацій базового комунікативного смислу. Також неабияку роль 
відводять літературознавці феномену джерела страху, який утілює розмаїття 
людських страхів. 

Огляд наукової літератури гуманітарного спрямування, присвяченої 
вивченню феномену страху, доводить, що звернення до проблеми розуміння й 
вираження страшного було й залишається актуальним і, ймовірно, не може бути 
вичерпаним остаточно з огляду на тенденцію до еволюції людських страхів і 
схильність нашої цивілізації до вибудовування власного світу як окремішного й 
унікального, в якому системність сама по собі сприяє поширенню страху. 

У другому розділі – «Теоретико-методологічні засади дослідження 
суб’єктності як основи смислотворення в текстах жахів» – розкрито сутність і 
теоретичні засади вивчення проблеми смислотворення в царині лінгвістичної 
прагматики, що уможливлює аналіз базових одиниць дослідження і семіотики, і 
філософії, і прагматики – смислів (Ф. Бацевич, І. Сусов та інші). Ці смисли 
(зокрема, «страх») реалізуються в текстах як цілісних системах, що в побудові 
їхнього пристрасного виміру відповідають певній схемі й мають досить чітку 
структуру. Лінгвопрагматичний вимір дослідження смислів у текстах потребує 
залучення теорії можливих світів і референції в них, який був започаткований у 
роботах Н. Гудмена, В. Квіна, О. Печонкіна, Дж. Сьорля, Я. Хінтікки, а також 
референції в текстах художнього дискурсу (Н. Арутюнова, О. Бразговська, В. Ізер, 
Н. Імеретинська, О. Йокояма, П. Каюров, Є. Клюєв, С. Кріпке, О. Потьомкін, 
О. Ревзіна, О. Селіванова, І. Смирнов, Н. Смирнова, П. Стросон, Дж. Сьорль, 
О. Фролова, Я. Хінтікка) і кореференції (С. Кріпке, В. Квін, Дж. Сьорль, Г. Фреге, 
К. Доннелан, Л. Куриляк, Л. Лінський, Б. Рассел, П. Стросон, В. Гак, О. Селезньов, 
О. Падучева та ін.). Слідом за М. Райєн визнаємо вигаданий світ художнього твору 
одним із можливих світів. 

Засадничим принципом методологічного підґрунтя цього дослідження є 
принцип, виокремлений унаслідок розвідок феномену страху в Розділі 1: основа 
творення й сприйняття смислів у дискурсі жахів – це суб’єктність, тобто такі 
суб’єкт-суб’єктні відношення, які дають змогу вибудувати «онтологію вигаданого 
світу» (термін В. Квіна). Вона ж створює «символічну систему версії світу» (термін 
Н. Гудмена), де джерело й реципієнт страху – основні елементи «страшної» 
онтології. Ідеологія цього вигаданого світу –базовий комунікативний смисл 
«страх», інтенційно закладений автором.  

Тексти дискурсу жахів продукуються і сприймаються в межах дискурсивного 
простору, насиченого іншими зразками, що поєднані спільним смислом. Вони 
містять множинні вигадані світи з універсальною для всіх зразків цього простору 
специфічною онтологією й ідеологією. Множинність вигаданих світів не заперечує 
самопородження й самоструктуризації текстів жахів а, навпаки, ґрунтується на 
їхній подібності, що сприяє смислотворенню й смислосприйняттю. Це 
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пояснюється універсальними способами, механізмами й стратегіями трансляції 
базового фікційного комунікативного смислу «страх»; відхилення в межах цієї 
універсальності або комбінаторика універсальних компонентів дає змогу 
виокремити варіації базового смислу:  

- за модусом співіснування суб’єктів (страх Божий, страх-вічне кохання, 
страх іншого / втрати ідентичності, страх нового / невідомого, страх хвороби, страх 
смерті, страх маленької людини перед системою, страх себе); 

- за супровідними емоціями (страх-співчуття / жаль, страх-гумор, страх-
відраза, страх-здивування, страх-цікавість, страх-зневага, страх-сум, страх-
заспокоєння / підтримка, страх-ненависть, страх-марення, страх-благоговіння, 
страх-шок, страх-роздратування); 

- за діяльнісними наслідками суб’єкт-суб’єктних відношень (страх-
насилля, страх-протистояння, страх-покарання, страх-кооперація, апокаліптичний 
страх); 

- за ментально-розумовими наслідками суб’єкт-суб’єктних відношень 
(страх-усвідомлення, страх-попередження / нагадування, страх-передбачення). 

Одним зі способів трансляції базового смислу «страх» та його варіацій 
вважаємо референцію суб’єкта-джерела страху. Особлива логіка онтології 
вигаданого світу дискурсу жахів потребує специфічної референції, що 
відрізняється від референції в художньому дискурсі. Унікальна референція 
суб’єктів дискурсу жахів слугує розрізненню джерела й реципієнта страху, 
вербалізованих уже відповідно до культурних норм і традицій та системних 
особливостей мов написання – так виявляються універсальні й унікальні риси 
аналізованих текстів жахів.  

Онтологія текстового світу підпорядковується психологічним і філософським 
засадам уявлень про феномен страху. Основними елементами онтології вигаданого 
світу дискурсу жахів вважаємо суб’єкт-джерело й суб’єкт-реципієнт страху, 
відношення між якими – спосіб побудови й основа смислотворення. Суб’єктність 
текстів жахів, яку беремо за основу смислотворення, спирається на такі суб’єкт-
суб’єктні відношення, що містять конфлікт «звичної» логіки реципієнта страху 
(вона ж відповідає логіці світобудови читача) й «іншої» логіки джерела страху або 
світу, де це джерело панує.  

Правила існування вигаданого світу жахів ґрунтуються на визнанні «іншої» 
логіки дискурсу жахів, що робить референцію страхітливих суб’єктів правдивою; 
ці ж правила зумовлюють специфіку референції страшного – аномальність її 
суб’єкта, що відповідає жанровим характеристикам текстів і ґрунтується на 
психологічних і філософських засадах феномену страху. 

