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АНОТАЦІЯ 

Сазонова Я. Ю. Феномен страху в текстах жахів: теорія референції та 

смислотворення. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальностями 10.02.15 – загальне мовознавство та 10.02.01 – українська мова. – 

Міністерство освіти і науки України; Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. С. Сковороди, Харків, 2018; Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2018. 

У роботі презентовано дослідження впливу художньої референції на 

смислотворення в межах тексту, а також здійснено лінгвопрагматичний аналіз 

мовного втілення феномену страху в текстах жахів української й англомовної 

лінгвокультур. Основну увагу приділено встановленню ролі суб’єктності в 

смислотворенні й смислосприйнятті на рівні комунікації автора й читача в дискурсі 

жахів. 

Теоретичні аспекти роботи заґрунтовано на загальнонаукових концепціях 

феноменології та герменевтики. Філософсько-психологічні засади розуміння 

феномену страху визначено основним екстралінгвальним чинником, що зумовлює 

специфіку творення й сприйняття базового комунікативного смислу «страх» та 

його відтінків у текстах. Лінгвістична прагматика як теоретико-методологічна база 

дослідження уможливила авторський підхід до аналізу вигаданого світу дискурсу 

жахів, особливостей референції в ньому, взаємодії об’єктів референції у вираженні 

відтінків базового комунікативного смислу. 

Лінгвопрагматичний вимір окресленої проблематики дав змогу по-новому 

висвітлити як комунікацію автор – читач, так і омовлення емоцій та пристрастей у 

межах тексту. Новизна цього дослідження полягає в тому, що:  

- 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;  
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- виявлено 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 них обгрунтовано пов’язано з 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. 

Теоретично значущою вважаємо здійснену в цьому дослідженні 

систематизацію ідей розуміння страху в дотичних лінгвістиці науках як основи 

розробки принципів комунікації автор – читач у текстах жахів. Теоретично 

доведено суб’єктність як підґрунтя смислотворення й смислосприйняття, що має 

під собою міцні гуманітарні й філологічні підвалини. 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. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в можливості 

використання висновків і положень дисертації у викладанні теоретичних курсів 

загального мовознавства, лінгвістичної прагматики, лінгвістики тексту, теорії 

комунікації, наративної семіотики та інших дотичних галузей науки, а також у 

процесі зіставного аналізу мов. 

Унаслідок дослідження специфіки смислотворення й смилосприйняття під 

час комунікації автор – читач у дискурсі жахів, виокремлення універсальних і 

диференційних ознак мовного вираження феномену страху в текстах англомовної й 

української лінгвокультур ми дійшли таких висновків: 
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- Вивчення комунікативних аспектів творення й сприйняття смислів у 

текстах будь-якої дискурсивної або жанрової належності, будь-якої авторської 

інтенції неможливе без залучення до аналізу суміжних гуманітарних дисциплін – 

філософії, психології, соціології, 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.  

- Принциповим стало розуміння того, що внутрішній світ людини 

унікальний й універсальний одночасно; він являє собою складне фізично-

ментальне просторове утворення, яке відмежоване від реального світу; 

зафіксований у вигаданому світі художнього пристрасного дискурсу, внутрішній 

світ людини у вирі пристрасті стає змістом комунікації автор -- читач. 

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.  

- Філософське підґрунтя творення фікційного комунікативного смислу 

«страх» у текстах дає розуміння неможливості відокремити його від споріднених 

емоцій та психічних станів, що супроводжують цей феномен. 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 в 

ньому.  

- Дослідження в царині семіотики дають змогу сформулювати основні 

положення виокремлення дискурсу жахів і системи побудови текстів як його 

зразків. Стверджуємо, що він може вважатися носієм комунікативного смислу 

«страх» у процесі комунікації автор – читач за посередництва художніх текстів. 

Стверджуємо, що на цьому етапі розгортання пристрасного дискурсу суб’єкти в 

тексті жахів розмежовуються і поділяються на суб’єкт-джерело страху й суб’єкт-

реципієнт страху.  
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- З опорою на широке гуманітарне й антропоцентричне підгрунтя в 

роботі доведено, що текст дискурсу жахів – це універсальне явище, яке являє 

собою приклад поєднання пристрасного й художнього дискурсу. Пристрасний 

дискурс жахів створюється для безпечного переживання феномену страху, 

долучення до естетики страху, розвинення в читача емоційного інтелекту й емпатії. 

Дискурс жахів – це система відтворюваних зразків, текстів зокрема, які 

зцементовані навколо комунікативного смислу «страх». Відтворюваність й 

універсальність текстів жахів вважаємо ознакою їхньої системності як у побудові 

текстів, так і в змістовому наповненні. Тексти дискурсу жахів презентують 

вигаданий світ із страхітливою онтологією, де суб’єкт-джерело й суб’єкт-реципієнт 

страху – основа будови тексту. У роботі визначено перелік варіацій базового 

комунікативного смислу «страх» на основі лінгвопрагматичного аналізу текстів 

дискурсу жахів української й англомовної лінгвокультур. Універсальність суб’єкт-

суб’єктних відношень у текстах жахів сприяє смислосприйняттю в межах окремої 

лінгвокультури та в дискурсі жахів загалом; девіації в суб’єкт-суб’єктних 

відношеннях стають основою породження нових варіацій комунікативного смислу 

«страх». 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 й має універсальні риси для 

текстів, створених у різних культурах. 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.  

- Оскільки суб’єкт-суб’єктні відношення реципієнта й джерела страху 

лежать, як доведено, в основі продукування текстів жахів й актуалізації 

комунікативного смислу «страх», уводимо до обігу в межах цього дослідження 

термін «суб’єктність» текстів, тобто такі засади їхнього творення, що відбивають 

відношення суб’єктів пристрасті (страху) і зумовлюють смислотворення й 
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смислосприйняття. Суб’єктність невід’ємна від референції суб’єктів, тому в аналізі 

обґрунтована особливість референції, насамперед, страхітливих суб’єктів.  

- Онтологія цього світу підпорядковується психологічним і 

філософським засадам уявлення про феномен страху. Суб’єктність текстів жахів, 

яку вважаємо основою 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 вигаданих світів аномального світу жахів 

ґрунтуються на визнанні «іншої» логіки цього дискурсу, що робить референцію 

страхітливих суб’єктів правдивою; ці ж правила зумовлюють типологійну рису 

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 референційно-смислових відношень, заснована на типологійній 

характеристиці аномальності об’єктів референції і скласифікована на 6 типів: 

неідентифікувальна референція, ідентифікувальна референція-уособлення, 

ідентифікувальна референція-облуда, ідентифікувальна референція-ремінісценція, 

ідентифікувальна індивідуально-шизофренійна референція, ідентифікувальна 

міфологійна референція.  

- Суб’єктність, заснована на конвенційних відношеннях, породжує 

конвенційні тексти жахів. Основними чинниками конвенційності текстів жахів 

вважаємо міфологійне загальноєвропейське й християноцентричне соціокультурне 

тло їхньої появи; суб’єктність неконвенційних текстів заснована 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 під час референції джерела страху, 

заповнення цих лакун створює пристрасну основу тексту, за якої комунікація 

автора й читача здійснюється в руслі поступового переконання, що суб’єкт 



7 

страшний, а згодом підживлення цієї впевненості. Основною змістовною 

характеристикою джерела страху в неконвенційних текстах вважаємо його 

нездатність бути ідентифікованим відповідно до онтології «свого» світу, що 

відбито в специфіці вербалізації цих суб’єктів.  

- Система української мови уможливлює втілення референційно-

смислової взаємодії під час побудови тексту жахів, дискурсивно зумовленої 

референції й номінації, суб’єктності смислотворення, зреалізованої відповідними 

механізмами. Актуалізація варіацій «страх-співчуття / жаль», «страх-гумор», 

«страх-здивування», «страх-роздратування» досягається шляхом утворення 

зменшувально-пестливих 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. 

Комплексний аналіз текстів жахів із залученням лінгвістичної прагматики, 

лінгво-наратології, психології й філософії вважаємо перспективним, оскільки він 

дасть змогу забезпечити глибину вивчення порівневого втілення феномену страху 

– від лексичного до текстового й дискурсивного.  

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. 
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Sazonova Ya.Yu. The Phenomenon of Fear in Horror Texts: the Theory of 

Reference and Sense Creation. – Qualification thesis. Manuscript. 

Doctor of Philology thesis (specialty 10.02.15 – General Linguistics; specialty 

10.02.01 – the Ukrainian Language). – Ministry of Education and Science of Ukraine; 

H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, 2018; 

Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv, 2018. 

 

The work presents the research of the influence of fictional reference on sense 

creation in a text as well as the linguistic pragmatic analysis of the verbal representation 

of the phenomenon of fear in horror texts of the Ukrainian and English-language lingual 

cultures. The work concentrates on inquiring into the relevance of subjecthood in sense 

creation and sense perception on the level of author and reader’s communication in horror 

discourse. 

Theoretical aspects of the work are grounded 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 communicative sense «fear» and its variations in 

texts. Linguistic pragmatics as the theoretical-methodological basis of the research made 

this approach to the analysis of the imaginary world of horror discourse possible, 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. 

Linguistic-pragmatic dimension of the problem allowed new highlighting of both 

the author – reader communication and the verbalization of emotions and passions within 

a text. The novelty of this research is proved by the fact that: 

- for the first time textual embodiment of the phenomemon of fear is analysed 

within the bounds of the theory of reference; thus, reference-sense interaction in texts has 

been established;  
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- for the first time discursive preconditioning of reference and nomination in 

texts of horror discourse is determined, and subjecthood as the basis of sense creation and 

sense perception is proved; 

- types of reference and referential chains have been identified in texts of 

horror discourse; 

- for the first time author – reader communication is analysed from the point 

of view of sharing passion experience rather than informative component; 

- for the first time not only the grounds of the creation of the sense «fear» are 

studied but also a list of this sense variations is composed. Moreover, the appearance of 

every variation is well-proven by the extensive evidence from literary sources in two 

languages and by general scientific considerations; 

- for the first time Ukraininan lingual culture has become the object of 

research from the view of the theory of reference and communicative-pragmatic 

approach; it made it possible to study discursive preconditioning of the verbal means of 

expressing the subject-source of fear and their influence on the text development. 

The systematization of the ideas of fear analysis in disciplines related to linguistics 

is theoretically important, as it became the basis of the elaboration of the principles of 

author – reader communication in horror texts. Subjecthood as the basis of sense creation 

and sense perception has been theoretically proved 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 that the adequate reader’s perception of the author’s intention is implied in the 

reference of the source of fear. 

Practical value of this research results and ideas enables their use in teaching 

theoretical courses of General Linguistics, Linguistic Pragmatics, Text Linguistics, 

Theory of Communication, Narrative Semiotics, and other related disciplines as well as in 

the process of comparing languages. 

As a result of studying the specificity of sense creation and sense perception in the 

course of author – reader communication in the discourse of fear, identifying universal 
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and divergent features of verbal expression of the phenomenon of fear in texts of English-

speaking and Ukrainian lingual cultures, we came to the following conclusions: 

- Studying the communicative aspects of creating and perceiving senses in 

texts of any discursive character or genre, of any author’s intention is impossible without 

the involvement of related humanitarian disciplines to this analysis – philosophy, 

psychology, sociology, cultural studies, pragmatics, literary criticism and others. Only 

complex interdisciplinary approach gives objective understanding of the nature of the 

communication as a process, its content side, means of realization and factors that 

influence the result of this communication. 

- It is of high importance to understand that a person’s inner world is unique 

and universal at the same time; it is a complicated physical-mental phenomenon that 

distances itself from the real world. A person’s inner world actualized in the imaginary 

world of a literary passion discourse becomes the content of author – reader 

communication in the vortex of passion in this discourse. Psychological background of 

creating the sense «fear» in horror texts and their adequate decoding by the reader is 

explained by the common understanding of the phenomenon of fear as an affect or phobia 

with a specific sensual reaction to the object of fear. 

- Philosophical background of creating fictional sense of fear allows 

understanding the impossibility to differentiate fear and related emotions and 

psychological states that accompany it. The complexity of the phenomenon of fear is 

explained by the fact that fear is an objective indomitable component of human existence, 

the one that accompanies a person during all his life and is one of the set of basic notions 

about a man and society and its moral benchmarks. 

- Studies in the field of semiotics allow formulating basic statements of 

defining the horror discourse and the system of building texts as its examples. We claim 

that it can be considered and analysed as a bearer of the sense «fear» in the process of 

author – reader communication via belles-lettres texts. 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. 
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- Basing on a wide humanitarian and anthropocentric background, we prove 

that a text of horror discourse is a universal phenomenon that is a blend of passion and 

literary discourses. Passion horror discourse is created for a safe living through fear, 

accruing the aesthetics of fear, developing a reader’s emotional intellect and empathy. 

Discourse of fear is a system of revolving examples, in particular, texts that are 

concentrated around the communicative sense «fear», the investigation tool common for 

philosophy, semiotics and pragmatics. Reproducibility and universal character of horror 

texts, we believe, is the feature of their systemic nature both in texts building 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. The work has 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-language and Ukrainian lingual cultures. 

The universal character of subject-subject relations in horror texts encourages 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». One of the means of transmitting the basic sense «fear» and its varitions, we 

believe, is reference of the subject-sourse of fear. Specific logics of the ontology of the 

imaginary world of the horror discourse presupposes the specificity of reference of fearful 

objects. It differs from reference in fiction in general and has universal features in texts 

created in different cultures. Unique reference of subjects in the horror discourse serves 

differentiating the source and the recipient of fear, verbalized in accord with cultural 

norms and traditions and systemic peculiarities of the language. 

- 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 texts 

«subjecthood», which is the ground of texts 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.  
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- Ontology of this world reflects psychological and philosophic ground of the 

phenomemon of fear. «Subjecthood» of horror texts, which we consider the basis of sense 

creation, relies on subject – subject relations that are focused on the conflict of the 

«usual» logics of the recipient of fear (it equals the reader’s world logics) and the «other» 

logics of the sourse of fear or of the world this subjects reigns in. The rules of imaginary 

worlds existence (the anomalous world of fear) accept this «other» logics of the horror 

discourse that makes the reference of sources of fear truthful; these rules explain the 

typological feature of referring the fearful – its anomalous nature that corresponds genre 

characteristics of texts and psychology and philosophy of fear. The repeatable system of 

reference of fearful subjects in horror texts is classified into 6 types: nonidentificational 

reference; identificational reference-incarnation, identificational fake reference, 

identificational reference-reminiscence, identificational individual schizophrenic 

reference, identificational mythological reference.  

- Subjecthood based on conventional relations generates conventional horror 

texts. We consider mythical European and Christian social-cultural background of their 

appearance to be the basis of the conventionality of horror texts; subjecthood of non-

conventional texts is based wholly on the author’s intentionality. 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. 

- 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 though 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. 

- The Ukrainian language system makes it possible to express in horror texts 

creation reference-sense interaction, discursively dependent reference and nomination and 

subjecthood of sense creation. Actualization of sense variations «fear-pity», «fear-
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humour», «fear-surprise», «fear-irritation» is achieved by deriving diminutive nouns and 

adjectives, nouns of different genders to nominate mythological creatures in accord with 

their sex, wide use of neuter gender. Discursively loaded are intentional irregularities of 

grammatical norms of co-referent chains or their immitations, firstly, in the grammar of 

nounal and pronounal gender, defining indefinite pronouns, etc. 

Complex analysis of horror texts with the involvement of linguistic pragmatics, 

lingual narratology, psychology and philosophy is perspective as it gives an opportunity 

to provide the depth of the study of all levels of the expression of fear – from lexical to 

textual and discursive. 

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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ВСТУП 

 

Дослідження спрямоване на розкриття проблеми впливу художньої 

референції на смислотворення в межах тексту. Смислотворення – процес 

формування пристрасного компонента спілкування одного автора з необмеженою 

кількістю читачів із застосуванням вербальних засобів задля трансляції певного 

смислу. Таким пристрасним компонентом може бути будь-яка емоція або 

психічний стан, наприклад, страх – складний психоментально-соматичний 

феномен, який не тотожний жодній із емоцій, являючи собою універсальне 

(відповідно до людської психіки), але водночас індивідуально-суб’єктивне 

(відповідно до пережитого досвіду окремої людини або соціуму) явище. 

Ще з часів О. Потебні увага мовознавців скеровувалася на мовне втілення 

емоцій, що згодом знайшло своє теоретичне узагальненння в емотіології – напрямі, 

очоленому В. Шаховським та його послідовниками. Як зауважують С. Іонова та 

В. Ларіна (Іонова & Ларіна 2015), «Сфера емоційного в мові й комунікації сьогодні 

нестримно набуває статусу класичної галузі лінгвістики, сприймається як 

фундаментальна й добре заґрунтована теорія». Щоправда, здебільшого 

представники цього напряму мовознавства приділяли увагу когнітивному аспекту 

ослівлення емоцій або опису емотивних та експресивних мовних засобів у межах 

однієї мови (лінгвопоетика), а також емоційному навантаженню мовленнєвих актів 

(їхня просодика, невербальна поведінка й гендерні ролі комунікантів). Сучасний 

стан лінгвістики емоцій розвинувся такою мірою, що об’єктом вивчення стали 

порівняльні аспекти й перекладацькі проблеми ослівлення емоцій. Останні роботи 

спеціалістів у цій галузі мовознавства наголошують на нагальній потребі опису 

цілісних категорійних ситуацій, вироблення емотивного коду мови (Іонова & 

Ларіна 2015), інтеграційного підходу до вивчення відображення цього стану 

психіки у мові й мовленні (Мартинюк 2012). З другого боку, подальша інтеграція 

напрямів і теорій сучасної лінгвістики сприяла появі психологічної лінгвістичної 

прагматики (за І. С. Шевченко), яка й стала пошуковим полем цього дослідження.  

З огляду на виокремлені вченими актуальні виклики, вважаємо за необхідне 
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зосередитися на смислотворчому потенціалі, закодованому в художній референції в 

текстах дискурсу жахів, що називаємо референційно-смислова взаємодія. Як 

зауважують представники емотіології, вивчення емоцій носить умовний характер, 

адже воно, насамперед, спрямоване на вивчення цілого комплексу лінгвістичних 

проблем, серед яких виокремлюємо таку лінгвістично-комунікативно зумовлену 

тріаду: смисл – референція – текст. Це дасть змогу зробити припущення й висновки 

універсального характеру, які відповідають сутності загального мовознавства, й 

виявити конкретно-специфічні особливості смислотворення в текстах жахів 

української лінгвокультури. 

Феномен страху ставав предметом наукових пошуків філологів, але 

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. Висновки вчених свідчать про 

універсальність феномену страху і вплив готики на більшість творів літератури 

жахів. У мовознавчих працях переважають семантичний і когнітивний підходи, 

коли увага науковців зосереджена на семантичному аналізі лексем, що пов’язані із 

поняттям страху, або аналізі відповідного концепту, вираженого засобами однієї чи 

двох мов. Дослідники в галузях концептології, лексикології, семасіології і 

граматики (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, А. Мартинюк, І. Онищук, Л. Петрова, 

Г. Петрова, М. Руссо, Ю. Скворцова, В. Станкевич-Іванова, І. Топольська, 

Г. Тюкіна, Ю. Яскевич та ін.) вивчали мовне вираження страху. Але, як і будь-які 

пошукові напрями й системи, межі зазначених лінгвістичних течій не дали змогу 

до кінця з’ясувати особливості механізмів і результатів омовлення феномену 

страху, що визнають і самі вчені. Основною проблемою, яка стала на перешкоді 

цьому, вважаємо обмеженість долучення до аналізу об’єктивних психологічних і 

філософських аспектів феномену страху й лімітований обсяг словникових 

дефініцій, що зумовило добір матеріалу досліджень. Час від часу вчені змушені 

виходити за межі обраних напрямів і залучати елементи комунікативного аналізу.  
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Онтологія страху стає більш зрозумілою й структурованою, якщо 

комунікативний аналіз текстів спирається на розвідки культурологів, які дають 

чітке й багатогранне розуміння того, як відбито 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. Уі, 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.).  

Розвідки культурологів у різних царинах як сучасної, так і попередньої 

спадщини європейства вказують на протилежні, на перший погляд, але все ж таки 

споріднені тенденції в дискурсі жахів (Б. Черрі, С. Сандерс, А. Скобл та ін.). 

Визнається, що дискурс жахів – це сталий історико-культурний досвід людства, де 

відношення між суб’єктами страху визначені й упізнавані незалежно від часу 

«споживання» культурного продукту. Мотиваційним для цього дослідження стало 

питання про те, яким же чином зберігається сталість і комунікативна успішність 

текстів давнішого періоду; які текстові елементи й смислові складники 

допомагають творити смисл «страх» у нових текстах і розуміти попередні.  

Як зауважив І. Сусов, в основі мови лежить прагматико-егоцентричний 

фактор – базисний принцип побудови й функціонування мови (Сусов 1980). 

Комунікативний підхід вимагає ретельного вивчення зв’язків між смислотворенням 

і смислосприйняттям у межах «страшних» текстів та психологічною діяльністю 



24 

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). 

Філософське розуміння страху й розбудову відповідних теорій знаходимо в 

роботах 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.  

Мультиканальність дискурсу жахів дає поштовх до залучення семіотики з 

метою аналізу текстів цього дискурсу задля 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 розробили теорію 

пристрасного дискурсу й особливостей його побудови у вигляді текстів, де 

розгортається певна пристрасть між суб’єктами.  

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, які 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. 

Дослідження комунікації як лінгвопсихоментального процесу посідає чільне 

місце серед тенденцій, якими позначене мовознавство сьогодення (Ф. Бацевич, 

О. Кубрякова, Т. Радзієвська, Л. Мінкін, О. Селіванова, І. Сусов, І. Шевченко та 
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ін.). Засадничими принципами цього дослідження стали: 

- Експансіонізм та холізм – одні з провідних принципів сучасної 

наукової парадигми, які мотивують дослідників до використання здобутків з інших 

наук (психології, семіотики, етнолінгвістики, філософії, логіки, когнітивістики та 

ін.), що вказує на прагнення до цілісного знання загальної єдності.  

- Сучасна феноменологія і герменевтика – філософські підвалини цих 

процесів у мовознавстві, тобто ті способи наукового пізнання, що ведуть до 

сприйняття сутностей без суб’єктивного нашарування. Е. Гуссерль, М. Мерло-

Понті та їхні послідовники стверджували, що свідомість – це чисте 

смислопородження або інтенційність, а кожен факт є місцем для смислу (чим він є 

або являє себе як такий (див. Вальденфельс 2002)). Більшою за реальність, як 

вважав Е. Гуссерль, є зв’язувальна інтенція, що формує смисли як дійсний зміст 

речей і віддзеркалює відношення між актом переживання та предметом, на які вони 

спрямовані (Ibidem). Саме таке розуміння людської свідомості й комунікації через 

усвідомлення лінгвістичної феноменології (Дж. Остін) дало поштовх до розвитку 

лінгвістичної прагматики, у межах якої і проведене пропоноване дослідження із 

залученням елементів емотіології, дискурсивної прагматики, логічної семантики, 

наративної семіотики й лінгвістики тексту.  

- Загальнометодологічне положення про інтенційність тексту та його 

розуміння (Фома Аквінський, Е. Гуссерль, Г. Гадамер та ін.). Вважаємо, що 

пристрасний дискурс жахів створюється для безпечного переживання феномену 

страху, долучення до естетики страху, розвинення в читача емоційного інтелекту й 

емпатії. 

- Положення про смисл як мінімальну дослідницьку одиницю 

(Ф. Бацевич), за допомогою якої можна проаналізувати комунікацію особистостей. 

Вважаємо, що в пристрасному дискурсі саме пристрасть, яку переживають 

суб’єкти, і є тим смислом, що автор транслює читачеві, адже їхня комунікація 

полягає не в описі перебігу подій і навіть не в повідомленні кінцевого результату 

цих подій, а у створенні умов занурення в переживання пристрасті в штучний 

спосіб за допомогою опису вигаданого світу, де панує ця пристрасть. 
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- Теорія можливих світів (Т. Кун, В. Квін, О. Печонкін, Я. Хінтікка та 

ін.), яка стверджує їхню множинність, альтернативність реальному світові, 

притаманну їм онтологію й ідеологію, особливу референцію об’єктів. 

- Теорія референції у вимірі відмінностей і особливостей художньої 

референції у вигаданих світах тексту (С. Кріпке, О. Ревзіна, П. Стросон, 

Дж. Сьорль, Я. Хінтікка та ін.). 

Об’єкт дослідження – тексти жахів української та англомовної 

лінгвокультур. У процесі дослідження таких текстів стверджується, що текст 

жахів – це не лише канал комунікації автора та читача, а й зразок широкого 

культурного явища під назвою «дискурс жахів». Цей широковживаний термін 

також може бути пояснений з погляду феноменології. Дискурс жахів – це сфера 

комунікації, обсяг якої заданий упорядкованими структурами феномену страху, 

вони мають високий ступінь об’єктивності, узагальненості й пізнаваності, що 

уможливлює відповідну комунікацію. Каналами такої комунікації є медійні 

(фільми, мультфільми), художньо-графічні  (картини, комікси), розважальні 

(відеоігри, свята й присвячені їм заходи) джерела, мода, індустрія легкої 

промисловості, яка матеріально їх забезпечує, музика тощо. 

Предмет дослідження – фікційний комунікативний смисл «страх» та його 

варіації, одним із актуалізаторів якого є референція суб’єктів пристрасті в текстах 

жахів. Комунікативний смисл «страх» – це інтенційно утворений авторський 

пристрасний компонент комунікації з читачем, який корелює з психоментальним 

явищем «феномен страху».  

Такий підхід відповідає обраному філософському підґрунтю, оскільки 

віддзеркалює положення феноменології про доцільність вивчення 

найузагальненіших, звільнених від ідеологічних, релігійних та інших суб’єктивних 

нашарувань сутностей. Більше того, це відповідає уявленню про предмет вивчення 

психології попередника Е. Гуссерля Ф. Брентано, яке він виклав у роботі 

«Психологія з емпіричного погляду» (1874) (Brentano 2009). Якою б 

непередбачуваною й загадковою не видавалася психоментальна діяльність людини, 

науковці (З. Фройд, О. Ранк, П. Жане, А. Адлер, К. Ізард, Ю. Щербатих, 
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Ж. Лапланш та ін.), аналізуючи її, доходять висновку, що страх – це не просто 

емоція, а складний феномен, який супроводжує людину від дня її народження до 

останніх хвилин життя. У межах психічної матриці людини закладені як процедура 

оцінювання і сприйняття страхітливих об’єктів, так і психофізична реакція на них, 

тобто наявний універсальний феномен страху.  

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. При цьому, зважаючи на універсальність 

психологічного й філософського підґрунтя феномену страху, вирішальну роль 

відіграє референція суб’єкта-джерела страху, омовлення якої відбиває онтологію 

вигаданого світу тексту. Індивідуально-суб’єктивні та соціокультурні чинники 

впливають на творення базового фікційного комунікативного смислу й сприяють 

появі його варіацій.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано на кафедрі української мови Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди. 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 дослідження – обґрунтування теоретико-методологічних засад 

референційно-смислової взаємодії в українських текстах пристрасного дискурсу 

жахів з опертям на практику англомовної лінгвокультури. 

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких завдань:  

- уточнити природу й сутність комунікації автор – читач у межах 

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

дослідницького підходу вивчення смислотворення у пристрасному дискурсі; 

- схарактеризувати страх як психо-ментально-соматичний феномен на 

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. 

Методологія дослідження – феномено-герменевтичний підхід до обраних 

текстів, який передбачає опертя на інтенційні аспекти креативного мислення, 

редукцію апріорних суджень, звернення до законів герменевтики. Цим обумовлене 

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 для виокремлення структури феномену страху у свідомості 

людини, а саме – суб’єктності цього феномену; 

2) інтенційний аналіз смислу заданого (Ibidem, с. 29) – 



29 

загальнофілософський метод тлумачення текстів. Застосування цього методу 

уможливило розрізнення суб’єктів як джерел або реципієнтів страху в сприйнятті 

комунікантів; 

3) гіпотетично-індуктивний метод або метод гіпотез – загальнонауковий 

метод; тут використаний для розв’язання проблеми трансляції комунікативного 

смислу «страх» текстовими засобами в межах пристрасного дискурсу; 

4) метод інтерактивного моделювання, що дав змогу спертися на чуттєво-

емоційні елементи смислотворення й узагальнювати їх з метою з’ясування 

систематичності й повторюваності цих елементів у структурі тексту, способів і 

засобів вираження, механізмів породження тощо; 

5) контекстуально-інтерпретаційний метод ужитий для 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 з метою 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 є 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 дозволив виявити складники мовного 

явища (тексту жахів) та встановити зв’язки між ними. Оскільки об’єктом 

дослідження обрані тексти жахів, то цей метод застосовано передусім для 

виокремлення тих структурних елементів тексту та їхніх відношень, які дають 

змогу актуалізувати комунікативний смисл «страх»;  

8) порівняльний / зіставний метод, що уможливив порівняння не лише 

структурних особливостей української й англійської мов, якими написані тексти 

жахів, а й варіацій комунікативного смислу, зреалізованих передусім в українській 

лінгвокультурі.  
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Досягнення поставленої мети та виконання окреслених завдань передбачило 

опрацювання не лише філологічного наукового доробку, а й праць із психології, 

філософії, семіотики та культурології. Загальний обсяг використаної наукової 

літератури – 443 джерела (українською, англійською, російською та французькою 

мовами) (див. список використаних джерел). 

Матеріалом дослідження стали художні авторські тексти різних періодів 

створення – від початку XIX 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. До аналізу 

текстів української лінгвокультури залучено не лише ті, що створювалися 

українською мовою (В. Винничук, М. Вовчок, Г. Квітка-Основ’яненко, М. Кідрук 

та ін.), а й російською (І. Барщевський, М. Гоголь, Г. Данилевський, 

М. Костомаров, О. Сомів) або польською (С. Грабинський, М. Чайковський) 

вихідцями з українського культурного середовища. Серед англомовних творів 

аналізовано тексти не лише англійських (наприклад, Р. Бархем, Е. Гаскелл, 

Ч. Діккенс, Дж. Коллійер, Г. Піс), а й шотландських (наприклад, В. Скотт, 

Дж. Хогг, Р. Л. Стівенсон), ірландських (Б. Стокер, Ш. Ле Фаню) та австралійських 

авторів (Дж. Ленг), зважаючи на витоки їхньої культури із загального імперського 

джерела; те саме стосується й американської літератури (наприклад, Р. Блох, 

Х. Еллісон, Дж. В. Камбелл, С. Кінг, Г. Ф. Лавкрафт, Е. По, М. Ші). Загальна 

кількість текстів обома мовами – 128 джерел (із них українською – 66, англійською 

– 62; 50 текстів ХІХ ст., 56 – ХХ ст., 22 – ХХІ ст.), загальний обсяг – більше як 

10000 сторінок (див. список джерел ілюстративного матеріалу). 

Новизна цього дослідження полягає в тому, що:  

- 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;  
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- 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. 

Теоретично значущою вважаємо здійснену в дослідженні систематизацію 

ідей розуміння страху в дотичних лінгвістиці науках як основи опрацювання 

принципів комунікації 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»), 
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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).  

За наслідками дослідження комунікативно-прагматичних аспектів творення 

смислу «страх» та його варіацій у текстах жахів української й англомовної 

лінгвокультур сформульована низка теоретичних положень, 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 

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. 
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- 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. 

Особистий внесок здобувача. Усі ідеї роботи, висновки та отримані 

результати належать її автору. Монографія та 35 наукових публікацій за темою 

дисертації – одноосібні. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи 

викладені в доповідях і виступах на міжнародних і всеукраїнських конференціях та 

семінарах: 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Мова. Культура. 

Взаєморозуміння», Дрогобицький державний педагогічний університет імені 

І. Франка. 20-22 вересня 2011 року, Дрогобич. Доповідь. 

2. XIV Міжнародна конференція з актуальних проблем семантичних 

досліджень «Художній текст у різних лінгвістичних парадигмах (на матеріалі 

української і російської мов», Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди. 3-4 квітня 2012 року, Харків. Доповідь, публікація. 
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3. Розширений науково-методичний семінар «Мова. Культура. 

Взаєморозуміння», Дрогобицький державний педагогічний університет імені 

І. Франка. 8 травня 2012 року, Дрогобич. Доповідь, публікація. 

4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції розвитку та 

функціонування слов’янських та германських мов», Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, Національний університет «Києво-Могилянська 

академія». 17-18 травня 2013 року, Миколаїв. Доповідь, публікація. 

5. ІІ Міжнародна наукова конференція «Ukrainistyka: wszoraj, dzisiaj, 

jutro», Університет Адама Міцкевича. 8-9 листопада 2013 року, Познань, Польща. 

Доповідь, публікація. 

6. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна 

комунікація: мова – культура – особистість», Національний університет «Острозька 

академія». 3-4 квітня 2014 року, Острог. Доповідь, публікація. 

7. VII Міжнародна наукова конференція «Іноземна філологія у ХХІ 

столітті», Запорізький національний університет. 17-18 жовтня 2014 року, 

Запоріжжя. Доповідь, публікація. 

8. XVI Міжнародна конференція з актуальних проблем семантичних 

досліджень «Семантика мовних одиниць (на матеріалі української та російської 

мов)». Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. 

14-15 квітня 2016 року, Харків. Доповідь, публікація. 

9. IX Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми 

термінології, перекладу і філології: виклики та перспективи», Чернівецький 

національний університет імені Ю. Федьковича. 5-6 травня 2016 року, Чернівці. 

Доповідь, публікація. 

10. IX Міжнародна наукова конференція «Man in the Space of Language», 

Каунаський факультет Вільнюського університету. 12-13 травня 2016 року, Каунас, 

Литва. Доповідь, публікація. 

11. VIII Оломоуцький симпозіум україністів «Сучасна україністика: 

проблеми мови, літератури та культури», Університет імені Ф. Палацького. 25-26 
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РОЗДІЛ 1 

СТРАХ ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Загальнонауковою основою сучасної лінгвістики вважається 

антропоцентризм і визнання людини центром пізнання: «Важко брати під сумнів 

те, що навколишній світ – це світ олюднений. Ми не можемо його уявити поза 

відбиттям у свідомості людини. Але це має призводити <…> до визнання й 

свідомого використання антропної проекції кожного фрагменту реальності» 

(Бардина 1997, с. 26). Сконцентрованість на людині, її сприйнятті світу й стосунків 

з іншими об’єктами обов’язково проектується на психологію як на базову 

універсальну основу нематеріальної природи: психіку людини і закони її 

функціонування можна вважати тією матрицею, що уможливлює спостереження за 

емотивним складником людського спілкування, як письмового, так і усного.  

Соціальні функції страху стали предметом дослідження філософів і 

культурологів, що також має бути взяте до уваги в процесі вивчення комунікації 

автор – читач і смислотворення, адже вплив соціокультурного чинника в цьому разі 

беззаперечний. Антропоцентризм гуманітарних досліджень наук скерував 

дослідницьку увагу семіологів на вираження різноманітних пристрастей, серед 

яких страх чи не єдине, що має певну системність і традицію. У філології феномен 

страху вивчався в основному в проекції на проблеми літературних жанрів та в 

аспекті дослідження складників концептуальної мовної картини світу. Однак 

надбання мовознавців і літературознавців у цій царині – важливий матеріал для 

більш глибокого висвітлення основ ослівлення страху.  

 

1.1. Погляди психологів на сутність страху 

 

Страх – настільки складне психічне явище, що навіть у психології, чиїм 

доменом є сфера людської душі, наразі не існує його вичерпного комплексного 

дослідження. Засновником відносно системного опису страху став З. Фройд, чиї 

ідеї згодом були розвинуті учнями й послідовниками А. Адлером, П. Жане, 
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Ж. Лаканом, О. Ранком, а також нашими сучасниками Л. Демозом, К. Ізардом, 

Ж. Лапланшем, Ф. Ріманом, Ю. Щербатих (Фрейд 1987, 1927; Адлер 1964; Жане 

2007; Lacan 1989, 1995; Ранк 2009; Демоз 2000; Изард 2008; Лапланш 2011; Риман 

1999; Щербатых 1998; 2005).  

Однак навіть сьогодні маємо розрізнену картину психологічних нарисів, 

присвячених здебільшого класифікаціям фобій і неврозів, соматики й 

симптоматики страху. Єдине, що не викликає сумніву в сучасній психології: страх 

– це психологічний, негативно забарвлений процес, який може мати біологічну, 

соціальну й екзистенційну етіологію. У сучасній психології виокремлюється кілька 

функцій страху: первинна біологічна й більш пізні соціальні функції – культурна, 

пізнавальна й онтологічна (Туренко 2006, с. 216). Перелічені соціальні функції, з 

одного боку, допомагають людині пізнати себе в навколишній дійсності, 

змоделювати моральні образи поведінки, мотивують нове бачення світу й дають 

змогу передбачити наслідки своєї активності. З другого боку, незважаючи на 

етіологію й наслідки переживання комплексу негативних емоцій під загальною 

назвою «страх», людина вибудовує комплекс захисту від його чинників і спрямовує 

свою енергію на відновлення втраченої цілісності світосприйняття й душевної 

рівноваги, так само як і біологічної безпеки. 

Спрямованість лінгвістичного дослідження на дискурс жахів неможлива без 

висвітлення психологічних основ людської емоції страху. По-перше, уявлення 

пересічної людини, що страх – це емоція, не знаходить підтвердження у 

психологічній медичній літературі: З. Фройд, а потім і його послідовники, 

відносять страх до негативних афектів, поруч із болем і невдоволенням, по-друге, 

вони ж розглядають страх як симптом, тобто як результат динамічного процесу 

зв’язку психіки й тіла. За Ж. Лапланшем (2011, с. 16), «ми змушені 

диференціювати два елементи психічних феноменів: афект, з одного боку 

(емоційна або чуттєва реакція), і, з другого – уявлення (поняттєвий зміст)». З 

погляду психології афект і уявлення про страх можуть існувати незалежно один від 

одного, можуть переміщуватися; афект може не мати відповідного уявлення або 

бути пов’язаним із уявленням, що йому не відповідає («хибне поєднання»); афект 
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може еволюціонувати, тобто сам ставати уявленням. Тож те, що виявляється 

вагомим для психологічної науки – два складники страху, афект і уявлення та їхня 

взаємодія, стає орієнтиром і для лінгвістичного дослідження втілення страху в 

текстовому вимірі. 

Перебування в стані афекту страху, міру заглиблення в цей афект і, 

відповідно, чуттєва реакція організму в психології визначається за принципом 

накопичення, або економічним принципом. На думку З. Фройда, це допоміжний 

вимір, що не має механізмів вимірювання й стає зрозумілим лише з досвідом. 

Звичайно, що такий підхід у сучасній науці не можна вважати обґрунтованим, хоча 

не можна заперечувати й той факт, що спостереження за клінічними випадками 

перебування в стані будь-якого афекту доводять, що він здатний до динамічних 

коливань від зародження до повного зникнення. Окрім економічної теорії страху, 

З. Фройд запропонував іншу теорію, функціональну, згідно з якою страх – це 

перспектива або підготовка до небезпеки: «Я позначено не лише як місце страху, а і 

як можлива причина страху, як його можливе самостійне повторення принаймні у 

вигляді сигналу» (Фрейд 1927, с. 34). З огляду на такий підхід страх 

співвідноситься з іншими досвідами страху, «які він повторює, створюючи таким 

чином своєрідну вакцину проти повернення (це ідея сигналу)» (Лапланш 2011, 

с. 50). 

У психології спостерігається очевидна прогалина в термінології, вживаної 

для дослідження феномену страху, що ускладнює й лінгвістичні розвідки дискурсу 

страху. З одного боку, лінгвістичні термінологічні труднощі виникають у процесі 

перекладу, наприклад, терміни боязнь – страх – тривога – побоювання (укр.); 

Schreck – Angst – Furcht – Bereitschaft – Erwartung (нім.); angoisse – peur – effroi 

(фр.); fear – horror – anxiety – awe (англ.) тощо не додають логічності й 

структурності викладенню психологічних теорій через їхню термінологічну 

невизначеність і наявність різних відповідників в інших мовах, більш або менш 

багатих на синоніми.  

З другого боку, різні прояви страху можуть узагальнено все одно 

прирівнюватися до страху, наприклад, серед глибоко досліджених психологічних 
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явищ фігурують невроз страху й істерія страху, хоча дослідники не класифікують 

їх як хвороби, – симптоми чи психологічні стани, які називають або «феномен», 

або «щось» (Лапланш 2011, с. 24). Найбільш обґрунтованим у науці вважаємо 

узагальнений термін феномен страху, який і будемо вживати в цьому дослідженні, 

оскільки він дає підстави визначати його складники, супровідні стани й емоції, 

стадії розвитку, симптоматику та ін. 

Важливими, для вивчення мовного втілення страху вважаємо симптоми, що 

допомагають розпізнати ці стани, адже гіпотетично можна передбачити їхнє 

вираження на різних мовних рівнях у процесі створення текстів жахів. Передусім 

слід згадати фон загальної збудженості, який вважається економічним розладом і 

пояснюється накопиченням збудженості, її крайнього ступеня, чого, у свою чергу, 

людина не може витримати. Стосовно цього стану також вживається термін 

тривожне очікування: «це стан неминущої тривоги, готовий постійно фіксуватися 

за найменшої можливості й приводу. <…> Таке страхітливе очікування – це 

ядерний симптом неврозу страху <…>, це квант страху, що вільно плаває» (Ibidem, 

с .25). У текстах жахів тривожне очікування – це складник побудови суб’єкт-

суб’єктних відношень у процесі розпізнавання й диференціації суб’єктів на 

джерело й реципієнта страху. Залежно від обставин (подразників, терапії) стан 

тривожного очікування може трансформуватися в напад страху – іще один 

симптом відповідного неврозу. У разі нападу страху відбувається довільна фіксація 

на уявленнях (фобія) або соматичних симптомах. На нашу думку, економічний 

складник феномену страху (неврозу страху) як психічного явища неодмінно має 

бути врахований і в дослідженні лінгвістичних можливостей створення атмосфери 

жаху на рівні текстів (наприклад, засоби створення саспенсу (suspence) в романах і 

фільмах жахів). Схильність людини в стані тривожного очікування фіксувати страх 

на об’єктах довкілля дає змогу простежити розвиток і накопичення страху в межах 

тексту, референцію й номінацію страхітливих об’єктів, які функціонують як 

маркери або об’єкти фіксації цього стану. 

Із психологічного погляду поява страху може мати різні підстави: причина 

може бути актуалізованою, тобто перебувати в дії й належати до синхронії – так 
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з’являється актуальний невроз; або причина може ховатися в минулому – це основа 

психоневрозу, але в кожному разі в момент їхньої появи має існувати актуальний 

елемент. Відповідно до двох витоків страху, причинний конфлікт може бути або 

зовнішнім, або інтеріорізованим, а наслідки – соматичними у випадках актуального 

неврозу (наприклад, серцебиття, волосся дибки тощо) і символічно 

опосередкованими у виявах психоневрозу (їх важко передбачити, вони мають дуже 

індивідуальний характер). Реальний актуалізований страх вважається реакцією на 

раціональні та зрозумілі речі й здебільшого закінчується спробою реципієнта 

страху втекти від його джерела, тобто він сприяє самозбереженню і постає як 

сигнал підготовки до небезпеки. Невротичний страх – це боязнь фантазмів, 

внутрішньо вмотивованих речей, які можуть не мати реальних відповідників в 

оточенні; він може набувати ознак неконтрольованого процесу. У текстах жахів 

спостерігаємо вербалізацію широкого спектра наслідків переживання страху 

(афектів) його реципієнтом, і всі вони відповідають фізіології людини та її 

психосоматиці. Більш індивідуалізованим у текстах жахів, вочевидь, має бути 

вираження символічно опосередкованих наслідків страху й актуального елемента, з 

якого починається заглиблення в страх. Його вербалізація й текстова функція, 

вважаємо, може бути принциповою для побудови тексту жахів. 

Зазначена вище проблема термінологічного характеру все ж таки дає 

психологам змогу виокремити наявні складники феномену страху: страх / жах і 

страх / боязнь. Страх готує до жаху, стає захистом від нього, але він готує не до 

зустрічі з певним об’єктом, а до небезпеки взагалі. За Ж. Лапланшем,  

жах складається з двох пов’язаних елементів, якими є непідготовленість (або фактор 

несподіваності <…>) й ідея переповнення (Überwältigung), термін, який у французькій мові й 

певною мірою в німецькій передбачає подвійний зв’язаний зміст. Бути переповненим означає 

бути зануреним і бути захопленим <…>. Жах – це тріумф економії, сили, кількісного фактора 

(Лапланш 2011, с. 55).  

Вважається, що людина відчуває жах, якщо вона не підготовлена до відчуття, 

що її охоплює, якщо їй нічого не сигналізувало і не передувало цьому відчуттю.  
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З. Фройд (Фрейд 1927) передбачав існування так званої трансцендентної 

просторовості, тобто не просторовості речей, а просторовості психічного апарату, 

що організує проходження емоцій в упорядкований спосіб за умов нормального 

функціонування психіки і в деформований, якщо існують її порушення. Головним 

складником простору психічного апарату вважається свідомість, яка відповідає за 

забезпечення сприйняття зовнішнього світу, з другого боку, вона відбиває реакцію 

внутрішнього світу, здебільшого задоволення / незадоволення. Специфічною 

рисою свідомості вважається нездатність затримувати вплив зовнішнього світу й 

реакцію внутрішнього, це функція спогадів, а свідомість, на думку З. Фройда, 

завжди чиста. Відповідно, розуміємо існування двох частин психологічного 

простору почуттів, що розмежовуються свідомістю, основною функцією якої є 

сигналізація про задоволення або незадоволення (біль, травма, страх). Будь-яка 

жива істота намагається уникнути незадоволення, незадоволення підсилює 

напругу, яка, у свою чергу, може досягти критичного рівня і призвести до 

деструкції психіки організму. Таким чином вибудовується логічний ланцюжок, що 

веде від незадоволення до болю (фізичного, психічного, морального) і до страху 

перед джерелом цього болю. Таке пояснення привертає увагу у світлі аналізу 

текстів жахів, оскільки дає підстави дослідити передусім просторові 

характеристики вербалізації страху (місце дії), а також простір почуттів 

(внутрішній світ) суб’єктів-реципієнтів страху (Сазонова 2011; 2009).  