Референція в текстах жахів – це відроджувана і повторювана система, яка 
спирається на типологійну рису аномальності суб’єкта-джерела страху й 
класифікована на 6 типів:  

- неідентифікувальна референція (Я іду на обору, а там лиш засвистало 
так, що ледве що не перевернуло хати. <…> Тоди перекинуло мною знов по снігу 
(Гавришкевич 2014 b, с. 344-345); One night, instead of the voice I was accustomed to 
hear in the dark, I heard one, sweet and tender, and at the same time terrible, which 
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said, «Your mother warns you to beware of the assassin» (Le Fanu 1872));  
- ідентифікувальна референція-уособлення (Я встаю і дивлюся, а ту 

стоять переді мною два панки – на виду чорні, як вугіль, в чорних жупаниках і 
кашкетах і курять люльки на цибухах (Гавришкевич 2014 a, с. 340-341); <…> a girl 
of dazzling beauty <…> wore the Antwerp faille, or black Spanish mantle, and 
altogether her appearance was such that the old cottager, who described the procession 
to me many years after, said that all the country-folk took her for a foreigner (Gaskell 
1856)); 

- ідентифікувальна референція-облуда (Священик хлюпнув на нього 
священною водою і гріш підскочив, викотився на подвір’я і, перекинувшись на 
жабу, голосно зойкаючи, пострибав геть і зник десь на дорозі (Гавришкевич 
2014 b, с. 346); And there was no Mr. Loden, only a mouldy little heap like a rotted-out 
stump or a hammock or loam or what might could be left of a man that death had caught 
up with after two hundred years (Wellman 1987, с. 288));  

- ідентифікувальна референція-ремінісценція (Перед очима затанцювали 
темні плями. Такого вона не очікувала. ВСІ – В ОДИН ГОЛОС – КЛИЧУТЬ 
КОГОСЬ – НА ІМ’Я ТИМУР (Кідрук 2015, с. 76); It was a quite unrealistic and now 
completely anachronistic fear of the Gestapo (Leiber 1987, с. 246));  

- ідентифікувальна індивідуально-шизофренійна референція (В його 
голові був дивний нелад. <…>З-під останньої мужицької хати, котру минали в 
Добрівлянах, щирив до нього семиголовий звір львині зуби: його голови зливалися 
в дві голови Шуликів, змінялися в панича з люлькою в зубах і в червоній шапці і 
никли десь в рові під містком (Петрушевич 2014, с. 457); They included not only a 
repetition of what he had formerly dreamed, but touched wildly on a gigantic thing 
“miles high” which walked or lumbered about (Lovecraft 1987, с. 89).  

- ідентифікувальна міфологійна референція (Крик, галас, тупіт, 
шамотіння, пронизливий скрип і посвисти пекельних сопілок і пищалок, співи й 
вереск чортенят і відьом – все це було розбуялим, диким, збісованим, а зі всім 
тим видно було, що ота страшна наволоч від душі веселиться (Сомів 1990, с. 22); 
The wild vegetation and rancid odor from the nearby bog kept people away; the town 
forgetting the long dead. It was the reason Brian Hinkerly, a dentist, had bound the 
ghoul there (Bernstein 2011)).  

Атрибути й предикати, які здійснюють референцію кожного з виділених 
типів, допомагають смислосприйняттю, адже спираються на спільний 
універсальний досвід автора й читача в переживанні страшного. Універсальність 
референції, специфічної для текстів жахів різними мовами, уможливлює 
комунікацію адресанта й адресата як представників різних культур (обмеження 
можуть мати лише випадки референції-уособлення). 

У текстах дискурсу жахів розрізняємо кореференцію як системне мовне 
явище, нейтральне за дискурсивною належністю, імітовану кореференцію, 
комплексну референцію і консолідовану референцію – явища дискурсивно 
зумовлені й комунікативно навантажені в текстах жахів. Комплексна референція 
може бути двох типів – лінійна й центрично-радіальна, кожна з яких впливає на 
будову тексту: у першому випадку текст спрямований на розкриття сутності 
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суб’єкта-джерела страху, у другому – на боротьбу з двійниками та багатоликим 
злом, що матеріалізується в безкінечному семіозисі зловмисних суб’єктів. Типовим 
для текстів жахів є змішування цих типів ланцюжків. 

Специфічна для текстів дискурсу жахів референція – це основа як сюжетної 
побудови тексту, так і розгортання пристрасті в ньому. Механізмом цих процесів 
вважаємо імітацію кореферентних ланцюжків і референцію 
консолідацію / розконсолідацію. 

У такому інтегральному вимірі дослідження текст дискурсу жахів, 
побудований на засадах суб’єктності, – це об’єктивація вигаданого пристрасного 
світу із власною онтологією, де референти суб’єктів страху існують в обмеженому 
просторі буття. Пропонований підхід дає змогу продемонструвати текст дискурсу 
жахів як елемент широкого антропологічного й гуманітарного контексту, а 
комунікацію автора й читача – як універсальний процес, заснований на певних 
механізмах трансляції пристрастей.  

Третій розділ – «Конвенційне смислотворення в текстах жахів» – 
базується на розробленій у Розділі 2 класифікації об’єктів репрезентації і 
референції страшного, яка окреслює універсальну психологічну й культурологічну 
сфери досвіду людини, та на класифікації варіацій базового комунікативного 
смислу, утілених у текстах двома мовами.  

Метою розділу стало висвітлення актуалізації комунікативного смислу 
«страх» у процесі вербалізації суб'єкта-джерела страху як основного чинника 
віднесення тексту до дискурсу жахів. Первинним для сприйняття текстів як 
страхітливих стає конфлікт суб’єкта-реципієнта і суб’єкта-джерела страху, 
причому референція останнього базується на аномальності його атрибутів, що 
відповідає природі страшного. Слідом за Ф. Бацевичем оперуємо термінами 
«апріорний смисл» – «наявний (відкладений) у психічний діяльності кожного 
індивіда як його світоглядні, психічні, психологічні, ментальні, комунікативні та 
інші константи (установки)» і «апостеріорний смисл», «який виформовується у 
ході комунікації як діяльності». Це спостереження й формальна вибірка номінацій 
суб’єктів-джерел страху з текстів дискурсу жахів дали змогу класифікувати тексти 
дискурсу жахів на два типи – конвенційні й неконвенційні. У роботі 
комунікативний потенціал вираження смислу «страх» засобами номінації суб'єктів-
джерел страху розглянуто як результат актуалізації конвенційних відношень у 
процесі створення вигаданого світу текстів жахів, де договірні стосунки автора й 
читача зумовлені соціокультурними чинниками, або як результат актуалізації 
неконвенційних суб'єктивно створених зв'язків із вигаданим світом, які автор має 
«довести» читачеві, «обґрунтувати» комунікативний смисл «страх». Кожний із 
типів текстів відрізняється стратегіями вираження комунікативного смислу 
«страх», основним з яких вважаємо апріорність / апостеріорність, тобто логіка 
реалізації смислу полягає в таких схемах референції суб'єкта-джерела страху: 1) 
суб'єкт – апріорна онтологічна класифікація «страшний» – атрибути і дії; 2) суб'єкт 
– атрибути і дії – апостеріорна ситуативна класифікація «страшний». 