Біль і страх нівечать свідомість, спричиняючи її розрив, через який постійно 

передається збудження, і якщо організм має сили, то він протистоїть йому, якщо ні 

– він перетворюється на реципієнта страху. На думку психологів, жах 

безпосередньо пов’язаний із поняттям травми, тому вчені виокремлюють 

травматичний невроз, який характеризується відношенням до конкретної дії-

першопричини і певними симптомами. Симптоматика цього типу неврозу включає 

в себе депресію, меланхолійний стан, суб’єктивне страждання, гальмування 

звичних дій, симптоми фіксації на травмі (постійне повернення до травми подумки, 

сновидіння з деталями нещасливого випадку) (Lacan 1995, с. 101).  
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Дія-першопричина міститься в реальності й пов’язана з подіями, 

загрозливими для здоров’я й життя людини, такими як війна, техногенна або 

природна катастрофи тощо. Але в психології катастроф і надзвичайних станів 

доведено, що для появи травматичного неврозу у хворого не повинно бути 

поранення чи фізичного ушкодження – цей стан притаманний людям, які 

спостерігали катастрофу, переживали її не фізично, а психічно. На цьому також 

наголошують літературознавці-дослідники жахів. Так, С. Хей у роботі «Історія 

сучасних британських оповідань про привидів» (Hay 2011) доводить вагомість 

соціально-історичного чинника в побудові цього типу творів, причому він зазначає, 

що предметом його дослідження став не зміст, а форма цих оповідань. Засадничим 

твердженням автора є те, що в основі оповідання про привидів лежить соціально-

історична травма, історична катастрофа і проблема спогадів і туги, викликаних 

нею.  

Травма, на думку багатьох учених (див. 1.4.2. – літературознавчі студії), веде 

до «failed narratives», провалів у свідомості, епістемології. Травматична історія має 

проблеми з омовленням причин цих провалів, хоча вони можуть бути 

реконструйовані ретроспективно» (Hay 2011, с. 4). С. Хей характеризує оповідання 

про привидів як такий модус нарації, що дає змогу говорити про «unnarratable» (те, 

що не піддається опису), про пост-нарацію, яка дає змогу зробити недомовлені 

події з минулого досяжними за допомогою тексту й мовлення: «Сама постать 

привида, присутня-відсутня, тут-і-не-тут одночасно, робить оповідання про 

привидів виключно вдалими для виконання такого наратологічного завдання» 

(Ibidem, с. 4).  

Такий підхід значною мірою відповідає оцінці психологів, що суб’єкт 

витискає травму, свідомо чи підсвідомо, й ізолює себе. За цією схемою з’являються 

тексти, де вибудовується картина травматичних неврозів після нещасних випадків, 

травм, воєн, аварій або катаклізмів, що доводить існування внутрішнього 

походження жаху: цей жах – автотравматичний, тобто, незважаючи на досвід і 

підготовленість суб’єкта, він здатний знов і знов його переживати, викликаючи, 

свідомо чи підсвідомо, актуалізовано чи ні, спогади про травму. Виникає своєрідне 
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замкнене коло, де жах сам про себе нагадує й відроджується, а страх – це сигнал, 

який повсякчасно погрожує розвитком і захопленням суб’єкта-реципієнта в 

певному місці в певний час. Останнє зауваження, на нашу думку, досить точно 

відповідає побудові текстів жахів, коли сигнали про небезпеку спонукають 

суб’єкта-реципієнта страху до реакції, а розгойдування «сигнал-реакція» набуває 

якісного та кількісного виміру у вираженні феномену страху. 

Пара аспектів страх – боязнь базується на основній відмінності, 

сформульованій П. Жане (2007), який указував на те, що страх – це безоб’єктний 

феномен, а боязнь передбачає відношення до об’єкта (грабіжники, убивці тощо). 

Також у психології за німецькою традицією розрізняють Angst, той тип страху, 

який поєднує в собі виокремлені аспекти, коли страх фіксується на симптомі, тобто 

на заміннику об’єкта, і змушує повірити в його раціональність і реальність. Це 

розрізнення аспектів феномену страху нівелюється в дискурсах щоденного 

мовлення, але може бути принциповим для розрізнення текстів за базовою 

об’єктною віднесеністю. 

Не піддаються сумніву в сучасній психології загальні засади появи страху. 

Слідом за З. Фройдом, визнається, що страх може бути вмотивованим зовнішніми 

об’єктами (фобійний), реальними обставинами; страх може бути спричинений 

чимось новим; він може бути пов’язаний із безсиллям і неповноцінністю – тобто 

феномен страху ґрунтується на відношенні Я до світу і зовнішніх сил. Досить 

розвиненою видається теорія фобійних страхів, які, у першу чергу, вважаються 

симптомами прив’язки до особливого об’єкта, але вони мають невиправданий 

ірраціональний характер (наприклад, боязнь собак, павуків, інших тварин, якщо 

реципієнт страху насправді не має травми, пов’язаної з ними). Ірраціональний 

характер фобійних страхів виявляється ще більшою мірою в процесі появи 

імпульсних фобій, коли бажання людини здійснити соціально засуджувану дію 

стає об’єктом страху й мотивує поведінку: «Страх є несумісним аспектом бажання, 

будь-якого бажання <…>» (Лапланш 2011, с. 152). Нав’язливість у таких випадках 

теж вважається фобією об’єкта уяви (Жане 2007).  
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Нав’язливість може бути аутоагресивною: у психологічних розвідках окремо 

досліджується потяг до смерті (суїцидальні нахили), тобто самодеструкція, яка 

лише побічно спрямована назовні, – агресивний страх. Страх смерті, як відомо, – це 

один із базових біологічних страхів, що експлуатується в культурі людства з давніх 

часів і став основою релігійної, соціальної та культурної надбудови суспільства. На 

думку психологів (Старшенбаум 2005; Шнейдман 2001), страх смерті супроводжує 

людину протягом усього життя, він постійно міститься в підсвідомості і вважається 

частиною душі кожної людини, деякі вчені вважають, що суїцид – квінтесенція 

ставлення більшості людей до життя.  

Накопичення нестерпного душевного болю, фізичні страждання, а інколи й 

відчуття провини, яке переслідує людину, стають стимулом до скоєння суїциду, 

загальним завданням якого є припинення свідомості і болю. На шляху до вчинення 

фатальної помилки людина перебуває під впливом єдиної емоції безнадії і 

безпорадності, тому загальним станом психіки при суїциді вважається звуження 

когнітивної сфери, або синдром тунельної свідомості. У стані звуження афективної 

й інтелектуальної сфери людина дуже обмежена у виборі варіантів поведінки і 

бачить лише один вихід – смерть, хоча може розуміти, що він не кращий. Схожий 

за характеристиками, але менш фатальний стан тунельного зору описують 

фізіологи, коли, дійсно, людина тимчасово втрачає периферичний зір у стані паніки 

(реакція «бий або біжи», описана У. Кенноном (Кеннон 1927), коли організм 

мобілізується перед загрозою, додаючи до крові адреналіну і норадреналіну). 

Можна вважати тунельне мислення своєрідним патерном очікування смерті (не 

важливо, суїцидальної або з інших причин), який закладений у свідомість людини 

й активується відповідно до ситуації.  

Фобійні страхи характеризуються повторюваністю і можуть бути відроджені 

внутрішньо (коли виникає потяг до появи об’єкта) і зовнішньо (кожного разу під 

час зустрічі з об’єктом). Зважаючи на те, що страх може слугувати й захисним 

механізмом, важливо прийняти до уваги й стадію боротьби, метою якої стає 

приведення до ладу психічного стану й реального світу суб’єкта страху, побудова 

системи сигналів тривоги, гальмівних механізмів, бар’єрів, які б вказували на міру 
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загрози і максимально унеможливили зустріч і вплив фобогенного об’єкта. 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 дасть 

змогу схарактеризувати вербалізацію суб’єктів-джерел страху в текстах жахів, 

локалізацію страхітливих подій, систему захисту від джерел страху. 

Уявлення про джерела страху можуть організовуватися в комплекси – 

структуровані системи відношення Я до інших суб’єктів дійсності, причому 

комплекси поєднують у собі різноспрямовані емотивні полюси, тобто амбівалентні, 

наприклад, комплекс, пов’язаний з побудовою стосунків із жінкою, поєднує в собі і 

страх, і кохання, так само як і в релігійній опозиції людина – Бог. Я – це суб’єкт у 

сфері наявної структури відносин, він апріорі перебуває в ситуації страху, тож 

важливим стає не з’ясування системи Я – інші суб’єкти, а дослідження місця 

страху відносно захисного процесу, для чого важливим є передусім пошук 

первинної події, про яку можна було б сказати, що з неї все походить (наприклад, 

відома теорія З. Фройда про народження як першопричину всіх комплексів). 

Застосування такого психологічного підходу в лінгвістичному аналізі текстів жахів 

спонукає до пошуків події-тригера або уявлення-тригера, з яких починається 

перетворення будь-якого художнього тексту на текст жахів, тобто текстова 

організація такого типу має містити структурний елемент першопричини страху. 

Уся складність стосунків людини з соціумом відбивається в моральних 

страхах: людина біологічна й природна реальність значно відрізняються від 

людини соціальної й соціальної реальності, тому біологічна індивідуальність 

постійно перебуває в процесі проходження певних стадій розвитку відчуття 

соціальної реальності й моделює формули людських відносин – так виникає 

самоідентифікація. Цивілізація накладає певні обмеження на людину біологічну, 

тож зіткнення інтересів (у психології – задоволення) людини біологічної чи 

соціальної з вимогами соціуму, моральними й релігійними нормами вимагає 
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асиміляції, причому гальмування бажаного може викликати те, що узагальнюється 

психологами і філософами як моральний страх. 

Моральний страх спричиняє появу цілого спектра психічних відхилень: 

перверсій (садизм, мазохізм), меланхолії, депресії неповноцінності, депресії 

провини, патологічної скорботи, різноманітних комплексів, схильності до суїциду 

тощо. Моральні відчуття – це суб’єктивна оцінка, негативним результатом якої 

може бути почуття провини, викликаної страхом невідповідності соціально 

прийнятним нормам (наприклад, невроз нав’язливості – одна із хвороб, викликана 

концентрацією на моралі, провині, на вимірах сумлінності або сумнівів чи на 

релігійних вимірах). Стан морального страху базується на нав’язливому мисленні, 

коли думка (бажання) стикається з соціальними обмеженнями і контролюється 

анти-думкою (анти-бажанням), тобто злочин (асоціальна дія) скоюється подумки, і 

людина, розуміючи заборону, починає картати себе та, відчуваючи моральний 

страх, доходить до стану психічного розладу. Моральний страх сприяє закріпленню 

у свідомості понять обов’язку й кари. Думка про злочин стала причиною 

морального страху значною мірою через вплив релігії на життя суспільства й 

окремої особистості – на рівні внутрішнього, духовного життя відбувається 

поєднання нав’язливого і релігійного мислення. У зв’язку з цим ми знову ж таки 

повертаємося до згаданого вище простору почуттів, адже у випадку морального 

страху й злочину подумки дії відбуваються у внутрішньому психічному просторі.  

Окремо слід зупинитися на моральних страхах, пов’язаних із втратою об’єкта 

задоволення (кохана людина, коштовна або важлива річ, ідея чи ідеал, аспект 

особистості або речі, що робили цей об’єкт унікальним чи приємним). Так 

розвивається патологічна скорбота, яка має певний набір симптомів і ступенів 

прояву, як наприклад, втрата зацікавленості в зовнішньому світі, якщо він не 

пов’язаний із втраченим об’єктом, нездатність до вибору нового об’єкта 

задоволення, гальмування діяльності. У такому стані перед суб’єктом постають три 

перспективи: загинути разом із об’єктом, що можливо і легко реалізується; 

зберегти об’єкт, залишаючи в реальному світі речі, які нагадують про нього, – 

фетиші або залишаючи в просторі почуттів спогади, що знаходять психічне 
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відбиття в сновидіннях чи галюцинаціях («галюцинаторний симптом бажання»); 

носити траур, що вважається повагою до втраченого об’єкта і соціальної реальності 

(Лапланш 2011). Втрата об’єкта задоволення може також спричинити меланхолію, 

яка в психіатрії вважається маніакально-депресивним станом, що має циклічність і 

виражається піковими станами екзальтації або патетичності і гальмування. У 

меланхолійному стані людина може страждати на моральне марення – процес, 

сконцентрований на відчутті провини, а також на суїцидальні настрої дещо 

специфічного характеру: суб’єкт страждання вважає себе негідним життя, винним і 

хоче вбити не себе, а поганого себе, ту частину, що винна. 

Із метою залучення до подальшого аналізу психологічного підґрунтя 

феномену страху запропонована класифікація варіацій базового смислу «страх» у 

створенні відповідної атмосфери (емотивної складової) текстів, яка б 

підкреслювала універсальність їхньої побудови за порівняльного аналізу різних 

мов, а також специфічні риси цих текстів, що дозволить обґрунтувати особливий 

статус дискурсу жахів.  

Звернення до суміжної гуманітарної дисципліни дало змогу передусім 

визначитися з частиною термінологічного апарату: далі будемо вживати термін 

феномен страху, під яким розуміємо психологічний негативно забарвлений процес, 

складний за структурою, етіологією й соматикою. 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) (про одоративне уявлення про страх див. Сазонова 2013 а; 

2013 b); 

2) відбиття на різних мовних рівнях інших негативних емоційних 

складників феномену страху, таких як жах, острах, тривога, відраза, а також 

амбівалентних комплексів, які поєднують і потяг, і відразу тощо (про актуалізацію 

страху хвороби й дитячих страхів див. Сазонова 2013 с; 2016 е відповідно); 
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3) вербально виражену й важливу для побудови тексту психологічну 

основу відчуття суб’єктом-реципієнтом страху, незадоволення, болі чи 

переживання травми. У текстах дискурсу жахів неодмінні причини переживання 

феномену страху, які за психологічними характеристиками можна класифікувати 

як актуальні й психоневротичні. Відповідно, у текстах вербалізується зовнішній і 

теперішній, тобто реальний емоційний вплив, реакцією на який стають фізіологічні 

зміни в організмі й бажання втекти (імпульсна фобія), а також внутрішній 

опосередкований іншим досвідом вплив із минулого, який настільки суб’єктивний, 

що має непередбачувані наслідки (нав’язливий стан, суїцидальні нахили, 

самодеструкція). Вербалізація останнього становить особливий інтерес для 

лінгвістичного, соціокультурного і порівняльного аналізу; 

4) 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. З 

економічним принципом безпосередньо пов’язана вербалізація симптомів 

накопичення негативних емоцій, тобто фіксація на дійсних і уявних джерелах 

страху, а саме референція і номінація суб’єктів-джерел страху, метафоричні й 

метонімічні асоціації у процесі їхнього мовного втілення, вербалізація нападів 

страху як найвищого ступеня вираження емоцій ; 

5) структуру тексту, у якій реалізовано функціональний принцип 

існування феномену страху, коли в тексті вербалізовано сигнали підготовки до 

небезпеки й реакція суб’єкта-реципієнта страху, що створюють на текстовому рівні 

динамічні коливання, які дають змогу незалежно від розвитку сюжету 

підтримувати емоційну напругу (Сазонова 2014 b; 2015 b); 

6) специфічний художній простір, у якому простір почуттів і фізичний 

простір не мають чіткої межі. Свідомість людини, яка згідно з психологічними 

дослідженнями відмежовує внутрішній світ від зовнішнього, у стані страху не 

виконує свою функцію, тому в текстах жахів маємо складне фізично-ментальне 

просторове утворення (Сазонова 2009; 2011; 2014 с); 
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7) вербалізацію захисних механізмів і бар’єрів, адже будь-який суб’єкт 

намагається відновити нульовий баланс емоцій і прагне задоволення. 

Лінгвістично-прагматичне дослідження текстів жахів не може не враховувати 

класифікацію страхів як біологічних, соціальних й екзистенційних, а також 

виокремлення моральних страхів, які обов’язково мають соціально-культурний, 

історичний та релігійний складники й виражають національну специфіку у текстах 

різних лінгвокультур. 

 

1.2. Поняття «страх» в історії філософської думки 

 

Спроби сучасних філософів зрозуміти й осмислити страх 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. Як і в 

психологічних дослідженнях, філософське розуміння страху значною мірою 

залежить від трактування багатьох споріднених проблем і тлумачення дотичних 

понять, таких як життя і смерть, добро і зло тощо. Більше того, філософи визнають, 

що об’єктивно необхідним стає міждисциплінарний діалог для дослідження цього 

складного феномену. «Однак іще не було випадку, щоб письменники й філософи, 

учені й релігійні пророки розпочали б діалог, що дав би змогу відтворити 

різноманітні образи страху, його химерні фантазії, розкрити таїнства та глибини 

цього людського переживання» (Гуревич 1990, с. 6-7). Усе ж таки спроби 

створення типології страхів існують, наприклад, праця Х. Маріна (Марина 2010). 

Періодизацію філософських міркувань у соціокультурному вимірі щодо їх 

еволюції виклав С. Кухарський (Кухарский 2007). Ця спроба поєднує в собі не 

лише аналіз філософських аргументів та ідей, а й широкий культурологічний, 

історичний і навіть психологічний та етологічний досвід дослідження. Культура 

первісних людей відбивала притаманні їм біологічні форми страху в «чистому» 

вигляді. У такому суспільстві релігія відігравала роль каталізатора страху або 

придушувала його. Архетипи первісної свідомості закріпилися в культурі у формі 
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феноменів й універсалій, у першу чергу, пов’язаних із сексом і насиллям. На 

соціальному рівні біологічні форми страху виражені в ієрархії домінування – 

«сукупності сталих агресивно підпорядкованих відносин всередині групи особин» 

(Кухарский 2007, с. 111), тому що страх виступає механізмом уникання конфлікту. 

Ця соціальна функція страху стає основою появи сорому, альтруїзму й схильності 

до альянсів, що упорядковує соціальне життя всередині групи й дає змогу не 

наражатися на сутички з сильнішими. Пізніше в період аграрної цивілізації людина 

стає суб’єктом декількох систем домінування водночас, а також відчуває суто 

людську потребу в рівності. У цей період виокремлюються фобійні страхи і 

ксенофобія (шизоїдний страх перед вторгненням чужого). Поява останньої 

пов’язується зі страхом втрати соціального статусу й розчинення в системі 

традицій і соціального досвіду іншої групи чи її окремих представників. Також до 

ксенофобських проявів відносяться традиція інфантициду (дітовбивство) й 

принесення в жертву чужинців або бранців. Що ж до фобій, то «важливою 

частиною формування контексту фобій слугує індоктринація – унікальна риса 

представників «людини розумної». Процес індоктринації викликає інтенсивні 

відчуття страху, депресії, провини й самотності, пов’язані із залежністю від 

наставника (того, хто уособлює спільноту)» (Кухарский 2007, с. 114). Він формує 

психологічне ціле людини й спільноти, для чого використовується процес ініціації 

– «випробування які змушують людину відчути жах, емоційно закріплюючи сталі 

моделі поведінки» (Ibidem, с. 115).  

Протиставлення себе чужому або невідомому, фіксація й упорядкування 

джерел страху сприяли їхній табуїзації. Система табу дуже різноманітна й певною 

мірою залежить від культури соціуму, але встановлюється за єдиним емоційно-

психологічним чинником – природним потягом, обмеженим законами суспільства. 

Дотримання системи табу було імперативом первісного суспільства і її порушення 

жорстко каралося, адже первісне мислення характеризується обсесивністю страхів, 

тобто нав’язливою вимогою чистоти виконання ритуалів. Підсумовуючи аналіз 

первісних страхів, С. Кухарський робить висновок, що в процесі формування 

сучасної людини страх мав шизоїдну форму й відігравав креативну соціальну 
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функцію, тому, еволюціонуючи, людина вигадує страхи, розвиває фобії, що дає їй 

змогу жити в соціумі. Розвинення ритуалів від періоду мисливського до аграрного 

первісних ладів назавжди закріпило страх, пов’язаний зі змінами. 

Античне суспільство засуджувало страх, тому філософи наголошують на 

специфіці античного страху – страх перед страхом, або сором за відчуття страху. 

Таке ставлення до страху пов’язане, у першу чергу, із абсолютною вірою у фатум, 

тобто для античного грека його життя вирішене наперед і боятися смерті немає 

сенсу. Також страх, як і в первісному суспільстві, має виховну функцію, наприклад, 

грек повинен відчувати страх не виконати закон, страх «випробування вином» 

тощо. Але цей страх мають відчувати лише порушники закону, добропорядні 

громадяни живуть, не знаючи страху. Зміна у ставленні до страху приходить разом 

із усвідомленням окремішності Я і пошуком свободи, на соціальному рівні це 

пов’язано із занепадом полісів. Потреба у свободі вибору й індивідуалізмі принесла 

невротичні страхи. З другого боку, відбувається й зміна в ставленні до відсутності 

страху, тобто із хоробрості вона перетворюється на безсоромність, що призводить 

до викривлення понять «добре» і «погано» (Аристотель; цит. за: Кухарский 2007). 

Таким чином, у давньогрецькій філософії страх частково модернізується на 

позитивний феномен, що властивий лише людям, які розмірковують над життям, і 

притаманний лише самостійним індивідам. В античний період страх у 

світосприйнятті людини мав свою специфічну характеристику, яка виражається в 

боротьбі протилежних тенденцій трактування страху як «позитивного» і 

«негативного» феномену. Наприкінці панування античної цивілізації страх носить 

відверто «антиідивідуалістичний» консервативний характер, тобто такий, що 

спотворює сталий устрій життя (обсесивно-депресивний характер). 

Середньовіччя загальноприйнято вважати періодом тотального страху (страх 

провини і засудження). Християнство завжди спиралося на страх перед Богом, він є 

вимогою для досягнення досконалості й отримання прощення за гріхи, і будь-які 

досягнення людини пояснюються її страхом перед Богом: страх керує людиною в 

пізнанні й досягненні мудрості, у любові, у досягненні смиренності. Більше того, як 

і в античні часи, сором (різновид страху перед майбутнім покаранням) – вважається 
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дуже позитивним відчуттям, адже він утримує людину від учинення дії, соціально 

неприйнятної. Страх протиставляється «багатознанню» (Фома Кемпійський, цит. 

за: Кухарский 2007), яке вселяє в людину сумніви і вагання, страх же сприяє 

самоприниженню людини перед Богом і спасінню душі.  

Наприкінці періоду середньовіччя трактування страху дещо змінюється, 

знову ж таки під впливом індивідуалізму, який вимагав надання людині більшої 

свободи, тож страх знову приймає шизоїдні форми (порівняймо з первісними 

страхами) і спрямовується на все, що наділене ознаками інакшості. Страх смерті 

протягом усього середньовічного періоду має лише одне тлумачення – це не страх 

фізичного знищення або страх перед відсутністю себе у світі, а страх перед Судним 

днем як вирішальним етапом земного шляху людини. Отже, на думку філософів, у 

період середньовіччя поглибилося розмежування між позитивними й негативними 

страхами, що сприяло формуванню характерної ускладненої системи страхів – 

обсесивного страху змін й істеричного страху сталого життя (тотальні страхи 

призвели до постійного незадоволення буттям). У соціально-історичній 

перспективі це сприяло консервативності християнства і нетерпимості до змін та 

інших релігій. 

Епоха Відродження – носій страху безґрунтовності й страху страху. 

Умовність меж між культурними епохами змушує дослідників шукати витоки змін 

не з початком нової ери, а в занепаді попереднього періоду, тож і при дослідженні 

страху вчені вказують на те, що останнє століття середньовіччя вже несло ознаки 

іншого розуміння страху – у суспільстві панувала меланхолія, депресія, скептицизм 

і тривога перед усім, що оточує людину або їй ввижається. Так популярними стали 

страхи перед демонами, відьмами й чаклунами. Колективізм феодального 

суспільства середньовіччя виродився, і страхи, що панували в ньому, дали поштовх 

до розквіту індивідуалізму епохи Відродження, який мав свої особливості. У першу 

чергу, цінувалася особистість не сама по собі, а лише сильна, здатна до активних 

дій і досягнень, бажано всебічно розвинена: 

Але особливо точно дух Відродження виразив Піко делла Мірандола, який написав 

дванадцять книжок, в яких доводив, що людина – господар своєї долі. У «Промові про 
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гідність людини» він зображує людину як істоту, яка може бути нижчою і вищою, чистою 

і нечистою. Вона не задана своїми інстинктами і може розвиватися як їй завгодно 

(Кухарский 2007, с. 156). 

Епоха Відродження стала часом, коли відсутність страху, яка межувала з 

авантюризмом, беззаконням та анархією, сприяла розвитку суспільства, науки, 

торгівлі тощо. До негативних аспектів «безстрашшя» Відродження дослідник 

відносить поступове загострення усвідомлення самотності людини, яке зародилося 

ще в середньовіччі, і поступовий занепад колективних цінностей. Ця тенденція, на 

думку С. Кухарського, набула свого панівного статусу в ХІХ-ХХ століттях. 

Кардинальна й швидка зміна ціннісного укладу суспільства призвела до 

невпевненості, розгубленості, викликала страхи перед майбутніми загрозами. Ця 

накопичена негативна енергія знайшла об’єкти, на які була спрямована вся енергія 

суспільних і релігійних сил – відьомство й вчені, релігійні й етнічні меншини. 

Також у цей час людина відкинула страх перед Богом, і його місце посів Диявол, 

навіть освічені для того часу люди не могли протистояти страху перед сатаною, що 

супроводжувало усі сфери життя – від побуту до наукових трактатів, у яких 

теоретично обґрунтовувалась необхідність спалення відьом.  

Епоха Реформації характеризується страхом утрати цінностей і, на думку 

С. Кухарського, депресивно-шизоїдною мужністю. Філософські розвідки ХІХ-

початку ХХ століть (віталізм), безумовно мають одним із своїх витоків 

протестантське християнське вчення, яке щодо страху стверджувало 

«волюнтаристський оптимізм», тобто набуття знань і волі до подолання труднощів 

силами суспільства й кожної окремої людини, це опора на волю, «що підштовхує 

до єдності» (Ibidem, с. 173). Після Реформації відбулося переосмислення поняття 

волі, тепер вона штовхала до самотності, що, на думку вченого, було новітньою 

тенденцією в еволюції страхів.  

За А. Шопенгауером, страхи необхідні для стабільності людського існування, 

однак вони мають бути збалансовані волею, до того ж більшість страхів 

необґрунтовані й можуть бути подолані знанням і розумінням необхідності. 

А. Шопенгауер уперше зробив акцент на індивідуалізм, а не абстрактний 
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антропологізм. Нове розуміння отримує й сенс життя людини: за 

А. Шопенгауером, Ф. Ніцше, О. Шпенглером (Шопенгауэр 1992; Ницше 1990; 

Шпенглер 1998), воля, а не віра або знання, керують життям, тож людина проживає 

життя без розуміння того, що відбувається (на вольових засадах), тому вона не має 

можливості позбавитися страху, який ґрунтується на очікуванні невідомого.  

Декларуючи відвертий індивідуалізм, філософія цього періоду заперечує 

соціальність: «Треба стерегтися справедливих, простих, любові та «інших людей». 

Негативний страх – це страх голоти, яка нездатна до мужньої самотності» 

(Кухарский 2007, с. 175). Найбільш екстремальне розуміння індивідуалізму, як 

відомо, мав Ф. Ніцше, що відбилося й на його розумінні ролі страху в житті 

людини. На думку філософа, любов і милосердя породжені страхом, а жаль і 

співчуття – це хвороби, породжені міською цивілізацією, вони скорочують життя, і 

безстрашна людини живе, незважаючи на закони і норми моралі, які сприяють 

страху. Уперше у філософії під впливом воєн кінця ХІХ — початку ХХ століть 

окреслюється проблема безтурботного, пасивного існування західного суспільства. 

На думку А. Бергсона (Бергсон 1994), релігія на той час давала людині страхування 

від страху, а наука і знання давали змогу передбачувати майбутнє, але 

породжували тривогу, нав’язували індивіду рішення (Ортега-і-Гассет 1991), тому 

технічно оснащене суспільство – джерело постійної тривоги. Втрата відчуття 

небезпеки в тогочасному суспільстві, спокійне буржуазне існування, тобто втрата 

фобій, призвели, на переконання мислителя, до воєнних катастроф того періоду 

історії. Як результат, стала поширеною думка, що безпечне життя загрожує 

основам існування й може стати початком загибелі європейської цивілізації.  

Початок ХХ століття, таким чином, характеризується втратою опори на 

релігію, знання, раціоналізм, на суспільні цінності. Крах традиційних моральних і 

суспільно-політичних основ породжує радикальну самотність. Розуміння страху у 

філософії екзистенціоналізму буде висвітлено нижче, згадаємо лише кілька 

аспектів, що потребують нашої уваги. Аналізуючи цей період історії філософської 

думки, вченими виокремили суспільну тенденцію до суперництва і конкуренції, 

яка охоплює усі сфери людського буття (від сім’ї до політичної діяльності) і стала 
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основою масового неврозу в сучасному суспільстві. Результатом цього стає поява 

«людини, що бореться», яка заздрить сильному, зневажає слабшого й відчуває 

недовіру до всіх. Його інтегральний вигляд можна позначити як «людина, що не 

довіряє», яка завжди відчуває страх – і у випадку свого успіху, і невдачі» 

(Кухарский 2007, с. 185). Також знаковим явищем цього періоду була поява 

психоаналізу, який спрямував зусилля вчених на ідентифікацію страхів і пошук 

методик їхнього подолання. Так, З. Фройд виокремив страх кастрації, К.-Г. Юнг – 

страх Я як джерела неврозів, А. Адлер – страх власної неповноцінності, В. Райх – 

страх соціальної регламентації сексуальних потягів, К. Хорні – страх 

безпорадності, ворожості й ізоляції, Е. Фромм – страх вибору й свободи. У 

кожному разі вчені-психоаналітики розробляли методики позбутися страху шляхом 

реінтеграції індивіда у спільноту. 

Філософія страху різних часів і народів найкраще відбита в художній 

творчості (зокрема й представників української та англомовної літератур), де маємо 

всі стадії трансформації й еволюції складного феномену страху, можливо, за 

винятком античного розуміння, що пояснюється історичними причинами. Так, у 

текстах обох лінгвокультур відбито повчально-дидактичну інтенцію (в українській 

більш відверто), екзистенційні страхи, страх перед Богом і соціумом тощо. 

Праці філософів значною мірою сприяють системності розуміння поняття 

страху в сучасному світі, у дослідженні акцентуємо увагу на окремих із викладених 

авторами положеннях. Загальнофілософська тенденція дослідження страху 

базується на визнанні цього феномену суто людським явищем, яке притаманне не 

лише окремій людині в певній життєвій ситуації, а й людству загалом протягом 

його існування. На підтримку цієї думки наводиться той аргумент, що світ, всесвіт, 

природа – це місця існування найрізноманітніших істот, які природою не 

сприймаються як страхітливі, і лише людина як унікальний природний об’єкт із 

свідомістю й інтелектом привносить у цей світ страх в усьому його розмаїтті.  

Страх у християнській (прирівнюємо європейській) культурі стає постійним 

модусом існування людини (і неважливо, віруюча вона чи ні). М. Шелер (Шелер 

1994) називає страх «конститутивним відчуттям» і надає йому особливої ваги у 
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формуванні емоційно-імпульсної основи іудейсько-християнського світу ідей. 

Страх вважається конститутом ще й тому, що людина навіть не намагається або не 

має сили чи волі не боятися (можливо, тому антонім до лексеми страх у 

досліджуваних мовах відсутній), більше того, людина хоче пережити страхи 

повною мірою й тягнеться до відтворення атмосфери жаху хоча б у вигаданому 

світі. Так з’являється дискурс жахів у різних його проявах від літератури й фільмів 

до кімнат жахів у цирках і дитячих розваг на Хеллоуїн, задовольняючи фантазію 

людини та її бажання відчувати страх.  

Страх співіснує з людиною, і якщо пов’язати феномен страху зі свідомістю 

людини, то будь-які дії, суголосні з пізнанням, збільшують його, тобто мислення 

провокує страх, і він вибудовується в систему свідомого й підсвідомого. Тому при 

дослідженні текстів жахів особливої уваги потребує перцепція світу суб’єктом-

реципієнтом страху, адже, виходячи з філософського тлумачення проблеми, це 

завжди людина, яка оцінює світ у процесі його пізнання. Важливим також 

вважаємо розуміння того, що будь-який суб’єкт може стати джерелом страху лише 

після усвідомлення його таким людиною. Отже, взаємодія суб’єкта-реципієнта 

страху з іншими суб’єктами в тексті жахів, а також усвідомлення певних рис і 

якостей іншого суб’єкта, що перетворюють його на страхітливий, – один із 

основних елементів побудови текстів жахів. О. Шпенглер зазначає:  

Людина – єдина істота, яка знає про смерть. Свідомість інших істот обмежена теперішнім. 

<…> Це пошук дитини, який виокремлюється у свідомості як відчуття нестримної 

спрямованості і як загадка часу – жахлива, приваблива, нерозв’язна. Слова минуле й 

майбутнє несподівано набувають смислу невблаганної долі. <…> Але цей пошук <…> є 

разом із тим і страхом, що причаївся в глибинах кожної душі. Як будь-яке становлення 

спрямоване на те, щоб стати, – тим воно і закінчується, – так первинне відчуття 

становлення, пошук, стикається з іншим відчуттям, відчуттям завершеності, страхом. <…> 

У теперішньому відчувається плинність, у минулому – тлінність. Це джерело вічного 

страху перед непоправним <…>, перед самим світом, в якому разом із рубежем 

народження закладений і рубіж смерті <…> (Шпенглер 1998, с. 327).  

Е. Левінас, розмірковуючи над плинним часом і страхом людини перед тим, 

що дійшло свого кінця, користується поняттям «досвід буття» (ilya), який він іще 
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називає «анонімний морок». Це поняття існує поза простором і часом, поза 

внутрішнім і зовнішнім світом, воно дотичне лише пустоті або безодні, де є голоси 

тиші, але немає об’єктів, де панує спокій. Свідомість допомагає людині вирватись 

із ilya, а згасання свідомості (смерть) дає змогу знов зануритися в цю безодню, 

повернути людину в безособовий стан, тож усвідомлення цієї закономірності 

викликає в людини відчуття жаху, наприклад, у реальності в мороці ночі: «Саме 

цей спокій, ця тиша, ця відсутність відчуттів утворює глуху й незрозумілу, але 

разом із тим абсолютну загрозу» (Levinas 1983, с. 17). Людина опирається й живе, 

відповідно, вона мислить, і, відповідно, боїться, та, на відміну від інших живих 

істот, які просто живуть, людина живе весь час в очікування смерті – це наслідок 

свідомості: «Людина знає багато про себе, про своє минуле і про те, що в 

майбутньому на неї чекає смерть, про свою мізерність і неміч. Людина – єдина 

тварина, для якої саме існування становить проблему» (Гуревич 1990, с. 18).  

Зазначене вище вказує на особливий статус часово-просторових і суб’єктних 

відношень у текстах жахів. Так суб’єкт-реципієнт і суб’єкт-джерело страху 

протиставлені за принципом людина – нелюдина, а якщо взяти до уваги, що 

суб’єкт-джерело страху репрезентує нереальний потойбічний світ, то його можна 

вважати чимось безособовим або неідентифікованим, що передусім відбито в 

специфічних номінаціях таких суб’єктів (щось, воно, фігура, it, the thing, something 

тощо). Також суб’єкт-джерело страху й реципієнт страху ніколи не існують в 

одному просторі, і їхнє спілкування та конфлікти відбуваються за умови 

вторгнення на територію іншого. Людину лякає безодня й морок, які становлять 

простір буття страхітливого, тож будь-які випадки зустрічі з ним формують саме 

емотивну структуру текстів жахів, де специфічною виявляється часово-просторова 

організація опису іншого світу або граничних просторів (наприклад, сновидіння, 

темрява, транс, подорожі в часі тощо) (про лінгвопрагматичний вимір див. 

Сазонова 2014 a; 2014 с; 2017 c).  

Страх не можна не відчувати, від нього немає порятунку, він живий, доки 

людина – людина, тому, переживаючи відчуття страху, людина вільна створювати 

безліч фантазій і здогадок, будувати найхимерніші вигадані світи й інтерпретувати 
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страх на свій розсуд. З другого боку, ця діяльність може бути оцінена як духовне 

пізнання іншого, вигаданого людською свідомістю світу, як акт оборони, який 

приглушує страх світу, надаючи йому вигляду впорядкованої дійсності, 

підкоряючи його власному інтелекту (А. Шпенглер). Але через те, що людина 

обмежена в пізнанні лише реальним світом, джерелом її натхнення у створенні 

страхітливих здогадок слугує, у першу чергу, оточення, хоча й воно не повною 

мірою задовольняє потреби персоніфікації та номінації, що дає змогу говорити про 

специфіку мовної репрезентації дискурсу жахів. Ця специфіка передусім 

виявляється у вербалізації суб’єкта-джерела страху.  

Як було вже згадано, джерела страху лежать у непідконтрольній фізично й 

психологічно площині іншого світу (під іншим світом розуміємо не лише 

нереальність або потойбічність, а будь-які варіанти світів, що відрізняються від 

звичного оточення), цей світ невідомий, і суб’єкт-реципієнт страху пізнає його, 

накладаючи типові для свого світу «матриці».  

Філософія також визнає той факт, що страх людини своїм джерелом має 

усвідомлення своєї окремішності від природи й пов’язану із цим свободу. 

Протиставлення людиною себе природі, її боротьба за виживання спричиняють 

страх біологічної смерті, який все ж таки не дає людині повністю зректися свого 

коріння, а змушує з повагою ставитися до природних сил, стихії й усього живого. 

На культурному рівні вперше цей розрив отримав пояснення в біблійному міфі про 

вигнання людини з раю, що, на думку Е. Фромма (Фромм 2016), ототожнює 

початок людської історії з актом вибору. Зробивши свій вибір, скориставшись 

свідомістю, людина стала самотньою й беззахисною, схильною до страху: «<…> 

народжений страхом міф про падіння й первородний гріх переходить у відчуття 

пригніченості, яке є специфічною хворобою саме людини як людини. Психологія 

страху – неминучий супутник західної цивілізації. <…> страх – довічна доля 

людини, тягар обраної ним свободи» (Гуревич 1990, с. 20). Під західною 

цивілізацією зазвичай розуміють християнство, яке плекає в людині страх перед 

гріхом і покаранням за нього, створюючи культуру покаяння. У цій культурі 

людина існує в постійному страхові і тривозі очікування смерті – так ми 
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стикаємося з іншою філософською традицією – пов’язувати феномен страху з 

поняттям смерті.  

Але слід зазначити, що ця традиція не має універсального характеру, адже 

виключає релігії й філософські течії (наприклад, А. Камю (Камю 1990)), які вчать 

не сприймати смерть як страхітливий факт. У християнстві смерть змістовно 

наповнена через те, що лише після неї є надія позбавитися як страху очікування і 

нарешті потрапити до раю чи пекла, так і страху постійного вибору і свободи, адже 

це рішення лише в руках Божих, і надія людини потрапити до раю має сенс лише 

на фоні пекельних мук, тобто постійного страху. У сучасній філософській думці 

«смерть» вважається «універсалією культури, що саме слугує за основу 

глобального відношення «людина – світ» (Кирилюк 2008, с. 5), і, на нашу думку, 

поняття страху є невід’ємним складником опозиції «життя – смерть», тобто меж 

існування людини. Тож маємо комплекс взаємопов’язаних з погляду філософії 

понять «людина», «свобода», «страх», «надія», «життя», «смерть», «безсмертя», які 

формують культурно-філософське підґрунтя дискурсу жахів взагалі й текстів 

зокрема. 

Окрім уже згаданої причини появи страху (смерть), філософи розмірковують 

і над іншими, побічними й похідними, чинниками цього феномену, уточнюючи й 

збагачуючи типологію страхів на філософський манер. Л. Фейєрбах (Фейербах 

1955) вважав страх джерелом релігійної свідомості, яка ґрунтується на залежності 

людини від природи, від її сил, незбагненних і значно більших. Схожими за 

впливом на свідомість людини він вважає також війни, чуму і голод через те, що 

жахлива і немотивована смерть великої кількості людей – засіб звернення людей до 

релігії як компенсаторного механізму. Цей прадавній архетипний страх відбито в 

зразках не лише текстів жахів, а й казок, релігійної повчальної літератури тощо. 

Таке бачення соціальної функції страху повною мірою відповідає повчальній 

інтенції українських текстів жахів ХVIII століття. Також Л. Фейєрбах доводив 

існування ще одного джерела страху – відчуження, тобто факту перетворення 

результатів діяльності людей на самостійну й незалежну силу: дискурс жахів, у 

свою чергу, підтверджує існування й обґрунтованість такого підходу значною 
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кількістю текстів жахів, де витвір людського розуму або рук стає 

неконтрольованим і живе своїм життям, часто загрожуючи своєму творцю (див. 

1.4.2.).  

Іншу причину феномену страху виявив Ф. Шеллінг (Шеллинг 1998): у його 

концепції страх породжений відчуттям розриву духовної єдності народу, унаслідок 

чого постає необхідність створення державних, релігійних, ідеологічних чинників 

єднання. На нашу думку, ця концепція дуже близька до літературознавчої 

концепції А. Хея про історичну травму як джерело страху й основу створення 

оповідань про привидів в англійській літературі.  

За Т. Гоббсом (так само й П. Гольбахом) (Гоббс 1989; Гольбах 1963), страх – 

це передбачення майбутнього зла, і, щоб убезпечити себе від можливих втрат і 

вижити за законами природи, коли перемагає сильніший, людина створює релігію 

й державу як засоби залякування. Звісно, у цьому сенсі страх виконує дуже 

важливу соціальну, креативну функцію – створює суспільство, а страх смерті – це 

єдина причина, яка стримує людей і змушує жити в мирі. Схожу думку висловлює 

Р. Декарт (Декарт 1989), коли розуміє страх як небезпеку втрати блага, що 

наносить шкоду тілесному або душевному стану людини, а також Ш. Монтеск’є 

(Монтескье 1955), який розумів страх як основу соціальної комунікації й основу 

деспотичної форми правління. Погляди Б. Паскаля (Паскаль 1997) ґрунтуються на 

протиставленні матеріального й нематеріального світів – смерть страшна на тлі 

безкінечності природи і вічності нематеріального світу, тобто людина відчуває жах, 

коли розуміє «індивідуально-тілесне небуття». Частково релігійне розуміння 

страху має і Е. Кант (Кант 1964), коли пов’язує страх із тілесним буттям, тобто 

страхом його загубити, але до цього додається й оцінка власних сил та 

інтелектуальна діяльність у процесі пізнання світу. Для Е. Канта страх – це і стимул 

до пізнання, і засіб впливу на людину через її слабкості.  

Важливу для нашого дослідження ідею розуміння страху формулює Д. Юм 

(Юм 1996): здивування і несподіваність викликають відчуття страху, страх 

з’являється в людини після оцінки сили зла й усвідомлення можливої загрози, але 

головне, на його думку, – невизначеність афектів і вимушеність очікування 
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результатів взаємодії зі злом, які не залежать від людини, тобто людина постійно 

коливається між надією і страхом. Саме ця риса – коливання типу вірю-не вірю, 

розумію-не розумію – виокремлена нами як один із механізмів створення 

атмосфери жаху в текстах.  

До речі, таке філософське розуміння основним джерелом страху вбачає іншу 

людину, що входить у протиріччя із зробленим нами раніше висновком про 

основних антагоністів текстів жахів – людину і нелюдину. У подальшому 

дослідженні ми доведемо, що такий тип страху не експлуатується саме в текстах 

жахів, адже в його основі лежить реальне протистояння в реальному світі, де 

біологічна боротьба за виживання робить людей конкурентами, ворогами, і 

мотивація зловмисних дій зрозуміла обом сторонам конфлікту. Такий тип страху 

відповідає текстам соціально-історичної тематики, коли суб’єкти входять у 

соціальний конфлікт, емотивне підсилення якого здійснюється описами голоду, 

тортур, боїв, поранень тощо. Хоча тексти, де суб’єкт-джерело страху – людина, що 

за своїми характеристиками відповідає монструозній істоті (має аномальну 

зовнішність й / або асоціальну поведінку, нахили й наміри, які дають змогу 

прирівнювати її до породжень Зла), також відносимо до дискурсу жахів.  

І нарешті, завдяки екзистенціоналістам широкої популярності набули ідеї 

тлінності людського буття, які заклали філософську основу пояснення 

метафізичного страху людини: страх – основа існування (С. К’єркегор). 

С. К’єркегор (Кьеркегор 1993) стверджував, що предметом страху є ніщо, тобто 

небуття і невідомість. За Ж. - П. Сартром (Сартр 2000), людина вільна у своїх 

вчинках і відповідальна за все, що робить або не робить, однак ця свобода завжди 

знаходиться під загрозою, що викликає тривогу, яка дає людині змогу усвідомити, 

що вона існує.  

Як один із засновників екзистенціоналізму, С. К’єркегор розрізняв страх-

боязнь Furcht, тобто страх перед конкретними речами, який відчувають і людина, і 

тварина, і страх-тугу Angst, тобто невизначений страх перед свободою і 

невідомістю, який притаманний лише людині, страх грішника перед Богом 

(Биховский 1972). Ж. - П. Сартр розрізняє тривогу й жах, який викликаний 
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конкретними причинами і викликає ступор або розгубленість, але також він 

виокремлює ще один тип страху – страх перед самим собою, що невід’ємний від 

людини, і, на відміну від М. Гайдеґера (Хайдеггер 1997), який найстрашнішим 

страхом вважав страх смерті, Ж. - П. Сартр більшої ваги надає страху перед собою.  

Різні представники екзистенціоналізму послуговувалися різними термінами 

щодо номінації цього типу страху (страх у К. Ясперса (1991) і М. Гайдеґера, 

екзистенційна тривога, нудота в Ж. - П. Сартра, нудьга в А. Камю), однак при 

цьому мають на увазі одне й те саме – метафізичний жах після усвідомлення 

«безодні буття». Вчення екзистенціоналістів атеїстичне за своєю природою, тож 

воно проголошує свободу людини основою її існування, але ця свобода – страшний 

тягар, що перетворює життя на ланцюжок постійного вибору і страху зробити 

помилку. Одним із питань вибору перед людиною може стояти варіант самогубства 

для того, щоб закінчити нікчемне існування. В екзистенціоналістів страх і сумніви 

поєднуються із поняттям «життя», що порівняно із попередніми філософськими 

вченнями дещо модифікує відношення людини до свого існування – уперше певної 

ваги набуває розумова діяльність: розум, пізнання й сумніви – основа тривоги. За 

представниками цього напряму філософії, страх – це бажання того, чого боїшся, й 

одночасно страх того, що хочеш, «страх – це зомління свободи» (Кухарский 2007, 

с. 91). І знову ж таки ми стикаємось із пошуком балансу або коливаннями людини в 

стані страху (дивися вище) – хочу-боюся, що можна вважати варіантом 

виокремленого механізму створення відповідної атмосфери у текстах жахів. Так 

учення екзистенціоналістів дало поштовх до народження нової естетики страху й, 

відповідно, текстів, де страхітлива атмосфера побудована на усвідомленні 

приреченості й нікчемності людського існування.  

У проекції на художні тексти як носії філософського змісту й виразники 

комунікативного смислу можна говорити про варіативність текстів жахів залежно 

від естетики страху, що лежить в їхній основі (порівняймо з психологічними 

типами). Це філософське вчення також додало до понять, які нерозривно пов’язані 

із поняттям страху, поняття «фатуму», «абсурду» й «самотності». 
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М. Гайдеґер, один із представників екзистенціоналізму, намагався 

проникнути в структуру феномену страху або з’ясувати його механізм, що 

виявляється цінним для лінгвістичного аналізу. Філософ (Хайдеггер 1997) 

розрізняв три аспекти страху – «перед чим страх», сприйняття страху (наляканість) 

і «про що страх», при чому перший аспект, у свою чергу, теж може бути 

структурований. Спрощена схема цього аспекту виглядає таким чином: спочатку 

виникає загрозлива ситуація, у якій виокремлюється шкідливий об’єкт (у нашій 

термінології – суб’єкт-джерело страху), паралельно з цим з’ясовується міра його 

шкідливості й обсяг можливої шкоди або інші кількісні показники шкідливого 

впливу, а також потенційні об’єкти впливу (у нашій термінології – суб’єкти-

реципієнти страху). Із розвитком загрозливої ситуації страх підсилюється, але 

паралельно з’ясовуються шляхи уникнення шкоди: «наближення шкідливого несе 

із собою відкриту можливість не вступити й пройти мимо, що не зменшує і не 

ліквідує страх, але формує його». Наляканість – це статичний стан, але в межах 

екзистенційної теорії це і є буття в реальності. Третій аспект – «страх про щось» – 

це внутрішня відкритість і налаштованість на страх (Хайдеггер 1997, с. 141).  

Важливим для нашого дослідження також вважаємо зауваження 

М. Гайдеґера щодо окремого модусу існування людини «страх за…» і його спроби 

розмежування страху й суміжних понять, таких як переляк (несподівана загроза з 

боку чогось знайомого), моторошність (несподівана загроза з боку чогось 

незнайомого); жах – те саме, що й моторошність, але з рисами наближення; менші 

за ступенем схильності людини до страху, на думку М. Гайдеґера, такі поняття, як 

сором’язливість, боязливість, ступор тощо. Що ж до часової характеристики 

страху, то М. Гайдеґер вказує на його зв’язок із майбутнім: ми боїмося в очікуванні 

чогось, перед вибором чогось, перед тим, що нам судилося пізнати в майбутньому. 

І як слушно зауважує А. Вежбицька (Вежбицкая 2001, с. 52), навіть на мовному 

рівні М. Гайдеґер використовує одиниці, які виражають потенційність, непевність, 

можливість. Зважаючи на філософські розвідки М. Гайдеґера, можемо 

стверджувати правомірність пошуків лінгвістичної реалізації на текстовому рівні 
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не лише феномену страху в усій його складності, а й низки негативних емоцій, що 

йому передують і супроводжують. 

Новітні виклики реальності породжують нове філософське осмислення, 

наприклад, футурологію. А. Тоффлер (Тоффлер 2002) – один із філософів, хто 

стверджує ідею футурошока, тобто страху перед майбутнім, широко підтриману й 

іншими вченими, які вказують:  

Філософи, письменники обговорюють сьогодні не лише проблему біологічної вразливості 

людини, вичерпаності його психологічних ресурсів. Із острахом осмислюється вся 

людська суб’єктивність, притаманний людині світ думки, волі, відчуттів… Чи не 

породжує розум безумство? Чи не є інтелект причиною деформації свідомості? <…> Чи не 

закладений у людині якийсь неминучий руйнівний імпульс? Він роздер природу. Веде 

безкінечні братовбивчі війни. У ньому сильні некрофільські тенденції, тобто тяга до смерті 

<…>, які породжені свідомою орієнтацією людей на ідеї ненависті й убивства (Гуревич 

1990, с. 103).  

Е. Муньє (Mourner 1962) взагалі вважає, що протягом ХХ століття (а на нашу 

думку, і в ХХІ) людство переживає третій потужний спалах страху і називає цей 

період Величний Страх ХХ століття. Цей страх спричинений не очікуванням зміни 

тисячоліть і вірою в сакральність чисел, а кризою, можливо, і руйнацією двох 

величних релігій сучасного світу – християнства і раціоналізму. П. Гуревич вбачає 

в осмисленні феномену страху сучасною людиною крах раціоналізму, він зазначає: 

Людина, виявляється, діє несвідомо, не співвідносно розуму. Її психіка – просто величезне 

вмістище напівсвідомих тривог, грузлих страхів. <…> Розхитаність психіки, крах 

раціоналістичної традиції, загроза самознищення людини – прикмети сучасного 

апокаліпсиса. Сучасна наука, на перший погляд, наблизилася до розпізнання 

найважливіших секретів природи. І разом із тим відкривається безодня незбагненного 

(Гуревич 1990, с. 50).  

Наслідками зневіри в життя і сенс існування може бути відчай і, як результат, 

бажання припинити беззмістовне життя, тобто схильність до самовбивства, або 

байдужість до смерті. Е. Муньє застерігає, у першу чергу, від останнього:  

Адже відчай не є простою ідеєю, він має руйнівну силу. І якщо відчай спустошує серце, у 

ньому оселяється тривога, що реагує на будь-яку загрозу. Перед цією загрозою життя теж 

не є ідеєю, а непереборною силою, яка, якщо їй відмовляють у майбутньому, протестує аж 
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до того, що виходить із покори. У широкому соціальному просторі, де тривога 

перетворюється на страх, а інстинктивна надія – на шаленість, кожна людина, тісно спаяна 

з іншими, стає носієм сучасного нігілізму в його екстремальному вираженні – величному 

страху й схильності до тероризму (Mourner 1962, с. 341-360).  

І хоча людина й приречена на смерть від самого народження, здатність до 

суїциду, як і здатність мислити, відрізняє її від інших живих істот, а отже, віддаляє 

від природи. Окрім зазначених вище новітніх типів страху, відбитих у дискурсі 

жахів, виокремлюємо також і такий тип текстів, де естетика страху базується на 

зосередженні людини, у першу чергу, на страху себе самого, а також на знищенні 

себе як джерела страху, відповідно виокремлюємо суїцидальний тип текстів жахів. 

Філософське вчення про страх, як і психологічне, і лінгвістичне, і семіотичне, 

виокремлюють універсальні, загальнолюдські риси цього феномену та його 

національно-культурну специфіку. З одного боку, філософи вказують: 

<…> видіння різних часів дивовижно схожі. <…> Надзвичайна різноманітність 

галюцинацій, що зійшла зі сторінок старовинних трактатів, поетичних сказань, 

філософських творів, у той самий час не позбавлені певної цілісності й повторюваності. 

Міражі античного грека нагадують фантазійні образи мексиканського аборигена, видіння 

середньовічного лицаря нагадують сьогоднішні літаючі об’єкти (Гуревич 1990, с. 38-39).  

З другого, – із культурно-історичними змінами в суспільстві змінювалися й 

уявлення людей про страшне: кожна епоха формує свої цінності, що вкорінені не 

лише в природі людини, а й у соціальній традиції і отримують різне тлумачення в 

різних культурах.  

Наприклад, С. Кухарський, досліджуючи філософське розуміння страху, 

спирається на твердження про «існування страху як всеохопного антропологічного 

феномену, яким пройняте буття людини, але варіативного, такого, що залежить від 

етнічних, релігійних, групових цінностей, так само як і інших факторів місця й 

часу» (Кухарский 2007, с. 47). Цей підхід був започаткований іще М. Гайдеґером, 

який увів до наукового філософського вжитку поняття «репрезентації». У цьому 

разі світ сприймається людиною свідомо і, відповідно, формується опосередковане 

уявлення про світ, глобальне, але таке, що ґрунтується на власному досвіді. Отже, 

людина, так би мовити, протиставляє себе світові і, пізнаючи його, формує 
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репрезентацію світу, однією зі складових частин якої стає страх. Репрезентація 

страху в культурі вважається загальнолюдським процесом; система цінностей 

різних культур відбиває переосмислення загальнолюдських проблем буття і смерті, 

страху, свідомості, добра і зла й створює комплекс символів та образів, які 

забезпечують психологічну рівновагу. Визнаючи це, погоджуємося із філософами, 

що їхня універсальність знаходить специфічні засоби вибудови змісту в кожній 

культурі.  

Інтелектуальний розвиток суспільства впливав і на пізнання та оцінку 

страшного: трансформації поняття страх безпосередньо пов’язані з пізнанням 

довкілля, тож знов-таки спираються на свідомість людини. Страх викликає не 

тільки безпосередня фізична загроза, а будь-що, несумісне з розумом людини. З 

епохою раціоналізму стало можливим виокремити жах, що охоплює людину, коли 

під сумнів ставляться звичні закони і раціональні форми існування 

(А. Шопенгауер). Архаїчний страх і страх сучасної людини значною мірою 

відрізняються завдяки еволюції страху разом із еволюцією людства, але він не стає 

меншим, і більше знання примножує сум: сучасний страх накопичений досвідом 

поколінь, він має загальнолюдські й національні стереотипи, які зберігаються в 

підсвідомості людства і можуть бути спровоковані як у свідомості окремої людини, 

так і групи людей, нації.  

В інтегрованому суспільстві людина відчуває апокаліптичні страхи, підігріті 

раціональною наукою, яка передбачає природні й індустріальні катастрофи – так 

з’явився феномен сучасного апокаліпсиса і відродилися та поширилися 

есхатологічні ідеї про вселенську катастрофу і загибель людства, глибоко 

закорінені в родовій пам’яті людства за тисячоліття його розвитку. Філософські 

розвідки про сучасний стан суспільства і його схильність до страхів та паніки, 

зрозуміло, знаходять відбиття й у дискурсі жахів, ілюструючи еволюцію людських 

страхів, спрямованих, у першу чергу, на страх постіндустріального майбутнього. 

Але осучаснення дискурсу жахів взагалі й текстів жахів зокрема впливає швидше 

на сюжетну складову текстів, що не є об’єктом нашого дослідження, їхня 

лінгвістична основа залишається такою, що відбиває психолого-емотивну 
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складову, яка залишається незмінною у своїй основі й функціонує в межах 

філософської опозиції «життя» – «смерть». 

Думку світських філософів поділяють і релігійні, наприклад, 

протестантський теолог П. Тілліх, коли намагається з’ясувати, чому ж, незважаючи 

на прогрес і наукові досягнення, тривога й страх людства тільки збільшуються:  

Історія наводить нам масу прикладів, що свідчать про протидію позитивного розуму 

релігійному слову, яке на той час втратило лікувальну силу, що, у свою чергу, сприяло 

зануренню середніх віків у трясовину всеохопної й усепроникної тривоги. <…> 

передбачалося, що саме розум зможе знайти те правильне слово, щоб покінчити зі старими 

страхами і сформувати нову творчу мужність (Tillich 1950, с. 17-26).  

Загалом європейські християнські течії розуміють страх і тривогу як єдність, 

відрізняє їх лише те, що протестантські віряни націлені на здолання страху, а 

православні – на постійне живлення страхом для самовдосконалення і пошуку 

шляху до Бога. Поєднує теофілософські засади європейського християнства 

визнання особистості як суб’єкта страху, а релігійної спільноти – як єдності, що 

може його здолати (Кухарский 2007). Спираючись на розум як основний фактор 

впливу на людське існування, прогресивна частина людства створила і розвинула 

науку, освіту, просвітницькі, соціальні й економічні інститути і важелі впливу для 

позбавлення людства всеохопного страху (схожу думку знаходимо в Ж. Дельоза та 

Ж. Бодрійяра (Делез 2007; Baudrillard 2002). Але все ж таки, на думку П. Тілліха, 

підсвідомим мотивом цього процесу були стурбованість і екзистенційна 

пристрасть. Епоха раціоналізму, так би мовити, уподібнювала розум Богу, тим 

самим замінюючи релігію іншою вірою; людство майже домоглося пристосувати 

світ для своїх цілей. Але непомітно трансформувався і розум – із критичного він 

перетворився на технологічний, що веде людину до народження нових страхів і 

самознищення. І наразі перед філософами, теологами, загалом гуманітаріями стоїть 

критичне завдання зменшити тривогу й напругу в суспільстві, хоча, за визнанням 

самого П. Тілліха, жодна з наявних філософських чи релігійних течій не в змозі 

цього зробити, так само як і політичні та економічні складники сучасного світу.  

Існує загроза загострення споконвічних людських страхів безробіття і 

викликаного ним голоду, беззмістовної рабської праці, тоталітарної влади, 



69 

дегуманізації суспільства – провину за це теолог покладає на політику й 

виокремлює «політичну тривогу», спричинену «всесвітньою шизофренією», яка 

виражається в приписуванні собі права на абсолютну істину. В умовах широкої 

інформованості суспільства, але за відсутності критичного ставлення до 

інформації, під впливом політичних маніпулятивних технологій ця тривога 

зачаїлася в душі кожної окремої людини і цілих націй, тож у сучасному світі 

з’явилося нове джерело, що сприяє страху, – політика. П. Тілліх критично 

ставиться і до можливостей церкви зменшити напругу, на його думку, інститут 

церкви також задіяний в активному політичному житті й не повною мірою виконує 

свої функції. Це сприяє діяльності релігійних фанатиків, наприклад, прибічників 

абсолютизму в римській католицькій церкві, фундаменталізму в протестантській 

церкві, радикалізму сект. Насамкінець філософ приходить до невтішного висновку, 

що «всі елементи культури нашого часу сприяють лише збільшенню, а не 

послабленню тривоги» (Tillich 1950, с. 27). Цей висновок підтверджує актуальність 

і перспективність дослідження дискурсу жахів у всіх його проявах, і текстовому 

зокрема, адже він вказує на перспективи появи нової естетики жахів, нових 

змістовних і формальних особливостей текстів жаху, нових способів їхньої 

вербалізації. 

 

Підбиваючи підсумок аналізу історії розвитку філософських течій щодо 

розуміння поняття страху, доходимо таких висновків: 

1) Учені наголошують на нагальній потребі в міждисциплінарному 

вивченні поняття страху із залученням філософів, культурологів, психологів, 

соціологів, політологів, лінгвістів, представників інших гуманітарних наук з метою 

створення системного й об’єктивного погляду на цей феномен. 

2) Страх – це суто людський психологічний феномен, що 

супроводжується іншими емоціями й психологічними характеристиками (сором, 

тривога, сумніви, вагання, туга, жах, альтруїзм, покірність, ксенофобія, 

індоктринація тощо), тому в нашому дослідженні феномен страху буде розглянуто 

сукупно з усім комплексом емотивного супроводу. 
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3) Страх – це об’єктивний складник життя, тому у філософській традиції 

він вивчається побіжно, разом із дослідженням таких основоположних понять, як 

«людина», «свобода», «страх», «надія», «життя», «смерть», «безсмертя», «фатум», 

«абсурд» і «самотність». 

4) Страх у філософській традиції має свої джерела, наприклад, 

окремішність від природи або, навпаки, залежність і мізерність перед нею, страх 

змін і страх сталого життя, страх Бога і диявола, страх смерті, страх чужого, страх 

відчуження й втрати блага, розрив духовної єдності народу, передбачення 

майбутнього зла, здивування й несподіваність і, нарешті, – страх самого себе, страх 

Я. Ці типи страху за джерелом його витоку впливають, у першу чергу, на сюжетну 

лінію текстів жахів як літературних творів, але мають бути враховані в 

лінгвістичному дослідженні також, адже вони допомагають виявити риси 

суб’єктів-джерел страху в цих текстах і часово-просторові обставини його 

взаємодії з джерелом-реципієнтом страху. 

5) У текстах жахів, відповідно до філософських розвідок, особливої ваги 

набувають суб’єкт-суб’єктні відношення, коли лише після усвідомлення оцінної 

складової відбувається розрізнення суб’єктів як джерела або реципієнта страху, на 

що впливають також і відповідні часово-просторові характеристики і модальність – 

усе це ми вважаємо складниками механізму створення емотивної надбудови в 

текстах жахів. 

6) За філософськими дослідженнями, так само як і за психологічними й 

семіотичними, перебування в атмосфері жаху не постійне, в основі цього 

психологічного стану лежить коливання, яке відбивається у функціонуванні в 

текстах жахів опозицій людина-нелюдина, живий-мертвий, свій-чужий, світло-

морок, знаю-не знаю, вірю-не вірю, причому другий елемент створюється в уяві, а 

потім вербалізується за допомогою «матриць» із знайомого світу. 

7) У філософському розумінні феномен страху еволюціонує разом із 

людиною і суспільством, це відбито, у свою чергу, у текстах жахів також: нові 

реалії приносять нові смисли страху, нові джерела і форми. Універсальною 
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вважається креативна соціальна функція страху і функція сприяння виживанню 

людини. 

 

1.3. Психологічні стани в ракурсі семіотики 

 

Як зазначено в передмові до серії книг «Advances in Semiotics» (Frawley 

2015), «Семіотика доповнила лінгвістику, розширивши сфери її дослідження від 

фонеми й речення до текстів і дискурсу, їхніх риторичних, перформативних та 

ідеологічних функцій. Вона ввела до фокусу уваги мультимодальність людської 

комунікації» (Frawley 2016, с. іі). Досліджуючи різні знаки як символи-носії 

смислів, семіологи зосереджуються на з’ясуванні співвідношення смислів, 

закладених у знак, та тих, що зрозумілі адресантові, вказуючи, що кожного разу 

смисли можуть трансформуватися, наповнюватися новими відтінками тощо 

залежно від обставин.  

Текст – це також знак, сприйнятий цілісно, який транслює певний смисл; 

художній або художньо-публіцистичний текст, у свою чергу, транслює смисли 

етичної, естетичної й емотивної природи, тобто ті, що ґрунтуються на суб’єктивних 

оцінних чинниках (зазначимо, що тут знакова природа тексту розглядається з 

погляду семіотики, який не завжди підтримується лінгвістами, наприклад, 

М. Димарським (Дымарский 2001)). Комунікація автор – читач у цьому разі 

значною мірою залежить від збігу світоглядних і психологічних рис комунікантів, 

зокрема на їхній здатності однаково тлумачити символи-носії смислів. Як вказує 

Е. Фролі, яка досліджує семіотику щастя: 

краще розуміння світу може бути досягнуто не пошуками трансцендентальної істини 

<…>, а вивченням конструктів, за допомогою яких люди розуміють цей світ у певний 

проміжок часу. Смисл і значущість, які приписуються будь-якому семіотичному джерелу, 

не фіксовані, а тому розуміння його «семіотичного потенціалу» включає в себе те, як він 

був, є й може бути використаний з метою комунікації (Frawley 2016, с. 37). 

Серед загальних рис, що їх виокремлюють семіологи у вивченні відбиття 

різних психологічних станів (смислів) знаками і їхніми системами, відзначимо 

адаптивність та відносність вираженого смислу залежно від об’єктивних умов 
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комунікації (Frawley 2016, с. 37), а також те, що досі залишається не з’ясованим, як 

саме люди «декодують» ці меседжі. «Можна лише сказати, як вони запрошуються 

[курсив – авторський] до декодування. <…> це запрошення зрозуміти себе й світ у 

якийсь спосіб, але в певний час й у певному місці, деякі запрошення можуть бути 

більш спокусливими, ніж інші» (Ibidem, с. 39).  

Мовлення в такому разі розглядається як діяльність зі створення твердження 

про смисл (a claims-making activity) (Spector & Kitsuse 2001), зокрема так цей термін 

застосовує Е. Фролі у вивченні семіотики щастя, розуміючи його як «дискурсивний 

процес породження смислу, що виявляється в конкретних умовах суспільного 

життя і чий успіх значною мірою залежить від культурного контексту» (Frawley 

2016, с. 39-40). 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 (Gill & Whedbee 1997), 

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) 

(Брейар 2005; Букс 2005; Геллер 2005; Геллер 2005; Конт 2005; Курганов 2005; 

Лотман 2000; Лотман 2005) 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.  

Тексти в цьому разі розглядаються як зразки або екземпляри дискурсу жахів, 

якщо під дискурсом розуміти корпус текстів, зв’язаних змістовими критеріями, 
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комунікативною й функціонально-цільовою спрямованістю й інтенційністю – коли 

вони сприймаються й ідентифікуються як частина певної соціокультурної, 

політичної чи ідеологічної практики; дискурс співвідноситься із закономірностями 

продукування текстів в етносі і визначається як комунікативний процес, 

зумовлений екстралінгвальними факторами (Красных 2001). За визначенням 

І. Смирнова, «страшне тематизується в особливому субдискурсі літератури, що має 

справу з боротьбою двійників, з примусовою деідентифікацією особистості (яка 

відбувається серед іншого в тюрмах і концтаборах), з вичерпністю окремого життя 

тощо» (Смирнов 2005, с. 207).  

Не відкидаючи й не заперечуючи надбання дослідників на теренах побудови 

текстів, наприклад, В. Проппа (Пропп 1986), учені (А. Греймас і Ж. Фонтаній) 

зробили спробу вивчення «пристрасного виміру дискурсу» (Зильберберг 2007, 

с. 15). Вони окреслили завдання «формалізувати пристрасне зсередини, подати 

його «холоднокровно», як послідовність вимірів, що підлягають вивченню» 

(Ibidem, с. 18). Зважаючи на те, що методологічний і термінологічний апарат 

дослідження дискурсу ще знаходиться в стадії розвитку, а самі дослідження 

ведуться на перетині різних напрямів лінгвістики, вважаємо за потрібне 

скористатися деякими ідеями семіологів стосовно особливостей пристрасного 

дискурсу й можливостей його вивчення для обґрунтування оригінальності і 

самостійності дискурсу жахів як об’єкта лінгвістичних досліджень. 

Хоча слід зауважити, що автори теорії не дають дефініції поняттю 

пристрасті: натяк на визначення знаходимо в примітках («Патемізувати (від грец. 

paqhma) — пов’язувати зі світом пристрастей, страждань» (Греймас & Фонтаний 

2007, с. 24)) чи в поясненнях типу ««бурхливі» пристрасті — гнів, відчай, 

осліплення або жах» (Ibidem, с. 29). Згадування жаху серед пристрастей або палких 

почуттів остаточно знімає питання про долучення текстів жахів до пристрасного 

дискурсу.  

Як гіпотезу вчені висували таку передумову: «Якщо на семіо-наративному 

рівні нам вдасться показати незалежність виміру, в якому розгортаються 

трансформації пристрасті, то логічно очікувати на те, що в аналізі текстів 
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послідовно виникне дискурсивна схема, яка піддається вичерпному узагальненню і 

здатна увібрати в себе різні етапи пристрасті й організувати їх в «оповідання» 

(Греймас & Фонтаний 2007, с. 76). На думку дослідників, пристрасті з’являються в 

дискурсі як носії смислу, який дуже важко піддається визначенню і порівнюється із 

запахом (Ibidem, с. 34). Поставлена мета – «описати ефекти смислу як «запах» 

семіо-наративних механізмів у дискурсі – потребує визнання того, що пристрасті 

притаманні не лише суб’єктам, а й дискурсу загалом, і вони виходять з 

дискурсивних структур як ефекту «семіотичного стилю», що може проектуватися 

або на суб’єкти, або на об’єкти, або на їхнє поєднання» (Ibidem, с. 34). При цьому 

автори теорії мають на увазі суб’єкти й об’єкти, що діють у тексті, а не учасників 

комунікації (автора й читача), що висуває проблему координації текстотворення й 

комунікації, закладання смислу, його вираження й декодування. 

Окремого дослідження потребує розвиток і розгортання пристрасного 

дискурсу, у ході чого «суб’єкт дискурсу як процесу здатен трансформуватися на 

суб’єкта, охопленого пристрастю» (Ibidem, с. 28). Уточнення потребує також і те, 

що суб’єкт може ставати пристрасним не лише протягом конкретного 

дискурсивного епізоду, а й ширше – пристрасть змінює його подальший стан і дії. 

Стан пристрасті (стан душі суб’єкта) може ставати відправною точкою в 

розгортанні дискурсу, а суб’єкт трансформується на суб’єкта дії і своєю чергою 

трансформує ціннісний світ і стан речей навколо себе. Спади й підйоми в емоційній 

напрузі характерні для дискурсу пристрастей, «пристрасть як така синтаксично 

побудована як ланцюжок дій: маніпуляцій, спокушань, вагань, дізнань, уявлень 

тощо» (Ibidem, с. 64) – отже, синтаксис пристрасті набуває вигляду «наративних 

програм». Таким чином, можна стверджувати, що пристрасний дискурс має 

різноманітні семіо-наративні механізми створення певних пристрастей, це 

призводить до ефекту вираження смислів, які співіснують із логічною і сюжетною 

побудовою дискурсу.  

З другого боку, «пристрасть як така з’являється як дискурс «другого 

ступеня», що входить до основного дискурсу» (Ibidem), порушує і змінює його. І 

навіть більше, А. Греймас і Ж. Фонтаній стверджують факт існування «вигаданих 
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пристрасних світів», що дає змогу відокремити «вигаданий світ» твору, 

художнього дискурсу і світ пристрастей, який має свою організацію і реалізацію: 

можна говорити про пристрасний дискурс (у нашому випадку дискурс жахів) як 

елемент або паралельну комунікативну спрямованість у межах художнього 

дискурсу. Визнання цього дозволить примирити вагання з приводу долучення до 

аналізу текстів споріднених літературних жанрів, як то технотрилер, готичний 

роман, роман жахів, химерна проза тощо, а також висунути на перспективу 

гіпотезу про можливості аналізу мовних механізмів створення атмосфери жаху в 

текстах інших літературних жанрів.  

Однією з основних категорій дискурсу пристрастей А. Греймас і Ж. Фонтаній 

вважають тенсивність (напругу), «яка виявилася здатною відповідати за 

пристрасний вимір дискурсу» (Зильберберг 2007, с. 15) за умови, що останній 

розуміють як поєднання пресупозицій із сукупністю того, що сказано або малося на 

увазі. Вербалізується тенсивність переважно на лексичному рівні, коли емоція має 

декілька синонімічних лексем для вираження в мові, наприклад, восхищение, 

удивление, изумление (Греймас & Фонтаний 2007, с. 34). Однак зауважується, що 

існують випадки вираження пристрасного шляху в тексті. Не вдаючись до 

детального аналізу таких випадків, цим зауваженням автори дають підстави 

говорити про один із різновидів існування пристрасного дискурсу у вигляді 

цілісного тексту або якоїсь його частини, а також про механізми створення 

емотивної напруги в тексті.  

Тенсивність пристрасного дискурсу має «горизонт» – термін, який автори 

вводять в обіг, але не тлумачать, хоча зрозуміло, що маються на увазі полярність і 

аспектуальність емоції. Початковим етапом горизонту напруги стає стадія 

протенсивності («первинного модального ефекту розколу» (Ibidem, с. 45)), коли 

внаслідок події відбувається первинна поляризація світу, виокремлення майже-

суб’єкта і майже-об’єкта Ibidem, с. 36), а горизонт напруги спрямований на 

остаточну поляризацію їхніх позицій. Також на цій стадії відбувається модалізація 

суб’єкта й об’єкта, об’єкт пристрасті стає цінним і нав’язується суб’єкту.  
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Модалізація об’єкта пристрасті стає можливою за умови вираження його 

валентності, але, на відміну від сталого лінгвістичного значення цього терміна, 

пропонується розуміти його з позицій психології як «потенційний набір тяжінь і 

відштовхувань, пов’язаних із об’єктом» (Греймас & Фонтаний 2007, с. 38) або з 

позицій семіотики як «тінь», що викликає передчуття цінності» (Ibidem, с. 57). 

Подібне за аналізом валентностей дослідження зроблене, наприклад, семіологом 

Ж. Брейяром у статті «Париж, місто страху» (Брейар 2005), де тіснява, темнота, 

шум, бруд, сморід, кров, фальш, вихор і вертикальність систематизовано описані як 

чинники страху. Таким чином, аналіз пристрасного дискурсу і семіо-наративних 

механізмів створення смислів втрачає сенс без урахування особливого статусу 

суб’єкта й об’єкта пристрасті шляхом вивчення їхньої валентності й модалізації.  

У процесі розгортання пристрасного дискурсу суб’єкт й об’єкт пристрасті 

зближуються і вступають у стадію інтерсуб’єктивності, коли вони взаємно 

впливають один на одного і пристрасть починає існувати лише за умови їхньої 

взаємодії. У дискурсі жахів можемо оперувати, відповідно, такими членами 

наративної опозиції – суб’єкт-джерело страху й суб’єкт-реципієнт страху. На нашу 

думку, побудова текстів дискурсу жахів цілковито утримується на опозиції цих 

двох суб’єктів. Суб’єкт-джерело страху модалізований: його цінність полягає в 

тому, що він не відповідає нормальному з погляду реципієнта світоустрою, а тому 

його не може / не повинно бути; він має набір валентностей (вербалізованих 

атрибутів і предикатів), які характеризують його як модалізованого; він активний 

суб’єкт, дії якого скеровані на знищення опонента, суб’єкта-реципієнта, і, що теж 

вагомо, він носій рис або основ психологічного типу страху або фобії, які стають 

основою цілого дискурсу жахів (тексту). І якщо інші емоції і смисли в 

пристрасному дискурсі вимагають тяжіння інтерсуб’єктів один до одного (ревнощі, 

заздрощі, жадібність тощо), то в дискурсі жахів можлива також й інша 

інтерсуб’єктивність – суб’єкт-джерело страху переслідує реципієнта, кінцевою 

метою чого є знищення одного з них або обох.  

Суб’єктів-реципієнтів у текстах творів жаху може бути один або більше, що 

теж характеризує дискурс жахів як специфічний. Порівняймо, наприклад, 
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структуру емоцій «заздрість», «кохання», «безнадія», «жадібність» тощо зі страхом 

– усі вони мають дуже індивідуальний і навіть інтимний характер, і за умови 

множинності суб’єктів-реципієнтів множиться і кількість об’єктів цих пристрастей. 

Страх, навпаки, з легкістю оволодіває як однією людиною, так і групою, причому 

джерело страху залишається одиничним. Підтвердження цьому маємо й у розвідках 

соціологів (Л. Ніколаєнко) (Ніколаєнко 2001), соціальних психологів (Г. Кантріл, 

Д. Ольшанський, М. Пуховський та ін.) (Cantril 2017; Ольшанский 2002; Пуховский 

2008), які вивчали масові ураження страхом і панічні настрої натовпу, груп людей, 

соціумів. 

Характерною рисою суб’єкта-реципієнта пристрасті семіологи вважають 

його загальну схильність до певного пристрасного шляху. Що ж до дискурсу жахів, 

то за весь час створення текстів-зразків цього дискурсу в англомовній й українській 

літературній спадщині накопичився матеріал для аналізу й класифікації суб’єктів-

реципієнтів страху. Наприклад, беззахисна романтична аристократична дівчина, 

лікар, козак, мандрівник як суб’єкти мають у своїй валентності щось, що сигналізує 

про їхню схильність до переживання страху: дівчина – вразливість, лікар – пошук 

засобів протистояти злу у вигляді хвороби, козак – войовнича вдача, релігійність і 

нетерпимість до зла, мандрівник – тяжіння до пошуків і пригод, які не виключають 

і ризик для життя. Інтерпретація функціонування цих суб’єктів у дискурсі жахів у 

межах певної культури (сенсибілізація в термінах А. Греймаса й Ж. Фонтанія) дає 

розуміння смислового ефекту пристрасті страху.  

З погляду семіотичної теорії, суб’єкти можуть бути віртуалізовані (такі, що 

не задіяні безпосередньо в побудові дискурсу, але впливають на активних 

суб’єктів), актуалізовані (суб’єкти стану й суб’єкти дії пристрасного дискурсу), 

потенціалізовані (ті ж суб’єкти стану й суб’єкти дії пристрасного дискурсу під час 

створення екзистенційної траєкторії «пристрасної умоглядної побудови» (Греймас 

& Фонтаний 2007, с. 159)) і реалізовані (суб’єкти стану і суб’єкти дії пристрасного 

дискурсу в контексті результативності своїх дій).  

Вважаємо, що суб’єкт-реципієнт, хоча і подібний за ознакою пасивності до 

об’єкта, насправді таким не є: він може бути і суб’єктом стану, і суб’єктом дії. Його 
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функціонування в дискурсі жахів здебільшого проходить у двох формах – суб’єкта 

актуалізованого і потенціалізованого, і перетікання з однієї форми в іншу дає 

поштовхи до побудови дискурсу жахів. Як суб’єкт актуалізований він постійно 

знаходиться в пошуку шляху уникання страху або його підкорення, подолання 

наслідків дій суб’єкта-джерела страху і виживання. Але для цього йому необхідна 

проекція власних дій і спостережень на майбутнє та усвідомлення й аналіз 

валентностей суб’єкта-джерела страху, так він час від часу стає суб’єктом 

потенціалізованим. 

Підтвердження нашої думки знаходимо в іще одному спостереженні 

семіологів: «Так, під час розгортання теоретичної конструкції потенціалізований 

суб’єкт являє собою єдину інстанцію, в якій тілу по праву відводиться роль творця 

смислових ефектів» (Греймас & Фонтаний 2007, с. 164). Дійсно, страх – одна з 

емоцій, яка має фізіологічні прояви, і реакція організму на страхітливу ситуацію не 

залежить від його раціонального відношення до суб’єкта-джерела страху. Більше 

того, фізіологічні прояви (які визначені психологами й вважаються універсальними 

показниками для людини) – соматичні ефекти пристрасті – можуть відповідним 

чином дати розуміння ступеня страху, а коли страх повністю оволодіває людиною, 

то розум і здатність мислити заступає фізіологія. «Страх оволодіває психікою, 

виходячи з тіла, так або інакше призначеного для зникнення», – зауважує 

І. Смирнов, – «Не по собі ж нам стає через те, що психіка занурюється у внутрішнє 

протиріччя» (Смирнов 2005, с. 207). Тіло суб’єкта стає носієм і показником 

загального смислу цілого зразка дискурсу жахів, і читач постійно стикається з 

наголошуванням — це страх.  

У текстах жахів знаходимо безліч прикладів мовного вираження реакції тіла 

на зовнішні прояви загрози і відчуття страху, їхня адекватність діям інтерсуб’єктів і 

стадії розгортання пристрасті також впливають на текстотворення й 

текстосприйняття зразків цього дискурсу. 

Описана вище класифікація дещо перетинається з іншою. Суб’єкт 

пристрасного дискурсу може зазнавати трансформацій, наприклад, з огляду на його 

заглиблення в емоції й залученість до відносин на їхній основі: на первинному 
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етапі він розглядається як «такий, що відчуває», на етапі дискретизації й 

категоризації як «такий, що пізнає», пізніше – «такий, що прагне» і насамкінець – 

«суб’єкт дискурсу» (Греймас & Фонтаний 2007, с. 163). Причому «суб’єкт, що 

прагне» відповідає актуалізованому суб’єкту попередньої класифікації, а «суб’єкт 

дискурсу» – реалізованому. Незважаючи на певну плутанину із термінологією (що 

означує «суб’єкт дискурсу» в інтерпретації цієї класифікації; можливо, 

непорозуміння виникло через специфіку перекладу з французької), вважаємо її 

принциповою для об’єктивного аналізу інтенсивності емоцій суб’єктів дискурсу і 

розгортання скерованості пристрасного дискурсу. Врахування ж обох класифікацій 

дає змогу простежити вплив і взаємозалежність ступеня заглибленості в емоцію, 

стан суб’єкта і його взаємодію з навколишнім світом та як наслідок його 

функціонування як суб’єкта дії. Такий погляд, на нашу думку, може сприяти не 

лише розумінню внутрішньої побудови зразків пристрасного дискурсу (у нашому 

випадку текстів жахів), а й механізмів трансляції смислів у процесі комунікації 

автор – читач. 

На наш погляд, специфічним видається і функціонування віртуалізованого 

суб’єкта (нагадаємо, що він не задіяний безпосередньо в побудові саме 

пристрасного дискурсу, але впливає на його активних суб’єктів). Аналізуючи 

тексти дискурсу жахів, спостерігаємо, по-перше, варіативність суб’єкта або його 

необов’язковість, тобто віртуалізованим суб’єктом може бути сам автор, персонаж-

оповідач чи інший персонаж; по-друге, віртуалізований суб’єкт стає носієм 

моралізаторства, у такому разі відбувається «нашарування морального дискурсу» 

(Ibidem, с. 176); по-третє, цей суб’єкт – спостерігач, і він, з одного боку, має 

відношення до зображуваних подій, а з другого, – незалежний від цих пристрастей 

і емоцій. Моральна оцінка, висловлена безпосередньо або опосередковано 

віртуалізованим суб’єктом, культурно зумовлена відповідно до суспільства і часу, а 

також впливає на текстосприйняття зразка дискурсу жахів, адже читач теж є носієм 

моралі, і його бачення не завжди збігається з позицією віртуалізованого суб’єкта.  

До модальних значень, що впливають на створення пристрасного дискурсу 

А. Греймас і Ж. Фонтаній відносять лише чотири – модальність бажання, 
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змушеність, знання й ability (змогу), які забезпечують відкритість спрямованості 

дискурсу (бажання), стримування і вимірювання розвитку суб’єкта й об’єкта 

(повинність) і підтримують їхній розвиток (ability / змога). Такий погляд, на нашу 

думку, дещо звужує спектр модальностей пристрасного дискурсу, виключаючи, 

наприклад, такі значення, як припущення і можливість, що яскраво характеризують 

дискурсивні ситуації очікування, роздумів чи невпевненості суб’єкта пристрасті. 

Важливість модалізації суб’єкта й об’єкта пристрасного дискурсу сформульована в 

гіпотезі про модальну конфронтацію на наративному рівні між бажанням і знанням 

або між можливістю і обов’язком. Подібне спостерігається в дискурсі жахів, коли 

об’єкт страху первинно оцінює загрозливу страхітливу ситуацію й коливання його 

свідомого та несвідомого створюють ефект очікування та навіювання страху в 

естетичній комунікації автора й читача. Ми пропонуємо термін «гойдалка» або 

«вірю-не вірю» (Сазонова 2016 f), але наші спостереження ілюструють й іншу 

конфронтацію – між знанням і реальністю, хоча, звичайно, цю конфронтацію 

можна звести до опозиції повинно бути / не повинно бути (об’єкт страху знає, як 

має бути, а бачить, відчуває те, що не повинно бути, не буває взагалі). 

Якщо наслідувати логіку семіотичної теорії пристрастей, то в дискурсі жахів 

можемо виокремити модалізацію суб’єкта залежно від дії: суб’єкт стану (страху) 

стає суб’єктом дії саме через те, що, переживаючи цю емоцію, він змушений діяти, 

щоб вижити. Страх породжує бажання діяти і робить суб’єкт модальним відповідно 

до модальності об’єкта (незвичний, дивний, такий, що викликає осторогу, тривогу, 

страх) і дії. На думку вчених, у наративному синтаксисі модальні значення бажання 

і повинності характеризують суб’єкт як віртуалізований, знання і ability / змоги – як 

актуалізований, і лише результат дій характеризує суб’єкт як реалізований. Але 

самі ж учені визнають недостатність цих чотирьох модальних значень для аналізу 

пристрасного дискурсу, тож усі інші випадки вони пропонують об’єднати поняттям 

«гіперактивність», модалізований стан, який не залежить безпосередньо від 

модальних значень, проте «сенсибілізується і слугує критерієм ідентифікації певної 

форми неспокою» (Греймас & Фонтаний 2007, с. 68).  
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Дійсно, як зазначалося вище, обмежувати модальні значення, які беруть 

участь у побудові пристрасного дискурсу, недоцільно, адже самі автори в різних 

частинах викладу своєї теорії пропонують визнати ключовими то три, то чотири 

модальні значення, а згодом до їхнього переліку поступово додаються інші. 

Напевно, саме термін «гіперактивність» суб’єкта дасть змогу узагальнити всі 

можливі поєднання і переплетіння модальних значень у пристрасному дискурсі, як 

наприклад, це спостерігається в дискурсі жахів, коли об’єкт страху і хоче пізнати 

невідоме, і не хоче пережити щось загрозливе для його здоров’я, добробуту чи 

життя. Підтвердження цієї думки знаходимо у А. Греймаса і Ж. Фонтанія: 

«Зіткнення між модальностями можуть призвести до появи невідповідностей у 

будові смислу, віддзеркалюючи таким чином протиріччя всередині самого 

суб’єкта» (Греймас & Фонтаний 2007, с. 83). Отже, можна зробити висновок про 

основоположну роль модального навантаження в побудові вигаданих світів 

пристрасті: модальне навантаження відкриває простір для розгортання вигаданого 

світу пристрасного дискурсу. 

Наведене обґрунтування важливості модалізації суб’єктів для опису 

узагальненої специфіки пристрасного дискурсу не заперечує вагомості цього 

аспекту для дослідження специфіки соціально-культурних чинників, що впливають 

на створення й існування пристрасного виміру. Пристрасті завжди розцінюються 

як бажані або небажані для суспільства, експресивне вираження або навпаки 

приховування пристрастей характеризує соціально виважену поведінку 

представника того чи того шару суспільства або групи людей. Так само і в 

прикладах пристрасного дискурсу всі його елементи мають відповідати запиту 

цільової аудиторії, усього суспільства або його частини. У пристрасному дискурсі  

<…> функція модалізації полягає, з-поміж іншого, і в тому, щоб регулювати відношення 

індивідуальних об’єктів до колективної аксіології. Остання виражається у двох різних 

формах: з одного боку, як система об’єктивованих цінностей, <…>, а з другого, – як 

мережа кодів гарної поведінки і традиції, що дає змогу зрозуміти, за якої умови поєднання 

об’єкта з суб’єктом не заважає обертанню благ у суспільстві (Ibidem, с. 146).  

Справді, навіть у побіжному ознайомленні з еволюцією страху в суспільстві, 

можна чітко простежити зміну передусім його суб’єктів, тобто витоків цієї емоції: 
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на зміну до уявних вовкулак і відьом прийшли інопланетні прибульці, 

необ’єктивовані соціальні страхи, страх перед власним підсвідомим тощо. 

Науковий прогрес, загальна грамотність суспільства робить одні страхи 

«дитячими» та породжує нові, більш складні і для їхнього розуміння, і для 

вираження («модалізацію об’єкта стали розуміти як результат ідеології» (Греймас 

& Фонтаний 2007, с. 147). Інколи ідеологічна складова значно впливає на 

формування страху й унеможливлює відокремлення «чистої» емоції (див. Н. Букс і 

Ф. Конт: аналіз страху і свободи, страху і бажання, страху і сміху, гротеску, 

абсурду, хвороби, натовпу).  

Увагу науковців у цьому сенсі привертає й логічна та лінгвістична побудова 

антонімічного досліджуваній пристрасті страху світу «не-страху». Наприклад, 

антоніми courage, boldness, intrepidity, зафіксовані в словниках англійської мови, не 

позначають стан або емоцію, а вказують на рису характеру, яка дає змогу 

протистояти чомусь свідомо і не виявляти свого страху 

(https://www.thefreedictionary.com), тоді як в українській мові антонім відвага 

тлумачиться як відсутність страху, тобто абсолютний антонім. Отже, суспільно 

питомими й ціннісними у двох культурах стають різні якості – протидія, свідоме 

ставлення і самоконтроль в англомовному світі та повне заперечення емоції і, так 

би мовити, «чорно-біле» ставлення в україномовному. Але «апологія безстрашності 

не здатна хоч якоюсь мірою адекватно виявити смисл того, що вона заперечує, – 

страху» (Греймас & Фонтаний 2007, с. 207), це підтверджують і психологи: їхнє 

дослідження страху доводить, що у феномену страху є лише один варіант 

противаги – нейтральний стан. 