З огляду на неможливість усеосяжного дослідження текстів із зловмисними 
міфічними істотами до аналізу були залучені тексти, де суб’єкт-джерело страху – 
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це чорт, привид або зомбі (а також подібні до зомбі лічі й гулі) як найпоширеніші 
уособлення зла. Аналіз конвенційних текстів дискурсу жахів вказує на те, що їхня 
конвенційність базується на соціокультурному підґрунті уявлення про втілення зла 
в міфічних істотах. Християноцентричні культурні пресупозиції уможливлюють 
виокремлення спільного уявлення про відношення суб’єкта-реципієнта і суб’єкта-
джерела страху як про передбачувані відповідно до апріорних рис останнього. 
Вербалізація реципієнта, який утілює джерело страху, його атрибутів і характерних 
предикатів дає читачеві змогу передбачити творення тексту й очікувати на 
відповідний розвиток суб’єкт-суб’єктних відношень у вигаданому світі дискурсу 
жахів.  

Дослідження низки конвенційних текстів з метою з’ясування впливу 
вербалізації суб’єкта-джерела страху на породження смислу «страх» у процесі 
комунікації автор – читач і творення типів текстів, що реалізують цей смисл, дало 
змогу виокремити такі варіації смислу: апріорні (страх Божий і апокаліптичний, 
страх-відраза, кооперація, протистояння, покарання, підтримка / заспокоєння / сум, 
нагадування, шок, марення / сон, вічне кохання, усвідомлення, передбачення) й 
апостеріорні (страх-співчуття / жаль, гумор, здивування, роздратування, цікавість, 
неповага).  

Апріорні відтінки комунікативного смислу «страх» можна розрізняти за 
характером супутнього психологічного стану (відраза, 
сум / підтримка / заспокоєння, шок, здивування, роздратування, марення / сон), за 
причинно-наслідковими обставинами появи страху (страх Божий і апокаліптичний, 
покарання, нагадування, передбачення, вічне кохання) або за супутніми 
мисленнєвими та дієвими процесами (кооперація, протистояння, усвідомлення). 
Апостеріорні відтінки смислу можна зарахувати до суб’єктивних психологічних 
станів, що впливають на підсилення або зниження інтенсивності вияву феномену 
страху в текстах.  

Англомовна культура значно вплинула на формування дискурсу жахів у 
світовій культурі, її ознаки розчинилися в інших культурах, що й пояснює 
складність виокремлення оригінальних рис англомовних текстів жахів. Серед 
універсальних рис, які об’єднують українську й англомовну культури в процесі 
творення текстів жахів, виокремлюємо апріорну трансгресію джерела страху у світ 
реципієнта або навпаки. Принципи суб’єкт-суб’єктних відношень, зумовлені 
референтом джерелом страху і його міфологійним «багажем», спільні для обох 
культур, як-от: історія в текстовій історії про привидів, неможливість побудувати 
текст жахів за умови нецілеспрямованого привиду, поява консолідованого 
референта джерела й реципієнта страху за умови вираження варіації 
комунікативного смислу «апокаліптичний страх», зміна пристрасної віднесеності 
тексту за умови порушення конвенції міфологійного референта (наприклад, 
перехід від страху до абсурду й чорного гумору в текстах про зомбі).  

Аналіз нюансів суб’єкт-суб’єктних відношень дає змогу виявити в текстах 
жахів українською мовою суто національні нашарування у вираженні 
комунікативного смислу «страх», які мають апостеріорну природу 
(співчуття / жаль, гумор, здивування, роздратування) і вказують на тенденцію до 
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більшої інтимізації суб’єкт-суб’єктних відношень. Цьому сприяє й система 
української мови, де можлива словотвірна опозиція граматичних значень роду 
(чортихи, маненьке чортяточко, чортяцтво – так зреалізовується уявлення про 
інший світ як викривлене відбиття свого світу, де є громада й сім’я); можливість 
створення демінутивних відтінків словотворчими засобами дає поштовх 
вираженню широкого спектру позитивних емоцій і нюансів суб’єкт-суб’єктних 
відношень (ріжки, хвостик). Згадані мовні засоби дають змогу варіювати не лише 
базовий комунікативний смисл в українських текстах дискурсу жахів, а й 
підвищувати або зменшувати рівень ворожості джерела страху й статус 
реципієнта, впливати на ейфорію й дисфорію у вираженні феномену страху в 
тексті. Серед атрибутів і предикатів, що формують увесь обсяг референції джерела 
страху, специфічно українськими вважаємо ті, які створюють уявлення про цього 
суб’єкта як такого, що також може страждати (зажурився; зітхає важенько; поки 
вигрібалося з могили, провтикало свою щелепу), й ті, де омовлено порівняння 
джерела страху з іноземцями (чорт або москаль; у річах він дзидзикав, мов жид). 
Лише в українських текстах було зафіксоване табуйоване вживання займенників на 
заміну лексеми чорт та її синонімів (той, скаменів би; він, щез би в болото), що 
підкреслює високий рівень конвенційності цього джерела страху. 