Іншою базовою категорією вважється форія – вимір, який фіксує підйоми і 

спади емоцій (ейфорія і дисфорія), притаманні дискурсу пристрастей. Тривалість як 

категорія потрібна для того, щоб суб’єкт визначився як суб’єкт стану або суб’єкт 

очікування. Незалежно від зазначених факторів у пристрасному дискурсі існує 

чуттєвість, яка під впливом життєвої ситуації перетворює звичайний дискурсивний 

епізод на пристрасний, проявляється як «тріщина» в дискурсі і призводить до його 

гетерогенності та перетворення суб’єкта на інший (порівняйте з функцією болю 
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або травми в психологічній теорії страху). Так само й об’єкти після об’єктивації 

валентностей і категоризації стають позитивними чи негативними. Але в процесі 

проходження наративного шляху вони накопичують смисли і часто стають 

двозначними, актуалізація одного зі смислів залежить повністю від цінності такого 

об’єкта у світі суб’єкта. Тексти класичних готичних романів, наприклад, зазвичай 

містять портретний опис героїні, молодої безневинної дівчини, чия краса вражає, 

тобто сприймається позитивно. Така героїня має і гарну вдачу, вона спокійна і 

замріяна, але згодом ці риси викликають здивування, а потім й острах через те, що 

вона занадто замріяна (чи то дуже романтична, чи то хвора), дуже бліда (чи то риса 

аристократичності, чи фізична вада). Тож для пристрасного дискурсу загалом, і для 

дискурсу жахів зокрема, важливою стає не об’єктивація валентності, а міра й 

надлишок її прояву. 

Сфера пристрастей («тимічний вимір», за А. Греймасом і Ж. Фонтанієм) – це  

<…> послідовно розгорнутий автономний вимір, який розуміють як надбудову над 

когнітивним і прагматичним вимірами, він з’являється внаслідок розгортання пристрасних 

ефектів модальних послідовностей <…>, а також як наслідок чергування ейфорії і 

дисфорії, як результату включення ціннісних об’єктів в аксіології (Греймас & Фонтаний 

2007, с. 94).  

Пристрасть (зокрема й страх) не може бути постійним і стабільним у своїй 

напрузі протягом усього виміру дискурсу. Розгортання смислів відбувається 

поетапно і послідовно, наближаючись до своєї найвищої точки не найкоротшим 

шляхом прямої, а підтримуючи емотивну складову своєчасними спадами й 

підйомами.  

За А. Греймасом і Ж. Фонтанієм, пристрасний дискурс може бути 

представлений полемічними і договірними структурами, що детермінують світ 

пристрастей: деякі пристрасті з’являються у разі вторгнення полеміки у сталий і 

збалансований світ, інші – як упорядкування у світі постійних суперечок. 

Зауважимо, що обраний для аналізу дискурс жахів беззаперечно відноситься до 

першого типу, коли не лише емотивно збалансований світ об’єкта страху зазнає 

потрясінь, а страждають і онтологічні засади сприйняття довкілля. Спрямування 

напруги призводить до постійного розгойдування, наближення і перетину смислів, 
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що створює зону конфліктів, яка вимагає досягнення нових і нових компромісів і 

рівноваг.  

У зв’язку з цим постає питання про те, як суб’єкт переходить із, так би 

мовити, «нейтрального» дискурсу в пристрасний. Згідно з теорією, спочатку 

суб’єкт, що діє, трансформується на суб’єкта пристрасного, коли занурюється у 

форічний шар і спостерігає «тіні цінностей», ще не маючи спроможності осягнути 

смисли і цінності, а лише відчуваючи валентності. Наступним кроком стає 

«категоризація втрати» (Греймас & Фонтаний 2007, с. 51), тобто операція 

заперечення, яка дає змогу перетворити атрибут на нехарактерне. Без заперечення 

неможлива поява смислу, як наприклад, неможлива поява страху у процесі 

спостерігання фізичних вад людини в нейтральному дискурсі. Суб’єктивна ж 

модальна оцінка людини з фізичними аномаліями призводить до страху перед нею, 

що засвідчує світова культура: навіть релігія переслідувала фізично й психічно 

спотворених людей та сприяла появі страху й ненависті до них. Отже, можна 

говорити про те, що в дискурсі страху заперечення становить один із головних 

етапів трансформації суб’єкта на пристрасний і його перехід до вигаданого світу 

пристрастей.  

І. Смирнов пропонує до функціональних складників дискурсу страху 

(суб’єкт, об’єкт (у цій теорії – не реципієнт, а річ, щось неживе), неоднорідність) 

додати негацію суб’єкта й об’єкта, тобто те, що розглядається як «не-суб’єкт» і 

«не-об’єкт» (наприклад, кадавр) і ототожнюється з бридким та огидним (Смирнов 

2005, с. 210). Досліджуючи взаємозв’язок гротескного і страшного в літературі, він 

акцентує увагу на тому, що «гротескно-потворне має вигляд синтезованих 

асиметричних величин – не просто протилежних, а таких, що принципово не 

взаємозамінні, не конгруентні <…>. Створене з асиметричних складників, 

гротескно-потворне розпадається на дві антисиметричні (дзеркальні) підмножини: 

суб’єкт як об’єкт і об’єкт як суб’єкт» (Ibidem, с. 212).  

До гротескно-потворних об’єктів І. Смирнов відносить різноманітні неживі 

предмети, що оживають, відокремлені частини, які живуть своїм життям, існування 

об’єктів у паралельній дійсності задзеркалля тощо. Вище ми посилалися на ідею 
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міри й надлишку валентності в модалізованих суб’єктів дискурсу жахів, яка 

логічно може бути продовжена, якщо гротескно-потворне розглядати як крайню 

міру надлишку, який призводить до перетворення суб’єкта на інший по своїй суті. 

Відбувається своєрідне накопичення надлишку валентності, що в межах тексту 

призводить до поступового збільшення напруги пристрасті, перетворення суб’єкта-

джерела страху на гіперактивний і максимізує модальне навантаження на нього. На 

користь цієї думки свідчить твердження про те, що в текстах з гротескно-

потворними суб’єктами-джерелами страху суб’єкти-реципієнти стають героїчними 

жертвами (Ibidem).  

Про специфічний характер страху, викликаного відразою до якогось об’єкта, 

говорить і Л. Геллер, розрізняючи «жах-нерозуміння». Останній розуміють як 

граничний страх, викликаний спостеріганням чогось відразного і потворного; «… 

відразі в багатьох контекстах гри зі страхом належить ключова роль. І вона 

пов’язана, перш за все, з неможливістю надати побаченому рис відомого, 

ототожнити його з собою» (Геллер 2005, с. 313). Такий тип страху, на думку 

автора, досить продуктивний у літературі й дає змогу пов’язати страшне з 

гротескним, абсурдним чи смішним. 

А. Греймас і Ж. Фонтаній, оперуючи поняттям «пристрасний дискурс», 

зазначають: 

Аналіз деяких «пристрастей на папері» виявив, що будь-який свідомий культурного 

релятивізму антрополог не може не помітити, що уявлення про «пристрасть» змінюється 

залежно від місця й епохи, і що до певної міри артикуляція світу пристрастей зумовлює 

культурні особливості (Греймас & Фонтаній 2007, с. 28).  

Зауваження, з одного боку, просте і зрозуміле навіть нефахівцю, з другого, – 

містить підґрунтя для одного із засадничих тверджень: дискурс жахів як один із 

різновидів дискурсу пристрастей соціально, культурно й національно зумовлений. 

Це дає підґрунтя для проведення зіставного аналізу його вербалізації в різних 

мовах. 

На думку вчених, саме аналіз семіо-наративних структур дасть змогу 

узагальнити «універсалії», які функціонують усередині культур й індивідуальних 
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світів і потім реалізуються в дискурсі. Справді, страх із погляду психології, 

культурології, філософії трактується як такий, що може бути зреалізований на 

загальнолюдських засадах однаковості психіки, на засадах етнопсихологічного 

впливу і на індивідуальному сприйнятті навколишньої дійсності. Однак «культурні 

особливості вписуються в семіо-наративний рівень завдяки традиції, і соціальний 

дискурс будується не лише завдяки залученню універсалій, а й шляхом певного 

повернення дискурсу до самого себе» (Греймас & Фонтаний 2007, с. 97). Таким 

чином, унаслідок зворотно-поступового розвитку дискурсу з’являються примітиви, 

організовані й систематизовані як універсалії, що дає змогу поєднувати в дискурсі 

результати смислів поза часом. Це ще одне важливе твердження, яке уможливить 

поєднання в процесі аналізу матеріалу з великої за обсягом у часовому вимірі 

літературної спадщини.  

Звичайно, епоха, етнічний, соціокультурний, соціоекономічний і навіть 

соціогеографічний складники неабияким чином впливають на картину світу 

народу. Але так само важливим, на нашу думку, є виявлення позачасових і 

позакультурних універсалій побудови дискурсу жахів, які віддзеркалюють 

загальнолюдські тенденції в пристрасному вимірі. М. Лотман (Лотман 2005, с. 13-

14) називає їх типологійними страхами на відміну від спорадичних, тобто 

викликаних конкретним часом або подією, слушно вказуючи на те, що інколи 

глибинні мотиви, культурні й психологічні стереотипи приховані під шаром 

конкретно виражених форм страху. Як приклад він наводить глибинний 

культурологічний мотив страху – страх простору (terror vacui), який можна 

вважати константою через його регулярне вираження, наприклад, у творах 

російських поетів і письменників. 

Дослідження пристрасного дискурсу, на думку А. Греймаса і Ж. Фонтанія 

(Греймас & Фонтаний 2007, с. 191), неможливе без урахування психологічного 

підґрунтя пристрастей. Вони вказують на важливість розмежування почуття, 

емоції, ваблення, темпераменту, характеру, настрою, схильності суб’єкта. Не 

вдаючись до психологічних деталей, зазначимо, що для опису обраного типу 

дискурсу це розмежування необхідне для деталізації аспектуалізації і 
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домінувальної модалізації пристрастей. Аспектуалізація пристрасті може набувати 

різних форм, наприклад, скандування (у випадках багаторазового, точкового і 

непередбачуваного емоційного викиду), пульсації (на думку вчених, саме її 

спостерігаємо під час вираження смислу страху, коли можна виявити такі виразні 

аспектуальні ознаки, як (передування) боязнь – (починання) переляк – (тривання) 

жах, і коли зміна напруги відбувається залежно від перебігу подій і коливання 

рівноваги між суб’єктом-реципієнтом і суб’єктом джерелом страху), інтенсивності 

(смисловий ефект кількості напруги). 

Розуміючи текст як зразок дискурсу жахів, який транслює смисл «страх», 

окреслимо визначальні риси текстів жахів з погляду семіотики: 

1) дискурс жахів – це складне утворення: з одного боку, це різновид 

пристрасного дискурсу, з іншого – художнього дискурсу, причому тексти цього 

дискурсу є носіями специфічного смислу «страх» (естетики страху, що базується на 

запереченні і 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, що художній дискурс – 

це вигаданий світ, можемо також говорити про вигаданий пристрасний світ 

(наприклад, жахів); 

4) відправна точка появи пристрасного виміру – модалізація суб’єктів; 

момент перетворення на суб’єктів-джерел страху або реципієнтів страху; 

5) відправній точці пристрасного виміру передує період протенсивності 

(попередня напруженість), коли відбувається поляризація суб’єктів і 

спостерігається модальний ефект розколу. На цій стадії суб’єкт-джерело страху 

набуває негативної цінності, водночас він має набір атрибутів-чинників страху, які 

характеризуються надлишком якостей, і міра їхня поступово збільшується до 

алогічної або контр-фактичної. Суб’єкт-реципієнт страху на стадії попередньої 

напруженості характеризується сенсибілізацією (схильністю) до емоційного 
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впливу. Текст залишається емотивно напруженим, коли всі суб’єкти зберігають 

свою пристрасну цінність і взаємодіють; 

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 в 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) набуваючи пристрасності, тобто заглиблюючись у процес страху, як 

суб’єкт-джерело страху, так і суб’єкт-реципієнт страху можуть належати до однієї 

із виокремлених семіологами груп суб’єктів вигаданого пристрасного світу 

(потенціалізований, актуалізований, віртуалізований, реалізований), а також 

переходити з однієї групи до іншої (наприклад, від потенціалізованого суб’єкта 

стану до актуалізованого суб’єкта дії). 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 дасть змогу з’ясувати типологійні характеристики текстів жахів. 

 

Огляд семіотичних досліджень пристрасного дискурсу дає змогу 

висновкувати, що міждисциплінарні розвідки розкривають нові горизонти в 

суміжних наукових напрямах і фокусують увагу на раніше не помічених аспектах 

досліджуваних феноменів. Сучасний лінгвістичний вимір аналізу вираження 

феномену страху в текстах дискурсу жахів лежить у царині лінгвістичної 

прагматики, яка дозволяє проводити аналіз базових одиниць дослідження і 

семіотики, і філософії, і прагматики – смислів. Ці смисли (наприклад, «страх») 
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реалізуються в текстах як цілісних системах, що в побудові їхнього пристрасного 

виміру відповідають певній схемі й мають чітку структуру (Сазонова 2017 a; 

2017 d; 2017 e).  

Основою цієї структури вважаємо суб’єкти пристрасті (джерело й реципієнта 

страху), поетапна модалізація й подальша взаємодія яких впливає на вираження 

смислу всього тексту (Сазонова 2017 b). Визнаючи, що суб’єкти вигаданого світу 

пристрасті мають виражену цінність і валентність, вважаємо логічним 

сконцентрувати дослідницьку увагу, по-перше, на мовному вираженні цих 

суб’єктів, по-друге, на їхніх смислотвірних властивостях (ці аспекти аналізу будуть 

зреалізовані далі в процесі висвітлення референції суб’єктів, їхньої номінації, а 

також суб’єкт-суб’єктних відношень і модусів їхнього існування, відбитих на 

текстовому рівні).  

Лінгвістичний прагматичний підхід до вивчення вираження пристрастей у 

текстах дає змогу врахувати не лише взаємодію суб’єктів пристрасті в побудові 

тексту, а й взаємодію суб’єктів комунікації (автора й читача), коли текст-виразник 

смислу побудовано згідно з авторською інтенцією задля транслювання цього 

смислу й долучення читача до переживання певних пристрастей і естетики 

почуттів. При цьому принциповим є спільне соціокультурне й психологічне тло 

учасників комунікації, яке уможливлює актуалізацію закладеного в текст смислу. 

 

1.4. Страх як об’єкт філологічних досліджень  

 

1.4.1. Феномен страху в ракурсі лінгвістичних досліджень 

Вивчення засобів вираження емоцій у мовознавстві має давні корені і 

здійснювалося в межах різноманітних течій, але складність об’єкта дослідження, а 

також різні теоретико-метологічні засади не дали змогу й дотепер створити більш-

менш системний підхід до його аналізу (Сазонова 2018 а). Серед іншого як 

пріоритетні виокремлюють смисловий / прототипний (А. Вежбицька, А. Залізняк) і 

метафоричний (Н. Арутюнова, О. Вольф, М. Джонсон, Дж. Лакофф, М. Руссо, 

Л. Петрова) підходи (Скворцова 2006). Дослідження мовного втілення феномену 
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«страх» також відбувається в межах окреслених підходів. До вивчення страху 

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 (Варуха 2011; 

2012; Иоанесян 2012; Петрова 2016, 1983; Скворцова 2006; Станкевич-Іванова 

2009). 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. У більшості робіт визнається недосконалість цього 

підходу, оскільки дослідники спираються тільки на словникові дефініції лексем, 

втрачаючи таким чином певний обсяг суміжних із страхом понять типу «тривога», 

«хвилювання» тощо або, навпаки, долучаючи до аналізу суб’єктивно обрану 

кількість лексем на позначення феномену страху. Тим більше недосконалим такий 

підхід виявляється під час спроби охарактеризувати мовну специфіку вираження 

цієї емоції у порівняльних дослідженнях, адже без широкого культурологічного й 

філософського підґрунтя національна специфічність не виокремлюється, а в полі 

уваги вчених залишаються лише структурні особливості мов. Більше того, без 

ретельного аналізу психологічного складника феномену страху необґрунтованими, 

хоча інтуїтивно правильними, залишаються висновки про універсальні риси 

омовлення цього стану.  

Висновки, до яких доходять лексикологи й семасіологи, можна узагальнити 

так: 

 загальне домінує над специфічним, що «можна пов’язати зі спільними 

законами мислення, які зумовлюють схожі способи категоризації світу носіями 

мов» (Варуха 2012, с. 5), засоби ж лексикалізації, відповідно, різняться, що 

відбивається, зокрема, у кількості лексем: наприклад, за підрахунками І. Варухи, в 

англійській мові є 128 репрезентантів предикатів, що позначають страх, у 

французькій – 110, у російській – 76 (Ibidem, с. 11); 
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 універсальність страху виявляється, у першу чергу, у структурі цього 

семантичного поля. Широко цитованою ідеєю, що наводиться авторами на 

підтвердження такого висновку, є слова А. Вежбицької про те, що «страх 

зумовлений біологічною природою людини, а не культурою» (Wierzbicka 1999, 

р. 606). Кількість структурних елементів семантичного поля «страх» різниться – 

одні наводять три елементи (І. Варуха, Г. Петрова, Л. Петрова,) (Варуха 2011; 

Петрова 2016; Петрова 2017), інші (Ю. Скворцова) – 15 (Скворцова 2006). Ці 

дослідження не заперечують одне одного, а лише доводять складність вивчення 

обраного об’єкта; 

 «еталонне семантичне поле «страх» комплексне за своїм характером, 

оскільки охоплює процесуальні, субстантивні й ад’єктивні смисли» (Варуха 2012, 

с. 11), серед яких особливо важливими, на нашу думку, є експерієнцер і каузатор 

емоції (терміни Ю. Скворцової); 

 кожний із цих параметрів має універсальний набір сем, як наприклад, 

суб’єкт страху (у термінах дослідників це той, хто відчуває страх) обов’язково має 

бути живою істотою або «позначати один з атрибутів живої істоти» (Г. Петрова 

2016), причина може бути пов’язана з минулим, теперішнім або майбутнім часом; 

 страх має міру прояву (порівняймо з тенсивністю емоцій А. Греймаса й 

Ж. Фонтанія). 

Концептосферу «страх» на матеріалі однієї або кількох мов вивчали 

І. Андрєєва, О. Бадалова, О. Бєлая, О. Борисов, О. Бутенко, С. Зайкіна, О. Левченко, 

І. Онищук, І. Топольська, Г. Тюкіна, Ю. Яскевіч та інші (Андрєєва 2015; Бадалова 

2013; Белая 2003; Борисов 2005; Бутенко 2006; Зайкина 2004, 2007; Левченко 2005; 

Онищук 2006; Топольская 2015; Тюкина 2015; Яскевіч 2010). Спорідненість 

лексико-семантичного й когнітивного підходів у дослідженні всіх концептів не дає 

змогу виокремити висновки, що додали б до ступеня дослідженості мовного 

втілення феномену страху: так само в роботах наголошується 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; так само автори 
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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 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) (Арутюнян 2016; Онищук 2006).  

Для нашого дослідження цей аспект особливо важливий, адже більшість 

учених об’єднують причину страху й суб’єкт, що його спричинив, ми ж 

намагаємося відокремити причиново-наслідкові відношення суб’єктів від атрибутів 

джерела страху і доводимо, що лише спостереження за міфічною зловмисною 

істотою не може бути причиною страху, що й засвідчують тексти. Як стверджує 

І. Онищук, у сучасній літературі концепт ВАМПІР амбівалентний за емотивним 

забарвленням, на відміну від більш давніх текстів, де він був виключно 

негативним. Робота І. Онищук – це приклад того, що ідеї, які породжує вивчення 

омовлення страху, не вкладаються в межі когнітології, й авторка час від часу 

говорить про комунікацію в межах тексту, що підводить її до цінних для нас 

висновків про структурацію романів-трилерів і типи нараторів, а також про засоби 

«індукування негативних емоцій автором». 

Найбільш аргументованим дослідженням поняття «страх» в межах 

концептології і порівняльно-історичного мовознавства вважається дисертація 

С. Зайкіної, де автор логічно і послідовно втілює задум об’єктивного порівняння 

цього концепту у двох мовах і спочатку закорінює його розуміння на 

психологічних, філософських і соціальних засадах переживання феномену страху. 

Таким чином С. Зайкіна створює теоретичну базу для порівняння й виокремлення 

загальних і національно-специфічних ознак концепту СТРАХ, «заповнюючи <…> 
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концептуальний каркас засобами номінації й дескрипції, що позначають якості й 

ознаки страху, які важливі для кожної лінгвокультури» (Зайкина 2004, с. 60).  

Наукові пошуки когнітологів спрямовують їхній інтерес до 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. 

Якщо для І. Оніщук тексти романів стали лише джерелом ілюстративного 

матеріалу, то М. Нікітін (Никитин 2002), обґрунтовуючи своєрідність жанру 

міської легенди на фоні фольклорної і спираючись на побутове масове уявлення 

про страх як найбільш наближене до відбиття в легендах (база стереотипного 

сценарію міської легенди), аналізує саме жанрову специфіку концепту СТРАХ. У 

межах досліджуваного жанру концепт СТРАХ, за його висновками, реалізується у 

8 сценаріях: «У цих міських легендах відбивається стереотипне мислення людини, 

що призводить до створення типових сценаріїв» (Ibidem, с. 100); кожен із них з 

погляду психології відбиває певні фобії людини, наприклад, ксенофобію, страх 

відкритих або замкнених просторів, страх перед дорогою та інші. На думку 

вченого, «міська легенда являє собою текст з певною інтенцією. Це дидактичний 

практикум, який відвертає людину від загрози. Гадаємо, що концептом, який 

організовує міську легенду, стає страх, що розкривається на всіх її рівнях» 

(Никитин 2002, с. 97).  

Цей висновок близький до нашого твердження про базовий комунікативний 

смисл цілого тексту і його вплив на текстотворення й текстосприйняття. Також 

цінним для об’єктивності аналізу вважаємо засадниче твердження: «Сутність 

когнітивного підходу при вивченні групи слів зі спільним значенням «страх» 

полягає в тому, що відбувається синтез власне лінгвістичного дослідження зі 

знаннями про реалії оточуючої дійсності, які позначені лексичними одиницями» 

(Ibidem, с. 99) і «Культурна складова відношень, що їх спричиняє відчуття страху, 

не може залишитися непоміченою» (Ibidem, с. 98). 
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Окремої уваги заслуговують міркування А. Мартинюк (Мартынюк 2012) 

щодо важливості інтегративного вивчення емотивного у мові під час комунікації. 

Вона наголошує, що  

Навіть за умови важливості й продуктивності дослідження номінації, дескрипції, 

експлікації й експресії емоцій набагато більший виклик для лінгвіста становить пошук 

«слідів емоцій» безпосередньо під час концептуалізації, тобто формулювання 

інтерпретатором значення мовної форми в ситуації дискурсивної взаємодії, де емоція не 

зафіксована мовним знаком, але присутня імпліцитно» (Ibidem, с. 94).  

На допомогу інтерпретатору приходять «висхідні знання, основою яких 

слугує як конвенційне значення мовної форми, так і всі види контекстуальності» 

(Ibidem, с. 94). Ці інференції виводяться стосовно тієї сутності, що викликає певну 

емоцію, до референта (у нашому випадку – суб’єкта-джерела страху). У проекції 

комунікації автор – читач тексту жахів «слідів емоцій» безліч: один зі слідів – це 

специфічна референція, яку читач інтерпретує залежно від свого читацького 

досвіду, психологічного стану, соціокультурного багажу тощо. Важливою 

вважаємо й заувагу щодо емоціогенності не лише образів, утілених у певній мовній 

формі, а й ««голої» структури» (Ibidem, с. 94), саме цю ідею розвинуто у 4.2. 

Підсумовуючи вивчення страху в межах когнітивного підходу, зауважимо, 

що: 

 висновки когнітологів певною мірою повторюють висновки 

лексикологів і семасіологів, що свідчить про об’єктивність результатів і їхню 

актуальність для подальшого аналізу феномену страху; 

 до вивчення феномену страху можливе й потрібне залучення суміжних 

понять і смислів (концептів у когнітивному вимірі) задля більш об’єктивного й 

ретельного дослідження; 

 пріоритетним у дослідженнях когнітологів стало стало зосередження   

на екстралінгвальних чинниках, що впливають на формування й функціонування 

концепту СТРАХ у певних лінгвокультурах; 

 предствники когнітивного підходу першими звернули увагу на 

синергійний характер уявлення про страх у процесі текстотворення; 
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 обмеженість спроможностей когнітивного підходу органічним чином 

вказує на потребу в застосуванні комунікативного погляду на ослівлення страху, 

тобто на лінгвістичну прагматику. 

Нечисленні дослідження страху знаходимо й у межах інших, менш 

популярних напрямів у мовознавстві, наприклад, у когнітивному синтаксисі, як це 

робить Л. Ковальова, В. Шишкова (Ковалева 2009; Шишкова 2010; 2011), 

застосовуючи теорію поля до вивчення речення. Спираючись на теорію 

Дж. Лакоффа і М. Джонсона, Л. Ковальова структурує речення відповідно до 

ситуації в їхній основі, так серед багатьох подібних виокремлюється прототип. 

Ситуація в їхній основі формує основу номінації, яку це речення здійснює; 

«однорідність поля речень у такому разі може бути забезпечена передусім 

семантичною єдністю предикатів, які відкривають місця для однорідних актантів» 

(Ковалева 2009, с. 111). Навколо прототипу групуються схожі речення, таким 

чином з’являється безперервний континуум. Як і багато інших учених, 

В. Шишкова в структурі прототипу виокремлює три складники: суб’єкт-істоту, 

емоцію страху, причину страху у вигляді події, причому мовець може бути або не 

бути суб’єктом страху. Важливим висновком В. Шишкової вважаємо залучення до 

аналізу емоції страху раціонального компонента мислення людини в афективному 

стані, що на мовному рівні відбито в «емоційно-оцінних» предикатах. Прототипні 

ситуації й речення, що їх формують, – це не замкнені формування, їхні периферії 

перетинаються й накладаються одна на одну – таким шляхом формується 

концептуальний простір страху в мові. Також виокремлюємо для себе висновок 

про те, що ситуацій страху існує безліч, «для категоризації яких мовець може 

обрати не лише предикат, але і конструкцію залежно від власного розуміння 

ситуації» (Шишкова 2010); у німецькій мові автор нараховує три прототипні 

ситуації, виражені на рівні синтаксису. 

Феномен страху не став об’єктом дослідження у вивченні текстової категорії 

емотивності, хоча різні текстові категорії, й емотивність зокрема, цікавлять 

багатьох дослідників (В. Болотов, А. Глущенко, С. Гладьо, С. Іонова та інші) 

(Болотов 1981; Глущенко 2012; Гладьо 2000; Ионова 1998). Певні спостереження 
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дослідників емотивності взяті до уваги в цій роботі, наприклад, розрізнення 

номінативно-дескриптивної й асоціативно-дескриптивної стратегій формування 

емотивного поля тексту (Парасин 2014 a). 

Загальний висновок із доробку лінгвістів, які доклали зусиль до вивчення 

омовлення страху в одній або кількох мовах, той, що без залучення до аналізу 

цього феномену результатів суміжних гуманітарних дисциплін об’єктивний 

антропоцентричний підхід неможливий, тим більше недостовірними будуть 

наслідки порівняння в межах двох або більше мов. Вивчення вербалізації феномену 

страху довело, що загальне домінує над специфічним, а універсальне над 

національним. Структура поняття «страх» (концепту чи ЛСП) членована й 

незамкнена, що 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.  

 

1.4.2. Страх як об’єкт вивчення в літературознавстві 

Як було зазначено, об’єктом цього дослідження стали тексти жахів, де 

транслюється і сприймається відповідний комунікативний смисл. Добір матеріалу 

для аналізу свідомо не пов’язаний з поділом творів за течіями і жанрами з кількох 

причин: 

- феномен страху знаходить вираження в багатьох чітко визначених і 

визнаних літературознавцями жанрах художньої словесної творчості; 

- кожний із жанрів (чи то з елементами жахів чи ні) протягом свого 

розвитку набуває відмінних рис і трансформується; 

- еклектичність сучасної художньої словесної творчості; 

- термін «література жахів» характеризує соціокультурне явище (Гопман 

1991) і має «конс’юмеристичний» сенс (тобто маркує літературний твір як продукт 
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споживання, розрахований на задоволення потреб читачів, які б чітко розуміли, 

ефект якого емоційного характеру вони отримають після читання) 

- мовна маніфестація страшного спирається на психолого-філософські 

засади, жанрова специфіка має вторинне значення. 

У передмовах до сучасних видань наголошується на тому, що новітні зразки 

текстів жахів дуже важко, а можливо, й непотрібно класифікувати в традиційний 

спосіб (чи то готика, чи містика, чи оповідання про привидів, чи щось інше), адже 

домінує синкретизм жанрів, і сучасний, наприклад, привид має дуже мало 

спільного з його класичним попередником, але не зникає з культурного простору. 

На думку А. Ріва (Reeve 2006), людина, сучасна або давня, освічена або темна, 

повна забобонів, невиліковно релігійна і воліє створювати нові й нові вірування для 

себе, оточуючи себе містикою. І не важливо, як далеко людина зайшла в науковому 

пізнанні світу й себе самого, завжди є щось, що залишається непізнаним, 

наприклад, життя після смерті. Таємниця, містерія – це те, що єднає людей, тому 

детективні історії, жахи, жовта преса й подібне будуть завжди користуватися 

попитом. Згаданий вище А. Рів зазначає, що сучасність і новітня наука викликають 

трансформації в дискурсі жахів, отже, маємо становлення нового модифікованого 

стилю цього дискурсу.  

Про зміни в маніфестації страшного розмірковує і Д. Дж. Хартвелл, вказуючи 

на них як у змістовній частині, так і у формі його вираження (оповідання, новела, 

роман), що оновлювалися майже кожного десятиліття після Першої світової війни:  

Цікаво зазначити, що наше уявлення про літературу жахів і про те, що цей термін 

позначує, змінилися протягом часу, що супроводжувалося включенням чи вилученням зі 

складу цієї категорії різноманітних творів. Можливості психологічного страху, здається, 

остаточно стерли межу, і тепер уже не викликає сумніву, що з тих пір жах став більш 

інклюзивним (Hartwell 1987, с. 10).  

Д. Дж. Хартвелл пропонує визнати три основні напрями сучасної літератури 

жахів, які спираються на різні «модуси емфази страху: 1) моральна алегорія; 2) 

психологічна метафора; 3) фантастика» (Ibidem, с. 8).  

До першого напряму Д. Дж. Хартвелл відносить твори, де зло з минулого 

переслідує людину або місце (наприклад, твори про привидів), твори про дітей або 
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дорослих, одержимих дияволом, про відьомство або сатанізм. У цих творах зло 

явне й звичне, і читач «залишається із новим сприйняттям природи реального 

світу» (Hartwell 1987, с. 10). Література жахів, що базується на психологічній 

метафорі, має суб’єктом-джерелом страху монстра, тобто суб’єкта, що спотворений 

фізично, психологічно, морально або так і так одночасно, і чиї дії або саме 

існування викликають жах: 

Сутність напряму моральної алегорії полягає в тому, що те, що зображено, завжди 

існувало <…>, лише ви не мали змоги або бажання визнавати це. Оповідання ж, що 

містять психологічну метафору, використовують уторгнення ненормального задля ефекту 

вивільнення пригнічених або неартикульованих психологічних станів (Ibidem, с. 10).  

Віднесення твору до третього напряму не має нічого спільного із жанром 

фантастики – зміст цього модусу страху в невизначеності природи реальності, у її 

дуальності, що і спричиняє ефект страху. Дійсно, ці тексти можуть містити 

елементи фантастичного, надприродного або ненормального, але основне – це 

невизначеність, відсутність відповідей на питання або пояснень, і саме сумніви 

жахають нас: «Твори третього напряму удають звичну реальність лише для того, 

щоб зруйнувати її і залишити нас заручниками іншого світу» (Ibidem, с. 10).  

Такий підхід літературного критика до вивчення жахів важливий для нашого 

дослідження в тому сенсі, що, по-перше, концентрує увагу на різних принципах 

створення страшного (європейський християноцентричний і психологічний); по-

друге, наголошує на основних типах суб’єкт-суб’єктних відношень у цих трьох 

трендах і, відповідно, на специфіці маніфестації суб’єкта-джерела страху й 

актуалізації комунікативного смислу «страх» та його варіацій. Також цей підхід дає 

змогу довести, що джерелом страху може бути будь-що, головне – потрясіння 

моральних або психологічних засад реципієнта страху, що вважаємо основою 

неконвенційних текстів жахів. З погляду лінгвістичної прагматики, комунікація 

автора й читача в такому разі потребує більше спільного психологічного тла, аніж 

соціокультурного чи історичного. Як зауважував Г. Ф. Лавкрафт, «принади 

примарно страшного ледь вловимі, тому що воно вимагає від читача певного 

ступеня розвитку уяви й здатності бути відчуженим від звичного життя. Відносно 
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небагато людей достатньо вільні від пут рутини, щоб відгукнутися…» (Lovecraft, 

1987, с. 1). 

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) (Булатова 2015; Вацуро 2002; Гопман 1991; Голод, 

Гросевич 2014; Качуровський 2002; Лімборський 1998; Hartwell 1987). Також 

літературу жахів пов’язують із містикою або фантастикою, що теж не завжди 

обґрунтовано, на що вказує, наприклад, М. Парфьонов, стверджуючи, що 

«фантастичне припущення <…> для хорора не обов’язкове. Так само як і містичне 

<…>. <…> Такі зразки жанру, як роман Роберта Блоха «Психо» <…> або 

оповідання Амброза Бірса «Людина і змія» геть позбавлені як містики, так і 

фантастики» (Парфенов 2013).  

Страх як психологічний феномен відбитий також і в історичній літературі, де 

автор на свій розсуд характеризує реальні історичні події або постаті, що в них 

брали участь (наприклад, «Жовтий князь» В. Барки або «The Crucible» А. Міллера), 

але тексти цього жанру не увійшли до об’єкта нашого дослідження саме через їхню 

співвіднесеність з реальністю. Хоча слід зазначити, що вказані твори та їм подібні 

можуть також бути вивчені з метою з’ясування, як на текстовому рівні втілено 

явище масової істерії й страх, який вона породжує, а також дослідити зв’язок 

художнього й політичного дискурсів (Головачова 2005). Окреслена проблематика 

найяскравіше відбита в так званому постколоніальному дискурсі, твори якого 

зберігають пам’ять про найстрашніші сторінки історії окремих народів і як 

наслідок – пам’ять поколінь про страхи втрати ідентичності, переміщення, 

біологічної смерті та інших жахів особистості й групи людей (І. Бауком, 

Т. Гундорова, Ж. Деріда, М. Павлишин, К. Пауел, Г. Уітлок, А. Усманова, 

Ф. Фанон та багато інших) (Baukom 2005; Гундорова 2015; Derrida 1994; Павлишин 

2013; Powell 2015; Whitlock 2015; Усманова 2007; Fanon 2004). 

Тобто в сучасній культурній і літературній традиції складається ситуація, 

коли література жахів як соціокультурне явище знаходить своє вираження в 

багатьох жанрах літератури, паралельно з цим вона сама має відгалуження, у яких 
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вирують інші пристрасті (як частина оповідань про привидів, мелодраматичні 

сучасні твори про вампірів тощо). Дотепер учені виокремлюють такі тренди в 

межах літератури жахів (Д. Хартвелл, С. Дземянович та інші) (Hartwell 1987; 

Dziemianowicz 2010): 

1) готичний роман жахів; 

2) роман про вампірів; 

3) надприродні жахи; 

4) твори про привидів (із різновидами Christmas ghost story та the haunted 

house story); 

5) страшні новели; 

6) «темні» оповідання; 

7) «лавкрафтовські» жахи; 

8) твори «сплаттерпанк» (найжорстокіші жахи; в кінематографі ще існує 

різновид «слешер»; grand guignol за театральною традицією);  

9) трилер (містичний і психологічний); 

10) апокаліптика (також романи про зомбі); 

11) науково-фантастичні жахи (із «кіберпанком» включно); 

12) романтичні жахи (мелодраматичні); 

13) чорний гумор; 

14) сатиричний жах; 

15) дитячі фантазії; 

16) міські жахи; 

17) оповідання про одержимих дітей (possessed child stories) та ін. 

Українська літературознавча традиція виокремлює два різновиди літератури 

жахів – химерна проза (суто українське явище, на думку дослідників) та моторошна 

(тобто готична) проза (Н. Букіна, В. Винничук, А. Горнятко-Шумилович та інші) 

(Букіна 2005; 2016; Винничук 2005; Горнятко-Шумилович 2008), до якої 

включають широкий спектр творів, жанрова належність яких слабо аргументована. 

Це пов’язано, як буде викладено далі, із загальною тенденцією до змішування 

жанрів. Про химерну прозу йтиметься докладніше; що ж до моторошної прози, то, 
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як слушно зауважили В. Винничук, В. Шевчук (Винничук 2005; Шевчук 1990), цей 

жанр має свої особливості в кожному національно-специфічному втіленні – 

українська культура додала йому гумору, бурлеску (сучасні твори частіше чорного 

гумору), але разом із тим дидактичного й повчального духу. 

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: 

«Дослідження жахів чи науково-фантастичного мистецтва – це розуміння творчого 

процесу як сповненого занепокоєння, плутанини і терору» (Truffin 2014), тому 

автори говорять про страх у готиці, у науковій фантастиці, у фентезі, у детективних 

творах тощо. Дослухаючись до цієї думки, спробуємо окреслити основні риси 

страшного в перелічених літературних жанрах. 

Кількість робіт, присвячених готиці, вражає: учені досліджують готику і як 

загальнокультурний тренд, і як джерело інших пізніших напрямів, як літературну 

традицію, як елемент стилю окремих авторів тощо. Готичний жах пояснюють 

соціокультурними чинниками, що зумовили таке відбиття реальності світу, який 

переходив від феодального устрою до капіталізму: «У другій половині 

вісімнадцятого століття готичний жах і тривога мали своїми витоками світ, що 

швидко змінюється під впливом насилля, дезорієнтації та втрати смислу й віри» 

(Beville 2009, с. 23). Жах стає панівним станом суспільства загалом й окремого 

індивіда зокрема після Французької революції і вже протягом віків не залишає 

Європу, спричинивши появу підживлюваної засобами масової інформації 

тероризованої культури. На думку М. Бевіль, 

жах – це термін, який набув нового сенсу як частина політичного дискурсу за останній час. 

<…> Бути нажаханим значить бути в стані сумніву або в підвішеному стані очікування. 

Жах натякає на страхи, що неможливо навіть уявити, і розум залишається у невідомості, у 

той час коли намагається здогадатися, що станеться наступним (Ibidem, с. 24). 

Сучасна готична література, що також претендує на окремий жанр, наслідує 

дух готичного роману, а особливо готичний жах, як вказує М. Бевіль, 

що став визначальним елементом в орієнтації суспільства й масової культури. Важливо, 

що усвідомлення жаху, тероризму й смерті через медійну презентацію стало джерелом 
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культурних страхів, а також <…> джерелом символічної реальності, що дає нам змогу 

обґрунтувати «знання» про себе, суспільство й історію <…> (Beville 2009, с. 23). 

Дослідники готичного жаху звертають особливу увагу на стан людини, яка 

переживає цей феномен. Наприклад, самі засновники жанру вказують на 

невизначений стан очікування як на один із панівних станів, коли розум повністю 

зайнятий об’єктом жаху і не може осягнути причину або щось інше поза цим 

об’єктом. А. Редкліф (Radcliffe 1826) зауважує, що готичний жах, на відміну від 

страху, несе лише натяк на абсурдність. Своєю невизначеністю жах підживлює 

уяву й захоплення – таким чином А. Редкліф виокремлює омовлення досвіду 

піднесеності й захоплення як фокус готичного наративу.  

Розуміння важливості стану піднесення (the sublime) в готичній літературі дає 

розуміння стану зміненої свідомості, яке, відбите в літературі, порушує всі закони 

референції. Ж. Ф. Ліотар висунув ідею «того, що не може бути презентовано» (the 

unrepresentable), тобто поняття розриву між раціональністю та уявою (The Lyotard 

Reader 1991, с. 210). Ж. Ф. Ліотар стверджує, що стан піднесення має ефект 

«неоднорідності суб’єкта», коли одночасно переживаються жах і сп’яніння, страх і 

бажання; це стан, коли когнітивні чинники поступаються фантазії та бажанню 

(Е. Кант називав це «задоволення від незадоволення» (Кант 1784)).  

Логічним наслідком перебування суб’єкта в стані зміненої нажаханої 

свідомості є сприйняття незнаних реальностей, коли суб’єкт бачить або уявляє 

невідомі раніше об’єкти. За Е. Левінасом (Levinas 1995), цей стан – це гіпостазис, 

де сутність людини, його Я, жахається від власної анонімності й невідомості, від 

усвідомлення власного «ніщо», і, як результат, прагне самовизначення; це досвід 

переживання власної неоднорідності, який можна порівняти з перебуванням у стані 

сну й безсоння, напівмороку, сластолюбства, переживання і смерті, тобто 

лімінальних станів чи підвішеного стану. Перебування у таких станах призводить 

до створення поділеного себе, допельгангера, іншого (у Ж. Лакана – розщеплений 

суб’єкт (Lacan 1989, 1995), у К. Юнга – тінь (Юнг 2017), у Ж. Бодрійяра – двійник 

(Baudrillard 2002) – найпопулярнішої основи сюжету літератури жахів. 
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Характерною рисою неоднорідних двійників вважається їхня 

нерепрезентабільність (тобто неможливість бути вираженими вербально), але 

припустимість на основі уяви. Однак навіть за умови нерепрезентабельності як 

абсолюту, людина все ж таки мислить конкретними образами («коли ми 

намагаємось уявити «ніщо», результат завжди «щось» (Beville 2009, с. 28)). І 

сучасна готична проза й культура користується поняттями «інший», «другий» або 

the thing: «та невимовна, не здатна до кваліфікації і дефініювання подія, що 

знаходиться поза всякими симулякрами, подобами й іншими видами віртуалізації, 

навіює такий жах, що ми не можемо уявити смисл цього суб’єкта (the thing), ми не 

можемо дати йому ім’я й зафіксувати в часі, тому що ми не знаємо, що це» 

(Borradori 2003), це щось настільки за межами звичної референції, настільки 

величне й непідвласне опису, наскільки й реальне. 

Цікавими й цінними для нашої роботи виявилися зауваження дослідників 

готичної літератури щодо особливостей переживання страху: «жах – це 

найпродуктивніша з найсильніших емоцій, яку може відчувати розум» (Burke 1998, 

с. 86) – як бачимо, увага автора сконцентрована саме на когнітивному аспекті 

сприйняття страшного. У роботі М. Бевіль знаходимо також уживання терміна 

discourse of terror (Beville 2009, с. 30), який трактуємо як різновид дискурсу жахів. 

У готичній класичній і сучасній літературі страх асоціюється з творінням 

нової істоти, яка стає проекцією страхів свого творця (Traffin 2014), тобто з 

антагонізмом і єдністю монстра і його творця: «страх зіткнення з подвоєним, 

множинним і монструозним собою у власному творінні» (Ibidem, с.59). Дослідники 

готичної літератури виокремлюють також страхи перед смертю й зокрема перед 

захороненням заживо (Davison 2014), страх занепаду церкви й держави, 

проксимації і різнорідності, усеохопної різноманітності й расового змішування, 

повстання (Luck 2014), зловмисної влади мертвих, диких земель та їхніх жителів і 

релігій, світів, ворожих до людини, занепаду англо-саксонської цивілізації (Ringel 

2014), влади натовпу (Traffin 2014), голоду та інших соціальних бід (Moss 2014), 

канібалізму (Burnham 2014), стати двійником (Hock Soon Ng 2014), надприродної 

помсти (Downey 2014), замкненості, конформізму, втрати індивідуальної 
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ідентичності й деперсоналізації, страх коханих та сусідів (Murphy 2014), страх того, 

що знання можуть дати владу (Fine 2014), страх залучення жінок до патріархальних 

інституцій і втрати влади над жінками (Wisker 2014; Bettina 2016), страх технічного 

прогресу, насилля над «природним порядком» (Weinstock 2014), страх перед 

минулим і діяннями, що потребують помсти (A New Companion to the Gothic 2012), 

страх поширення інфекції (Wynne 2016).  

Паралельно із цим в цитованих роботах зроблено натяки на супровідні 

емоційні стани та відчуття; наприклад, для готичних творів характерними 

вважаються меланхолія, непевність, перехід від підозр і очікувань до страху 

різного ступеня вияву, наголошується на поєднанні страху й бажання або 

піднесеного стану (Palmer 2016); також зазначається традиційність зображення 

передчасних страхів у готичному тексті, які спонукають героїв до дій, що лише 

погіршують їхній стан. 

Зв’язок готичної літератури з науковою фантастикою полягає не лише у 

витоках останньої, а й у безперервному взаємовпливі цих жанрів, що помітно в 

появі проміжних явищ типу «техноготики» – жанру, спрямованому на викриття 

страхів людей перед технологіями, які вийдуть з-під контролю людини і самі 

почнуть її контролювати, тобто страху втрати людяності й гуманізму на кшталт 

Франкенштейна (Edwards 2015), або типу «готичного біотехно», де «найбільш 

готичні й моторошні аспекти медичної науки дивним чином упорядковані в 

надприродному» (Murnane 2015, с. 120). Єднає готику й наукову фантастику і 

схожість змісту страхів, що виражені у текстах обома жанрами (Burton 2015). Хоча, 

як було зазначено вище, деякі дослідники наукової фантастики взагалі відмовляють 

їй у здатності виражати смисл «страх», що дивно, адже насправді цей жанр несе 

неабиякий потенціал зображення страшного з огляду на те, що наука – це завжди 

втручання в невідомі шари людського знання або конфронтація з Богом – ці два 

чинники завжди були причиною появи феномену страху.  

На підтвердження своєї думки наведемо кілька аргументів. Як вважає К. Бун, 

наукова фантастика залежно від часу появи демонструє два загальні тренди страху 

– світ зануриться в пітьму через брак віри в Бога, або світ зануриться в пітьму через 
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брак знань. Таким чином, наукова фантастика несе складне сучасне світобачення, 

де страх поєднаний із надією, у той час як наука руйнує релігію, але сама стає 

об’єктом обожнювання (автор цитує М. Л. Кінга, який назвав цей феномен «Бог 

Науки») (Boon 2006, с. 17). Протагоніст твору наукової фантастики «знаходиться в 

ексцентричному стані» (Лахманн 2009, с. 8), що повинно викликати в читача 

реакцію страху чи цікавості, «спокусити читача таємницею або недоведеними 

апоріями. <…> Неофантастика <…> також перетворює криптологіку й хронотопію 

«іншого» у свій семантичний центр» (Ibidem, с. 12). 

Найбільш яскравими страхами, відбитими в науковій фантастиці, стають ті, 

що нещодавно пережили люди, а саме: страх перед неконтрольованою силою 

атомної енергії (Morse 2006), страх 9 / 11 (Boon 2011 b); також, як і в готичній 

літературі, певні страхи вважаються передчасними, як наприклад, страх перед 

машинами – тим, що вони стануть формою земного існування (Matolcsy 2006; 

Samolsky 2011). Страху в науковій фантастиці передує відчуття дивності обставин 

або характеристик об’єктів; ця дивність асоціюється з непередбачуваними 

здібностями або можливостями і прихованим страхом нав’язаного силою 

перерозподілу базових відносин і засад світоустрою (Attwebery 2006).  

У текстах науково-фантастичних творів відбито також страх перед 

неприродною появою живих істот (Duchamp 2013), або навпаки – страх того, що 

жінки не зможуть народжувати дітей через вплив досягнень науково-технічного 

прогресу (Donawerth 2013); страх перед «екзистенційною відкритістю, 

незахищеною спасителем або вертикальною ієрархією» (Suvin 1979, с. 190); перед 

всюдисущим насиллям (Ibidem, с. 204). Супроводжувальні емоції та психологічні 

стани, на яких робиться акцент в науковій фантастиці, звичайно, можуть бути 

різними (і це залежить, у першу чергу, від авторської інтенції), але серед іншого 

літературознавці виокремлюють розгубленість (Тодоров 1999) і надію та цікавість:  

Таким чином не лише основна людська й гуманістична цікавість дає життя науковій 

фантастиці. За нецілеспрямованою допитливістю <…> цей жанр завжди був пов’язаний із 

надією знайти у невідомому ідеальне оточення, плем’я, державу, розум або інший аспект 
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Великого Бога [the Supreme Good в авторському тексті мовою оригіналу – Я. С.] (або 

пов’язаний із страхом і відразою до його протилежності) (Suvin 1979, с. 5).  

Інша дійсність («антидійсність» у термінах Р. Лахманн – це не лише 

демонстрація бажаного, а й майбутнє в теперішньому, тобто те, що майже поруч, 

«але вербалізація іншого буття зовсім не значить для автора звільнення від 

моральних імперативів, більше того, він зобов’язаний імпліцитно контролювати 

рецепцію читача. Саме він відповідальний за афекти жаху й страху, що викликані 

зображенням протиприродних речей і перверсій речей звичних» (Лахманн 2009, 

с. 36). 

Ідея існування інших світів, де панують інші закони (більш сприятливі й 

справедливі або навпаки) характерна риса жанру фентезі, що також закорінений у 

готиці. С. Йоші (Joshi 2014) пропонує своє бачення взаємозв’язку літературних 

жанрів, представлене в такій схемі:      

 

наукова фантастика                    надприродні жахи                  детектив  

                                                                    

 
                                                       фентезі 

 

Готика при цьому передбачена, але не задіяна в аналізі. Полемізуючи сам із 

собою й з іншими авторами (А. Радкліф, наприклад) щодо синонімічного ряду на 

позначення страху в англійській мові та як він відбитий у жанрах творів, автор так 

само, як й інші, насамкінець доходить висновку про невизначеність меж між цими 

поняттями, як і про невизначеність меж між літературними жанрами. Дослідники 

жанру фентезі найменше схильні вбачати у творах трансляцію страхів людства, а 

навпаки – будують таку нову реальність, де добро перемагає зло, де міфічний 

пантеон героїв чітко поділений на позитивних і негативних, де артефакти мають 

значну вагу в підтримці загального настрою спостерігання чуда, а не розкриття 

таємниці у найнесподіваніший спосіб. І якщо страх і задіяний, то це побіжний 

складник створення пригодницького чудесного сюжету: «художній світ твору 



107 

фентезі становить паралельну реальність, але тут герої зіштовхуються з тими ж 

страхами й дилемами, що й у звичайному світі» (Дьяконова 2008, с. 13). 

Химерна проза – жанр своєрідно український, представлений небагатьма 

творами, наприклад, В. Дрозда, О. Ільченка, В. Земляка, В. Шевчука, Ю. Щербака, 

започаткований він у 70-х роках 20-го століття. Невелика кількість творів, 

написаних у цьому жанрі, і складна історія становлення не заперечують його 

існування як окремого жанру:  

Отже, ми можемо говорити про національні витоки, власне підґрунтя химерної прози, яка 

не була запозичена. Це явище являє собою синтез національних фольклорних набутків і 

літературної традиції. Тому найвідповіднішим цьому явищу є і сам термін химерний. 

Штучно накладати на нього типологічно інші, як ось магічний, параболічний, або 

карнавальний, означає не враховувати самої національної специфіки. Так само подібні 

явища у грузинській, латино-американській, киргизькій літературах закорінені у свої 

традиції. Зіставлення тут може бути лише типологічне (Чайковська 2006, с. 82).  

Основними елементами жанру химерної прози вважають умовність і 

деформацію реальних зв’язків, іронічного й всюдисущого оповідача, хронологічну 

непослідовність у викладенні сюжету, зміну емоцій і тональностей від лірики і 

романтичності до бурлеску, трагізму, комізму та іншого залежно від авторської 

інтенції, тяжіння до усного мовлення й фольклору в манери оповіді, ототожнення 

протилежностей того, що дійшло свого кінця, і безкінечного (А. Кравченко, 

В. Чайковська) (Кравченко 1998; Чайковська 2006). Цікавим видається відсутність 

жодного натяку на транслювання емоції страху у творах цього жанру, що дещо 

дивно, адже він апріорно закладений у химерність і невизначеність і має бути 

представлений хоча б побіжно, як те спостерігаємо в жанрі фентезі. Ми пов’язуємо 

це лише з певним відстороненням українського літературознавства від дослідження 

химерної прози в радянські часи і, можливо, завеликим обсягом переосмислення 

української літературної спадщини сьогодні. 

Підсумовуючи, ще раз наголосимо на найважливіших аспектах дослідження 

феномену страху в літературознавчій традиції. По-перше, оскільки очевидним є 

домінування загальноєвропейських традицій у кожному з описаних жанрів, 

вважаємо, що національно-культурна специфіка в цьому разі не така важлива, 



108 

головне – загальна спрямованість текстів літератури жахів на вираження феномену 

страху, тим більше, що суто українське явище «химерна проза» не вважається 

маркованою як страшна. По-друге, висловлена на початку огляду думка про 

недоцільність у межах цього дослідження слідувати жанровій віднесеності творів, 

тексти яких транслюють базовий комунікативний смисл «страх», підтверджена 

повною мірою.  

Насамперед важливо взяти до уваги важливість соціокультурних і 

суб’єктивних психологічних чинників породження текстів; по-друге, науковці 

знайшли певну кореляцію між супутніми страху емоціями й жанром твору 

(наприклад, піднесення, бажання, задоволення, велич, меланхолія, непевність – це 

«акомпанемент» страху в готиці, а розгубленість, надія і цікавість – у (науковій) 

фантастиці). Це спостереження спрямовує наше дослідження на увагу до варіацій 

базового комунікативного смислу. Також неабияку роль відводять літературознавці 

феномену джерела страху, який утілює розмаїття людських страхів (переліки таких 

наведені в огляді); деякі з них повторюються від жанру до жанру, наприклад, страх 

перед істотою, створеною неприродним шляхом, відбитий і в готиці, і в науковій 

фантастиці, і в детективі з елементами двох інших жанрів.  

Джерелом страху також може бути інший або інший Я за умови створення 

іншої паралельної реальності (лімінального (перехідного) стану чи лімінального 

часово-просторового виміру), що також єднає розуміння страху в межах жанрів 

готики й наукової фантастики з однією відмінністю: у готиці «потойбіччя» 

вторгається в реальний світ, а в науковій фантастиці швидше навпаки. Це 

спостереження також враховане в пропонованому дослідженні в процесі аналізу 

референції й номінації джерел страху та особливостей їхнього вираження засобами 

української й англійської мов. 

 

Загалом у царині філологічних досліджень спостерігаємо значний інтерес до 

проблеми вираження емоцій, зокрема страху, у системах однієї або кількох мов, у 

художньому дискурсі й у художній творчості. Узагальнені висновки дають змогу 

стверджувати, що: 
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1) у будь-якій сфері втілення феномену страху мовними засобами 

загальне домінує над національно-специфічним; 

2) основними чинниками, що мотивують транслювання й сприймання 

мовного вираження феномену страху, вважаються індивідуально-психологічні 

мотиви (універсальні) й соціокультурні (національні), хоча із впливом глобалізації 

й змішування культур вплив національного чинника нівелюється; під впливом 

розвитку суспільства сам феномен страху та його мовне вираження 

трансформується й еволюціонує; 

3) феномен страху може бути трансльований текстами різних жанрів 

літератури (художнього дискурсу) і бути домінантним комунікативним смислом 

або побіжним; 

4) феномен страху – складне явище, що характеризується комплексною 

структурою, високою комбінованістю з іншими емоціями й станами, а тому є сенс 

говорити про базовий комунікативний смисл і про його варіації; 

5) головним елементом у мовному вираженні феномену страху 

вважається джерело (інколи його ототожнюють із причиною) страху і результати 

його впливу на реципієнта (вербалізовані соматичні й психічні реакції на страх). 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

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, де системність сама по собі сприяє поширенню страху. З метою 

з’ясувати загальнотеоретичні положення вивчення феномену страху у сфері 

гуманітарних наук було опрацьовано доробки психологів, філософів, семіологів і 

філологів. Соціологічних і культурологічних досліджень ми торкнулися побіжно – 



110 

тією мірою, якою вони дотичні й перетинаються з положеннями, викладеними у 

філософських та філологічних працях.  

Теоретичні засади, на яких здійснено подальший аналіз текстів жахів, мають 

такий узагальнений вигляд : 

1) страх – це феномен, що не може бути зведений лише до емотивного 

стану того, хто його переживає. Він складається із двох суб’єктів: реципієнта (його 

сприйняття й переживання досвіду зіткнення) і джерела страху (з відповідними 

атрибутами й предикатами, що не лише маркують його як страшного, а й 

спрямовують побудову тексту відповідно до типу цього суб’єкта). Страх має два 

плани вираження: афект і поняттєвий зміст; 

2) страх – це універсальне поняття, що в процесі номінування в різних 

мовах набуло семантично варіативних назв, що значно ускладнює порівняння мов і 

позначуваного поняття, тому (і на це вказують представники всіх гуманітарних 

сфер) вважаємо за доцільне спиратися не на лексичне значення й відповідні 

тлумачення в словниках номінацій поняття «страх», а на його психологічне, 

соціальне й філософське розуміння; 

3) уявлення про страхи організовуються в комплексні поняття, які можна 

класифікувати (це відбито в класифікації варіацій базового комунікативного 

смислу); 

4) для вираження страху в будь-якому вигляді (вербальному або 

невербальному) потрібний особливий локус – складне фізично-ментальне 

просторове утворення у вигаданому світі тексту; це подвоєний вигаданий світ, який 

існує в локусі художнього дискурсу й містить простір почуттів, де взаємодіють 

суб’єкт-реципієнт і суб’єкт-джерело страху; 

5) часово-просторові відношення між суб’єктом-реципієнтом і джерелом 

страху нелінійні й ірраціональні, хоча підпорядковані основному принципу 

трансгресії (вторгнення на територію одне одного); причини страху можуть лежати 

в минулому, теперішньому часі або бути створеними саме через змішування часів, 

причому часова віднесеність причини впливає на тип побудови тексту й варіацію 

смислу страху, яку цей текст транслює; 
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6) смислотворення в дискурсі жахів відбиває теорію економічного 

принципу в психології або ейфорії й дисфорії в семіотиці, оскільки коливання 

пристрастей – це основний складник вибудовування страхітливої атмосфери в 

тексті; 

7) у процесі смислотворення задіяний і функційний принцип, тобто 

повторення й відтворення страхітливих ситуацій у межах тексту, відтворення 

двійників в одному з типів страшних текстів і самих текстів у межах дискурсу 

жахів; 

8) універсальність смислотворення полягає і в дотриманні виокремленій 

психологами й філософами послідовності занурення реципієнтом у страх: 

актуальний елемент – тригер страху – соматична реакція (і наслідок – втеча або 

навпаки – заглиблення в страх); 

9) джерело страху – завжди суб’єктивно сприйнятий, оцінений відповідно 

до індивідуальних поглядів реципієнта й відбитий у його свідомості агресивний 

суб’єкт (нелюдина або людина з нелюдськими властивостями). Джерело страху 

співвідноситься з онтологічним досвідом реципієнта, у разі неможливості його 

ідентифікувати ускладнюється і його номінація до повної відмови від такої; 

10) джерело страху проходить стадію модалізації, тобто віднесення до 

пристрасних суб’єктів (страшних у нашому дослідженні); загалом досвід суб’єкт-

суб’єктних відношень – це система модусів існування суб’єктів у їхній взаємодії. 

Виокремлені універсальні теоретичні положення уможливлять бачення 

комунікації автора й читача в межах дискурсу жахів у найоб’єктивніший спосіб і 

дадуть змогу дійти виважених висновків про специфіку референції страхітливих 

об’єктів, приділивши особливу увагу суб’єкт-суб’єктним відношенням як основі 

побудови пристрасних текстів. З огляду на те, що аналіз вивчення мовного втілення 

феномену страху було зроблено без урахування мов дослідження, а висновки, що їх 

дійшли вчені тяжіють до універсальних, наголошуємо, що й подальше 

обгрунтування специфіки референції в текстах жахів носить загальнотеоретичний 

характер.  
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СУБ’ЄКТНОСТІ ЯК ОСНОВИ СМИСЛОТВОРЕННЯ В ТЕКСТАХ ЖАХІВ 

 

Досягнення поставленої мети й реалізація концепції роботи зумовлює 

вироблення й обґрунтування теоретико-методологічних засад дослідження.  

Запропоноване дослідження було проведене в межах лінгвістичної 

прагматики, яка визнана одним із найсучасніших підходів до дослідження мовних 

явищ, із опертям на положення теорії референції й з урахуванням загальної 

антропоцентричної парадигми мовознавства сьогодення. «Лінгвістична прагматика 

<…> взаємодіє з різними позалінгвістичними дисциплінами, може залучати їхні 

ідеї й прийоми роботи з матеріалом, але інтерпретувати їх на користь 

мовознавства» (Сусов 2009, с. 40).  

Одна з аксіом лінгвістичної прагматики полягає в забезпеченні 

«взаєморозуміння на підставі спільності мови як конвенційного коду» (Селіванова 

2008, с. 602). Після вивчення спектру психологічного, філософського, 

соціокультурного та філологічного уявлень про феномен страху це твердження 

потрактовано нами як наявність спільності конвенційного коду мов, відбитого в 

референції страхітливих суб’єктів. 

О. Селіванова (Селіванова 2008, с. 610) визначає лінгвістичну прагматику як 

галузь комунікативної лінгвістики, що «досліджує використання й функціонування 

мовних знаків у процесі комунікації у взаємозв’язку з інтерактивністю його 

суб’єктів (мовця й адресата), їхніми особливостями й самою ситуацією 

спілкування», тобто мовний знак, чи то такий, що існує в мові, чи то новотвір, 

інтенційно використаний адресантом, має бути сприйнятий і декодований 

адресатом. У цьому процесі важливу роль відіграє референтна ситуація, що 

вважається основою дискурсу, а кожен дискурс – це один із «можливих світів» 

(Бацевич 2010, с. 12). Тому це дослідження, як уже зазначалося, спрямоване на 

вивчення лінгвістично-комунікативно зумовленої тріади: смисл – референція – 

текст, що дозволяє дійти як загальнотеоретичних висновків про особливості мови 
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як засобу комунікації в текстах жахів, так і конкретних мовознавчих висновків 

щодо вербалізації комунікативного смислу страх в українській мові. 

Засадничим принципом методологічного підґрунтя цього дослідження є 

принцип, виокремлений із розвідок страху в Розділі 1: основа творення й 

сприйняття смислу «страх» у текстах дискурсу жахів – це суб’єктність, тобто такі 

суб’єкт-суб’єктні відношення, які дають змогу вибудувати «онтологію вигаданого 

світу» (термін В. Квіна). Особлива логіка такої онтології потребує специфічної 

референції, що відрізняється від референції в художньому дискурсі й має 

універсальні риси для текстів, створених у різних культурах. 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. Вона ж створює «символічну систему версії світу» 

(термін Н. Гудмена), де джерело й реципієнт страху – основні елементи «страшної» 

онтології. 

 

2.1. Принципи й методи лінгвістичної прагматики в дослідженні 

смислотворення в текстах жахів 

 

Дослідження в царині лінгвістичної прагматики мають тенденцію до 

вивчення комунікації в діалогічному спілкуванні (в усній або письмовій формах), 

чому сприяли ідеї Ф. Бацевича, Л. Вітгенштейна, Г. П. Грайса, Т. ван Дейка, 

Дж. Ліча, Дж. Остіна, Дж. Сьорля, П. Строссона, І. Сусова, Р. Якобсона та інших 

відомих науковців (Бацевич 2004; 2010; 2016 a; 2016 b; 2017 a; 2017 b; 

Витгенштейн 2005; Grice 1969; Дейк ван 1978; Leech 1986; Остин 1986; Серль 1999; 

Strawson 1974; Сусов 2009; Якобсон 1985). Їхні роботи стали підґрунтям розробки 

методики лінгвопрагматичного аналізу й створення системи мовленнєвих актів і 

жанрів, що мають свої стратегії і тактики побудови й декодування. Разом із тим 

спостерігається певний дисбаланс в увазі до тексту як одиниці комунікації (на це 

вказують В. Богданов, Т. ван Дейк, М. Димарський, Т. Радзієвська, О. Ревуцький, 
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К. Сєрова) (Богданов 1993; Дейк ван 1978; Дымарский 2006; Радзієвська 1993; 

Ревуцкий 1998; Серова 2000).  

І дійсно, текст можна вивчати традиційно, у вимірі лінгвістики тексту, 

визначаючи формально-структурні чи формально-змістовні компоненти, або 

спертися на літературознавчу традицію жанрової відповідності твору (історичний 

роман, детектив, комедія, химерна проза тощо). Однак ці підходи не задовольняють 

тих, хто націлений на вивчення комунікації. Окреслені дослідницькі межі не дають 

змогу уповні охопити потік мовного матеріалу й узяти до уваги його 

різноманітність, як те час від часу відбувається в літературознавстві, а у випадках із 

сучасними художніми творами постійно, коли виникає проблема визначеності 

їхнього жанру. Синкретичність сьогоденної словесної художньої творчості 

становить і цікавинку для сучасного філолога, і науковий виклик, і проблему (а з 

погляду пересічного читача це повна плутанина, коли історичний роман 

перетворюється на роман про кохання з елементами детективу, або коли комедія 

змушує читача радше плакати, аніж сміятися). У цьому дослідженні текст жахів 

свідомо трактується поза його віднесеністю до того чи того літературного жанру. 

Та який би вияв комунікації ми не досліджували (усний, письмовий чи 

інший), слід визнати існування дискурсивного простору – території адресанта й 

адресата (Cap 2013, c. 5); «дискурсивний простір – це прагматична форма 

контексту, що використовується для структурування знань, що містяться в 

дискурсі. Дискурсивні простори створюються, оновлюються або пробуджуються 

агентом, який намагається генерувати чи зрозуміти дискурс» (Moulin 1995, c. 89), 

що не суперечить й іншій дефініції дискурсу в найширшому тлумаченні: 

«різноманітна комунікація з приводу конкретної теми, наприклад, дискурс прав 

людини або дискурс Святого Отця» (Fetzer 2014, c. 35). У цьому дослідженні 

вводимо до обігу термін дискурс жахів, який потребує обґрунтування, що, на нашу 

думку, можливо із застосуванням загальновідомого поняття «дискурсивний 

простір». Цей термін використовується в різних галузях гуманітарних досліджень 

(як зазначають Г. Лушникова та Є. Медведєва, він знаходиться в обігу 
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літературознавства, різних течій мовознавства, соціальних наук (Лушникова, 

Медведева 2013)).  

Значною мірою поняття дискурсивного простору привласнене 

представниками когнітології, які стверджують, що дискурс – це поняття когнітивне 

за своєю природою, призначене для обміну знаннями (Кубрякова 2004), або що 

створення дискурсів і їхніх просторів притаманне дискурсивній особистості з 

певною когнітивною компетенцією (Плотникова 2011 b). Ці спостереження, 

переконливі на нашу думку, потребують уточнення, а саме – розширення переліку 

компетенцій дискурсивної особистості, до яких природним чином входить і 

комунікативна компетенція. Такий погляд лише додасть об’єктивності 

теоретичним засадам вивчення дискурсу, а також дасть змогу сприймати термін 

«дискурсивний простір» як універсальний загальнофілологічний. На 

підтвердження цієї думки наведемо тлумачення й аргументи когнітологів, що 

можуть бути потрактовані в більш узагальненому сенсі. Наприклад, С. Плотникова 

дає таке визначення дискурсивного простору: «Дискурсивний простір розуміють як 

певне логічне середовище, у якому співіснують дискурси й дискурсивні 

особистості – люди, які продукують ці дискурси» (Плотникова 2011 b, с. 153), але 

комунікація й інтеракція людей не завжди підпорядкована логіці (наприклад, у 

текстах жахів суб’єкти-джерела страху аномальні, увесь вигаданий світ жахів саме 

й підпорядкований тому, що в ньому руйнується звичний логічний світ, як і у світі 

фентезі або наукової фантастики).  

У згаданому вище твердженні О. Кубрякової, як на нашу думку, немає місця 

дискурсивному простору художнього тексту, адже він відсторонений від 

безпосереднього обміну знаннями між комунікантами, хоча серед переліку 

дискурсивних просторів знаходимо поруч із масмедійним, політичним, науковим 

дискурсом і художній дискурс також. Пристрасний дискурс, поняття про який 

уведене в обіг А. Греймасом і Ж. Фонтанієм, не був об’єктом дослідження у цьому 

сенсі взагалі, хоча концепт СТРАХ у мовознавстві вивчений достатньо. Якщо ж 

спробувати проаналізувати дискурсивний простір не як логічне когнітивне 

середовище, а як антропоцентричне гуманітарне, то, дійсно, поняття дискурсивного 
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простору висувається на вищий рівень і може бути застосоване й для дослідження 

пристрасного дискурсу також.  

У цьому сенсі дискурс жахів – це поєднання просторів художнього й 

пристрасного дискурсів, що існує в антропоцентричному гуманітарному 

середовищі, де інтегровані знання й психологія, суб’єктивність і об’єктивність 

комунікантів; у просторі дискурсу жахів комунікантами (дискурсивними 

особистостями) генерується, транслюється й сприймається базовий 

комунікативний смисл «страх»; каналами комунікації цього дискурсу вважаємо 

тексти, фільми, картини й будь-які інші варіанти здійснення такої комунікації. Зі 

змістовного боку дискурс жахів – це такий простір, який містить уявлення людини 

про норму й відхилення, своє й чуже, безпечне й загрозливе тощо, і ці уявлення на 

основі психічних властивостей людини, а також її аналітичних здібностей постійно 

ґенерують конфлікт суб’єктів, що й стає основою страху. Матеріалізована у вигляді 

текстів дискурсу жахів комунікація створена адресантом з певною інтенцією 

впливу на адресата. 

Художній дискурс увіходить до категорії мережевих дискурсивних 

просторів, «у яких відношення «стимул-реакція» засновані на певному 

колективному «мережевому розумі», коли смисли і, відповідно, дискурси 

детерміновані іншими смислами й дискурсами, і близькими, і досить далекими, 

коли все взаємопов’язане і взаємопроникне» (Плотникова 2011 a, с. 129). 

Уникаючи метафізичних крайнощів типу «колективний «мережевий розум»», 

пропонуємо розглянути дискурс жахів як комунікативний феномен, що 

закорінений в основах людської психіки й свідомості, які, аналітично 

переосмислені, чітко сформульовані у відповідних науках (див. Розділ 1). 

Слушною вважаємо думку про вплив інших дискурсів, не лише споріднених, а й 

віддалених від основного комунікативного смислу, наприклад, існування взаємного 

впливу пристрасного й політичного дискурсів (див. Сар 2017; Sazonova 2017 c). 

Дискурс жахів як простір підпорядковується й іншим характеристикам, що їх 

було виокремлено вченими-когнітологами, наприклад, його інтерактивність: 
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<…> його учасники зацікавлені в координації один з одним, в особливому фоновому 

просторовому консенсусі, у створенні певного просторового настрою, взаємної 

впевненості в «правильності» вироблених дискурсів. У спільному дискурсивному просторі 

з’являються особливі стандарти, такі, як потреба в згоді / незгоді, взаємна 

санкціонованість, солідарна відповідальність, взаємоспрямований вплив (Плотникова 

2011 b, с. 154).  

Підтримуємо думку Н. Олізько (Олизько 2011), яка зазначає, що художній 

дискурс – це діалог автора, читача й тексту, це взаємодія авторських інтенцій, 

складного комплексу можливих реакцій читача й тексту. У проекції на дискурс 

жахів інтерактивність реалізується в збігові інтенції адресанта виразити й намірів 

та спроможності адресата сприйняти базовий комунікативний смисл «страх» (у 

термінах С. Плотникової – особливий фоновий просторовий консенсус), іншими 

словами – в актуалізації цього смислу. 

Підтримуємо також думку С. Плотникової про здатність дискурсивного 

простору до самопородження й самоструктуризації:  

Він формується дискурсами, що в ньому виникають, але також має межі можливого; вони 

з’ясовуються, коли дискурси стають несумісними й з-поміж них виникають напружені 

стосунки. Щоб дискурсивний простір не руйнувався, необхідні зміни в збудженій ділянці 

ланцюжка, або «відокремлення» нового дискурсивного поля від попереднього (це 

відбувається, зокрема, у процесі утворення нового жанру) (Плотникова 2011 a, c.130). 

Таке самопородження автор порівнює із фракталами (Ibidem). Слідом за 

С. Плотниковою цю ідею розвивають Г. Лушникова та Є. Медведєва, 

стверджуючи, що «художній дискурсивний простір становить постійно існуючий 

мережевий дискурсивний простір, який об’єднує однотипні (художні) дискурси» 

(Лушникова & Медведева 2013). Не погоджуючись із уявленням про подібність 

текстів у художньому дискурсі (дискурсі жахів зокрема) до фракталів, визнаємо 

наявність універсальних механізмів і способів утілення комунікативного смислу в 

межах тексту, як і специфічність засобів їхнього омовлення, що стало об’єктом 

цього дослідження. Також пропонуємо оперувати поняттям «експлуатація 

комунікативних смислів» як таких, що мають спільне психолого-філософське й 
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соціо-культурно-історичне підґрунтя та об’єднувальну для зразків дискурсу жахів 

функцію. 

Такий стан речей надихає на спробу застосування іншого підходу до 

вивчення текстів як одиниць комунікації, що має за основу визнання 

комунікативного смислу цілого тексту і його належність до пристрасного дискурсу 

(див. 1.3.). На важливість вивчення смислу дискурсів вказує і А. Фетцер (Fetzer 

2014), коли говорить, що дискурс не потрібно обмежувати кодом мови або її 

одиницями, або типом речення, адже цей смисл не дорівнює сумі смислів речень 

або висловлювань. На думку Г. Відоусона, дискурс-аналіз «повинен мати справу не 

з тим, що текст значить, а з тим, що може бути ним виражене, і з тим, що 

передбачене для вираження. У зв’язку з цим, не можна говорити про «розуміння» 

тексту як про семантичний процес, а насамперед про прагматичну «оцінку», яка 

вводить контекст у гру» (Widdowson 2004, c. 35); «дискурс – це прагматичний 

процес досягнення порозуміння щодо певного смислу. Текст – його результат» 

(Ibidem, с. 8).  

Схожі ідеї, хоча і в царині лінгвістики тексту (його поетики), висловлює 

А. Богатирьов, коли пропонує удосконалювати динамічну теорію художнього 

тексту, іншими словами – бачити в тексті комунікацію автора й читача. Предметом 

його дослідження стали «схеми унаочнення засобів текстової організації, до 

смислового навантаження яких входить вказівка на тип інтенції цілого тексту» 

(Богатырев 2001, с. 5). А. Богатирьов пропонує також для аналізу спільний родовий 

початок смислопородження художніх текстів («адекватному конструюванню 

продуцентом тексту горизонтів читацьких смислових очікувань відносно 

авторської програми тексто- й смислопобудови слугують схеми індивідуації 

родового змістовного початку» (Ibidem, с. 8). Вбачаємо в цьому підхід, подібний до 

запропонованого тут, коли родовим змістовним початком породження тексту стає 

психолого-філософська основа феномену страху, узагальнена базовим 

комунікативним смислом. На основі базового комунікативного смислу «страх» 

зразки комунікації (у цьому разі тексти як матеріалізоване спілкування автора й 

читача) відносять до дискурсу жахів. І дійсно, «мовний текст – слід опредметненої 
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комунікативної діяльності продуцента» і «майданчик для розуміння, яке 

розпредметнює» (Богатырев 2001, с. 12). 

Визнання комунікативного смислу тексту дасть змогу не зважати на 

літературознавчу традицію класифікації художніх текстів. Такий підхід виключно 

антропоцентричний, чого вимагають сучасні гуманітарні науки, і комунікативно 

спрямований, що вкладається в зазначене поле лінгвістичної прагматики. Як вказує 

Ф. Бацевич,  

важливо також зазначити, що прагматичні значення (комунікативні прагматичні смисли) 

стосуються, передовсім, внутрішнього світу учасників спілкування (почуттів, емоцій, 

психологічних і психічних станів, вірувань, волі, культурних чинників тощо); вони є 

надзвичайно складно формульованими, а тим більше дефінійованими, формалізованими і, 

як правило, сприймаються і «декодуються» іншими учасниками спілкування, виходячи із 

власних комунікативних навичок, власного світосприйняття» (Бацевич 2010, с. 28)  

Так само у Ф. Бацевича знаходимо зауваження щодо проблемних питань 

лінгвістичної прагматики, серед яких відсутність «усіх можливих прагматичних 

комунікативних смислів у більш-менш стандартизованих, типових контекстах 

певної лінгвокультури» (Ibidem, с. 42).  

Мета цього дослідження не передбачає вирішення настільки глобальної 

проблеми, але пропонує почати зі смислів, що «лежать на поверхні», тобто чітко 

відстежуються за своєю соціокультурною, психологічною, філософською й навіть 

біологічною сталістю – зокрема це «страх». Можна із упевненістю стверджувати, 

що перспективність такого підходу очевидна, адже, по-перше, перспективним 

виявиться й вивчення текстів з іншими комунікативними смислами-пристрастями, 

наприклад, коханням; по-друге, комунікативний смисл «страх» може виступати не 

основним у типології текстів, виокремлених на комунікативних засадах, а 

супроводжувати комунікативні смисли в текстах іншої інтенційної спрямованості; 

по-третє, неабиякий інтерес становитимуть дослідження з порівняльною метою, що 

залучать до аналізу психологію різних народів.  

Відповідно, художні тексти визнаються зразками пристрасного дискурсу, де 

базовим комунікативним смислом усього тексту постає певна пристрасть, у 

цьому разі – страх. Актуалізація комунікативного смислу здійснюється в процесі 
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комунікації автора (адресанта) й читача (адресата). І якщо суб’єктивність в її вияві 

в мовленнєвій діяльності є основною категорією лінгвістичної прагматики 

(Бацевич 2010; Степанов 2002), то консенсус інтенції й сприйняття суб’єктів 

комунікації (адресанта й адресата) дорівнює вдалій комунікації в межах 

пристрасного дискурсу жахів.  

Запропонований підхід до дослідження текстів пристрасного дискурсу 

відповідає вимогам застосування діяльнісного принципу в прагматиці. Як зазначає 

І. Сусов, саме лінгвістична прагматика бере до уваги соціально-комунікативну 

інтеракцію суб’єктів спілкування, враховуючи й поєднуючи у своєму аналізі мовні 

й позамовні чинники такого спілкування (Сусов 2009, с.40). Очевидно, що суб’єкт 

(автор) впливає на об’єкт (читача) з метою  

<…> досягнення конкретного результату, користуючись для цього певними способами і 

використовуючи потрібні засоби (інструменти). Суб’єктом рухає конкретний намір 

(інтенція) перетворення об’єкта. Кожна дія відбувається в межах певної ситуації (місце, 

час, обставини плину тощо), усвідомлення цієї ситуації суб’єктом, тобто за наявності 

фонових знань про світ, правила діяльності, плановий кінцевий результат тощо. 

Досягнення результату передбачає наявність мотиву, задуму, схеми дій, плану, стратегій, 

тактик та інших складників (Бацевич 2010, с. 35) [розрідження авторське – Я. С].  

Це положення потребує коментарів щодо його застосування для вивчення 

текстів жахів як зразків пристрасного дискурсу. Передусім постає питання про 

інтенцію суб’єкта й результат його впливу на об’єкт у процесі сприйняття тексту 

дискурсу жахів: звичайно, що автор не намагається вплинути на читача з наміром 

налякати. У разі, коли йдеться про пристрасний дискурс (жахів тощо), інтенція 

автора не має іншого пояснення, окрім психологічної природи переживання цієї 

пристрасті, тобто звернення до міждисциплінарних сфер (див. Розділ 1), тож маємо 

(що докладно описано в 1.1.) доведену психологами основну функцію страху – 

попереджувальну. Але одного біологічного складника замало, адже мовиться про 

людину, що мислить і переживає, тому філософські й соціокультурні чинники (див. 

1.2.) дають змогу говорити про культурно-естетичний, суспільно-політичний, 

релігійний та інші складники дискурсу жахів, особливо на сучасному етапі 

сприйняття таких текстів.  
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Пояснення також вимагають обставини спілкування автора й читача: як 

вказувалося вище, читач – це неозначена кількість осіб, які долучаються до 

комунікації з автором у різні часи й за різних обставин, тому й «ситуацій» безліч. 

Наприклад, можна з упевненістю говорити, що текст «Дракули» Б. Стокера (Stoker 

1897) у сприйнятті тогочасного читача абсолютно відрізняється від реакції 

сучасного адресата: сьогодні він швидше сприймається як культурний артефакт 

відповідного періоду розвитку дискурсу жахів, що став джерелом 

інтертекстуальності (хоча не виключені й особливо чутливі особистості, які досі 

мають сприйняття на рівні позаминулого сторіччя). Тому інтенція автора може 

полягати в дидактичній функції (наприклад, давні тексти релігійного спрямування 

в українській літературі (див. «Чорт зна що» Ю. Винничука) (Винничук 2004)), у 

функції саморефлексії (переживання «безпечних» емоцій), виховній функції 

(розвинення емпатії й емоційного інтелекту), естетичній функції (насолода від 

майстерності автора створити вигаданий світ мовними засобами).  

Смислотворення в дискурсі жахів відповідає інтенції автора виразити один 

або більше відтінків базового смислу з метою виконання однієї або кількох з 

перелічених функцій; смислосприйняття в дискурсі жахів – це процес 

декодування тексту з метою зрозуміти авторську інтенцію; воно культурно-

історично, соціально, індивідуально-психологічно й темпорально зумовлене. 

Обидва процеси є виявом суб’єктивності й діяльнісного принципу як категорій 

лінгвістичної прагматики. 

Способи й засоби втілення інтенції автора в процесі створення тексту жахів, а 

також стратегії і тактики актуалізації комунікативного смислу «страх» стали 

об’єктом нашого дослідження. Але перш ніж давати перелік і описувати їхні типи, 

узагальнимо риси, які, на нашу думку, має текст жахів як зразок пристрасного 

дискурсу. Ці тексти можна порівняти із мовленнєвими жанрами, які також 

транслюють комунікативний смисл, і, на зразок параметрів мовленнєвого жанру, 

виокремлених Т. Шмельовою (Шмелева 1997), виокремити такі їхні риси: 

 мають потенційно актуалізований комунікативний смисл – певна 

пристрасть (у нашому випадку – феномен страху); 
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 цей смисл потенційний і може бути актуалізований чи ні залежно від 

спільного соціокультурного, історичного й психологічного фону адресата й 

адресанта; 

 перебувають під впливом культурного тла на формування 

комунікативного смислу в процесі текстотворення, що дає змогу поділити тексти 

на конвенційні й неконвенційні; 

 психологічні засади переживання певної пристрасті людиною 

впливають на смислотворення й смислосприйняття; 

 комунікативний смисл тексту актуалізується за умов породження 

суб’єкт-суб’єктних пристрасних відношень у сприйнятті читача та інтенції автора; 

 комунікативний смисл тексту пристрасного дискурсу розгортається 

поступово і є складником комунікативних смислів одиниць нижчого рівня 

(Бацевич 2010); 

 інтенційність таких текстів спрямована на комунікацію на основі 

відповідного комунікативного смислу; 

 у текстах реалізуються комунікативні смисли культурного й духовно-

психологічного характеру (Ibidem), тому авторська інтенція може бути повчальна 

і / або естетична, і / або виховна, і / або саморефлексії; 

 реалізація інтерсуб’єктивності в текстах пристрасного дискурсу – це 

долучення учасників комунікації до вигаданого світу шляхом додавання власного 

розуміння певної пристрасті до загального і, навпаки, шляхом спільного 

переживання цієї пристрасті; 

 характеризуються комунікативною диспропорцією, тобто відсутністю 

зворотного зв’язку, наявністю одного адресанта й безлічі адресатів у часі й 

просторі, що може впливати на успішність комунікації. 

Суб’єкт-суб’єктні пристрасні відношення в тексті постають основою 

смислотворення в дискурсі жахів. Слід наголосити на розрізненні понять 

«суб’єктивність» і «суб’єктність» у прагматичному дослідженні тексту. Якщо 

суб’єктивність – це поняття рівня комунікації автор – читач, де текст – це канал 

комунікації, то суб’єктність, вважаємо, – це поняття рівня дискурсивного 
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простору, коли у світі пристрасного дискурсу, наприклад, жахів, відбувається поділ 

суб’єктів на суб’єкт-джерело страху й суб’єкт-реципієнт страху. Суб’єктність – це 

основа смислотворення будь-якого тексту художнього дискурсу, а за обставин його 

віднесеності до дискурсу пристрастей стає і основою текстотворення. Текстове 

втілення суб’єкт-суб’єктних пристрасних відношень – це спосіб побудови 

вигаданого світу дискурсу жахів, де розрізнення суб’єктів пристрасті – перший 

етап актуалізації комунікативного смислу «страх», а референція й номінація – це 

стратегії його мовного втілення.  

Суб’єкти в тексті жахів відповідно до їхньої участі в смислотворенні 

поділяємо на пристрасні (суб’єкт-джерело страху й суб’єкт-реципієнт страху) й 

супровідні; ідентифікація суб’єктів – механізм побудови онтології світу жахів. 

Супровідні суб’єкти в текстах жахів можуть виконувати допоміжну функцію в 

процесі створення атмосфери жаху, як, наприклад, відбувається, коли автор 

уводить до вигаданого світу текстів образи звірів (вовків, кажанів, змій, тарганів 

тощо), міфологійне поняття про яких має в європейській культурі негативну 

конотацію через асоціацію з потойбічними силами.  

Відповідно до обраної стратегії мовного втілення референції суб’єктів 

страхітливих відношень розрізняємо конвенційні й неконвенційні тексти жахів 

(див. 3.1. та Сазонова 2017 b). Тексти обох груп мають спільний дискурсивний 

простір у вимірі психологічного підґрунтя страшного, але відрізняються тим, що 

дискурсивний простір конвенційних текстів містить знання про соціокультурну й 

історичну пам’ять людини. Конвенційні тексти можуть бути легко порівняні й 

класифіковані залежно від того, дискурсивний простір якої культури вони 

презентують. Хоча конвенційні тексти можуть містити і такі елементи 

дискурсивного простору, що роблять комунікацію автор – читач невдалою через 

невисоку обізнаність читача з відповідним дискурсивним простором. Нековенційні 

ж тексти, навпаки, ґрунтуються на універсальному дискурсивному просторі 

психології страшного і, незважаючи на суб’єктивність створення, легко 

декодуються. 
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Суб’єкт-суб’єктні відношення як спосіб побудови вигаданого світу дискурсу 

жахів відбивають авторську інтенцію вираження комунікативного смислу «страх» 

у всьому його розмаїтті. Тому вважаємо за необхідне говорити про узагальнений 

базовий смисл, притаманний дискурсу жахів й усім зразкам дискурсу жахів, і про 

варіації такого смислу, що актуалізуються в кожному конкретному тексті з 

урахуванням різних позамовних чинників. Така попередня установка дозволяє 

враховувати індивідуальні, соціокультурні й історичні умови смислотворення у 

текстах та їхнє сприйняття. 

Текстове втілення суб’єкт-суб’єктних відношень дає нам змогу розрізнити 

такі варіації базового комунікативного смислу «страх»: 

 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); 

 за ментально-розумовими наслідками суб’єкт-суб’єктних відношень 

(страх-усвідомлення, страх-попередження / нагадування, страх-передбачення). 

Окремо слід пояснити виокремлення першої групи варіацій базового смислу 

«за модусом співіснування суб’єктів». До цієї групи відносимо варіації, що 

базуються на найбільш універсальному типі співіснування суб’єктів феномену 

страху, першопричинних обставинах появи страху, а саме страху трансгресії й 

біологічного страху смерті. У таких обставинах реципієнт страху усвідомлює межу 

між своїм і чужим світом, їхні взаємини в такому разі побудовані на бажанні 

реципієнта уникнути переслідування джерелом, аби не загинути або зберегти свою 

ідентичність. Наприклад, хвороба означає потенційне припинення існування 

індивіда чи групи; за інших причин (коли хвороба відходить на другий план, а 
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висуваються соціальні чинники) страх припинення існування навіюють 

представники інших культур, рас, цивілізацій; страх перед вічним коханням також 

ґрунтується на можливому змішуванні світу живих і мертвих; страх Божий – страх 

жити не за правилами моралі, порушення яких призведе до трансгресії у вигляді 

покарання Божого. Іншими словами, ця група варіацій базового смислу містить ті, 

що ґрунтуються на протиставленні свого й чужого світів. 

Пояснення потребує також розрізнення страху-благоговіння й страху Божого: 

у першому випадку маємо на увазі такі суб’єкт-суб’єктні відношення, коли 

реципієнт визнає існування, силу й зверхність іншої світобудови, що межує з 

повагою (тому ця варіація віднесена до групи супровідніх емоцій), у другому – 

суб’єкт-суб’єктні відношення побудовані на страху перед Богом за дії, за які 

реципієнт може бути покараний; це стабільний модус існування реципієнта страху 

в повчальних текстах, що проповідують небезпеку співпраці з Антихристом. 

Виокремлені варіації базового смислу можуть комбінуватися в текстах жахів за 

інтенцією автора. 

Пропоноване дослідження й ідеї щодо його реалізації хоча й нові, але 

з’явилися не на порожньому місці. До розуміння прагматики вираження феномену 

страху / загрози наближається у своїх розвідках П. Цап (Cap 2017), який у межах 

когнітивно-прагматичного підходу вивчає формування уявлення про загрозу в 

текстах політичного спрямування (американських і польських політиків). Він не 

використовує термін «комунікативний смисл», але впроваджує схожий підхід до 

вивчення політичних текстів. Як зазначає П. Цап, з метою виправдання агресивної 

політики діячі вдаються до формування віртуальної зовнішньої загрози у своїх 

промовах та інших текстах, застосовуючи три «стратегії проксимізації»: 

просторову, аксіологічну й часову. Усі ці стратегії дають змогу вибудувати межу 

між «своїм» і «чужим» світом або розумінням дійсності і сприяють живленню в 

слухача / читача страхів, у першу чергу ксенофобії (автор оперує поняттями 

«іноземний», «чужинний», «антагоністичний»).  

Ця теорія дотична до нашої розвідки смислотворення у текстах дискурсу 

жахів тим, що хоча й сконцентрована на формуванні лише одного аспекту 
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феномену страху (загрози), також спирається на широке психологічне й 

філософське підґрунтя сприйняття емоцій і розкриває саме уявлення про 

загрозливий суб’єкт, що відповідає нашим спробам розкрити сутність текстового 

втілення страшного суб’єкта. Важливим внеском автора вважаємо також розробку 

схеми сприйняття текстів із імпліцитно вираженими загрозливими суб’єктами. 

 

Підсумовуючи, іще раз наголосимо на основних теоретичних і методичних 

засадах представленого дослідження. Воно проведене в межах лінгвістичної 

прагматики, яка уможливлює максимальний зв’язок з іншими гуманітарними 

дисциплінами й напрямами мовознавства. Родовим змістовним початком 

комунікації в досліджуваних текстах вважаємо базовий комунікативний смисл 

«страх» у його варіаціях; цей смисл об’єднує будь-які зразки в пристрасний 

дискурс на основі універсальних психолого-філософських засад появи й 

переживання цього феномену людиною. Комунікація адресанта й адресата в 

дискурсі жахів здійснюється за допомогою тексту, який вважаємо каналом 

комунікації і її наслідком у дискурсі жахів, і спирається на суб’єктивність і 

діяльнісний принцип інтеракції в будь-якому дискурсі; текст у дискурсі жахів має 

набір особливих рис. Обґрунтовуючи поняття «дискурс жахів», спираємося на вже 

введене до наукового обігу поняття «дискурсивний простір», основними рисами 

якого вважають інтерактивність і здатність до самоструктуризації й 

самопородження під час смислотворення для експлуатації варіацій 

комунікативного смислу «страх». Основою смислотворення, основним способом 

побудови текстів жахів вважаємо суб’єктність, тобто суб’єкт-суб’єктні пристрасні 

відношення; однією зі стратегій утілення суб’єктності постають референція й 

номінація пристрасних суб’єктів у тексті жахів мовними засобами, що впливає на 

тип тексту й виражає одну або кілька варіацій базового комунікативного смислу 

(перелік варіацій див. вище). 
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2.2. Вигаданий світ дискурсу жахів і засади його втілення в текстовому 
вимірі 

 

У сучасному мовознавстві лише нещодавно сформувалася тенденція 

досліджувати текст як утілення можливого світу з урахуванням текстових 

жанрових характеристик, наприклад, жанру фентезі (серед інших зазначимо роботи 

О. Ковтун, М. Місник, С. Плотникової, Ц. Тодорова) (Ковтун 2007; Мисник 2006; 

Плотникова 1997; Тодоров 1997) або наукової фантастики (роботи О. Бочкової, 

О. Ємельянової, С. Лема, К. Фрумкіна, К. Менлава) (Бочкова 2006; Емельянова 

1995; Лем 2005; Фрумкин 2004; Manlove 1983). С. Плотникова вводить до обігу 

поняття аномального художнього світу, тобто «такого можливого світу, який 

організований на основі інших загальноструктурних принципів порівняно з 

«нашим» (звичайним) світом» (Плотникова 2005, с. 265).  