Четвертий розділ – «Неконвенційне смислотворення в текстах жахів» 
висвітлює актуалізацію комунікативного смислу «страх» у процесі вербалізації 
суб'єкта-джерела страху як нездатного до ідентифікації об’єкта або апріорно 
нейтрального. Відповідно до типу суб’єкта-джерела страху актуалізуються й 
варіації базового комунікативного смислу, жодна з яких не може вважатися 
апріорною, адже неконвенційність суб’єкт-суб’єктних відношень не дає змогу 
кваліфікувати суб’єкт як джерело страху, поки в тексті не вербалізована 
трансгресія суб’єктів; страх актуалізується за другою формально-логічною схемою 
референції (суб'єкт – атрибути і дії – апостеріорна ситуативна класифікація 
«страшний»). Суб’єктність неконвенційних текстів заснована виключно на 
інтенційності авторського задуму.  

Особливості структури неконвенційних текстів заґрунтовані на механізмі 
інтенційного створення онтологічних лакун у процесах референції джерела страху; 
заповнення цих лакун вибудовує пристрасну основу тексту, за якої комунікація 
автора й читача здійснюється в руслі поступового переконання, що суб’єкт 
страшний, а згодом підкріплення цієї впевненості. Універсальною 
характеристикою неконвенційних текстів жахів уважаємо ідеологічний складник 
референції джерела страху – нездатність суб’єкта до ідентифікації відповідно до 
онтології «свого» світу, що створює онтологічні лакуни і віддзеркалюється у 
вербалізації цих суб’єктів.  

Неідентифікованість суб’єкта-джерела страху впливає на будову тексту, 
фіксуючи онтологічну лакуну, яка вказує на недомовлене й неідентифіковане 
джерело страху, а потім «цементує» текст навколо цієї лакуни, утворюючи 
референційні ланцюжки й комплексну референцію. Текстовий матеріал двома 
мовами дав змогу виокремити такі засоби вербалізації суб’єкта-джерела страху для 
часткового або формального заповнення цих лакун: 1) лексема монстр / monster та 
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її синоніми; 2) мовні засоби загальної семантики (МЗЗС); 3) лексеми з 
нейтральною конотацією (умовно ідентифіковане джерело страху).  

Психологічні й соціокультурні підвалини усвідомлення монструозності 
(дисморфофобія) зумовлюють комунікацію автор – читач на основі спільного 
розуміння характеристик монстра: апріорно цей суб’єкт відразливий, веде 
примежове існування й агресивний. Незважаючи на це, суб’єкт-суб’єктні 
відношення, що можуть бути схарактеризовані як страх, не є апріорними; вони 
з’являються лише після ослівлення трансгресії, коли реципієнт відчуває страх 
(смерті, втрати ідентичності тощо). Неконвенційні тексти із джерелом страху 
монстром і в англомовному, і в українському дискурсі жахів актуалізують варіації 
комунікативного смислу «страх-відраза», «страх нового / невідомого, «страх 
іншого»; специфічно англійськими виявилися закріплені в текстах про монстрів 
варіації «апокаліптичний страх» і «страх-благоговіння».  

У неконвенційних текстах із монстром – джерелом страху – реалізована 
неідентифікувальна референція, ідентифікувальна референція-облуда й 
ідентифікувальна індивідуально-шизофренійна референція, що відповідає 
психологічним засадам монструозності й варіативності авторської інтенції в 
заповненні онтологічних лакун. Комплексна референція в цих текстах пов’язана із 
вираженням варіації «апокаліптичний страх» і виконує онтологічну, текстотвірну й 
комунікативну функції. 

У текстах обох культур суб’єкти-джерела страху – монстри – вербалізовані 
синонімічними рядами відповідних лексем (чудовище (чудовисько), огидник, 
страховище, (кретинська) потвора, пугало (з того світу) // a monster, a monstrosity 
та інші), юкстапозитами (жінка-комаха, a bat-thing, a dog-thing тощо), 
словосполученнями, де монструозність виражена або головним членом, або 
атрибутом (демонічне видовище, дивогляд страшний // a monstrous vision, a beasty 
creature тощо). За умов уживання іменників загальної семантики монструозність 
виражається в кореферентних ланцюжках у подальшому контексті (The youth's 
febrile mind, apparently, was dwelling on strange things <…>. They included not only a 
repetition of what he had formerly dreamed, but touched wildly on a gigantic thing 
«miles high» which walked or lumbered about. He at no time fully described this object, 
but occasional frantic words, as repeated by Dr. Tobey, convinced the professor that it 
must be identical with the nameless monstrosity he had sought to depict in his dream-
sculpture (Lovecraft 1987, с. 89). Тлумачення лексем, ужитих у текстах, свідчить 
про існування лише однієї апріорної варіації комунікативного смислу – «страх-
відраза», що не відповідає текстовому матеріалу – без текстового утілення 
трансгресії комунікативний смисл «страх» не актуалізується.  

Специфікою українських текстів жахів із монстром як джерелом страху 
виявилася відсутність лексеми монстр, в англомовних текстах не зафіксована 
лексема dwarf.  

Неконвенційні тексти жахів, де джерело страху номіновано МЗЗС, а саме 
лексемами загальної семантики типу a figure, a thing, a creature, an object, a being в 
англійській мові та неозначеними й особовими займенниками типу щось, воно в 
українській та something, it в англійській мові, поділено на три групи: ті, де МЗЗС 
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вжиті анафорично, катафорично або абсолютно; реалізація функції заміщення в 
перших двох типах чи її відсутність у третьому впливає на актуалізацію 
комунікативного смислу «страх» («страх невідомого»). У неконвенційних текстах 
жахів МЗЗС виконують прагматичну функцію коригування смислів, функцію 
контейнера, сигнальну, характеризувальну, номінативну функції, функцію змісту й 
узагальнення. У неконвенційних текстах жахів із джерелом страху, номінованим 
МЗЗС, виявлена дискурсивна зумовленість називання суб’єктів МЗЗС, яка полягає 
в тому, що лише в текстах жахів суб’єкт, вербалізований таким чином, апріорно 
класифікується як джерело страху через свою неспроможність бути 
ідентифікованим й іменованим. Високий ступінь метафоризації англійської мови 
забезпечує широкий спектр іменників «загальної» семантики разом з унікальним 
еталонним іменником thing; іменники «загальної» семантики (у 
загальноприйнятому їхньому розумінні) в україномовних текстах жахів не 
зафіксовані. Спільним засобом вербалізації джерела страху в порівнюваних мовах 
постає пара неозначених займенників щось / something та особових воно / it; до 
переліку МЗЗС входять й інші особові займенники (він, вони // he, they). 
Неідентифікованість джерела страху виявляється також у порушеннях граматичної 
норми в обох мовах, наприклад, незбіг родів у кореферентних ланцюжках, 
варіативність граматичного значення особи / неособи, уживання займенників у 
номінативній функції та їхня капіталізація, уживання неозначених займенників з 
граматичними показниками визначеності та інше.  