Аномальний художній світ текстів таких жанрів побудований за 

«аномальними» законами, проте він повторюваний і пізнаваний, більше того –  

відбитий не лише в текстах, а в цілих соціокульутрних практиках, які вчені 

прирівнюють до дискурсів. Так, дискурс, услід за В. Красних, можна розуміти як 

корпус текстів, зв’язаних змістовими критеріями, комунікативною й 

функціонально-цільовою спрямованістю й інтенційністю – коли вони 

сприймаються й ідентифікуються як частина певної соціокультурної, політичної чи 

ідеологічної практики; дискурс співвідноситься із закономірностями продукування 

текстів в етносі і визначається як комунікативний процес, зумовлений 

екстралінгвальними факторами (Красных 2001). Тексти в цьому разі розглядаються 

як зразки або екземпляри дискурсу жахів у широкому соціокультурному сенсі, а з 

лінгвістичного погляду вони презентують художній дискурс і відповідають усім 

його закономірностям (інколи вчені використовують термін фікційний дискурс, 

тобто дискурс художньої уяви автора (Сазонова 2012 а). До дискурсу жахів 

відносимо тексти, де тематизується страшне, тобто, за визначенням І. Смирнова, те, 

«що має справу з боротьбою двійників, з примусовою деідентифікацією 

особистості <…>, з вичерпністю окремого життя тощо» (Смирнов 2005, с. 207). 
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Особливості відбиття уяви автора в тексті ставали об’єктом дослідження 

багатьох учених, і результати окремих розвідок у теорії текстотворення можуть 

бути застосовані до аналізу дискурсу жахів. Наприклад, Ю. Шилков, розглядаючи 

співвідношення дійсності й фікції, висловлює думку про те, що вигаданий, або 

фікційний дискурс, до якого ми можемо віднести і дискурс жахів, має свої 

особливості творення:  

По-перше, яким чином план дійсності надає людині можливості для вимислу. По-друге, як 

вимисел, як людська здатність, реалізує ці можливості і «нав’язує» дійсності свої власні. 

По-третє, чим відрізняється фікційне знання від актуального, якщо правдоподібність 

фікційного дискурсу пов’язати з ознаками істини та неправди (Шилков 2002).  

Важливим є визнання цим дослідником специфічного характеру 

фантастичних фікцій, у нашому випадку – дискурсу жахів. Цей специфічний 

характер виявляється в різних символах, метафорах, семантико-синтаксичних 

комбінаціях, екстралінгвальних і ситуативних особливостях. Вигаданість, або 

фікційність, дискурсу жахів спирається на реальну природну емоцію – страх, яку, 

за задумом автора, повинен поділяти адресат. 

Дж. Р. Сьорль, розмірковуючи над потенційними можливостями створення 

художнього дискурсу, доходить висновку про те, що «…розповідь розповідей 

насправді являє собою специфічну мовну гру: щоб грати в неї, необхідний 

специфічний набір конвенцій, хоча ці конвенції не є семантичними правилами…» 

(Серль 1999). Одним із засобів створення таких конвенцій є «вигадана референція» 

(за Дж. Р. Сьорлем), за допомогою якої автор створює вигаданого персонажа, який, 

функціонуючи у фікційному художньому дискурсі, уже є реальним, і все це є 

конвенцією дійсної референції до вигаданого персонажа у фікційному дискурсі. 

Подібне твердження знаходимо й у філософів, наприклад, Р. Кісь (Кісь 2015, 

с. 1262) зазначає:  

Наша жива свідомість є тому первинною данністю, – тією першореальністю, яка 

уфундовує геть усі смисли, — і смисли речей, і смисли умоглядних конструктів, і смисли 

фантазмів, ба навіть і смисли «фіктивних» симулякрів… Ці останні хоча й поза-

референційні і не мають десиґніфікаційної сили, проте також можуть посідати свою 
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більш-менш увиразнену смислоносність та бути залученими у вибудову смислових світів 

саме яко необхідно включені у тотальну гру смислів.  

На нашу думку, така рефренційно-смислова взаємодія в процесі створення 

фікційного дискурсу жахів є однією з основних конвенцій, що продукує атмосферу 

жаху, наповнюючи вигаданий світ міфічними, нереальними, потойбічними 

об’єктами. У такий спосіб автор «домовляється» із читачем про правдоподібність 

розповіді й про те, «…наскільки горизонтальні конвенції вимислу руйнують 

вертикальні конвенції мовлення всерйоз» (Серль 1999). Уводимо в аналіз 

смислотворення поняття рефренційно-смислової взаємодії не лише на підставах 

теорії вигаданих світів, а й на феноменологічній у своїх засадах новій теорії 

сенсології Р. Кіся (Кісь 2013; 2015). Автор, зокрема, зауважує, що  

Новопосталі смисли та смислообрази (та кореференті з ними дійсні феномени <…>) мають 

властиву їм іманентну подвійну здатність <…> бути «втягненими» всередину актуальних 

смислових мереж, але й одразу ж «стягувати докупи» самосвідомість яко Цілість <…> 

(Кісь 2013, с. 2). 

Таке розуміння смислотворення дає змогу, по-перше, виразно й повно витлумачити 

актуалізацію комунікативного смислу «страх» як відбиття складного 

психоментального феномену; по-друге, підтверджує поділ смислів на базові та їхні 

варіації; по-третє, уможливлює дослідження «перетікання смислів» у разі 

відповідної авторської інтенції, а також пояснює появу текстів, так би мовити, 

помежового типу, наприклад, таких, де претинаються страх і гумор, страх і кохання 

тощо. Окремо слід наголосити на виокремленій Р. Кісем здатності смислових 

мереж «стягувати докупи самосвідомість», адже це і є основа сприйняття тексту, 

закладеної в ній авторської інтенції, база вдалої комунікації автора й читача. 

Філософська розвідка сенсу смислотворення Р. Кіся закладає і філософські 

підвалини поєднання в одному понятті об’єктів віддалено споріднених напрямів 

лінгвістики – смисл і референція. Але автор вказує на «смислоносність» і 

«смислонаповненість» суб’єкта, що ми спостерігаємо у будь-якій ситуації. У 

вигаданому світі жахів рефренти акцентовано смислоносні: у подальшому аналізі 

наводимо класифікацію референтів джерел та реципієнтів страху і типи рефренції 

суб’єктів-джерел страху, які вважаємо дискурсивно зумовленими й такими, що 
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впливають на актуалізацію тієї чи тієї варіації базового комунікативного смислу й 

розгортання тексту (мовне ж утілення референційно-смислової взаємодії 

залишається предметом конкретномовного аналізу). 

Так учені поставили перед дослідниками художнього тексту проблемне 

питання щодо способів і механізмів утілення авторської уяви мовними засобами, 

щодо співвідношення реальності й фікційності персонажів і правил, за якими вони 

діють у фікційному художньому дискурсі, щодо природи їхньої референції тощо. 

Загальнофілософською основою тлумачення такої проблематики слугує теорія 

можливих світів; вона ж дає й методологічну основу вивчення цих світів. 

Розвідки в царині філософії логіки (або пояснення філософських проблем 

засобами логіки) розширило й проблематику лінгвістичних досліджень, 

насамперед, завдяки введенню в обіг гуманітарних дисциплін поняття «можливий» 

світ. Як вказує Я. Хінтікка, «його можна інтерпретувати або як можливий стан 

справ, або як можливий напрямок розвитку подій» (Хинтикка 1980, с. 38). 

Проблематика дослідження названих світів включає в себе такі питання, як 

множинність цих світів, їхня альтернативність один одному і «реальному» світові, 

правдивість / хибність тверджень у можливому світі, референція об’єктів 

вигаданого світу та інші. Відповідно, лінгвістика тексту і логічна семантика 

використовує поняття можливого світу для дослідження мовного вираження 

суб’єктивно утворених або сприйнятих «можливих» дій, станів тощо, розуміння 

яких стає доступним лише у вимірах цих світів згідно з правилами їхнього 

існування і визнання істинності референції в їхніх межах: можливі світи можна 

потрактовувати як гіпотези або угоди, що висуваються на основі зміни якостей 

об’єктів фактичної реальності. Це світи, що будуються на основі вже наявних 

понять про реальний світ. «Можливий світ виникає як референційне відбиття 

існуючого світу, як його варіант, його трансформація» (Бразговская 2006, с. 91).  

Тобто можливий світ художнього дискурсу можна вважати таким, що існує 

паралельно зі світом реальним, і таким, що актуалізується кожного разу в процесі 

комунікації автора й читача, тобто текстосприйнятті. Незалежність виміру 

художнього дискурсу підкреслював і Ц. Тодоров, зауважуючи, що «літературний 
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дискурс не може бути істинним або хибним, він дійсний лише по відношенню до 

своїх власних передумов» (цит. за: Фролова 2012, с. 32). Л. Хвістек навіть пропонує 

визнати існування чотирьох рівноправних «дійсностей» – реальних речей, 

наукового пізнання, почуттів та емоцій і нашого уявлення, причому мови цих 

«дійсностей» різні (цит. за: Бразговская 2006).  

У цьому дослідженні спираємося на класифікацію можливих світів художніх 

текстів, запропоновану М. Райєн (Ryan 1991), в якій вигаданий світ, поруч із 

фактичним, альтернативним, світом глядача й персонажів, – це один із можливих 

світів тексту, де й представлена онтологія й ідеологія такого світу твору, сюжетна 

лінія й персонажі та відношення між ними. 

В. Квін, розробляючи теорію можливих світів, розрізнював їхню онтологію й 

ідеологію. Ідеологія, у розумінні В. Квіна, – це ідеї, що можуть бути виражені 

теорією значення, адже спочатку виокремлення онтології й ідеології стосувалося 

теорії значення в логіці й філософії: 

Якщо теорія задана [теорія значення – прим. наша – Я. С.], то один цікавий з погляду 

філософії її аспект, який ми можемо дослідити, – це її онтологія. Але ми також можемо 

дослідити її ідеологію (надавши гарного смислу поганому слову), тобто які ідеї можуть 

бути нею виражені? (Куайн 2003, с. 125).  

Як приклад В. Квін наводить існування простих чисел (тобто онтологію) в 

математиці, а «сума, корінь, раціональність, алгебраїчність та інше – це ідеологія, 

тобто те, що не має потреби мати онтологічну співвіднесеність» (Куайн 2003, 

с. 125). Подальші пояснення підводять самого В. Квіна до висновку, що ідеологія 

все ж таки стосується теорії референції.  

Ця ідея В. Квіна знайшла різні тлумачення (наприклад, погляди Я. Хінтікки й 

О. Печонкіна), які, незважаючи на різницю, мають спільне ядро: онтологія – 

об’єктивована й матеріалізована, ідеологія – абстрагована. О. Печонкін зазначає: 

«Слідом за В. Квіном під ідеологією ми розуміємо мову (дескриптивну 

термінологію), визнану в тій чи іншій «ідеологічній науковій спільноті» (Печенкин 

2001, с. 176); «Ідеологія – це мова, апарат наукового дослідження, що 

простягається, як правило, за межі пояснювальних ресурсів» (Ibidem, с. 193). 
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Визнаючи таким чином під ідеологією поняттєвий апарат окремої наукової теорії, 

О. Печонкін використовує поняття ідеології в дослідженні наукового дискурсу, а 

саме – як працювала «ідеологія нелінійних коливань» у ході дослідження цього 

фізичного феномену. Розуміння ідеології О. Печонкіним дає приклад її 

застосування для вивчення не загальнофілософських проблем побудови можливого 

світу, а більш конкретного різновиду дискурсу.  

У науковому дискурсі ідеологія міститься в парадигмі, яка, за Т. Куном (Кун 

1977), складається з символічних узагальнень, методів, цінностей і приписів, тобто 

засобів структурування наукової теорії або методології її дослідження. 

Застосування мови ідеології кероване інтуїцією дослідника або цілого наукового 

загалу, але важливим є те, що інтуїція сприяє розвитку правил побудови світу 

наукового дискурсу в межах дослідження певної наукової проблеми, виводячи її   

на нові горизонти. Унаслідок цього ідеологічне використання поняття допускає 

розмивання його змісту, що спричиняє появу його аналогів з таким самим 

терміном, які виходять за межі сфери первинного застосування (порівняймо 

«валентність» у хімії, «валентність» у лінгвістиці – приклад наш – Я. С.). 

«Продовженням цього процесу розмивання стає редуплікація поняття у вигляді 

лінгвістичних аналогів. По відношенню до автоколивань таким стала поява понять 

автохвилі й автоструктури» (Печенкин 2001, с. 191).  

Я. Хінтікка розумів ідею В. Квіна так: у можливому світі здатні поєднуватися 

феномени, що існують у реальному світі, й ті, що  

<…> невід’ємні від нашого способу поняттєвого освоювання світу і є частиною нашої 

концептуальної системи. <…> І мені здається, що можливі світи <…> належать більше до 

«ідеології», ніж до онтології. <…> Тому розрізнення «ідеології» й «онтології», що його 

здійснив В. Квін, більше не передбачає двох різних типів дослідження світу або двох 

різних видів сутностей, що існують в одному Всесвіті. Тепер воно більшою мірою 

позначає розрізнення об’єктів референції і деяких сторін нашого власного апарату 

здійснення референції (Хинтикка 1980, с. 80).  

Отже, ідея В. Квіна спонукає до роздумів про будову можливих світів. На 

нашу думку, обмеження можливого світу ідеологією не виправдане. Стосовно 

вигаданого світу текстів дискурсу жахів, зауважимо, що його онтологічний устрій 
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двоплановий: за домовленістю автора й читача він базується як на суб’єктах, діях, 

станах і відношеннях між суб’єктами, що «запозичені» з реального світу, так і на 

суб’єктах, діях, станах і відношеннях між суб’єктами, що відбивають феномен 

страху, закорінений у психології реальної людини. Тобто, на відміну, наприклад, 

від текстів наукової фантастики або фентезі, у вигаданому світі текстів жахів 

онтологія відповідає реальності, тому що корелює з дійсними засадами 

світоустрою і психології людини. Правда й те, що суб’єкт-джерело страху може 

бути вигаданим або міфічним (привид, зомбі, чорт та інше), але реальними 

залишаються засади сприйняття страшного, які впливають на дескрипції й 

модальність вигаданого світу.  

Також одним із правил існування вигаданого світу жахів визнаємо 

руйнування онтологічних засад реального світу, що спричинено спостеріганням 

реципієнтом «страшного» суб’єкта, але це не руйнує можливий світ дискурсу 

жахів, а навпаки, створює його. Тому, на нашу думку, швидше слід говорити про 

специфіку онтології вигаданого світу жахів, аніж обмежувати її ідеологією. Струс і 

руйнування онтологічних засад і вибудова нових важливі саме для читача, адже 

тільки тоді він розуміє різницю в устрої можливого й реального світів, порівнюючи 

їхню онтологію. 

На нашу думку, ідеологія В. Квіна в застосуванні до вигаданого світу 

дискурсу жахів допомагає пояснити, чому цей можливий світ страшний, адже він 

може складатися із нейтральних, на перший погляд, сутностей. Уявімо, що існує 

певний вигаданий світ пристрасного дискурсу: онтологічно вигаданий, він 

заселений відповідними суб’єктами (референційна специфічність поки що не 

важлива), які підкорюються визначеним умовам і законам співіснування згідно з 

типом пристрасті й комунікативного смислу, що цей дискурс актуалізує. Цей тип 

пристрасті й будемо вважати ідеологією (в розумінні В. Квіна), яку він виражає. 

Загалом, така ідея відповідає прагматично-комунікативному смислу, у нашому 

випадку – страху. Онтологія референтів ще не створює комунікативний смисл, а 

ідея, яку вони формують у своєму взаємозв’язку, важлива для комунікативної 

спрямованості тексту.  



134 

Можна знайти безліч прикладів, коли референція до апріорно страхітливих 

істот не виконує свою комунікативну функцію трансляції базового смислу «страх» 

і замість ідеології страху актуалізує, наприклад, смисл кохання, гумору чи сатири 

або дух пригод (наприклад, тексти «The Vampire Diaries» Л. Дж. Сміт (Smith 2010), 

«Practical Demonkeeping» К. Мура (Moore 1992), серії для школярів молодшого віку 

«Too Ghoul for School» (Strange 2007), «Місце для дракона» Ю. Винничука 

(Винничук 2015 d). Відповідно, такі тексти не можуть бути долучені до дискурсу 

жахів, і вони зазвичай належать до одного з інших типів пристрасного дискурсу. На 

підтримку цього висновку наведемо слова Я. Хінтікки, який говорив, що «суб’єкт 

може мати різні установки в різних світах» (Хинтикка 1980, с. 78), тому 

розрізнення вигаданих світів пристрасного дискурсу, вважаємо, відбувається не за 

онтологією, а за ідеологією. Також ідеологія вигаданого світу дає змогу 

структурувати ті суб’єкт-суб’єктні відношення, що сприяють актуалізації 

прагматично-комунікативного смислу «страх», та створити їхню типологію.  

Уведене у філософію розрізнення онтології й ідеології вигаданого світу дає 

підстави для обґрунтування таких засадничих понять та принципів у дослідженні 

текстів дискурсу жахів: 

 вигадані світи пристрасного дискурсу розрізняються за своєю 

ідеологією, тобто страх – це та ідея у вимірі теорії вигаданих світів, що виокремлює 

дискурс жахів з-поміж інших типів пристрасного дискурсу; поняття «ідеї» у 

філософському вимірі відповідає поняттю «комунікативний смисл» у 

прагматичному; 

 ідея страху стає основою розбудови поняттєвого апарату в межах цього 

типу дискурсу, що включає в себе суб’єкта-реципієнта страху, суб’єкта-джерело 

страху і суб’єкт-суб’єктні відношення; 

 ідеологія вигаданого світу страху дає змогу редуплікувати поняття, 

тому суто лексичні тонкощі вживання одиниць типу страх, жах, боязнь 

українською або fear, horror, fright тощо англійською не впливають на ідею як таку 

і на дослідження дискурсу жахів загалом; 
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 як онтологія, так й ідеологія вигаданого світу дискурсу жахів 

корелюють із реальним світом, що відповідає думці про те, що вигадані світи не 

будуються з нічого («так званий можливий світ мистецтва [літератури, 

образотворчого мистецтва, театру – уточнення наше – Я. С.] лежить у межах 

реальних світів. Вигадка оперує реальними світами так само, як і не-мистецтво [the 

nonfiction]» (Goodman 1988, c.104);  

 рефренційно-смислова взаємодія в текстах жахів уможливлює 

координацію онтології й ідеології вигаданого світу будь-якого тексту жахів, а 

також дає змогу продукувати й сприймати нові тексти у просторі дискурсу жахів; 

 онтологія вигаданого світу дискурсу жахів будується на парадигмі 

суб’єктів, тобто актуалізованих у текстах дискурсу жахів представників опозиції 

реципієнт VS джерело страху, причому особливу роль відіграє референція; 

вербалізація онтології залежить від лінгвальних та екстралінгвальних чинників. 

Доробок Н. Гудмена в упорядкуванні теорії можливих світів також містить 

роздуми над проблемою створення таких світів; учений виокремлює 5 основних 

способів: композиція й декомпозиція, навантаження, упорядкування, доповнення і 

деформація. При цьому сам автор наголошував, що ця класифікація не 

універсальна, вона презентує лише його уявлення про шляхи створення можливих 

світів, але вона відкрита для удосконалення. Припускаємо, що в побудові дискурсу 

жахів ці шляхи знаходять специфічне втілення. Наприклад, світ жахів 

компонується, коли суб’єкт ідентифікується як джерело страху протягом 

розгортання в тексті етапів його сприйняття реципієнтом у спосіб, описаний 

Н. Гудменом: «Така композиція або декомпозиція зазвичай створюється шляхом 

накладання ярликів: імен, предикатів, жестів, зображень та іншого. Наприклад, 

рознесені в часі події гуртуються під власним ім’ям або стають упізнаваними тому, 

що створюють живий чи неживий об’єкт» (Ibidem, с. 7-8). Інший спосіб композиції 

вигаданого світу – метафора: «наприклад, коли предикати, що позначають смакові 

відчуття, ужиті для позначення звуків, це може викликати ефект подвійної 

реорганізації, як пересортуючи нову сферу застосування, так і посилаючись на 

стару» (Ibidem, с. 8).  
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Інший шлях – навантаження – полягає в реорганізації рис об’єктів 

навколишнього світу або аспектів правил його функціонування залежно від 

пріоритетів. Застосування такого шляху побудови дискурсу жахів можливе, 

наприклад, якщо в тексті актуалізуються психоневротичні страхи, коли джерела 

страху існують лише в уяві реципієнта за викривленого сприйняття світу. Такий 

шлях створення вигаданого світу жахів, як упорядкування, необхідний для 

ідентифікації джерела страху та визначення його місця в онтологічній системі 

цього світу; доповнення, на нашу думку, супроводжує упорядкування, адже воно 

додає необхідного змісту й сприяє остаточній ідентифікації страхітливих об’єктів 

шляхом доповнення інформативного фону про них за допомогою атрибутів і 

предикатів. Деформація посідає особливе місце у створенні вигаданого світу 

дискурсу жахів, адже суб’єктивно обмежений світ переживання феномену може 

містити непередбачувані модифікації світів.  

В іншій праці Н. Гудмена (Goodman 1981) наведено ще одну систему 

способів створення можливих світів, яка також може бути застосована в аналізі 

будови онтології текстів жахів. За Н. Гудменом, таких способів три – «стирання», 

«розширення», «заглиблення». Наприклад, «заглиблення» вважаємо одним із 

традиційних способів змалювання простору в дискурсі жахів для створення 

страхітливого простору (опис анфілади кімнат у творі Е. А. По «The Masque of the 

Red Death» чи «The Black Cat» (Poe 1842; 1843), поступове заглиблення в які 

наближає героя до смерті). Або, скажімо, герой Г. Лавкрафта потрапляє до 

вигаданих зловісних світів шляхом просторових тунелів, які «розширюють» і 

фізичний простір його існування, і його свідомість (Lovecraft 1932). Цікавим 

виявляється той факт, що наведені способи конструювання можливих світів 

відповідають одному з психологічних аспектів стану страху – ефекту «тунельного 

сприйняття», коли людина в емоційному стані інтенсивного страху обмежена в 

мисленні і свободі вибору своєї поведінки.  

Розмірковуючи над шляхами створення можливих світів, Н. Гудмен 

застосовує поняття ідентифікації (див. також у 2.1., Розділах 3 та 4), зазначаючи, 

що «ідентифікація полягає в організації сутностей та типів. Ідентифікація або 
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сталість у якомусь світі – це ідентичність з огляду на те, що в межах цього світу 

вбачається як система» (Goodman 1988, с. 8). У вигаданому світі дискурсу жахів 

ідентифікація – це основний елемент творення онтології цього світу, адже 

реципієнт страху, а слідом або паралельно з ним і читач постійно співвідносять 

дескрипції джерела страху й супутніх суб’єктів, а також обставин переживання 

страху з відомими їм реальними суб’єктами й ситуаціями. Про цей механізм 

говорять дослідники саме художнього дискурсу, зокрема, слід згадати 

Г. Файхінґера (Vaihinger 1952), який зауважував, що вигаданий світ оповіді може 

будуватися, коментуватися й розумітися, наче він є реальністю у звичному сенсі 

цього слова, за допомогою удаваного вживання сполучника «якби». Із його 

допомогою кожного разу читач порівнює вигаданий світ та дійсність і оцінює 

реальність / нереальність фікційного (термін Ю. Шилкова) дискурсу. 

Ідентифікація суб’єкта або її неможливість відіграють ключову роль у 

класифікації джерела страху, це механізм побудови тексту жахів. У будь-якому 

пристрасному дискурсі, на нашу думку, організаційний елемент вигаданого світу – 

це класифікація суб’єктів як учасників пристрасних відношень; у дискурсі жахів – 

це розрізнення між суб’єктом-реципієнтом і суб’єктом джерелом страху. 

Ідентифікація джерела страху здійснюється в різні способи, які, у свою чергу, 

допомагають побудові вигаданого світу тексту жахів зокрема і створюють його 

онтологію. Ідентифікація ж реципієнта страху не має особливостей в дискурсі 

жахів. Важливим для організації світу Н. Гудмен вважає повтор, адже він 

закріплює експериментальне пізнання світу у вигляді досвіду ідентифікації. 

Загалом у дискурсі жахів розрізняємо три види повторів для ідентифікації суб’єктів 

дискурсу жахів: 

1) якщо цей повтор відбиває риси ідентифікованого суб’єкта, подібного 

до суб’єктів реального світу, класифікація не відбувається, цей суб’єкт 

зараховується до супутніх, але не пристрасних, або до реципієнтів страху; 

2) якщо повтор відбиває риси ідентифікованого суб’єкта, подібного до 

сталих у певній культурі страхітливих суб’єктів (міфічних істот тощо), 

класифікація відбувається на конвенційній основі; 
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3) якщо повтор не допомагає ідентифікації, класифікація відбувається на 

неконвенційній основі. Цей вид, коли суб’єкт-джерело страху не має здатності до 

ідентифікації і тому страшний, продуктивний на сучасному етапі творення 

дискурсу жахів. 

Але виникає запитання, хто саме ідентифікує суб’єкти, хто вибудовує 

опозицію реципієнт VS джерело страху? На відміну від ідентифікації в реальному 

світі, цей процес у тексті спричиняє дискусію щодо окремішності автора-людини, 

автора-адресанта, наратора, читача-адресата й читача-людини. Не заперечуючи 

вагомість такого поділу для лінгвістики тексту, зауважимо, що в межах 

прагматичного підходу до вивчення вигаданого світу дискурсу жахів суттєвою є 

ідея (комунікативний смисл у вимірах прагматики), екземпліфікована текстом. 

Комунікація цієї ідеї складає основу інтенції автора, одним із механізмів реалізації 

якої стає створення опозиції реципієнт VS джерело страху, коли вигаданий світ 

сприймається крізь призму свідомості реципієнта на основі суб’єкт-суб’єктних 

відношень. Комунікація автор – читач буде вважатися вдалою за умови 

ідеологічного збігу. Важливим вважаємо в такому разі визнати реципієнта страху 

«ідеологічним ретранслятором», тобто для читача страх у тексті дискурсу жахів 

починається і закінчується там, де і для реципієнта страху (емоційні ремінісценції 

та післясмак прочитання твору до уваги не беруться).  

Підсумовуючи розвідки вчених у теорії художнього дискурсу й теорії 

можливих світів, наголосимо на основних положеннях, що покладені в теоретичні 

й методологічні підвалини нашого дослідження: 

 світ текстів дискурсу жахів вигаданий і множинний. Його множинність 

простежується у кількох вимірах; 

 кожне прочитування продукує свій світ, тобто ця множинність 

суб’єктивно психологічно зумовлена й часо-просторово залежна; 

 сам текст має у своєму складі як мінімум два вигадані світи – до появи 

пристрасті і після неї; у межах тексту можливі також варіативні вигадані світи в 

аспекті перцепції різних суб’єктів; 
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 зважаючи на розвідки вчених щодо природи вигаданих світів, їхньої 

онтології й ідеології, висновковуємо, що ідеологія вигаданого світу зумовлює 

онтологію й закони співіснування суб’єктів відповідно до типу пристрасті і в 

комунікативному вимірі дорівнює смислу цілого тексту; 

 онтологія вигаданого світу дискурсу жахів двопланова, тобто поєднує 

систему суб’єктів і взаємин між ними в реальному світі й у вигаданому; 

 побудова онтології вигаданого світу дискурсу жахів базується на 

руйнуванні онтології реального світу; 

 створення онтології вигаданого світу відбувається шляхом 

ідентифікації суб’єктів і створення системи таких у цьому світі на основі 

референційно-смислової взаємодії. Шляхом повторів відбувається поділ суб’єктів 

на пристрасні й супутні, пристрасні своєю чергою поділяються на суб’єкти-

реципієнти страху й суб’єкти-джерела страху; 

 одним із елементів вигаданого світу текстів вважається фікційна 

референція. У межах світу жахів вона умовно «реальна», тобто правдива у 

створених обставинах. Дослідження вигаданого світу дискурсу жахів передбачає 

розрізнення й вивчення об’єктів референції і особливостей апарату її здійснення з 

урахуванням дескриптивних і модальних компонент; 

 вигаданий світ значною мірою символічний і потребує вільного 

«читання» цих символів адресантом, що впливає на смислосприйняття. Ця система 

символів і їхніх смислів є основою існування дискурсу жахів у різних проявах; 

 на семіо-наративному рівні перспективним є дослідження способів 

створення вигаданого світу дискурсу жахів з опорою на класифікації Н. Гудмена. 

 

2.3. Теорія вигаданих світів у лінгвопрагматичному вимірі. Референція в 
текстах жахів 

 

Історія вивчення референції в мові ілюструє органічний процес розвитку й 

взаємовпливу ідей у гуманітарних науках. Так, отримавши свій початок у 

формальній логіці в середині ХХ сторіччя (Р. Карнап, Дж. Мілль, Б. Рассел, 
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Г. Фреге та інші) (Карнап 1947; Милль 2011; Rassell 1905; Рассел 1999; 2000; Фреге 

1977; 2000), у лінгвістиці дослідження референції спрямовується на її логіко-

семантичні й, пізніше, логіко-синтаксичні основи, тобто на семантику іменних 

груп, що здатні здійснювати референцію, і на пропозитивну основу речення 

(Н. Арутюнова, О. Падучева, О. Шмельов та їхні послідовники) (Арутюнова 1977; 

1982; 1999; Падучева 1983; 2002; 2010; Шмельов 2002).  

Дискурсивний підхід, який домінує в сучасній лінгвістиці (С. Кріпке, 

О. Ревзіна, П. Стросон, Дж. Сьорль, Я. Хінтікка та інші) (Крипке 1982; Ревзина, 

Шрейдер 1979; Стросон 1982 a, 1982 b; Серль 1999; Хинтикка 1980), дає змогу 

мовознавцям сфокусуватися не на референції в межах окремого речення, а на 

референції в межах тексту (усного або письмового) (Мамай 2013), що змушує взяти 

до уваги характеристики адресанта й адресата, інтенцію та ситуативне оточення 

породження або сприйняття тексту, модальність і модус висловлювання. Ідеї 

прагматики надають дослідженням референції ще більшої актуальності, що 

зазначають учені, вказуючи на системні проблеми, які вимагають уваги лінгвістів, 

як то: «дослідження співвідношення референції, значення і смислу; вияв залежності 

висловлювань від доречності вживання певних імен та іменних груп» (Бацевич 

2010, с. 116) та інші, серед яких ті, що безпосередньо окреслюють проблематику 

аналізу в нашій роботі, а саме – вивчення референції «можливих світів» дискурсу 

жахів і аналіз референційно-смислової взаємодії. Суб’єктивність як засадничий 

принцип прагматичних досліджень дає змогу сконцентруватися на тому, що об’єкт 

референції існує як результат суб’єктивного опрацювання свідомістю адресанта й 

адресата текстів, а вигадана дійсність існує як уявлення людини про можливий 

світ; суб’єктність же дає змогу сфокусуватися на тих відношеннях суб’єктів, що 

будують текст, який транслює комунікативний смисл «страх». 

Аналіз референції у вигаданому світі (світі текстів жахів у цьому 

дослідженні) стає здійсненним тільки з урахуванням одного із засадничих 

принципів розуміння можливих світів – принципу поділу на дескриптивну й 

модальну компоненти цього світу та об’єктів, що в ньому існують. Я. Хінтікка 

розмежовував їх таким чином:  
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Часто спосіб використання того чи того поняття можна проаналізувати, констатуючи 

спочатку, що за допомогою цього поняття зображується один або кілька можливих станів 

справ (можливих напрямків розвитку справ), а потім щось висловити з цього приводу. 

Наприклад, можна висловити схвалення або несхвалення стану справ, який розглядається, 

кваліфікувати його реалізацію як фізично неможливу, стверджувати, що він має місце, 

тощо» (Хинтикка 1980, с. 38).  

Як приклади модальних компонент учений наводить такі поняття, як «надія», 

«віра», «очікування», «бажання» тощо, які «релятивуються» стосовно  об’єкта 

вигаданого світу. Що ж до дескриптивних компонентів Н. Парасин (Парасин 

2014 b) зауважує: «Отримуючи автономне словесне оформлення, якість не набуває 

абсолютної об’єктивної самостійності й продовжує перебувати в полі семантичних, 

асоціативних, граматичних та інших вимог іменника, який первинно виконує 

функцію референта як предметних, так і атрибутивних уявлень». У подальшому 

аналізі автор ромірковує над взаємною семантичною мотивацією ознаки й явища, 

яке вона характеризує; результатом цієї взаємодії вважається перцептивний 

прототип «як висхідна від проблем категорізації» (Парасин 2014 b).  

Розуміння поділу вигаданого світу текстів жахів на дескриптивну й модальну 

компоненти спонукають до аналізу таких аспектів: 

 у текстах жахів дескриптивна й модальна компоненти вагомі для 

розрізнення джерела страху й реципієнта, особливо у випадках, коли дескрипція не 

прозора, модальність остаточно кваліфікує суб’єкти як протилежні за ознакою 

джерело-реципієнт; 

 дескриптивна й модальна компоненти впливають на референцію 

суб’єктів-джерел страху, а саме: дескрипції – це складник референції, модальність 

кваліфікує цей суб’єкт як страшний; шляхи реалізації обох компонент впливають 

на смислотворення й смислосприйняття та успішність комунікації автора й читача 

в цілому. Для лінгвістичного дослідження важливим постає акцент на здатності 

кожної окремої мови вербалізувати дескрипції об’єктів вигаданого світу, що 

потребує поєднання посилання на існуючий світ та засоби його вербалізації і 

можливий світ, що його малює уява й інтенція автора. Також невід’ємним 

складником дослідження вважаємо таксономію модальностей та засобів вираження 
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суб’єктивного сприйняття страхітливого суб’єкта через призму свідомості 

реципієнта; 

 розрізнення вказаних компонентів необхідне й для структурування 

текстів дискурсу жахів, адже дескрипція вигаданого світу важлива й достатня лише 

до тої міри, коли вигаданий світ ще не пристрасний, а перехід у текстотворенні до 

побудови саме пристрасного дискурсу вимагає модалізації (див. 1.3.), тобто 

перетворення тексту на суб’єктивне утворення відповідно до інтенції автора, яке 

сприйняте читачем як зразок відбиття феномену страху в мовний спосіб. 

Гіпотетично можна передбачити, що дискурс жахів існує у вимірах двох 

неоднорідних можливих світів – співвідносному з дійсністю (нейтральному) та 

суб’єктивно психологічно обмеженому феноменом страху: перший – це вигаданий 

світ тексту до модалізації, другий – після неї.  

 з огляду на те, що це дослідження проводиться в межах лінгвістичної 

прагматики, аналіз взаємодії дескриптивної й модальної компоненти референції у 

вигаданому світі дискурсу жахів допоможе у виокремленні й обґрунтуванні 

варіацій базового комунікативного смислу, що їх актуалізують тексти, а також у 

розумінні механізмів розрізнення пристрасних суб’єктів. 

Системну організацію вигаданих світів відзначає і Н. Гудмен, наслідком чого 

стала розробка символічної системи «версії світу» (Goodman 1981; 1988). 

Важливою характеристикою такої системи вчений вважав те, що система символів 

повинна бути зрозумілою як творцю цієї версії світу, так і тому, хто її сприймає. 

Але новий світ не можна побудувати з нічого, він може бути створений тільки зі 

старих світів, отже, і референція, вербалізуючись, користується маркерами старого 

світу, звичними для читача, релевантними «зразками» і «ярликами». Спираючись 

на прагматичний підхід до розуміння версій світу, Н. Гудмен приділяє особливу 

увагу дослідженню референції у вигаданому світі й розробляє власну систему 

символів, яку складають різноманітні види референції – вербальна, візуалізована, 

описи, цитації та інше, але загалом усі вони можуть бути поділені на два класи – 

екземпліфікація й денотація (перша – за допомогою «зразків», друга – за 

допомогою «ярликів») (Goodman 1988). У свою чергу, денотація може бути 
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вербальною, тобто іменуватися, бути вираженою через предикацію, опис тощо; 

вона може бути прямою або метафоричною (Чайка 2009, с. 42). Екземпліфікація 

теж може бути виражена вербально, але, навпаки, за допомогою певного зразка 

повертає референцію від того, що позначається: тобто якісні показники, 

просторово-темпоральні відношення тощо, які є зразком об’єкта, здійснюють 

референцію. Екземпліфікація передусім застосовується для аналізу референції 

неіснуючих сутностей, тобто здійснюється, у термінах Н. Гудмена, «фіктивна 

референція», не в сенсі «несправжня», а в тому розумінні, що відноситься до 

фіктивних сутностей або сутностей світу мистецтва. Також Н. Гудмен уводить 

поняття метафоричної референції, яка своєю чергою може бути й денотацією, й 

екземпліфікацією, а також поняття складної референції, що знаходить вираження в 

референційних ланцюжках.  

Система символів версії світу і референція розглядається Н. Гудменом з двох 

позицій: з одного боку, він говорить про символи в межах, наприклад, художнього 

тексту, з другого, – вважає цілий мистецький об’єкт символом:  

У першу чергу, сум, що його виражає вірш або картина, на мою думку, міститься в ній. 

Радше метафорично, ніж у прямому сенсі, тобто вірш або картина, що виражає сум, 

(метафорично) сумна. По-друге, я вважаю, що так звані внутрішні стилістичні риси твору 

мистецтва не просто належать йому, а знаходяться серед тих притаманних рис, що явно 

демонструються, висуваються, екземпліфікуються (Goodman 1988, с. 31-32).  

З таким підходом важко не погодитися, коли дослідження стосується текстів 

дискурсу жахів, який об’єднує ці тексти в систему, що входить до більшої системи 

пристрасного дискурсу: «те, що текст говорить або виражає – це властивість 

тексту, а не чогось іншого; з другого боку, якості цього тексту не замкнені в ньому, 

а відносять його до інших текстів із такими самими якостями» (Ibidem, с. 30). Тож 

можна зробити висновок, що текст жахів у семіотичному вимірі – це зразок 

дискурсу, який виражає ідею страху, що можуть нести в собі й інші зразки цього 

дискурсу (фільми, зображення, культурні заходи та ін.). 

Хоча розвиток сучасного напряму дослідження референції ніяким чином не 

заперечує висновки попередників, він дає змогу окреслити нові перспективні 

напрями чи проблемні питання в межах тих підходів, що існують. Однією з таких 
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проблем стала природа й механізми референції в художньому дискурсі. Як 

зазначено в одному зі словників, «художній дискурс – фікційний дискурс, при 

цьому під фікційністю літератури розуміють не стільки вигаданість референтів, про 

які йде мова в тексті, скільки якість самого дискурсу – його здатність до художньої 

репрезентації і, відповідно, до вимислотворення» (Поэтика 2008, с. 42). З огляду на 

сприйняття тексту як акту комунікації в межах дискурсивного підходу були 

зроблені спроби застосувати теорію мовленнєвих актів до зразків художнього 

дискурсу. Наприклад, В. Ізер (Изер 1997) розробив теорію «актів, що створюють 

вимисел»: за допомогою цих непрямих мовленнєвих актів адресант описує певний 

стан справ; на відміну від репрезентативів у нехудожньому мовленні, їхня 

орієнтація спрямована від висловлювання до дійсності, вони декларують цей стан 

справ реальним і тим самим роблять його реальним.  

Серед питань, що потребують уточнення, учені вказують на співвідношення 

тексту як вигаданого світу й істинності висловлювання (Каюров 2005), референцію 

об’єктів, які не існують у реальності (Арутюнова 1982; 1987; 1999; Иванова 2008; 

Имеретинская 2002; Клюев 2000; 2002), інтенцію автора й декодування референції 

адресатом (Бразговская 2006; 2014), що може впливати на міру відповідності світів 

автора, читача і тексту як зразка дискурсу (Йокояма 2005; Потемкин 1994), різні 

номінації одного й того самого об’єкта референції, що вибудовуються в 

кореферентні ланцюжки, в яких логічні й семантичні збої спричиняють 

референтний конфлікт (Кибрик 1983), особливості референції в різних жанрах 

художнього дискурсу, наприклад, фентезі, казка, містика (Селіванова 2002; 

Смирнова 1988) та інші.  

Сучасний стан дослідження референції саме в художньому дискурсі свідчить 

про ще не сталу термінологічну систему. Наприклад, О. Селіванова, аналізуючи 

підходи до прагматичного дослідження тексту, зауважує: 

суб’єктивність співвідношення дійсності з усіма сторонами дискурсу відповідає думці, яка 

була неодноразово висловлювана лінгвістами й логіками про імітовану референцію тексту, 

її модельність, гіпотетичність, перетвореність, так звану псевдореференцію або «удавану» 

референцію (Р. Фаулер, Дж. Сьорль, П. Рікер, Р. Барт, Р. Карнап, Ю. Степанов, 

О. Воробйова та інші) (Селіванова 2002, с. 226). 
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Інші дослідники вживають терміни «така, що натякає» (Миловидов 2016) 

«фіктивні референти» (Бразговская 2006), «трансцендентні, або гіпотетичні, 

референти» (Арутюнова 1982). Такий спектр синонімічних термінів у визначенні 

референції в художньому тексті вказує, перш за все, на те, що сучасний етап 

аналізу цього явища можна вважати пошуковим. З другого боку, учені одностайно 

вказують на те, що неіснуючий об’єкт, до якого здійснюється референція, усе ж 

таки існує, оскільки стає предметом висловлювання, «референція до гіпотетичних 

об’єктів втілює те, що не існує, в існуючу буттєву форму: фіктивні об’єкти 

починають виступати складниками так званих «можливих світів» (Бразговская 

2006, с. 89-90).  

Незважаючи на спільне розуміння явища, учені дають дещо відмінні 

дефініції референції. Наприклад, О. Фролова пише: «Відбиття позамовної дійсності 

отримало назву референції» (Фролова 2012, с. 5). «У сучасній лінгвістиці 

референцію розуміють як віднесеність актуалізованих (включених до мовлення) 

імен, іменних виразів (іменних груп) або їхніх еквівалентів до об’єктів дійсності 

(референтів, денотатів)» (Ibidem, с. 7). О. Селіванова кваліфікує референцію як 

«відношення мовленнєвих одиниць до позначених ними об’єктів дійсності» 

(Селіванова 2008, с. 77), а далі уточнює, що «такі об’єкти можуть належати як до 

реального, так і до уявного (модельного, алюзивного) світу. О. Бразговська 

визначає лінгвістичну референцію як відношення імені до об’єкта, який називають, 

як процедуру співвідношення знака з цим об’єктом і як інструмент актуалізації 

світу, у процесі якого досягається мета референції – відбиття об’єкта в мові, тобто 

номінація (Бразговская 2006). Зважаючи на прагматичні тенденції в дослідженні 

референції, вважаємо тлумачення О. Бразговської більш універсальним і таким, що 

відповідає методологічним основам нашого дослідження.  

В обраному визначенні окремої уваги заслуговує розуміння референції як 

інструмента актуалізації світу, тобто як засобу створення його онтології, як такого, 

що робить дійсним будь-який світ, навіть вигаданий світ художнього дискурсу, для 

дослідження якого в сучасній філософії, а потім і мовознавстві, активно 

розробляється теорія можливих світів: можливий світ – це «не метафізичне 
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уявлення про потойбічний, нереальний світ, а <…> теоретико-пізнавальний 

прийом для більш повного й адекватного опису реального світу» (Целищев 1977, 

с. 37, 41).  

Референція в художньому дискурсі вважається одним із пріоритетних 

механізмів, який дозволяє не лише створювати текст, а й сприймати його та 

постійно відроджувати. О. Бразговська зазначає: 

будь-який текст / корпус текстів розглядається нами як наслідок і гранична одиниця 

мовного відбиття світу – світу «можливого» відносно того, що існує. Засоби референції 

лежать в основі будь-яких стратегій текстотворення і, відповідно, можуть виступати як 

критерії істинності інтерпретаційного опису» (Бразговская 2006, с. 8).  

У роботах із дослідження референції в межах художнього дискурсу також 

були визначені й інші її характерні риси. П. Каюров вважає вербалізацію атрибутів 

об’єкта референції не менш важливими, ніж саму референцію: «Автор художнього 

висловлювання, удаючи, що вказує на певний об’єкт, створює його, тобто вказує на 

всі його якості як на даність, коли вони виникають одночасно з їхнім описом» 

(Каюров 2005, с. 12); на важливість характеризувального вживання мовних знаків 

вказує і О. Бразговська, коли пропонує застосовувати референційний вимір і до 

відношення між знаками й «станом речей» (порівн. з дескрипціями Б. Рассела і 

його розрізненням знання на основі знайомства й за описом). Н. Смирнова 

(Смирнова 2014) виокремлює іншу рису референції – її розщепленість, тобто 

співвіднесеність референції з реальним світом і зі світом твору, і хоча її 

дослідження присвячене референції антропонімів, висновки автора можна вважати 

універсальними, адже творення вигаданих світів відбувається за моделями 

реального світу й з опорою на його когнітивне пізнання. Крім того, спосіб 

референції прагматично зумовлений і залежить від обсягу знань адресанта й 

адресата, що формується, звичайно ж, у реальному світі. 