Універсальність і суб’єктивність неконвенційних текстів жахів знаходить 
свій найвищий прояв у текстах із умовно ідентифікованим джерелом страху. Вона 
полягає не лише в тому, що такі тексти існують в українській і англомовній 
культурах, а й у тому, що ці тексти не заґрунтовані на апріорних смислах: суб’єкт 
джерело страху вербалізований лексемами, нейтральними за емоційним 
забарвленням, що не мають ніякої імплікації у своїх граматичних значеннях 
(наприклад, малюк, Теодор, більшовики, бездоганно скроєний чолов’яга у синіх 
потертих джинсах і чорній шкірянці // a child, a monkey, а foreign gentleman тощо) 

Механізм, за яким здійснюється референція суб’єктів-джерел страху, – це 
експлуатація психологічних і соціокультурних засад творення «страшних» текстів 
протягом розвитку людства і кожної культури окремо. Аналіз текстів обох 
лінгвокультур виявив три експлуатованих типи суб’єктів-джерел страху: привид, 
монстр, Антихрист. Це впливає на набір апостеріорно актуалізованих варіацій 
комунікативного смислу «страх», наприклад, у текстах зафіксовано «страх-
попередження», «страх-кооперація», «страх-покарання», «страх-протистояння», 
«страх іншого», «страх Божий», «страх насилля», «страх-ненависть» і «страх-
зневага».  

Основними типами референції в текстах із умовно ідентифікованим 
джерелом страху виявляється ідентифікувальна індивідуально-шизофренійна 
референція й ідентифікувальна референція-уособлення, хоча для підсилення 
пристрасного ефекту інтенційно можуть бути залучені й референція-облуда, і 
неідентифікувальна референція. У процесі здійснення референції джерела страху 
особливої ваги набувають світопороджувальні недиспозиційні й диспозиційні 
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предикати, такі, на які покладена функція переконування читача у страхітливості 
умовно ідентифікованого джерела страху протягом розгортання текстової історії. 

Особливості смислотворення в неконвенційних текстах жахів тісно пов’язані 
з комунікацією автор – читач, адже неідентифіковане джерело страху завжди 
залишається актуалізатором комунікативного смислу «страх невідомого», «страх 
іншого», апостеріорні номінації якого різноманітні й в основі своїй експлуатують 
смисли, успадковані із конвенційних текстів, а саме: «страх Божий», «страх-
відраза», «апокаліптичний страх», «страх-благоговіння», «страх-кооперація», 
«страх-зневага», «страх-покарання», «страх-ненависть», «страх-попередження», 
«страх-протистояння», «страх насилля», «страх хвороби» та інші. Список варіацій 
базового комунікативного смислу поповнений сучасним варіантом вияву страху, 
який виник в епоху розвитку філософії екзистенціоналізму, – «страх маленької 
людини перед системою». 

 
ВИСНОВКИ 

Дослідження специфіки смислотворення й смислосприйняття комунікації 
автор – читач у дискурсі жахів, виокремлення ознак мовного вираження 
феномену страху в текстах англомовної й української лінгвокультур дало змогу 
висновкувати, що вивчення природи й сутності комунікативних аспектів творення 
й сприйняття смислів у межах текстів будь-якого різновиду пристрасного 
дискурсу, будь-якої авторської інтенції неможливе без залучення до аналізу 
суміжних гуманітарних дисциплін – філософії, психології, культурології, 
прагматики, літературознавства та інших. Лише комплексний міждисциплінарний 
підхід дає об’єктивне уявлення про природу й сутність самої комунікації як 
процесу та її змістовного наповнення, засобів утілення й чинників, що впливають 
на результат комунікації. У межах лінгвопрагматичного підходу об’єктами 
дослідження стають не лише суб’єкти пристрасті в тексті, а й суб’єкти комунікації 
(автор і читач), адже тексти дискурсу жахів побудовано згідно з авторською 
інтенцією для транслювання цього смислу й долучення читача до естетичного 
переживання страху. 

Комплексний аналіз комунікації автор – читач у текстах дискурсу жахів 
виявився найбільш продуктивним і результативним як наслідок 
лінгвопрагматичного дослідницького підходу із залученням інших напрямів 
мовознавства. Урахування висновків психологів, філософів, семіологів, 
культурологів і філологів у межах синтетичного підходу дає підстави вибудувати 
уявлення про страх як психо-ментально-соматичне явище, що й засвідчують 
наслідки дослідження. 

Психологічне підґрунтя творення текстів жахів та їхнє адекватне декодування 
читачем пояснюється спільним розумінням феномену страху як афекту або фобії зі 
специфічною чуттєвою реакцією на страхітливий об’єкт. Страх актуалізується в 
тексті за економічним принципом, коли вплив пристрасті й реакція на нього 
накопичуються, формуються спади й підйоми, динамічні коливання, і нарешті 
зіткнення зі страшним об’єктом вивільняє пристрасть уповні. Принциповим стало 
розуміння того, що внутрішній світ людини унікальний та універсальний водночас, 
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він являє собою складне фізично-ментальне утворення, яке відмежоване від 
реального світу; зафіксований у вигаданому світі художнього пристрасного 
дискурсу внутрішній світ людини у вирі пристрасті стає змістом комунікації 
автор – читач. 

Філософське підґрунтя творення текстів жахів дає розуміння неможливості 
виокремити страх із-посеред споріднених емоцій та психічних станів, що його 
супроводжують. Складність феномену страху зумовлена також і тим, що страх – це 
об’єктивний неусувний складник існування, такий, що супроводжує людей 
протягом життя й увіходить до низки основоположних понять про людину й 
суспільство та моральних орієнтирів у ньому. Філософія страху приділяє особливу 
увагу витокам цього феномену, тому джерело і його уособлення вважають 
основними для розуміння принципів творення текстів жахів; урахування потребує 
й те, що уявлення про джерела страху різняться та еволюціонують протягом історії 
людства й від культури до культури.  

Дослідження в царині семіотики дають змогу сформулювати основні 
положення виокремлення дискурсу жахів і системи побудови текстів як його 
зразків. Виходячи з того, що дискурс жахів – результат поєднання пристрасного й 
художнього дискурсів, стверджуємо, що він може вважатися носієм 
комунікативного смислу «страх» у процесі комунікації автор – читач за 
посередництва художніх текстів.  

З опертям на широке гуманітарне й антропоцентричне підґрунтя в роботі 
доведено, що текст дискурсу жахів – це універсальне явище, приклад поєднання 
пристрасного й художнього дискурсу. Пристрасний дискурс жахів створюється для 
безпечного переживання феномену страху, долучення до естетики страху, 
виховання в читача емоційного інтелекту. Відтворюваність й універсальність 
текстів жахів вважаємо ознакою їхньої системності як у формально-структурній 
побудові текстів, так і в змістовій частині.  

Тексти дискурсу жахів презентують вигаданий світ, де існують суб’єкт-
джерело й суб’єкт-реципієнт страху – основа онтологічної будови тексту, а 
суб’єкт-суб’єктні відношення – спосіб структурування тексту. Ідеологія тексту 
жахів – базовий фікційний комунікативний смисл «страх», якому підпорядковані 
суб’єкт-суб’єктні відношення. У роботі визначено перелік варіацій базового 
комунікативного смислу «страх» на основі лінгвопрагматичного аналізу текстів 
дискурсу жахів української й англомовної лінгвокультур: 

- за модусом співіснування суб’єктів (страх Божий, страх-вічне кохання, страх 
іншого / втрати ідентичності, страх нового / невідомого, страх хвороби, страх 
смерті, страх насилля, страх маленької людини перед системою, страх себе); 

- за супровідними емоціями (страх-співчуття / жаль, страх-гумор, страх-
відраза, страх-здивування, страх-цікавість, страх-зневага, страх-сум, страх-
заспокоєння / підтримка, страх-ненависть, страх-марення, страх-благоговіння, 
страх-шок, страх-роздратування); 

- за діяльнісними наслідками суб’єкт-суб’єктних відношень (страх-
протистояння, страх-покарання, страх-кооперація, апокаліптичний страх); 
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- за ментально-розумовими наслідками суб’єкт-суб’єктних відношень (страх-
усвідомлення, страх-попередження / нагадування, страх-передбачення). 

Універсальність суб’єкт-суб’єктних відношень у текстах жахів сприяє 
смислосприйняттю в межах окремої лінгвокультури і в дискурсі жахів загалом; 
девіації суб’єкт-суб’єктних відношень стають основою породження нових варіацій 
комунікативного смислу «страх». 

Оскільки суб’єкт-суб’єктні відношення реципієнта й джерела страху є основою 
продукування текстів жахів й актуалізації комунікативного смислу «страх», 
уводимо до обігу термін суб’єктність, тобто такі засади смислотворення, що 
відбивають відношення суб’єктів пристрасті (страху) і зумовлюють 
смислосприйняття. Суб’єктність невід’ємна від референції суб’єктів, тому в роботі 
обґрунтована особливість референції, насамперед, страхітливих суб’єктів. 
Онтологія й ідеологія аномального вигаданого світу жахів зумовлюють 
аномальність референції страшного, що ґрунтується на психологічних засадах 
феномену страху.  

Референція суб’єктів-джерел страху в текстах жахів, як і самі тексти, – 
відроджувана, повторювана й універсальна система уособлення страшного, 
заснована на типологійній характеристиці аномальності суб’єкта-джерела страху; 
ця референція скласифікована в 6 типів. У розбудові тексту жахів задіяно такі 
референційні механізми, як кореференція (мовне явище, нейтральне за 
дискурсивною належністю), комплексна референція і консолідована референція 
(консолідація / розконсолідація) (мовні явища, дискурсивно зумовлені й 
комунікативно навантажені).  

Глобалізовані типи смислотворення, які впливають на будову тексту та 
референцію суб’єктів у ньому, розрізнено як конвенційні й неконвенційні. Із 
формально-логічного погляду в текстовому вимірі відповідна референція 
здійснюється за двома схемами: 1) суб'єкт – апріорна онтологічна класифікація 
«страшний» – атрибути й дії (конвенційні суб’єкт-суб’єктні відношення); 2) суб'єкт 
– атрибути й дії – апостеріорна ситуативна класифікація «страшний» 
(неконвенційні суб’єкт-суб’єктні відношення). 

Суб’єктність, заснована на конвенційних суб’єкт-суб’єктних відношеннях у 
вираженні смислу «страх», породжує конвенційні тексти жахів. Основними 
чинниками конвенційності текстів жахів вважаємо міфічне загальноєвропейське й 
християноцентричне соціокультурне тло їхнього виникнення; це відбито у першій 
формально-логічній схемі: суб'єкт – апріорна онтологічна класифікація 
«страшний» – атрибути й дії. Дослідження творення конвенційних текстів 
здійснено на прикладі текстів про чорта, привидів, зомбі, лічів та гулів.  

Суб’єктність, заснована на неконвенційних суб’єкт-суб’єктних відношеннях 
породження смислу «страх», ґрунтується виключно на інтенційності авторського 
задуму. Виявлена експлуатація наявних у конвенційних текстах жахів варіацій 
комунікативного смислу «страх» шляхом використання основних типів суб’єкта-
джерела страху – привид, монстр, Антихрист. Особливості будови неконвенційних 
текстів засновані на механізмі інтенційного створення онтологічних лакун у 
процесах референції джерела страху; заповнення цих лакун створює пристрасну 
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основу тексту, за якої комунікація автора й читача відбувається в річищі 
поступового переконання, що суб’єкт страшний, а згодом «підживлення» цієї 
впевненості. 