Базовим принципом, що впливає на вибір засобів номінації суб’єктів-джерел 

страху, вважаємо те, що жодна мова світу не може повністю забезпечити творчі 

потреби людини, тому вона вдається до оперування наявними в системі засобами. 

Таким чином відбувається подвійна перебудова: як створення світів починається з 
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перебудови вже існуючих, так і мова переналаштовується на нові потреби й 

виклики. Про особливості номінації в художньому дискурсі йдеться, наприклад, у 

роботі О. Бразговської, яка зазначає: 

результат пізнання «об’єктів» не закріплюється у формі адекватних вербальних означень, 

оскільки: а) усі людські мови (включаючи мови науки й мистецтва) не мають абсолютної 

сили означування; і б) означування й іменування таких речей завжди відбувається лише 

через наше тут-і-зараз уявлення про їхні характеристики. Звідси єдиним виходом у 

пізнанні світу стає необхідність іти до іменування його сутностей опосередкованим 

шляхом (Бразговская 2006, с. 33-34).  

О. Бразговська вказує на первинну роль референції у процесі породження 

текстів, виокремлюючи референційні засади текстотворення:  

Будь-який текст існує як «можливий світ», або наслідок референційного відбиття 

існуючого; інструментами відбиття дійсності є знаки нашої мови (імена й предикати в 

семантичній категоризації; індекси, ікони й символи – в семіотичній), різного роду мови 

зображення – а) реалістичні й номіналістичні, що відповідають уявленням про онтологічні 

засади устрою нашого світу; б) природні й штучні (формальні, що відтворюють структуру 

природних; авторські, або створені для актуалізації вигаданих текстових світів), усі 

інструменти наративу (Ibidem, с. 164).  

На думку вченої, на етапі, що передує номінації об’єкта в художньому 

дискурсі, автор для створення вигаданих світів відбирає референти з іншою, ніж 

об’єкти реального світу, онтологічною природою. Наступним кроком має бути 

уникання «повної ідентифікації знака й відображуваного референта із 

застосуванням дескрипції різного ступеня означеності» і руйнування конвенційних 

зв’язків, попередньо заданих мовою, між іменами й предикатами, тобто 

використовування таких можливостей мови, які дадуть їй змогу стати основним 

інструментом створення нового світу: 

Це може бути: а) авторська стилістична модифікація природної мови, що вже існує 

(ідіостиль); б) мова, створена на базі природної шляхом її семантико-граматичних 

модифікацій. Така мова <…> стає універсальним інструментом створення нового світу, що 

не має мовних меж; в) абсолютно нова авторська мова для вигаданого світу <…> 

Дж. Р. Толкієна і Х. Борхеса (Ibidem, с. 133-134).  
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Зважаючи на стислий огляд проблеми референції в художньому дискурсі, 

можемо зробити проміжні висновки, що стануть основою більш детального аналізу 

референції в текстах дискурсу жахів. 

1) Як робочу дефініцію референції використовуємо визначення, 

сформульоване за тлумаченнями О. Бразговської, що включає три основні 

складники: відношення імені до об’єкта, який називають; процедура співвіднесення 

знака з цим об’єктом; інструмент актуалізації світу, у процесі якого досягається 

мета референції – відбиття об’єкта в мові, тобто номінація. 

2) Референція – це засіб створення онтології вигаданого світу в межах 

текстів художнього дискурсу як теоретико-пізнавального прийому для більш 

повного й адекватного опису реального світу. 

3) Визнаємо вигаданий світ текстів художнього дискурсу як суб’єктивно 

утворений і реальний за умови його актуалізації в процесі смислотворення й 

смислосприйняття; під час актуалізації вигаданий світ тексту (або корпусу текстів, 

об’єднаних структурними й інтенційними рисами) реалізує свою систему правил і 

умовностей, згідно з якими об’єкти референції існують. 

4) Референція в художньому дискурсі, як і в реальному світі, спирається 

на сформований емоційний та інтелектуальний досвід адресанта й адресата та на 

когнітивні моделі реального світу. 

5) На цьому базуються вже виокремлені дослідниками особливості 

референції в художньому дискурсі – розщепленість і поєднання з дескрипціями. 

6) Автор у процесі обрання засобів номінації суб’єктів (джерел страху 

зокрема) стикається з нестачею засобів у системі мови, адже побудова онтології 

страшного вигаданого світу потребує актуалізації таких дескрипцій джерела 

страху, які максимально зруйнують конвенційні зв’язки звичної онтології. Саме 

цей висновок становить науковий інтерес з погляду аналізу впливу такого 

омовлення на актуалізацію базового комунікативного смислу тексту та появу його 

варіацій. 
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2.4. Дескриптивна й модальна компоненти в основі референції 

страшного. Суб’єкти-джерела страху VS суб’єкти-реципієнти страху 

 

У реальному світі, який нас оточує, виокремлюють такі об’єкти з різним 

онтологічним статусом: дискретні об’єкти, підвладні емпіричному спостереженню; 

дискретні об’єкти, що відбиті у свідомості й існують у вигляді уявлень; 

недискретні атрибути вище перелічених об’єктів, або непредметні об’єкти 

(Бразговская 2006). Референція в художньому дискурсі залежить від інтенції 

автора, тобто його задум і наміри зумовлюють вибір референтів, засоби їхнього 

вираження тощо, але цей процес не вважається абсолютно суб’єктивним і 

незалежним, адже значною мірою він умотивований традиціями культури, 

обставинами, психологічними чинниками, традиціями жанру та іншими 

екстралінгвальними чинниками. 

Якщо особливий статус референції в художньому дискурсі вже не викликає 

сумнівів у мовознавців, то на внутрішньо жанрову специфіку референції звертають 

увагу тільки окремі дослідники. Натяки на її особливість знаходимо в 

О. Селіванової (Селіванова 2002) та в І. Смирнова (Смирнов 2001); останній 

стверджує, що вплив інтенції автора й позамовної дійсності робить тексти 

зумовленими: «художні тексти може поєднувати в групу та реальність, на яку вони 

спроектовані, – релігійна, наукова, філософська, етична, політична, історична 

тощо» (Ibidem, с. 249).  

На особливу увагу заслуговує висловлена І. Смирновим думка про те, що 

деякі типи словесної творчості (героїчна, сатирична, ідилічна, гротескна, комічна й 

трагічна) виникли завдяки специфіці референтного змісту літератури, яка 

складається з референтів-об’єктів і референтів-суб’єктів і визначається їхнім 

статусом відносно один одного. Гадаємо, що до списку типів словесної творчості 

І. Смирнова можна додати й літературу жахів, неоднорідну за формами й жанрами, 

але чітко зумовлену естетичною інтенцією та психолого-емотивною основою 

смислотворення й смислосприйняття. 
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Л. Куриляк, одна з небагатьох, хто звертається до дослідження 

текстотвірного потенціалу референції, зауважує: 

для художніх текстів характерні різноаспектні асоціативно-образні, оцінні репрезентації 

об’єктів, оскільки їх інформаційно-комунікативний простір є креативним утворенням, 

передбачає цілісну, завершену, індивідуально-авторську інтерпретацію референта 

художньої дійсності. Матеріал дослідження дає підстави виділяти такі типові об’єкти 

представлення: а) одиничні референти – ключові образи (ліричний суб’єкт, головний 

персонаж, дійова особа, “я-наратор”, “я-репрезентатор”); б) неодиничні референти 

(ситуативний об’єкт нарації, фрагментарний образ, предмет дискутування); в) складні 

денотати (комунікативні ситуації) (Куриляк 2004, с. 10) [виокремлення автора – Я. С.].  

Дослідження референції в текстах дискурсу жахів акцентоване на вибудові не 

змістовного, а пристрасного компонента тексту, що базується на психологічних 

засадах і вимагає, на нашу думку, іншого підходу. Тож, зважаючи на такі 

передумови аналізу, виокремимо об’єкти репрезентації, референція яких 

безпосередньо впливає на смислотворення й смислосприйняття дискурсу жахів, а 

саме – суб’єкт-реципієнт страху і суб’єкт-джерело страху (терміни наші – Я.С.). 

Перший – це реальна особа або група осіб, що переживають негативні емоції, 

пов’язані з феноменом страху, у процесі взаємодії з другим – суб’єктом-джерелом 

страху – аномальною реальною або ірреальною особою чи неособою (групою 

таких), яка своїми зовнішніми рисами, поведінкою, намірами тощо сприймається 

як загрозлива для самоідентифікації, добробуту, здоров’я чи життя людини; це 

активний суб’єкт, який діє з наміром завдати шкоди суб’єкту-реципієнтові страху. 

Дескриптивна й модальна компоненти референції суб’єкта-джерела страху 

дають змогу не лише класифікувати суб’єкт, а й роблять референцію максимально 

повною. Зауважимо, що поділ осіб на реальні / ірреальні у визначенні суб’єкта-

реципієнта й суб’єкта-джерела страху означають реальність чи нереальність у 

вигаданому світі тексту, а не у світі автора й читача. Такий підхід не суперечить 

класифікації Л. Куриляк, адже одиничні референти можуть бути і суб’єктом-

джерелом, і суб’єктом-реципієнтом страху. Аномальність суб’єкта-джерела страху 

– ключова дескриптивна компонента референції страшного (див. 2.5. детальніше). 
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Смислотворення і референція як його основа в дискурсі жахів відбувається 

на основі індивідуально-суб’єктивних переживань негативних емоцій у реальному 

світі, що пов’язані з психологічним феноменом страху, з метою породження 

відповідної емпатії від читача або з повчальною метою. На нашу думку, створення 

атмосфери жаху жодним чином не може бути вмотивоване інтенцією автора дійсно 

налякати адресанта або забезпечити для нього естетичну насолоду від переживання 

негативних емоцій. В узагальненому вигляді індивідуальний досвід переживання 

страху – це об’єкт дослідження психології, та все ж для розуміння смислотвірних 

потенцій референції суб’єктів-джерел страху неможливо обійти психологічні 

основи цього феномену.  

Пристрасність текстів жахів потребує такого суб’єкта-джерела страху, який 

би відповідав загальнолюдському розумінню страшного, а також розцінювався як 

потенційно загрозливий. У цьому разі узагальнено-повчального смислу, що 

передають імена типу чорт, диявол, відьма, недостатньо для такої авторської 

інтенції, адже вони повчають, але не жахають, принаймні на сучасному етапі 

смислосприйняття. Виникає потреба у створенні вигаданого світу, у який би 

«повірив» читач і який втілюється в ситуаціях, коли автор імітує реальні події, де 

суб’єкт-реципієнт страху переживає вплив суб’єкта-джерела страху. Досліджуючи 

референцію як явище, І. Шатуновський уводить в обіг поняття «обсягу сфери 

буття» і розподіляє речення на такі, що «повідомляють про існування у фрагменті 

світу», і такі, що «повідомляють про існування світу в цілому» (Шатуновский 1996, 

c. 154). В останньому випадку імена нереферентні, оскільки вони вжиті в 

узагальненому сенсі і не вказують на конкретний об’єкт; таке вживання імен не є 

об’єктом нашого наукового аналізу через вживаність схожих висловлювань у будь-

якому дискурсі. Запропонована І. Шатуновським класифікація спонукає до 

подальших роздумів про особливості референції саме в текстах жахів. Так, у межах 

текстів жаху відбувається звуження обсягу сфери буття суб’єкта, він починає 

існувати лише у фрагменті світу (фрагмент тексту жахів, змістовно організований і 

завершений), а сам суб’єкт-джерело страху стає референтним і вербалізується 

широкою палітрою імен та іменних груп.  
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Суб’єкт-джерело страху в цьому типі текстів може не мати відповідника в 

дійсності, на відміну від текстів інших жанрів, де такими суб’єктами виступають 

люди, наприклад, злочинці в детективах (чи інші зловмисники). У цьому сенсі 

тексти жахів являють собою такий тип текстів, де міра 

співвіднесеності / неспіввіднесеності висловлювання з референтом має дуже 

широкий спектр: від випадків, коли референт частково упізнаваний, до тих, коли 

референт невідомий (на таке явище в художньому дискурсі вказує Є. Клюєв 

(Клюев 2002) або повністю заперечується. Наприклад, у реченні А ось видите 

відломаний сей хрест коло тамтої пустки – там нехристь сидить (Гавришкевич 

2014 а, c. 333) референтність іменної вказівки на об’єкт проблематична: з одного 

боку, референція актуалізована у фрагменті тексту, де співвідноситься з іншими 

референтними іменами зламаний хрест і пустка, що в контексті християнського 

світосприйняття і атмосфери жаху зумовлюють появу модальності впевненості, з 

актуалізаторами сей, тамтой, там, локацією і предикативами видите, сидить; з 

другого, – існування об’єкта залишається непідтвердженим, адже автор 

висловлювання повідомляє про загальноприйняте (у його обмеженому колі) 

вірування, маючи на увазі нечисту силу, щось зловісне й потойбічне; третім 

варіантом референційної віднесеності імені нехристь може бути «особа 

нехристиянської віри».  

В іншому прикладі (Словом, просив його, щоб відкрив спосіб, яким швидко 

можна забагатіти, а він готовий на все, хоч душу чорту продати, аби тільки 

домогтися свого (Барщевський 2014 b, c. 81)) іменна вказівка на початковому етапі 

розгортання дискурсу жахів нереферентна і разом із лексично і синтаксично 

вираженою модальністю бажання (просив, щоб…; аби тільки домогтися …) вказує 

на бажаність, але неможливість реалізації дій, позначених предикатами цього 

речення забагатіти і душу чорту продати. Хоча пізніше, після актуалізації об’єкта 

(чорта) у тексті, номінаця стає референтною, тобто референтність суб’єкта-джерела 

страху може змінюватись у межах тексту залежно від інтенції автора. У 

наступному прикладі референтність імені зумовлена вживанням у синтаксичній 

формі звертання (Come witch, come wizard, come Indian powwow, come devil himself, 
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and here comes Goodman Brown (Hawthorne 1987, с. 137)), хоча в попередньому 

контексті об’єктів, що можуть бути так номіновані, немає; з другого боку, 

синтаксична конструкція повтору імперативів може бути потрактована як частина 

культового обряду, а тому й імена можуть сприйматися як нереферентні. 

Наведені приклади ілюструють проблемність аналізу референції суб’єктів-

джерел страху, коли вони спочатку, за задумом адресанта, окреслюють найбільш 

узагальнену сферу буття в межах дискурсу жахів і свідчать про існування 

вигаданого світу в цілому та його устрій (нехристь там, де пусто і немає хреста; 

ніхто не знає секрету, де знайти чорта, тож швидко збагатіти не можна), тобто 

вживання нереферентних імен у текстах жахів можна вважати способом 

ствердження універсальних істин, які використовуються автором з повчальною 

інтенцією.  

Досліджувані тексти жахів містять референцію суб’єкта-джерела страху, яка 

не завжди вкладається в канони логіко-семантичного підходу. У межах цього 

підходу слово має певне семантичне наповнення, яке відповідає позамовній 

дійсності й, відповідно, вживається в реченні, що дорівнює судженню, основою 

якого є пропозиція. Висловлювання вважається істинним або хибним залежно від 

того, чи відповідає змінний компонент пропозиції позамовній дійсності. Тож 

твердження Я бачу чорта, яке дорівнює Те, що я бачу, – чорт, істинне, тому що 

відповідає позамовній дійсності, тобто культурно зумовленим реаліям, які існують 

у фольклорі. З іншого боку, висловлювання типу Сталося так: одного разу 

прокидаюся серед ночі і почуваю, що біля мене в ліжку лежить хтось… Мацаю в 

темноті руками – хтось волохатий… Страх опанував мене… (Липа 2014, с. 26) 

теж істинні. Або:  

Як узрів Безручкий бабу, аж в зад подався і святий хрест здвиг таки перед себе… нема що 

й казати; бо ж то страх був подивитися! Простоволоса, чорна, як земля, очи в стовп 

вибалушені, перекривлені губи та й зуби вискалені. Тряслася заодно, як на морозі, а 

хвилями спомітувало нею. <…> Як не стрясе бабою, аж посторонки потріскалися та й 

віз поламався… (Згарський 2014, с. 376-377)  

Істинність у цих випадках зумовлена сполучуваністю з предикатами 

фізичних почуттів і дій (почувати, лежати, мацати) тобто денотат – суб’єкт-
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джерело страху – існує в позамовній дійсності, але референція ускладнена його 

неозначеністю. У межах логіко-семантичного підходу до референції 

стверджується, що завдання суб’єкта – ідентифікувати предмет мовлення, завдання 

предиката – вказати на ті його ознаки, що релевантні для цілей комунікації 

(Арутюнова 1977), але ознака волохатий не допомагає ідентифікації суб’єкта, що 

підкреслює обмеженість логіко-семантичного підходу до дослідження референції 

суб’єктів-джерел страху. 

Імена, вжиті референтно, дають змогу авторові відобразити правдиву 

предикацію (все, що відбувається, – правда), тобто всі суб’єкти, їхні атрибути, дії і 

їхні характеристики, які входять до звуженого фрагменту вигаданого світу, дійсно 

існують. Референтність імен, що вказують на суб’єкти-джерела страху, і 

правдивість предикації підтверджуються дескриптивною й модальною 

компонентами – предикатами, які позначають дії реципієнта, наприклад, чути, 

слухати, бачити, відчути, глянути тощо на позначення фізичного сприйняття, а 

також словами із семантикою модальності здаватися, почутися, приглядатися, 

ввижатися та іншими, що дає змогу додати до атмосфери страху елемент 

очікування й невпевненості (Слухаю, розкривши рота, дивлюся вибалушеними 

очима, а тут в кутку піднімається якась мара – дивогляд страшний 

(Гавришкевич 2014 а, c. 337); Коли раптом бачить при світлі жевріючої лямпади, 

що поверх ширми перед її ліжком виглядає голова її сестри. (Данилевський 2014 b, 

c. 351-352). Неіснуючий суб’єкт – мара, голова без тіла – у звуженому обсязі сфери 

буття суб’єкта-реципієнта страху стає референтним, адже суб’єкт-реципієнт страху 

його чує і бачить, тобто цей суб’єкт-джерело страху, відповідно до визначення 

референтності, – конкретний, одиничний і постійний у закінченому текстовому 

фрагменті. Правдивіть референції підсилюється й психологічною реакцією 

реципієнта на дії джерела страху: це може бути реакція переляку або навіть 

співчуття, наприклад:  

He keeps himself awake thinking about income, staff, salable assets. And when he can’t think 

about money anymore, he tries to picture where he will go if the theater closes. He envisions an 
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old folks’ home, <…>. <…> He sees the lonely and violated place where she [привид] will 

fade away. Or won’t fade . . . the worst thought of all (Hill 2007, с. 4).  

Узявши до уваги психологічні засади сприйняття суб’єктів як страшних або 

загрозливих, пропонуємо таку класифікацію об’єктів репрезентації страшного 

(референтів) у текстах жахів, що відбиває базові біологічні й культурні страхи, які 

вмотивовують дескриптивну й модальну компоненти референції (суб’єктивні 

індивідуальні фобії не можна передбачити, тому вони не стали частиною цієї 

класифікації): 

1) Страх та відраза до навколишнього світу через можливу загрозу здоров’ю та 

життю людини. Об’єкти репрезентації:  

- живі істоти, схожі на ведмедів, собак, вовків, козлів, кажанів, змій, жаб, 

жуків, котів, мотилів, черв’яків, цвіркунів, крилатих гадів та інших 

представників фауни: якісь звірі, подібні до ведмедів, биків та вовків; 

вужі; страховиська з собачими головами і козлиними ногами; чорний 

собака; кажани; якісь чорні птахи; сова; величезна ропуха; велика 

гадюка; чорний козел; велетенська зграя круків // larva; bat; wolf; 

cockroach; cat; raven; bear; toad; snake; enormous spider, veinous and 

seared; death’s-head moth та інші); 

- об’єкти навколишнього середовища, що асоціюються з різноманітними 

фобіями, типу страх замкненого простору, темноти тощо: провалля, жива 

могила, середньовічний замок // black aperture; the Black House; tunnel; 

damp cellar; the black haunted woods where no dweller ventured та інші. 

Зауважимо, що представники флори також можуть виступати об’єктами 

репрезентації страшного, але такі випадки поодинокі, оскільки ці об’єкти в 

реальному світі не несуть загрози людині, наприклад, willows; ash-tree; terrible 

cypress woods; malformed tree; в українських текстах жахів подібні приклади не 

знайдено.  

2) Страх перед явищами природи, що умовно вважаються несприятливими або 

загрозливими для життя людини (об’єкти репрезентації – серпанок; пара; 
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тіні; стовп вихору [подає чорну, як вугіль, руку] // blizzard; a terrific crash of 

thunder; mist тощо). 

3) Страх перед невідомим (об’єкти репрезентації – якийсь молодий панич (із 

дивною зовнішністю); хтось незнайомий (із рисами трупа); якийсь дивний 

чоловік (опівночі чимось займався); якісь страшидла, зарослі волоссям; 

якийсь карлик з величезною головою, чорний, як вугіль; якийсь старий чоловік 

(із неохайною зовнішністю); хтось / щось / таке саме / воно // something; it; 

they; thing (із дивною зовнішністю); an old lady clambering out from behind a 

monstrous clock; a chintzy woman <…> swam forward from the curtains and 

drapes; a creature та інші). Слід зазначити, що невідомий, уперше згаданий 

суб’єкт викликає побоювання й страх не через свою новизну, а через 

неможливість бути ідентифікованим, і на емотивному рівні це дає змогу 

створити в тексті «перетікання» варіацій комунікативного смислу тексту із 

зацікавленості в побоювання, а потім у відразу і страх. 

4) Страх перед «іншим», де об’єкти репрезентації – це: 

- іноземці й іновірці (циганка; купець-москаль; жид-шинкар; німчик // the 

Black Priest; men of a very low, mixed blooded, and mentally aberrant type; 

negroes and mulattoes тощо); 

- фізично спотворені істоти (передусім люди) (страховище; жінка-комаха; 

страхітлива потвора // anthropoid creature; the hellish outlines of the 

nameless monstrosity; indescribable horde of human abnormality тощо). На 

відміну від попередньої групи, страх перед «іншим» породжений 

упередженим ставаленням до інвалідів, ксенофобією та подібним. 

5) Страх перед язичницькими міфічними істотами й тотемами (об’єкти 

репрезентації – мара; Плачка; якась почвара; Дерев’яний Дідок; полісун; 

велетень; дух; відьма; упириця // cyclopes; zombies; ghouls; the Great Old 

Ones) або перед християнськими символами зла (чорт, біс; явлене із 

тамтого світу; опир // Antichrist; witch). 

6) Страх перед померлими людьми (об’єкти репрезентації трансформовані на 

страхітливі через нехарактерну дескриптивну компоненту або страхітливу 
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локацію – мертвець (читає, чхає тощо); тіло; мрець; дітвора манюсінька у 

білих сорочечках (ніч, цвинтар); люди (ніч, церква); привид // the scull (що 

котиться на гору); the middle toe of the right foot (що живе сам без тіла); а 

corpse (який говорить); a ghost; a body тощо). 

7) Страх перед жінкою (об’єкт репрезентації – жінка, зазвичай занадто красива) 

(Емілія; чарівна незнайомка; Катруся Ланцюгівна // the Lady in the Black Veil; 

Mrs. Mothersole; Sister Nuper; Madonna тощо). 

8) Страх перед технологічним прогресом та інопланетним життям (бот, 

психоістота // malfunctioning robot; Mr Grey та інші). 

9) Страх перед хворобою (cancer, Castringham sickness; невідомі хвороби типу 

тих, що зображені, наприклад, в Е. А. По в «The Fall of the House of Usher» 

або у С. Кінга в «Dreamcatcher», або у М. Кідрука в «Бот. Гуаякільський 

парадокс» та в інших текстах). 

На завершення аналізу психологічних і філософських розвідок 

висновковуємо, що страх – це виключно людський феномен, який співіснує з 

людиною і пов’язаний з її свідомістю, тому, досліджуючи тексти жахів і 

виокремлюючи суб’єкта-реципієнта страху, маємо на увазі, що це завжди людина, 

яка оцінює світ у процесі його пізнання, суб’єкт-джерело страху з’являється лише 

після відповідної когнітивної діяльності людини, оцінки і психологічної рефлексії. 

Основи референції суб’єкта-реципієнта страху та його смислотвірні потенції 

лежать як у психологічній площині, так і в літературній традиції.  

Як ми вже зауважували (див. 1.4.2.), література жахів створювалася з 

повчальною або естетичною метою, тож маємо два різновиди реципієнтів страху – 

того, хто покараний страхом за дії чи думки, несумісні з загальноприйнятими 

нормами, і того, хто зазнає нападів суб’єкта-джерела страху випадково або 

несправедливо. Другий різновид відповідає більш пізньому етапу розвитку 

літератури жахів і може бути класифікований за її жанровими різновидами 

(оповідання про привидів, готична проза, вампірський роман, психологічні страхи 

тощо). Але, якими б не були літературні течії, в основі референції суб’єктів страху 

завжди лежатиме принцип дихотомії феномену страху: є два суб’єкти – джерело і 
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реципієнт; лише у вичерпному аналізі їхнього співіснування розкривається 

специфіка дискурсу жахів і смислотворення зокрема.  

Тож об’єктами репрезентації суб’єктів-реципієнтів страху (референтами) в 

текстах дискурсу жахів слугують лише людські істоти, яких можна класифікувати 

таким чином: 

І. Ті, кого повчають страхом: 

1) чоловіки-п’яниці (Яцько Словачок <…> з нечистою силою горілку п’є; 

Іван <…> такий п’яниця, що рідко й світ бачив такого; Свирид 

Костомаха; Нечипір; приплентач-гульвіса та інші); 

2) жадібні люди (славний лицар, вельможний пан полковник київський Антін 

Михайлович Танський, Петро й Семен Недовірки, Матвій Скарбовський 

(за наказом Танського вбили ченців, а їхні гроші присвоїли, 

А. М. Танський – реальна історична особа, яка відома насильницькими 

діями щодо населення Правобережної України); Хома Масляк (збагатів зі 

скарбу, а не з праці) та інші); 

3) люди, що порушили релігійні й / або соціальні й / або національні традиції 

(молодий доктор Корнилій (звабив і довів до самогубства жінку); Blue-

Eyes, the Turky (діти-неслухи); Sir Matthew Fell (засудив на смерть жінку за 

відьомство); Judge Horrocks (правив несправедливий суд) та інші);  

4) представники вищих соціальних верств, які апріорно вважаються 

грішними (родовитий польський пан, королівський стольник Ян Сангайло 

// the Honourable Mr. Justice Harbottle). 

ІІ. Ті, хто страждає невинно або випадково: 

1) молода невинна дівчина / парубок або пара молодих закоханих (Оксеня й 

Іван; Маруся й Грицько; Дарина й Роман; молодий козак Київського полку 

Федір Блискавка // John Charrington and May Forster; Phemie and David 

Hunter та інші); 

2) учена людина / дослідник / науковець (молодий учитель; Тимур // George 

Gammell Angell, Professor Emeritus of Semitic Languages in Brown 

University, Providence, Rhode Island; Dr. Winters); 
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3) мандрівник / шукач пригод / вояка (військовий осавул Дорош; вислужений 

вояк Герасим Сікун; козак-характерник; дід наш запорожець // Inspector 

Legrasse; squatters); 

4) людина, віддана певному релігійному віруванню (Отець Юрій; Гнат 

Шутяк; отець декан Н., поважний патріот і народолюбець // Goodman 

Brown); 

5) людина-медіум (до цієї категорії відносимо не лише осіб, які проводять 

спіритичні сеанси, а й тих, хто у будь-який інший спосіб «спілкується» з 

померлими, зокрема попереджаючи про смерть) (кум-мірошник // Frank 

Sarsfield); 

6) пересічна особа (цей об’єкт репрезентації з’являється в новітніх текстах 

ХХ-ХХІ століть з появою нових форм страху). 

 

У проміжних висновках, що підсумовують теоретичні узагальнення щодо 

особливостей дескриптивної й модальної компонент основ референції страшного, а 

також аналіз текстового матеріалу, виконаний з метою виокремлення й 

класифікації об’єктів репрезентації, узагальнюємо такі положення.  

Референція в художньому дискурсі залежить, з одного боку, від інтенції 

автора, його задуму й намірів, а з другого, – від іншіх чинників (традицій культури, 

життєвих обставин, психологічних особливостей автора, традицій жанру та інших).  

- Референція відіграє визначальну роль у створенні текстів різної 

жанрової й стильової віднесеності.  

- Референція в художньому дискурсі має обмежену сферу буття, тому 

відповідно до умовного характеру дійсності вигаданого світу текстів жахів 

суб’єкти-джерела страху завжди референтні, причому паралельно можуть 

вживатися й нереферентні імена зі своєю прагматичною функцію в тексті: ужиті в 

узагальненому сенсі, вони слугують для вираження емоцій або філософських 

роздумів і притаманні будь-якому типу тексту, референтні ж стають основою 

змістового розгортання тексту й пристрасті в ньому і функціонують у звуженому 

обсязі сфери буття суб’єкта-реципієнта страху.  
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- Референційно-смислова взаємодія в дискурсі жахів відбувається на 

основі індивідуально-суб’єктивних переживань негативних емоцій у реальному 

світі, пов’язаних із психологічним феноменом страху, що дало змогу 

класифікувати об’єкти, які жахають, і об’єкти, що переживають феномен страху.  

- В основі референції суб’єктів страху лежить принцип дихотомії 

феномену страху: є два суб’єкти – джерело і реципієнт; лише у вичерпному аналізі 

їхнього співіснування розкривається специфіка дискурсу жахів і смислотворення 

зокрема.  

- Референція суб’єктів-джерел страху заснована на специфічній 

дескриптивній компоненті – аномальності, що впливає на появу й модальної 

компоненти дескрипцій у ході суб’єкт-суб’єктних відношень. 

 

2.5. Референція суб’єкта-джерела страху. Міра співвіднесеності з 

референтом й аномальність суб’єктів референції 

 

Створення вигаданого світу і його коректна інтерпретація читачем вимагає 

від автора відповідного інструментарію побудови тексту. Насамперед, це 

внутрішня спаяність тексту, когерентність, яка має два рівні свого вираження – 

формальний (граматичний) і логіко-смисловий, але саме логіко-смисловий рівень 

дає змогу вибудувати «інакший» світ, що на когнітивному рівні його сприйняття 

може вміщувати елементи алогізму (або аномалії). Вигаданий світ текстів дискурсу 

жахів, відповідно, сконструйований не лише на власній онтології, а й на «іншій» 

логіці. Текст жахів, створений людиною для людини, апріорно логічний, адже ще 

Л. Вітгенштейн зазначив: «Логіка апелює до кожної Можливості, а всі Можливості 

стають її фактами» (Витгенштейн 2005, с. 25). Наприклад, В. Волошин, 

досліджуючи логіку дикунів та їхню релігію, зазначає, що називати їхню систему 

координат нелогічною немає сенсу: 

<…> інший тип ментальності передбачає іншу логіку. Якщо визнається рівноправність 

різних картин світу, <…> то чому не поставити питання про плюралізм логік? <…> Таке 
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мислення, доходить висновку Л. Леві-Брюль, не алогічне, а по-інакшому орієнтоване 

(Волошин 2012).  

Удаване порушення логіки в текстах жахів насправді є нічим іншим як 

створенням «нової системи координат». 

Теза про логічність будь-чого, що стало продуктом мисленнєвої діяльності 

людини, уможливлює визнання мультилогічності вигаданих світів, наприклад, 

вигаданого світу текстів жахів. І навіть більше того – у межах дискурсу жахів, 

напевно, знайдемо варіації логіки побудови текстів залежно від суб’єкт-суб’єктних 

відношень у них. З другого боку, вибудова «іншої» логіки в тексті жахів має 

внутрішнє зіткнення логік реципієнта й джерела страху або реципієнта й нових 

умов, де джерело страху займає панівну позицію. Вважаємо, що тексти жахів 

вирізняються саме цією модальною компонентою, де логіка реципієнта страху 

відповідає логіці адресата тексту, а будь-яке потрясіння усталених норм 

безпосередньо сигналізує читачеві про зміну конвенцій і формує читацьке 

очікування. Таке постійне коливання «вірю / не вірю», «повинно / не є так» (див. 

1.3.) є відтворюваною тактикою побудови пристрасного дискурсу жахів; 

актуалізація цієї тактики можлива за рахунок вербалізації дескриптивної 

компоненти референції суб’єкта-джерела страху. У подальшому викладенні будемо 

користуватися терміном «аномальність суб’єкта референції», адже «алогізм» 

референції суперечить природі мислення. Аномальний суб’єкт може бути не лише 

відмінним від норми за своїми властивостями і параметрами, а й може не існувати 

в реальності, тобто суб’єкт-джерело страху може поєднувати в собі аномальність й 

ірреальність (або контрфактичність). 

Саме специфіка побудови логіко-смислового рівня тексту як одиниці 

відбиття вигаданого світу сприяє створенню страхітливої атмосфери на 

ментальному і психологічному рівні, що і є ознакою текстів дискурсу жахів. Теорія 

норми й аномалії розроблялася, наприклад, Н. Арутюновою (Арутюнова 1987; 

1999), яка вважає, що людина сприймає світ вибірково і, перш за все, звертає увагу 

на аномальні явища, такі, що виокремлюються на тлі норми. Психологічним 

основам появи феномену страху та інших схожих негативних емоцій відповідає те, 
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що аномалія – це загадка, яка потенційно несе загрозу, відповідно, вимагає від 

реципієнта зворотної реакції (фізіологічного або психологічного прояву, дії).  

Н. Арутюнова уналежнює термін «норма» до родових, що допомагає 

впорядкувати всі види норм від природних до запроваджених людиною. Але норма 

може виконувати не лише синергійну, а й деструктивну функцію, тобто 

протистояти розвитку й пізнанню, тому девіації й аномалії викликають таку 

зацікавленість у людини. Н. Арутюнова також розрізнює такі види норм: видова 

(параметричний стандарт), пропорційна, очікувальна (співвідносність дійсності й 

очікувань), ситуативна, оцінна, або аксіологічна (Арутюнова 1987). Відповідно, 

порушення цих норм й у вигаданому, і в реальному світі відносять до розряду 

аномалій.  

Особливий статус суб’єктів-джерел страху в текстах цього жанру пов’язаний, 

у першу чергу, із психологічними чинниками сприйняття довкілля: об’єкт дійсності 

вбачається як страхітливий, якщо він незрозумілий і / або несе загрозу здоров’ю, 

добробуту чи життю людини. По-друге, суб’єкти-джерела страху в текстах жахів 

можуть не мати відповідника в позамовній дійсності, що становить проблему їхньої 

референтності, номінації і, відповідно, актуалізації в тексті. Таким чином, 

створюється проблемна ситуація смислового й текстового рівня, коли предмет 

омовлений у той чи той спосіб, а позамовна дійсність цьому не відповідає, тобто 

декодування й інтерпретація читачем такого тексту ускладнена, або коли референт 

відповідає позамовній дійсності, але поступово втрачає нормальні якості й 

перетворюється на аномальний.  

Аномальність суб’єктів-джерел страху сприяє подвійному характеру їхньої 

рефентності в текстах жахів – цей механізм спостерігаємо, коли референтність у 

ланцюжку містить ствердження й заперчення, підсилюючи правдивість й 

уточнюючи, у чому саме полягає аномальність суб’єкта. Оживлені мерці (walking 

dead) – один із варіантів втілення суб’єкта-джерела страху в досліджуваних 

текстах. Суб’єкти-джерела страху в таких текстах вербалізовані номінацією із 

запереченням, тобто існує подвійна номінація, як наприклад: 
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A cry, half joy, half fear, came from her mouth as she saw Madeline Stoddard, Hattie's mother, in 

a blue dress that swung in the wind like a bell, and holding her hand was Hattie's dad, not a 

mouldering skeleton somewhere on the bottom with the Dancer, but whole and young (King 

1987 b, c.28), 

де суб’єкт-реципієнт страху, 95-річна жінка, на межі життя й смерті бачить 

привиди з минулого. Заперечення може бути імпліковане предикацією в 

уточнювальній атрибутивній синтаксичній конструкції:  

Other figures came out of the snowy night (for it was night now). Stella recognized many of them, 

but not all. Tommy Frane had joined Annabelle; Big George Havelock, who had died a dog's 

death in the woods, walked behind Bill (Ibidem, c. 29)  

або в подальшому контексті: As she reached the back door, where the sparrow had 

fallen, Bill spoke to her – but the cancer had taken Bill twelve years before (Ibidem, 

c. 17).  

Універсальний характер цього явища підтверджує його поширеність і в 

українських текстах жахів, наприклад: Без жодних сумнівів, з нею зараз говорила 

Надія Остапівна, її улюблена вихователька з дитячого будинку, яка померла, 

коли вона була малою (Мігель, с. 236). Примітно, що в такому ланцюжку першим 

елементом завжди постає той, хто номінує суб’єкт за життя, а другим – той, хто 

вказує на його смерть, – тим самим підкреслюється реальність референції в 

обмеженому просторі вигаданого світу жахів. 

Аномальність суб’єкта референції, з одного боку, ускладнює 

текстосприйняття, а з другого, – дає змогу підтримувати інтригу й емоційну 

напругу протягом усього тексту, особливо, якщо форма твору вимагає відносно 

великого обсягу. Наприклад, у тексті оповідання І. Барщевського «Душа не в 

своєму тілі» рефренційний ланцюжок не дає змоги чітко встановити, чи референт 

живий: 

На дворі перед брамою побачив Самотницького; той скидався на небіжчика: руки і 

ноги були непідвладні йому, очі розкриті, обличчя бліде; мертве тіло, відірвавшись від 

землі, рухалося, і здавалося, що якась невидима сила кидала цей труп у всі боки 

(Барщевський 2014 d, c. 33).  
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За номінативною теорією референції, власне ім’я – це жорсткий десигнатор, 

воно присвоюється референту на весь час його існування, референт лише один, і 

зв’язок між ім’ям і референтом не опосередкований ні значенням, ні змістом, отже, 

якщо оповідач бачить Самотницького, то це і є Самотницький. Але інтенція тексту 

жахів вимагає неоднозначності й напруги, тож референтність об’єкта піддається 

сумніву в подальшому контексті шляхом порівняння із небіжчиком і контр-

фактивними живій істоті ознаками. Наведений приклад передусім доводить, що в 

текстах жахів референція суб’єктів-джерел страху базується на аномальності 

суб’єкта й «іншій» логіці, тобто запереченні знань і досвіду реципієнта (і його 

очима читача) (мара не існує, але я її бачу; Самотницький існує, але це не його 

атрибути; труп – не особа і не може мати референції власним ім’ям), що створює 

модальну основу пристрасної складової фрагменту тексту – сумнів (знаю – 

сумніваюся, вірю – сумніваюся).  

Якщо до намірів автора входить створення модальності сумніву, то, 

відповідно, сумнівним може видаватися й об’єкт референції; це змушує автора 

використовувати різні засоби номінації суб’єкта-джерела страху задля створення 

більш зрозумілого адресатові висловлювання. Об’єктивно з’ясованим вважаємо 

факт того, що в текстах жахів референція суб’єктів-джерел страху може 

здійснюватися не одним іменем і не іменною групою, а шляхом імітації 

кореферентних ланцюжків (Самотницький – небіжчик – тіло – труп). 

Кореферентні ланцюжки саме імітуються, адже по-перше, вигаданий світ тексту 

жахів має як звичну логіку, так й «іншу»; по-друге, у мовній нормі більшість цих 

імен не може вважатися замінником іншого для уникання тавтології і не має 

логічної чи змістової переваги над іншими.  

Схоже рефренційне підгрунтя має й омовлення суб’єкта-джерела страху в 

оповіданні М. Ші «The Autopsy» лікар-патологоанатом стає суб’єктом-реципієнтом 

страху, коли рутинна робота перетворюється на змагання за життя: труп небіжчика 

Джо Алена оживає. Референційні імена Joe Allen – Joe Allen’s corpse – the body 

ідентифікують об’єкт як нейтральний, хоча й неприємний (Its [the hand] one impulse 

was to slash, cleave, obliterate the remains of this gluttonous thing, this Joe Allen (Shea 
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1987, c. 191)). «Оживлення» мерця робить попередню референцію неактуальною, 

але повністю її не заперечує, тому в подальшому тексті той самий об’єкт – суб’єкт-

джерело страху – номінується «спорідненими» іменами: синонімами із 

нехарактерними означеннями (clever corpse), іменами-назвами частини або цілого 

(a filthy shape; one dead hand struck the dead chest).  

Також використовуються і попередньо вжиті нейтральні імена для 

забезпечення референції стосовно того самого об’єкта, що й на початку тексту 

(From the vault door Joe Allen's corpse approached him (Ibidem, c. 194)), але вже з 

предикатами існування або руху чи фізичної дії. За необхідності субституції 

«оживлений» суб’єкт-джерело страху означується займенником it:  

It moved with new energy, though its gait was grotesque, a ducking, hitching progress, jerky with 

circumventions of decayed muscle, while above this galvanized, struggling frame, the bruise-

colored face hung inanimate, an image of detachment. With terrible clarity it revealed the thing 

for what it was – a damaged hand-puppet vigorously worked from within (Shea 1987, c. 194).  

Остання номінація знову робить усю попередню референцію неактуальною, 

тому що тіло на ім’я Джо Ален – це лише тимчасовий притулок для інопланетного 

створіння, хоча у вимірі вигаданого світу тексту ми все ще маємо справу з тим 

самим фізичним об’єктом:  

From the shape came a whistling groan, the decayed fragment of a human voice. Pleadingly, Joe 

Allen worked his jaw and spread his purple hands. <…> The jaw worked stiffly, the mouth 

brought out words in a wet, ragged hiss: «Please. Help me. Trapped in this. Starving.» – «What 

are you?» –  «Traveler. Not of earth.» –  «An eater of human flesh. A drinker of human 

blood.» –  «No. No. Hiding only. Am small. Shape hideous to you. Feared death.» <…> – «Able 

alien!» (Ibidem, c. 192-196).  

Після остаточної ідентифікації суб’єкта-джерела страху стратегія автора 

полягає в тому, щоб не втратити сенс багатоликого й непередбачуваного суб’єкта, 

тому він вдається не до лінійної зміни в номінації Джо Ален-небіжчик → Джо 

Ален-«оживлений» труп → прибулець, а до чергування всіх варіацій імен:  

And this, standing before him now, was the death as the robot carrion turned from the gurney 

and walked to the instrument table; The corpse had painstakingly aligned the gurney parallel to 

the worktable but offset, the table's foot extending past the gurney's, and separated from it by a 

distance somewhat less than the reach of Joe Allen's right arm; He paused, savoring the 
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monster's attentive silence of reaction. <…> The host, the bottled personality, was mute and 

limbless for any least expression of its own will, while hellishly articulate and agile in the service 

of the parasite's (Shea 1987, c. 194-199). 

І лише на останній стадії боротьби з джерелом страху задум автора 

передбачає остаточне виокремлення референта суб’єкта-джерела страху – тож це 

parasite; larva; until implanted, the enemy was a senseless mass, bristling with plugs, 

with input jacks for senses, but, until installed in the physical amplifiers of eyes and ears, 

an utterly deaf, blind monad; 1500 gm mass nerve fibre, якого можна знищити, 

відокремивши від живлення, тобто мертвого тіла: Joe Allen's body collapsed, 

emptied, all slack. He was a corpse again entirely (Ibidem, c. 200). Так повернення до 

логічної номінації, що відповідає нормі світосприйняття, ставить крапку в 

пристрасності дискурсу – цей суб’єкт уже не страшний – це просто мертве тіло. 

Саме через модальний компонент сумніву, що робить референцію суб’єкта-

джерела страху складним для сприйняття читачем логічним утворенням, цей 

кореферентний ланцюжок спрацьовує в тексті жахів – сприйняття референта його 

вибудовує, але його досвід змушує сумніватися, що й створює елемент пристрасної 

напруги. Такий спосіб іменування прагматично зумовлений жанровими 

особливостями цього типу текстів і може бути легко інтерпретований читачем за 

умови спільного з автором фонду знань. Ця особливість референції суб’єкта-

джерела страху сприяє також утіленню авторського задуму зображення цього 

суб’єкта як єдиного, але багатоликого, що дає підстави для його сприйняття як 

страхітливого. 

Перш ніж перейти до опису типів референції суб’єкта-джерела страху в 

текстах цього дискурсу необхідно повернутися до поняття прототипної 

категоризації, що його розробляла, наприклад, Н. Парасин, яка зауважила, що 

«категоризація – це засіб, який дає змогу стиснути безкінечність проявів світу до 

певної обмеженої, й відповідно, вичерпної для мисленнєвої діяльності людини 

кількості» (Парасин 2014 b). У вимірі дискурсу жахів вичерпність утілень уявлень 

про страхітливого суб’єкта вимірюється типологійною ознакою – його 

аномальністю. Визнання особливостей референції суб’єктів-джерел страху – 
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аномальності її суб’єктів – дасть змогу по-новому проаналізувати й природу їхньої 

референції та її різновиди (Сазонова 2016 b; 2016 c; 2016 d; Sazonova 2017 c). З 

такою метою вважаємо за доцільне знову повернутися до психологічних засад 

страшного. У сучасній психології виокремлюється кілька функцій страху: первинна 

біологічна й більш пізні соціальні функції – культурна, пізнавальна й онтологічна 

(див. 1.1., 1.2.). Із первинною біологічною функцією страху пов’язані реальні й 

невротичні фобійні страхи, у першу чергу, страх чужого (наприклад, ксенофобія) 

або невідомого. Чужим для сфери буття суб’єкта-реципієнта страху може бути 

представник іншої національності або соціального прошарку, наприклад:  

– Григорій! – проказав ледь чутно. – Чулисьте вчора мою історію. Будьте так добрі 

переказати ю преподобному отцю, коли мені Бог не дасть подужати… Ох! Вся кара 

Божа спала уже на мене! Той німчик не дає ми нігде супокою! <…> Та ж він ту щоночі… 

зубатий, шклоокий… кров п’є… з ме… (Гавришкевич 2014 a, с. 340-341);  

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 (Ibidem, с. 344);  

<…> 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).  