Здійснений аналіз смислотворення в дискурсі жахів української та англомовної 
лінгвокультур виявив низку специфічних рис як в онтології, так і в ідеології 
вигаданого світу жахів, а також у характері мовних засобів його вербалізації. 
Аналіз лігвопрагматичних особливостей ослівлення феномену «страх» довів, що в 
текстовому втіленні універсальне домінує над національно-специфічним.  

Універсальною характеристикою неконвенційних текстів жахів вважаємо 
ідеологічну складову референції джерела страху – нездатність суб’єкта до 
ідентифікації, що створює онтологічні лакуни. Текстовий матеріал українською та 
англійською мовами дав змогу виокремити такі засоби вербалізації суб’єкта-
джерела страху для часткового або формального заповнення цих лакун: 1) лексема 
монстр / monster та її синоніми; 2) мовні засоби загальної семантики (МЗЗС); 3) 
лексеми з нейтральною конотацією (умовно ідентифіковане джерело страху). 
Відповідно до типу суб’єкта-джерела страху актуалізуються й варіації базового 
комунікативного смислу, жодна з яких не може вважатися апріорною, адже 
неконвенційність суб’єкт-суб’єктних відношень не дає змогу кваліфікувати суб’єкт 
як джерело страху, допоки в тексті не вербалізована трансгресія суб’єктів.  

Висока міра суб’єктивності, притаманна творенню неконвенційних текстів 
жахів, зумовлює широке застосування неідентифікувальної референції, 
ідентифікувальної референції-облуди й ідентифікувальної індивідуально-
шизофренійної референції; особливої ваги набувають світопороджувальні 
недиспозиційні предикати, ужиті з метою переконання читача й здійснення вдалої 
комунікації.  

Лінгвопрагматичні особливості референції й номінації суб’єктів-джерел 
страху в українських текстах жахів зумовлені як системою самої мови, так і 
екстралінгвальними факторами, що вплинули на референційно-смислову 
взаємодію в цих текстах, як то:  
- ізольованість від загальноєвропейських тенденцій розвитку дискурсу жахів 
протягом 20 століття, що вплинула на кількісний та якісний склад текстів 
(наприклад, тільки зараз стали з’являтися романи, поодинокі тексти про зомбі та 
монстрів); 
- висока міра повчальності конвенційних текстів, зокрема із джерелом страху 
чортом, що пов’язано зі значною релігійністю носіїв української лінгвокультури 
періоду створення цих текстів; 
- специфічне загальноісторичне тло, що уможливлює втілення референції-
уособлення в текстах жахів (неімперські корені лінгвокультури, елементи 
ксенофобії як захисного механізму підпорядкованого іншим суспільства, боротьба 
за незалежність та ін.); 
- інтимізація суб’єкт-суб’єктних відношень як у конвенційних, так і в 
неконвенційних текстах жахів, що виявляється в актуалізації варіантів базового 
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комунікативного смислу, наприклад, «страх-співчуття / жаль», «страх-гумор», 
«страх-здивування», «страх-роздратування», «страх-цікавість», «страх-неповага»; 
- гумористичне ставлення до суб’єкта-джерела страху. 

Система української мови уможливлює втілення референційно-смислової 
взаємодії у процесах побудови тексту жахів, дискурсивно зумовленої референції й 
номінації, суб’єктності смислотворення, зреалізованої відповідними механізмами. 
Знаходять своє вираження й усі виокремлені варіації базового комунікативного 
смислу. Особливо показовою слід уважати актуалізацію варіацій «страх-
співчуття / жаль», «страх-гумор», «страх-здивування», «страх-роздратування», що 
досягнуто шляхом утворення зменшувально-пестливих форм іменників і 
прикметників, утворення іменників різних родів для називання міфологійних істот 
за статтю, широкими можливостями семантики середнього роду. Дискурсивно 
«навантаженими» виступають інтенційні порушення граматичних норм вибудови 
кореферентних ланцюжків або їхніх імітацій, насамперед, невідповідність у сфері 
граматичного роду іменників і займенників, епістемічна характеристика 
неозначених займенників тощо. 

Вивчення суб'єктності текстів дискурсу жахів передбачає й аналіз 
лінгвонаративних моделей створення подібних текстів жахів, де макро- та 
мікромоделі віддзеркалюють етапи формування феномену страху у свідомості 
реципієнта й деталі побудови вигаданого світу жахів. Комплексний аналіз таких 
текстів із залученням лінгвістичної прагматики, лінгвонаратології, психології й 
філософії вважаємо перспективним, оскільки він дасть змогу забезпечити глибину 
вивчення плину втілення феномену страху – від лексичного до текстового й 
дискурсивного. Модус і модальність дискурсу жахів загалом і текстів зокрема 
можуть бути одним із об’єктів зацікавлення вчених. Вивчення мовного втілення 
страху – нагальна практична проблема, адже світ, в якому ми живемо, 
перенасичений спекуляціями й маніпуляціями людськими страхами, чому 
необхідно й потрібно протистояти, спираючись на знання. 
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АНОТАЦІЯ 

Сазонова Я. Ю. Феномен страху в текстах жахів: теорія референції та 
смислотворення. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 
спеціальностями 10.02.15 – загальне мовознавство та 10.02.01 – українська мова. – 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2018. 

У роботі презентовано лінгвопрагматичний аналіз мовного втілення феномену 
страху в текстах жахів української й англомовної лінгвокультур. Теоретико-
методологічна база дослідження уможливила аналіз вигаданого світу дискурсу 
жахів, особливостей референції в ньому, взаємодії об’єктів референції у вираженні 
відтінків базового комунікативного смислу. Теоретично доведено суб’єктність як 
основу смислотворення й смислосприйняття, що заґрунтовано на широкій 
гуманітарній і філологічній основі. Цю теорію розгорнуто в напрямі аналізу 
дискурсивної зумовленості референційного відбиття суб’єктів джерел страху. 
Обґрунтовано вплив типу референції на смислотворення й успішність комунікації за 
умови адекватного сприйняття адресатом інтенції автора, закладеної в референції 
джерела страху. Різновиди референції суб’єктів-джерел страху скласифіковано в 6 
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типів; встановлено дискурсивно зумовлені різновиди кореференції в текстах жахів. 
Відповідно до особливостей референції запропоновано розрізняти конвенційні й 
неконвенційні тексти жахів, які мають різне ослівлення джерела страху. 

Ключові слова: лінгвістична прагматика, смислотворення, феномен страху, 
базовий фікційний комунікативний смисл, пристрасний дискурс, дискурс жахів, 
вигаданий світ, текст, суб’єкт-джерело страху, суб’єкт-реципієнт страху, 
референція, кореференція. 

 
АННОТАЦИЯ 

Сазонова Я. Ю. Феномен страха в текстах ужасов: теория референции и 
смыслопорождение. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук по 
специальностям 10.02.15 – общее языкознание и 10.02.01 – украинский язык. – 
Киевский национальний университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2018. 

В работе представлен лингвопрагматический анализ языкового воплощения 
феномена страха в текстах ужасов украинской и англоязычной лингвокультур. 
Теоретико-методологическая база исследования позволила проанализировать 
вымышленный мир дискурса ужасов, особенности референции в нем, 
взаимодействие объектов референции в выражении оттенков базового 
коммуникативного смысла. Теоретически обоснована субъектность как фундамент 
смыслопорождения и смысловосприятия, что основывается на широкой 
гуманитарной и филологической базе. Эта теория служит основой анализа 
дискурсивной обусловленности референциального отображения субъектов-
источников страха. Обосновано влияние типа референции на смыслопорждение и 
успешность коммуникации при условии адекватного восприятия адресатом 
интенции автора, которая заложена в референции источника страха. Классификация 
типов референции субъектов-источников страха включает 6 типов; установлены 
дискурсивно обусловленные разновидности кореференции в текстах ужасов. В 
соответствии с особенностями референции предлагается выделять 
конвенциональные и неконвенциональные тексты ужасов, которые имеют разную 
вербализацию источника страха. 

Ключевые слова: лингвистическая прагматика, смыслопорождение, феномен 
страха, базовый фикциональный коммуникативный смысл, пристрастный дискурс, 
дискурс ужасов, вымышленный мир, текст, субъект-источник страха, субъект-
реципиент страха, референция, кореференция. 

 
SUMMARY 

Sazonova Ya.Yu. The Phenomenon of Fear in Horror Texts: Theory of Reference 
and Sense Creation. – Qualification thesis. Manuscript. 
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The work contains the linguistic pragmatic analysis of the verbal representation of 
the phenomenon of fear in horror texts of the Ukrainian and English-speaking lingual 
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cultures. The work concentrates on inquiring into the relevance of subjecthood in sense 
creation and sense perception on the level of the author and reader’s communication in 
horror discourse. 

Theoretical aspects of the work base on general scientific visions of 
phenomenology and hermeneutics. Philosophic-psychological basics of understanding 
the phenomenon of fear are defined as the main extra-lingual factor that specifies the 
nature of creating and perceiving the basic fictional communicative sense «fear» and its 
variations in texts. Linguistic pragmatics as the theoretical-methodological basis of the 
research allowed this approach to the analysis of the imaginary world of horror 
discourse, as well as the study of the specificity of reference in it, and the interaction of 
the objects of reference in the expression of variations of the basic communicative sense. 

Studies in the field of semiotics allow formulating basic statements of defining the 
horror discourse and the system of building texts as its examples. Following the idea that 
horror discourse is a blend of literary and passion discourses, we claim that it can be 
considered and viewed as a bearer of the communicative fictional sense «fear» in the 
process of author – reader communication via belles-lettres texts. Reproducibility and 
universal character of horror texts is the feature of their systemic nature both in the 
structure and in the content side. Texts of horror discourse reflect an imaginary world 
with horrible ontology where the subject-source of fear and its recipient are the core of 
the sense creation, and subject-subject relations are the way of sense creation. We also 
claim that at this stage of passion discourse development subjects in a horror text are 
distancing from each other and are identified as a subject-source of fear and a subject-
recipient of fear. 

The work contains a list of variations of the basic communicative sense «fear» 
singled out on the basis of lingual pragmatic analysis of texts of horror discourse in 
English-speaking and Ukrainian lingual cultures. The universal character of subject-
subject relations in horror texts facilitates sense perception within the bounds of a lingual 
culture and in the horror discourse in general; deviations in subject-subject relations give 
birth to new variations of the communicative sense «fear». As far as subject-subject 
relations of the recipient and the source of fear are proved to be the basis of sense 
production, we introduce into the research the term «subjecthood», which is the ground 
of text creation that reflects the relations of the passionate subjects and influences sense 
creation and sense perception. Subjecthood is inseparable from the reference of these 
subjects; for this reason its peculiar features are studied, firstly, the reference of fearful 
subjects. 

Subjecthood as the basis of sense creation and sense perception has been 
theoretically proven and well-grounded on the wide range of humanitarian ideas. The 
theory has been directed to the analysis of discursive preconditioning of the referential 
reflection of subjects of fear. It has been proved that the type of reference influences the 
sense creation and success of communication under condition of the adequate reader’s 
perception of the author’s intention implied in the reference of the source of fear.  

Subjecthood based on conventional relations generates conventional horror texts. 
We consider mythical European and Christian social-cultural background of nominating 
the sources of fear and consequential textual implementation of subject-subject relations 
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to be the basic roots of the conventionality of horror texts; subjecthood of non-
conventional texts is based wholly on the author’s intentionality. Peculiar features of 
non-conventional texts structure are based on the mechanism of intentional creation of 
ontological lacunas when referring to the source of fear. Filling-in of these lacunas 
creates the passion basis of the text in which author – reader communication is 
progressing through gradual persuasion that the subject is fearful, later – through 
supporting and nourishing this belief. The main content characteristic of the source of 
fear in non-conventional texts, we consider, is its inability to be identified in accord with 
the ontology of «our» world that is reflected in the specific verbalization of these 
subjects. Exploiting variations of the basic sense existing in conventional horror texts has 
been revealed; the main types of this exploitation are featured in the images of a ghost, a 
monster or Antichrist. 

Key words: linguistic pragmatics, sense creation, phenomenon of fear, basic 
fictional communicative sense, passion discourse, horror discourse, imaginary world, 
text, subject-source of fear, subject-recipient of fear, reference, со-reference. 
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