Але зрозуміло, що в межах саме дискурсу жахів така референція не відносить 

висловлювання до денотата «німець» або «пан». Це ідентифікувальна 

референція-уособлення, коли колективні страхи стають наслідком історичної 

травми і знаходять відбиття в текстах культури, хоча референція вказує на 

одиничний ідентифікований об’єкт. З одного боку, допомогти ідентифікації цього 

об’єкта як суб’єкта страху мають дескрипції – зубатий, шклоокий… кров п’є… з 

ме…, на виду чорні, як вугіль, в чорних жупаниках і кашкетах і курять люльки на 

цибухах, з другого, – референція-уособлення – культурно-історично зумовлена й 

потребує від адресата відповідного обсягу знань.  

Психологічно некомфортним і страхітливим вважається й невідоме: воно 

потенційно несе загрозу життю або добробуту, сталому стану речей суб’єкта-

реципієнта страху. Референція таких об’єктів у текстах дискурсу жахів 
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співвідносить ім’я з наявним у відчуттях реципієнта страху, але неідентифікованим 

об’єктом:  

Кілька днів після того, як почули про те замиреніє, увечері сиджу собі у вітрячку, мелю та 

згадую про сина, коли так ненароком зирк – аж на сволоці над ступами щось сидить: не 

звір і не птиця, неначе купа, чорна як сажа, і голова у його, і очі, сидить і пильно 

дивиться на мене, а далі чую й каже: – Сидоре, сьогодні твій син Іван помер! 

(Стороженко 2014, с. 181);  

Воно стояло на місці, витріщивши свої шкляні очі й мерзенні ікли на мене (Гавришкевич, 

2014 а, с. 337);  

Зойк, здавалося, походив із-за стін салі і я набирав відваги … утечі. Але коли хотів 

піднятися, почув дотик зимної руки, котра схопила мою, і хтось заговорив <…> 

(Сапогівський 2014, с. 448);  

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 said, «Your mother warns you to beware of the 

assassin» (Le Fanu 1872).  

У таких текстах ідентифікація суб’єкта-джерела страху може так і не 

відбутися, і завіса таємниці та страхітлива атмосфера будуть супроводжувати 

адресата до кінця тексту. Референт визнається реальним за допомогою предикатів 

буття та інших «світопороджувальних предикатів» (Фролова 2012, с. 218): зиркати, 

чути, відчути. О. Бразговська зазначає, що під час створення можливих текстових 

світів виникають «неправильні предикати» або недиспозиційні (термін Ф. Бацевича 

(Бацевич 2017 а; Sazonova 2014 с; 2017 d)), тобто «утворюється мовна десиметрія: 

предикати починають визначати якості тих об’єктів, до яких вони «не 

прикладаються» в реальному світі» (Бразговская 2006, с. 95-96): неідентифікований 

об’єкт так само входить до буття, тому що він сидить, говорить, стоїть тощо. Такий 

тип референції в текстах жахів визначаємо як неідентифікувальну референцію. 

До цього ж типу відносимо й референцію, здійснену в безособових реченнях, 

різниця в структурі яких полягає лише в поверхневій синтаксичній реалізації 

пропозиції (відсутність підмета, який не може бути ідентифікованим): 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) (пор. щось 

засвистало, щось ледве не перевернуло хати, щось перекинуло мною). 
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Окремий тип референції в текстах дискурсу жахів – ідентифікувальна 

міфологійна референція: вона здійснюється за умови актуалізації у вигаданому 

світі об’єктів, що не існують у реальності, але існують у культурній традиції 

людства взагалі або культурі окремого народу. У такому разі референція 

розщеплюється і співвідносить суб’єкт-джерело страху зі світом твору та світом 

культури (а не реальним світом), причому вона ідентифікувальна й спрямована на 

називання індивідуального об’єкта:  

В іншому місці беззубі, хирляві відьми верхи на мітлах, лопатах і коцюбах поважно і 

статечно, наче вельможні панни, танцювали польку з сивими, потворними чаклунами, 

декотрі з яких аж у дугу гнулися, а в одного ніс нависав до підборіддя, в іншого з рота 

стирчали вовчі ікла, у ще в іншого був такий поморщений лоб, як ото хвилі бува на Дніпрі 

у негоду. Молоді чарівниці з божевільним несамовитим сміхом і зойком, наче п’яні 

бабенції на весіллі, витанцьовували горлицю і метелицю з кучматими водяниками, що 

мали мармизи, вимащені на два пальці багном. Грайливі, жартівливі русалки бавилися в 

дудочку з упирями, на яких і поглянути було страшно. 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).  

Сюди ж відносимо референцію субстантивними і субстантивованими 

займенниками у поєднанні зі вставними конструкціями з модальністю прокльону: – 

Ото чудо! Той, скаменів би, вліз у чоловіка! – стиха говорили бабки (Петрушевич 

2014, с. 463); – Як бити, кажуть, то він, щез би в болото, вийде з хрестянина, - 

говорив далі мужик  (Ibidem, с. 464). 

Ідентифікувальна референція-облуда співвідносить ім’я з об’єктом 

реального світу, у текстах жахів – суб’єктом-джерелом страху, який візуалізується 

як об’єкт реального світу, але поводиться, має риси або сприймається суб’єктом-

реципієнтом страху як облуда, тобто насправді не є цим об’єктом:  
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Священник 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);  

До муру підскакав Роман. Голова його похилена на груди, крізь вії сумно дивляться 

напівприплющені очі, обличчя бліде … шапка збита набік, чуб звисає над холодним чолом, 

губи зціплені, рука попустила поводи… – Романе! – Дарина кинулася до нього, він міцно 

пригорнув її, але ж які холодні ті обійми! (Старицька-Черняхівська 2014, с. 581);  

A pale streak went up the back sky for the first dawn. There was no fire left, and of the quarter 

was just a spatter of melted silver. 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);  

He heard the old clock at the stair-head strike one; and very shortly after, to his alarm, he saw 

the closet-door, which he saw he had locked, open stealthily, and a slight dark man, particularly 

sinister, and somewhere about fifty, dressed in mourning of a very antique fashion, such a suit as 

we see in Hogarth, entered the room on tip-toe. He was followed by an elder man, stout, and 

blotched with scurvy, and whose features, fixed as a corpse’s, were stamped with dreadful force 

with a character of sensuality and villainy (Le Fanu 1987, с. 144).  

Як бачимо, референція-облуда може мати в основі імітований кореферентний 

ланцюжок (гріш – жаба; Mr. Loden – a mouldy little heap) або дескрипції, які 

наводять на думку, що суб’єкт – то облуда (Роман – холодні обійми; an elder man – 

as a corpse). Важливими для адекватного сприйняття адресатом стають, як і в разі з 

ідентифікувальною референцією-уособленням, світопороджувальні предикати й 

дескрипції, що допомагають схарактеризувати об’єкт як фальшивий.  

Правдивіть метаморфоз референтного суб’єкта-джерела страху набуває 

загального визнання, коли вони спостерігаються кількома суб’єктами-

реципієнтами страху, як наприклад, у ситуації перетворення нейтрального 

суб’єкта-людини на вовка:  

Чому твій погляд такий страшний, ніби в звіра якого? – <…> в нього очі, як у вовка 

світяться <…> – <…> глянь, мамо, які страшні в нього очі! Нехай би ішов собі звідси 

<…> – Ой, не дивись на мою дитину! Ти уб’єш її своїм страшним поглядом. – <…> 

собака мій не пізнав мене. <…> вже й слова сказати не можу: тільки стогін, схожий 

до виття, добувався з моїх грудей. – <…> твоє обличчя і руки обросли шерстю <…> – 

<…> руки і ноги мої вже перемінилися на вовчі лапи; хотів заплакати над своїм 
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нещастям – і жахливе виття виривалося з моїх грудей. Бродив я по горах і лісах 

страшним звіром (Барщевський 2014 c, c. 109-110). 

Невротичний страх – це також і боязнь фантазмів, внутрішньо вмотивованих 

речей після пережитого досвіду; такий страх може набувати ознак 

неконтрольованого процесу:  

Лаурі здалося, наче хтось ударив її в сонячне сплетіння. Перед очима затанцювали темні 

плями. Такого вона не очікувала. ВСІ – В ОДИН ГОЛОС – КЛИЧУТЬ КОГОСЬ – НА ІМ’Я 

ТИМУР. Психіатр широко розкрила рота та спробувала вдихнути, однак горлянку наче 

стягнуло гнучкою мембраною (Кідрук 2015, с. 76);  

And the delivery must have been a mistake for the top book was titled The Scourge of the 

Swastika and the other two had similar titles, and Simister had an acute distaste for books that 

insisted on digging up that satisfactorily buried historical incident known as Nazi Germany. The 

reason for this distaste was a deeply hidden fear that George Simister shared with millions, but 

that he had never revealed even to his wife. It was a quite unrealistic and now completely 

anachronistic fear of the Gestapo (Leiber 1987, с. 246);  

And yet there was real terror lurking here, rustling through the velvet blackness. Jack the Ripper 

prowled in darkness like this. And Jack the Ripper had a knife. Jack the Ripper had a madman's 

brain and a madman's purpose. But Jack the Ripper was dead, dead and dust these many years-

by every human law. Only there are no human laws when you feel yourself in the darkness, when 

the darkness hides and protects and the outer mask slips off your face and you feel something 

welling up within you, a brooding shapeless purpose that is brother to the blackness (Bloch 2014, 

с. 263).  

Цей тип референції в текстах жахів ідентифікуємо як референцію-

ремінісценцію; вона потребує від адресата спільної із адресантом соціокультурної 

компетенції, а також володіння певним обсягом знань у межах дискурсу жахів 

(наприклад, читачеві буде незрозуміло, чому героїня боїться згадки про Тимура, 

якщо він не знайомий із першою книгою сіквелу, або якщо читач не обізнаний із 

злочинами Джека Різника). 

У психологічній науці за окремими характеристиками вирізняють 

шизофренійні страхи, які супроводжуються зоровими й слуховими галюцинаціями:  

В його голові був дивний нелад. Перед його очима крутилися жовті колеса, котрі ставали 

щораз то більші, щораз то жовтіші. По його голові проходили дрощі; та знов пекуче 

гаряче палило його череп. В його уяві ставали образи з Апакаліпсиса, котрого він умів 
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майже напам’ять. 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);  

The youth’s febrile mind, apparently, was dwelling on strange things; and the doctor shuddered 

now and then as he spoke of them. 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).  

Референція таких страхітливих об’єктів співвідносить їх з об’єктами 

реальними лише для суб’єкта-реципієнта страху, тому такі іменні групи 

нереферентні для інших суб’єктів тексту:  

– Дивіть! Лицар і Смерть… – скрикнув Гнат, вказуючи пальцем на пастуха, що в 

брудній, подертій полотнянці і вовняній в сині і жовті паски шапці, сидячи на конині, 

гонив за чорною з білими латками коровою. – Що вам Бог дав? Який Лицар і Смерть? – 

здивовано спитав Василенків. – Не видите? Косу тримає в костистій руці… – Що вам, 

Гнате? Дух святий при нас хрещених! Чи не зсунулися ви з розуму? – вже трохи з 

острахом питав ворожбит і вдивлявся пильно в Гната (Петрушевич 2014, с. 458).  

У таких випадках вважаємо за можливе говорити про вигаданий світ 

суб’єкта-реципієнта страху (вторинний світ) у межах вигаданого світу художнього 

дискурсу (первинний світ), причому саме вторинний і є світом жахів, який може 

перетинатися з першим. Специфіка референції в ускладненому світі тексту дає 

змогу виокремити її в окремий тип ідентифікувальної індивідуально-

шизофренійної референції, яка характеризується плинністю, стислістю в часі і 

просторі, непередбачуваністю віднесеності імен до об’єктів вигаданого світу, а 

також нереферентністю в первинному світі тексту. 

Виокремлені види референції, типової для текстів дискурсу жахів задля 

створення вигаданого світу із одним із основних елементів – суб’єктом-джерелом 

страху, – це універсальна класифікація для української й англомовної 

ліногвокультур.  

 

Аналіз референції суб’єкта-джерела страху в текстах жахів дає змогу 

стверджувати:  
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1) Онтологія вигаданого світу текстів жахів базується на «іншій» логіці 

його побудови, у першу чергу, – на аномальності суб’єктів референції джерел 

страху. Цю ознаку вважаємо типологійною для дискурсивно зумовленої 

референції, оскільки вона сприяє створенню страхітливої атмосфери. У свою чергу 

«інша» логіка вступає в конфлікт зі «звичною» логікою світобудови реципієнта (а 

отже й читача). Актуалізація цього вимагає регулярної функції логічного 

заперечення пропозитивної основи речень, що впливає на референцію суб’єктів-

джерел страху. 

2) Комплексний підхід до вивчення феномену референції в текстах жахів 

дав змогу класифікувати психологічні основи референції суб’єктів-джерел страху й 

виявити шляхи ускладнення вираження референтного суб’єкта в цьому типі 

текстів: модальність сумніву, контр-фактичні ознаки й імітація кореферентних 

ланцюжків.  

3) У межах тексту суб’єкт-джерело страху може бути референтним і 

нереферентним, може змінюватися також і міра референтності, що впливає на 

розгортання не лише пристрасті в тексті, а і його сюжетної лінії. 

4) На основі типологійної ознаки аномальності об’єктів референції в 

текстах жахів як зразках пристрасного дискурсу розрізняємо такі типи референції 

суб’єкта-джерела страху: неідентифікувальна референція, ідентифікувальна 

референція-уособлення, ідентифікувальна референція-облуда, ідентифікувальна 

референція-ремінісценція, ідентифікувальна індивідуально-шизофренійна 

референція, ідентифікувальна міфологійна референція. 

 

2.6. Комплексна референція VS кореференція VS консолідована 

референція в текстах жахів  

 

Привід говорити про комплексну референцію дає аналіз текстів дискурсу 

жахів, які з’явилися наприкінці ХІХ – протягом ХХ століть і продукуються й тепер. 

Тексти вказаного періоду належать до модерної і постмодерної доби й 

вирізняються своєю відірваністю від реальності, непослідовністю сюжетної лінії, 
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значною суб’єктивністю й фрагментарністю. Ю. Лотман, В. Руднєв (Лотман 1983; 

1998; 1999; Руднев 1996; 2000; 2004) та інші дослідники називають усе мистецтво 

ХХ століття шизотипним: «Важливу роль в актуалізації й апології шизотипного 

початку відіграв, звичайно, феномен постмодернізму, який проголосив як одну зі 

своїх антидогм принципову відсутність істини і лише можливість безкінечних 

інтерпретацій» (Руднев 2004, с. 39). Також, на думку В. Руднєва, на розвиток 

культури ХХ століття значний вплив мала теорія Дж. У. Данна про багатовимірну й 

багаторівневу модель часу. Одним із тверджень Дж. У. Данна є те, що в межах 

однієї свідомості можуть перебувати різні спостерігачі, прояв яких потребує 

певного стану свідомості (наприклад, сну). Відбиття теорії Дж. У. Данна знаходять, 

наприклад, у новелі X. Л. Борхеса «Інший»: 

Проблема пошуків меж своєї особистості, а також меж між реальністю й фантазією 

надзвичайно актуальна для шизотипної свідомості, адже це свідомість із порушеною, 

рухомою ідентичністю. Коли в одній людині декілька Я, виникає проблема меж між ними і 

межами між внутрішнім і зовнішнім Я (Цит. За: Руднев 2004, с. 38).  

Тексти дискурсу жахів зазначеного періоду також відрізняються особливим 

статусом референції суб’єктів-джерел страху: вони не лише аномальні, а й плинні, 

багатовимірні, пограничні. Твердження Дж. У. Данна про те, що одна подія може 

мати кілька часових вимірів і кілька варіантів наслідків, знайшло втілення в логіці в 

теорії семантики можливих світів, лише один із яких можна умовно назвати 

реальним. Вважаємо, що множинність вигаданих світів текстів жахів, їхня 

мультилогічність впливають і на референцію суб’єктів, у першу чергу – джерел 

страху. У подальшому викладенні розкриємо ідею розрізнення кореференції як 

системного мовного явища, нейтрального за дискурсивною належністю, 

комплексної референції і консолідованої референції – явищ дискурсивно 

зумовлених і комунікативно навантажених у текстах жахів.  

Дослідження кореференції відбувалося в межах загальних напрямів і підходів 

аналізу референції – філософсько-логічного і прагматичного (С. Кріпке, В. Квін, 

Дж. Сьорль, Г. Фреге, К. Доннелан, Л. Лінський, Б. Рассел, П. Стросон, В. Гак, 

О. Селезньов, О. Падучева та ін. (Крипке 1982; Куайн 2003; Серль 1982; Фреге 
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1977, 2000; Доннелан 1982; Линский 1982; Rassell 1905; Рассел 2000; Стросон 

1982 a, 1982 b; Гак 1976; Селезнев 1985; Падучева 1983; 1996; 2002)), але вперше 

кореферентність як самостійна лінгвістична категорія була досліджена Б. Палеком 

(Palek 1968) та Ж. Фоконьє (Fauconier 1985).  

Від самого початку і дотепер не вироблені спільні підходи до вивчення 

кореференції, що підтверджує, наприклад, дослідження Л. Куриляк:  

На сучасному етапі мовознавчих досліджень кореферентність кваліфікують як: перехресне 

ототожнення – крос-ідентифікацію (О. Чорна); альтернативно-пояснювальні відношення в 

мові (О. Пономаренко); принцип, який забезпечує заміщення початкової номінації 

наступною (Н. Голубєва); анафоричний ланцюг (О. Пархоменко, Л. Рубанова); один із 

засобів утворення когезії та забезпечення структурної організації тексту (О. Островський); 

генетичну однорідність повторних номінацій (В. Чекригіна). Останнім часом питання 

кореферентності стало об’єктом аналізу в когнітологічному аспекті: розкрито когнітивно-

орієнтаційні моделі референції (С. Толдова), розглянуто випадки кореферентності 

квантора та особового займенника (К. Казенін), проаналізовано ментальні / знакові 

процеси в комунікації з позиції кореферентності рефлективних предикатів (І. Кім) 

(Куриляк 2004, с. 3).  

«Явище кореференції в людській мові настільки широке, складне й туманне, 

– зазначає П. Постал, – що знадобиться ще кілька товстих томів тільки для того, 

щоб написати вступ до його таємниць» (Postal 1970, c. 439).  

Серед усього загалу актуальних проблем вивчення референції і кореференції 

наше дослідження зосереджене на кореференції як визначальному текстотвірному 

чиннику, про що йдеться в роботах Л. Калашникової, Є. Клюєва, Л. Куриляк, 

О. Островського та інших (Калашникова 2000; Клюев 2000; 2002; Куриляк 2004; 

Островский 2002): 

З’ясування текстотвірного характеру названої інтерпарадигмальної категорії передбачає 

цілісне, різноаспектне висвітлення кореферентних текстових одиниць у номінативному, 

структурному і функціональному ракурсах. Врахування текстотвірного потенціалу 

референційно тотожних одиниць (утворених ними кореферентних пар і рядів) у 

забезпеченні структурно-семантичної організації різнотипних текстів, на нашу думку, 

дасть можливість <…> здійснити їх глибинний лінгвістичний аналіз; <…> визначити та 

кваліфікувати стильову, жанрову, тематичну специфіку різних текстів за особливістю 
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репрезентованих об’єктів у кореферентних парах і рядах, а отже, охарактеризувати й 

релятивні ознаки інформаційно-комунікативного простору тексту (Куриляк 2004, с. 3).  

Отже, дослідники визначають основні риси кореференції: це спільний 

референт і референційна тотожність. Не заперечуючи й повністю визнаючи таке 

розуміння кореференції, спробуємо на її тлі більш детально проаналізувати 

притаманну текстам дискурсу жахів комплексну референцію й охарактеризувати 

текстотвірні можливості кореференції й комплексної референції та консолідованої 

референції в дискурсі жахів. 

Основною рисою, що відрізняє явища кореференції від комплексної 

референції, вважаємо логічність побудови першої й аномальність другої як 

характерну ознаку референції в текстах жахів взагалі. Побудова кореферентного 

ланцюжка, як уже згадувалося, має своєю логічною основою відношення 

тотожності, що на мовному рівні виражено вживанням відповідних імен або 

конструкцій, які вказують на спільний референт, мають частково відмінне 

змістовне наповнення чи емотивне забарвлення або вжиті як синтаксичний 

відповідник. Основні функції кореференції в художньому тексті були виокремлені 

Л. Куриляк (Ibidem, с. 11-12): 

1) перейменування: «<…> друга номінативна одиниця яких [ланцюжків] 

по-іншому маніфестує об’єкт, підкреслюючи релятивну ознаку референта, не 

виділену при його початковій репрезентації. Названа одиниця, повідомляючи нову 

інформацію про об’єкт, пропонує ще один аспект референційної кваліфікації»; 

2) уточнення: «<…> замінник початкового представлення уточнює зміст 

попередньої одиниці; декодуючи визначеність референта, відносячи його до 

певного класу об’єктів, пояснює референційний зв’язок між представленим 

референтом та його вербальними репрезентантами або вживається у ролі 

пояснення певної дефініції, доповнюючи її категоріальні характеристики»; 

3) ідентифікаційно-кваліфікативна репрезентація: «<…> у ролі першої 

номінації можуть виступати як загальні <…>, так і власні назви. <…> Друга 

співвказівна одиниця <…> вживається у ролі ідентифікації, індивідуалізації чи 

кваліфікації референта. Співвідношення одиниць ідентифікаційно-кваліфікативної 
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репрезентації, що представляють індивідуальні референти, можуть базуватися на 

протиставленні загального / індивідуального (одиничного)»;  

4) ідентифікаційно-кваліфікативно-вказівна референція, «перша одиниця 

якої, репрезентуючи об’єкт, одночасно ідентифікує чи кваліфікує його, друга ж – 

вказує на референт чи згадку про нього у певній комунікативній ситуації».  

Звичайно ж, кореферентні ланцюжки, що підтримують змістовну побудову 

текстів жахів, як і будь-яких художніх текстів, виконують такі самі функції. Як 

суб’єкт-джерело, так і суб’єкт-реципієнт страху можуть бути ідентифіковані за 

допомогою кореферентних ланцюжків у будь-якій із перелічених функцій. 

Наприклад, в оповіданні С. Кінга «The Reach» суб’єкт-реципієнт страху 

номінується одиницями, що входять до кореферентного ланцюжка Stella Flanders 

(1) – the oldest resident of Goat Island (2) – Gram (3) – she (4), кореферентні пари в 

якому виконують функцію ідентифікативно-кваліфікативної репрезентації (1-2), 

ідентифікативно-кваліфікативно-вказівної референції (4), перейменування (3).  

Референцію-уточнення як суб’єкта-реципієнта страху, так і суб’єкта-джерела 

страху знаходимо в оповідання Дж. Колієра «Evening Primrose», написаного у 

формі щоденника від першої особи, тому кореферентна пара I – Mr Snell – a poet 

уточнює, хто саме автор щоденника і реципієнт страху. Так само ідентифіковані й 

привиди – суб’єкти-джерела страху:  

He was as pale as a creature found under a stone. His long thin arms ended in hands that hung 

floatingly, more like trailing, transparent fins, or wisps of chiffon, than ordinary hands. He 

spoke. His voice was not a voice; it was a mere whistling under the tongue. <…> I stuttered. I 

said, «I'm sorry. I didn't know anyone else lived here» <…> Oh, yes» he said. «We live here. It's 

delightful» «We? » «Yes, all of us. Look!» <…> He swept his long hand round, indicating the 

whole well of the shop. I looked. I saw nothing. I could hear nothing, except the watchman's 

thudding step receding infinitely far along some basement aisle. «Don't you see?» You know the 

sensation one has, peering into the half-light of a vivarium? One sees bark, pebbles, a few leaves, 

nothing more. And then, suddenly, a stone breathes-it is a toad; there is a chameleon, another, a 

coiled adder, a mantis among the leaves. The whole case seems crepitant with life. Perhaps the 

whole world is. One glances at one's sleeve, one's feet. So it was with the shop. I looked, and it 

was empty. I looked, and there was an old lady, clambering out from behind the monstrous clock. 

There were three girls, elderly ingenues, incredibly emaciated, simpering at the entrance of the 
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perfumery. Their hair was a fine floss, pale as gossamer. Equally brittle and colourless was a 

man with the appearance of a colonel of southern extraction, who stood regarding me while he 

caressed mustachios that would have done credit to a crystal shrimp. A chintzy woman, possibly 

of literary tastes, swam forward from the curtains and drapes. They came thick about me, 

fluttering, whistling, like a waving of gauze in the wind. Their eyes were wide and flatly bright. I 

saw there was no colour to the iris (Collier 1987, с. 33).  

Отже, у наведеному уривку функція уточнення все ж таки має свою 

специфіку, притаманну текстам жахів: мешканці невидимого світу спочатку 

означуються особовими займенниками, а лише згодом у кореферентному 

ланцюжку уточнюється, хто саме вони є (анафорична референція). У подальшому 

тексті кореферентний ланцюжок подовжений іменними групами my strange 

company і the midnight clan, що можуть ілюструвати функцію кваліфікування з 

відтінком оцінки.  

Аналіз значного обсягу текстів дискурсу жахів виявив більшу варіативність 

функцій і логіку структури кореференції. Наприклад, у межах тексту оповідання 

«Evening Primrose» кореферентний ланцюжок, що актуалізує й ідентифікує суб’єкт-

джерело страху допомагає консолідувати суб’єкт-джерело страху (референція-

консолідація) (порівняйте з матеріалізацією Чеширського кота в «Алісі в Країні 

Див» Л. Керола), тобто актуалізація референта відбувається шляхом поступового 

знайомства через уведення в текст спочатку частини об’єкта (очі), потім вказівки 

на нього як чогось існуючого (загальна назва й особовий займенник) і лише згодом 

самого імені (Roscoe):  

My eyes were trying to tell me something that my brain refused to believe. They made their point. 

I was looking straight into another pair of eyes, human eyes, but large, flat, luminous. I have 

seen such eyes among the nocturnal creatures, which creep out under the artificial blue 

moonlight in the zoo. The owner was only a dozen feet away from me. – He was half reclining 

against a low dais – Roscoe has appointed himself, or been appointed, my guide or my guard 

(Collier 1987, с. 32-36).  

Сприйняття реципієнта (і читача) під час консолідації фіксує дискретні 

об’єкти, які мають номінацію, але згодом поступово ці дискретні об’єкти 

консолідуються в один, що в подальшому тексті й функціонує як окремий суб’єкт-



179 

джерело страху; або навпаки, від цілого може відділятися його частина й 

функціонувати самостійно: 

Смалюх з організмом потягу творили одне ціле, злютовував собою увесь його складний 

кістяк, товкся в поршнях, спливав потом у котлах локомотиву, волочився по вагонах. 

<…> Смалюх дрімав у душі потягу, був його таємним флюїдом – в хвилини грізні, в 

моменти здійснення лихих передчуттів він виділявся, густів і втілювався у свій образ 

(Грабинський 2014, с. 226).  

Ускладнення референції і, відповідно, кореференції суб’єктів-джерел страху 

в текстах жахів може відбуватися шляхом імітації спостереження за 

перетвореннями нейтрального суб’єкта на страхітливого, тобто використання 

метаморфічної референції-облуди (див. 2.5.). Наприклад:  

Філософ міркував про розмаїті явища життя. Під час цих роздумів голова його 

несподівано сховалася під капелюхом і зникла на очах. Філософ, відчувши, що поринув у 

темінь, панічно зірвав капелюха, і гості побачили перед собою страшне видовище: не 

було в нього голови, тільки над широкими плечима висіла на тонкій шиї якась кулька на 

зразок макової голівки (Барщевський 2014 а, c. 69).  

Метаморфози нейтрального суб’єкта і його перетворення на джерело страху 

відбуваються шляхом логічного заперечення референції суб’єкта: філософ не може 

бути без голови, тож це вже не філософ, а страшне видовище. Зміна лише частини 

атрибутів реального об’єкта призводить до ускладнення референції, але не робить 

його нереферентним, адже оповідач спостерігає за цими метаморфозами, і тому 

його твердження правдиві: так вибудовуються кореферентні пари філософ – 

страшне видовище, голова – якась кулька на зразок макової голівки, які також не 

можна класифікувати у традиційний спосіб. Тож маємо приклад зворотнього вище 

описаному процесу розконсолідації суб’єкта-джерела страху (референція-

розконсолідація), яке вказує на дискурсивну зумовленість кореферентних 

ланцюжків у текстах дискурсу жахів. 

У тексті оповідання «Видіннє» І. Гавришкевича (Гавришкевич 2014 b, с. 342-

344) актуалізація суб’єкта-джерела страху відбувається іще в інший спосіб – 

спочатку здійснюється ідентифікувальна міфологійна референція, яку вважаємо 

суб’єктивно мотивованою під впливом культурних чинників (А так скажу я вам 
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під чесне слово, що до дядька ходили якісь упириці-нехристи), потім наводиться 

сумнівне підтвердження цього, де референт неозначений і неактуалізований (Не 

раз, не десять раз пукало щось у нас вечорами до вікна), і лише згодом суб’єкт-

джерело страху отримує матеріальну оболонку, тобто відбувається 

неідентифікувальна референція: 

Хропуть вони там здоровенькі, а тут щось запукало до вікна. І побачили ми, як 

показалися за вікном п’ять великих пальців у чорних, як смола, рукавичках. Дядько 

схопилися з лави і пішли на обору. Ми чуємо, що вони з кимсь там говорять і сваряться 

(Гавришкевич 2014 b, с. 343). 

Але знову ж таки, суб’єкт-джерело страху залишається неактуалізованим, що 

виражено безособовою синтаксичною конструкцією, тобто референт 

неідентифікований (Я іду на обору, а там лиш засвистало так, що ледве що не 

перевернуло хати (Ibidem)). 

Виокремивши суб’єкти-джерела страху з контексту, можна побачити, що цей 

кореферентинй ланцюжок не має сенсу: упириці-нехристи = щось (що пукає) = 

п’ять великих пальців у чорних, як смола, рукавичках = хтось (хто говорить і 

свариться) = неомовлений референт. Неозначені займенники знижують вірогідність 

тотожності референтів, часткова матеріалізація референта може бути потрактована 

суб’єктивно, неомовлений референт наприкінці ланцюжка викликає сумнів щодо 

кожного попереднього елемента, що не дає змогу говорити про тотожність і 

спільність референта – тобто в текстах жахів поруч із кореферентними 

ланцюжками будуються їхні імітації.  

Вважаємо, що всупереч неомовленості суб’єкта дії, безособові (не існують в 

англійській мові) і неозначено-особові речення можна віднести до таких, які 

містять приховану референцію, адже у вигаданому світі текстів жахів активна 

фізична дія дає змогу сприймати навіть недосяжне для зору як реальне. У таких 

ситуаціях, а також у текстових фрагментах, де кореферентний ланцюжок чи його 

імітація починаються із займенника або іншого мовного засобу загальної 

семантики, референтність суб’єкта-джерела страху відтермінована і вербалізується 

пізніше: 
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– Ой, ой, йде! Ось він! – крикнули разом обидві жінки. Я дивився у напрямку дверей і 

нічого не помічав окрім дверей і полиці над ними, на якій було розставлено хатній посуд. 

Але раптом мені здалося, ніби все в хаті покрилося синюватим серпанком або швидше 

парою, як то бува у лазні (Костомаров 2014 b, c. 242). 

Тут маємо підстави говорити про імітацію кореферентного ланцюжка. 

Суб’єктивно мотивована референція у вигляді імітації кореферентного 

ланцюжка – це поширений прийом актуалізації суб’єкта-джерела страху в текстах, і 

навіть більше того – текст або його частина може бути повністю побудованим 

навколо такої референції, наприклад, текст Б. Стокера «Dracular»:  

The mist grew thicker and thicker and I could see now how it came in, for I could see it like 

smoke, or with the white energy of boiling water, pouring in, not through the window, but 

through the joinings of the door. It got thicker and thicker, till it seemed as if it became 

concentrated into a sort of pillar of cloud in the room, through the top of which I could see the 

light of the gas shining like a red eye. <…> till, as I looked, the fire divided, and seemed to 

shine on me through the fog like two red eyes <…> Suddenly the horror burst upon me that it 

was thus that Jonathan had seen those awful women growing into reality through the whirling 

mist in the moonlight, and in my dream I must have fainted, for all became black darkness. The 

last conscious effort which imagination made was to show me a livid white face bending over me 

out of the mist (Stoker 1897).  

Як свідчать наведені уривки, туман у суб’єктивному сприйнятті реципієнтів 

страху за різних умов (сон чи реальність, час доби, місце тощо) породжує різні 

уявні страхітливі суб’єкти, які лише в суб’єктивному сприйнятті реципієнта 

вибудовуються в кореферентний ланцюжок. Універсальність психологічних засад 

сприйняття страшного, а також спільний культурний досвід автора й читача дають 

змогу тлумачити суб’єктивно утворені імітовані кореферентні ланцюжки однаково. 

Як бачимо, такий змістовний зв’язок між елементами кореферентного 

ланцюжка й відповідна функція не вкладаються в межі запропонованої Л. Куриляк 

класифікації, тому можна говорити як про її вдосконалення з урахуванням 

дискурсивного, пристрасного й змістовного наповнення текстів художнього 

дискурсу, так і про специфіку кореферентних ланцюжків у дискурсі жахів.  

Абсолютну неприродність й аномальність суб’єкта-джерела страху, а отже і 

його ускладнену референтність, ілюструє приклад матеріального втілення зла, коли 
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за законами вигаданого світу жахів чорний півень знесе голубине яйце, з нього 

вилупиться маленька ящірочка, яка виросте в крилатого змія (Барщевський 2014 b, 

c. 81), тобто порушуються об’єктивні закони природи (я знаю) і створюються нові 

(не вірю, але спостерігаю). Саме цей принцип зіткнення «звичної» й «іншої» логіки 

«не вірю / знаю, але спостерігаю» і заперечення пропозиції лежить в основі 

референції суб’єктів-джерел страху в текстах жахів. Це, а також виокремлений 

раніше різновид природи референції суб’єктів-джерел страху – референція-облуда, 

дає змогу стверджувати, що, крім загальновиживаних у художньому дискурсі 

кореферентних ланцюжків та їх функцій, у текстах дискурсу жахів існує 

специфічна імітована кореференція, адже, як було проілюстровано, можуть 

порушуватися основні критерії кореферентності – наявність спільного референта 

і / або референційна тотожність.  

На таку специфічну особливість референції в художніх текстах сучасності 

вказує В. Руднєв, відносячи їх до шизотипних проявів сприйняття дійсності. Він 

наводить приклад із праці С. Кріпке, який аналізує сприйняття Лондона молодою 

людиною: в уяві це було красиве місто, що його він називав французькою Londres, 

а пізніше, коли він мешкав у найбіднішому районі, номінував його англійською 

London, «в його свідомості стало одним містом більше»: 

Стосовно художнього дискурсу виявлена особливість мови дає такий принцип: 

референтна непрозорість індивідних термів у контекстах з погляду пропозиціональних 

установок призводить до ефекту прийняття одного індивіда за іншого, тобто того, на чому 

грунтується епістемічний сюжет (Руднев 2004, с. 76-77).  

В. Руднєв також зазначає, що цілі жанри наративної прози будуються на 

епістемічному сюжеті, не можуть без нього існувати <…>. Такими жанрами є, 

перш за все, комедія, детектив, кримінальний роман тощо» (Ibidem, с. 79).  

На нашу думку, дискурс жахів має іще більшу специфіку «непрозорості» 

референції – імітацію кореференції, що дає змогу говорити про його відмінність від 

загального корпусу текстів художнього дискурсу. Це, перш за все, пов’язано зі 

специфікою самого суб’єкта-джерела страху, який, на відміну від зловмисних 

суб’єктів у текстах, наприклад, детективів, не має відповідника в реальному світі й 
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існує в суб’єктивній дійсності відносин із реципієнтом(-ами) страху; як наслідок це 

відбито в референційно-смисловій взаємодії у процесі комунікації автор – читач. 

Випадки імітованої кореференції в текстах дискурсу межують із комплексною 

референцією (КР). Комплексна референція також імітує кореферентні ланцюжки, 

що дає змогу підтримувати зв’язність тексту, але основна функція комплексної 

референції – створення пристрасного тексту жахів шляхом підкресленої поступової 

лінійної або одночасної перемінної (центрично-радіальної) актуалізації 

страхітливого референта з наголосом на його багатоликості, множинності й 

безкінечності його семіозису. 

Змістовно КР завжди слугує для мовного втілення тих об’єктів референції, 

які співвідносні у вигаданому світі тексту з суб’єктами-джерелами страху, що 

відповідає їхній аномальній природі й проблематичності вербалізації. Структурно 

комплексна референція може бути кількох типів: 

1) лінійна (ЛКР), коли упродовж цілого тексту або його частини 

здійснюється референція суб’єкта-джерела страху, яка відображає поступове 

перетворення суб’єкта з нейтрального на страхітливого, що відбито також у 

сприйняті й оцінці суб’єктом-референтом страху згідно з діями, станами й 

атрибутами суб’єкта-джерела (дескриптивною компонентою). ЛКР дає змогу не 

тільки відтворити на текстовому рівні метаморфічні перетворення суб’єктів-джерел 

страху (його консолідацію або розконсолідацію), а й зобразити пошук реципієнтом 

відповідника цього суб’єкта у звичній онтології шляхом підбору кращої номінації; 

2) центрично-радіальна (ЦРКР), коли суб’єкт-джерело страху має кілька 

подоб, тобто референтів, які функціонують у тексті одночасно. Цей тип 

комплексної референції, навпаки, вказує на багатовимірність і непередбачуваність 

суб’єкта, що зумовлює таку побудову тексту, коли адресат не може збагнути, що 

насправді являє собою цей суб’єкт, і передбачити, чим закінчиться взаємодія 

суб’єкта-джерела й реципієнта страху. 

Явище КР корелює з «двійничістю» (двойничеством рос.), що стало 

передусім об’єктом дослідження в літературознавстві (Т. Грудкіна, А. Михальова, 

Е. Сінєва та інші (Грудкина 2004; Михалева 2006; Синева 2004), а згодом у 
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лінгвосеміотиці (О. Бразговська, М. Лебедєв, А. Черняк, М. Петрович та інші 

(Бразговская 2014; Лебедев & Черняк 2001; Петрович 2010)). Передусім учені 

вказують на відмінності в тлумаченні терміна «двійничість»: існує широке 

розуміння його як об’єкта, що відображається, і того, що відображене; як зв’язок 

між об’єктами літературного твору; як механізм конструювання образів, подібних 

один до одного. Що ж до загальносеміотичного підходу, то під «двійничістю» 

розуміють або іконічний знак в ракурсі його віднесеності до об’єкта дійсності, або 

кореферентний ланцюжок, коли «двійниками вважаються об’єкти (А1, А2, А3… 

Аn), які відображають один і той самий референт (А) у будь-яких обраних якостях» 

(Лебедев & Черняк 2001, с. 268).  

У такому підході до розуміння «двійничості», на нашу думку, 

спостерігається невиправдане залучення явища кореференції до розуміння цього 

феномену, адже в процесі референції співвідносні одиниці (імена або іменні групи) 

вибудовуються в кореферентні ланцюжки, що дає змогу подати спільний референт 

у системі семантичних, формальних та структурних еквівалентів. Єдиною 

інтегрувальною ознакою такої системи вважається референційна тотожність, а 

експлікована ця система може бути синонімічними, варіативними, анафоричними, 

дейктичними, предикативними одиницями та іншими мовними конструкціями. 

«Двійничість», у свою чергу, базується на спільності якостей, притаманних 

нетотожним об’єктам, тобто різним референтам. У кожному разі увага дослідників 

до феномену «двійничості» спонукає до більш ґрунтовного аналізу й розмежування 

кореференції від інших подібних логічних (лінгвосеміотичних) процесів, що 

супроводжують створення текстів художнього дискурсу, причому саме дискурс 

жахів можна вважати плідним матеріалом для подібних досліджень. 

На текстотвірні властивості референтів-двійників вказували О. Бразговська й 

М. Петрович, зазначаючи, що поява персонажів-подоб (термін М. Петровича) 

сприяє створенню безкінечного семіозису, введенню до обігу об’єктів, які відсутні 

в нашому світі, спонукає смислопородження і створює єдину структуру сприйняття 

тексту (Петрович 2010, с. 83). Вивчаючи явище КР суб’єкта-джерела страху, ми 

дійшли висновку, що вона дає змогу адресанту не лише створити ситуацію, коли 
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реципієнт не може чітко ідентифікувати й адекватно номінувати об’єкт, який він 

бачить перед собою, піддаючи сумніву онтологічні засади існування світу, а й 

зафіксувати зміну в оцінній рецепції джерела страху протягом усього тексту.  

Наприклад, у романі М. Кідрука «Бот» (Кідрук 2012) маємо наскрізний 

ланцюжок лінійної КР суб’єкта-джерела страху: <…> нагледів (1) щось таке, від 

чого його серце підскочило, а потім зробилось важким, мов гиря, і зсунулось на 

кілька сантиметрів униз – (2) людина – (3) хлопчик – (4) нелюдина – (5) демон – (6) 

марево – (7) хлопчик – (7) істота – (8) примара – (9) галюцинація – (10) хлопчик – 

(11) вони – (12) боти – (13) довбані карлики – (14) малюки – (15) світловолосі – (16) 

дітваки – (17) кляті білобрисі вишкребки – (18) «малюк» – (19) сопляки – (20) 

потвора – (21) безмозкі демони. Аналіз ланцюжка номінацій дає змогу вилучити з 

нього оцінні назви, що маркують суб’єкт-джерело страху як уже ідентифікований, 

негативно оцінений і беззаперечно належний до джерел страху (приклади 13, 17-

21), що відносимо до дискурсивно нейтрального кореферентного ланцюжка. 

Приклади 1-12 ілюструють саме комплексну референцію, яка, по-перше, стає 

основою текстотворення, тобто є основою сюжетної побудови (події розгортаються 

в напрямі ідентифікації суб’єкта-джерела страху від щось до бот); по-друге, така 

референція спряє створенню пристрасті (жаху) в тексті шляхом набуття ним 

відповідної модальності. Ця модальність змінюється в напрямі від сумнівів і 

непевності до впевненості, коли об’єкт ідентифікований і, що важливіше, 

віднесений до класу схожих об’єктів, після чого він остаточно номінований ботом.  

На етапі модальності сумніву об’єкт, хоча й ідентифікований, але має 

ускладнену референцію, і всі судження одночасно правдиві: це і щось лячне, і 

людина, і нелюдина, і хлопчик, і марево тощо. Окремої уваги заслуговує 

повторення імені хлопчик (3, 7, 10), це свідчить про те, що зорове сприйняття в 

текстах жахів можна вважати базовим для ідентифікації й класифікації об’єктів. 

Етап після класифікації об’єкта містить уже імена-замісники, коли референція 

відбувається на основі рис, властивих ідентифікованому суб’єктові-джерелу страху 

малий, білий (приклади 13-19), тобто вибудовується класичний кореферентний 

ланцюжок. Поміж інших кореферентних імен виокремлюємо ім’я «малюк», узяте в 
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лапки. Таке орфографічне оформлення дає змогу тлумачити референт як 

псевдомалюка, тобто зовнішність суб’єкта-джерела страху протилежна його 

сутності: 

Він розвернув тулуб на 180° і пройшовся променем прожектора по навалених купах 

мерців. Якраз вчасно. Трупи з крайньої кучугури (тепер вона була крайньою лівою для 

Тимура) розліталися врізнобіч. З-поміж тіл один за один виборсувалися «малюки» 

(Кідрук 2012, с. 260).  

Таким чином, можна побудувати логіко-семіотичну схему утворення 

комплексної референції, етапи якої становлять первинне спостереження за 

об’єктом і його оцінку, класифікацію й афективне сприйняття, тобто страх. 

У тексті роману «Бот» на етапі після класифікації суб’єкта-джерела страху 

бот з’являється інший кореферентний ланцюжок, який своїм первинним 

елементом має заперечення референції. Цей елемент відповідає ситуації, коли 

комунікація суб’єкта-реципієнта і суб’єкта-джерела страху відбувається, але в 

опосередкований спосіб: приймальний пристрій, поєднаний із комп’ютером, 

ініціює розмову з людиною:  

Несподівано переговорний пристрій скрипнув і тихо загудів. <…> Екран блимнув і 

посвітлів. <…> у пласкій коробочці щось пікнуло, курсор самовільно зіскочив на рядок 

униз і на екрані, літера за літерою, з’явилося: ПРИВІТ ХОРТЕ ЦЕ ТИ? <…> Це не 

програма <…> (Ibidem, с. 290-292).  

Цей суб’єкт вербалізований заперечним реченням із вказівною часткою, що 

кваліфікуємо як неідентифікувальну референцію. Оскільки референт відсутній, 

звертання до нього й вказівка на нього в діалогічному мовленні суб’єктів-

реципієнтів страху здійснюється за допомогою особових та вказівних займенників 

та оцінної лексики й лексики загальної семантики:  

Отетеріли всі. Першим оклигав Ріно: – От гівнюк, – прошипів він, у голосі змішались 

страх, подив і роздратованість. – Що воно таке? <…> Лаура торкнула Тимура за лікоть 

і спокійно проказала: – Спитай його: він один чи їх декілька? <…> – Стій! – не дала йому 

заговорити Лаура. – Ні слова! Воно розуміє. <…> Істота, чим би вона не була, зрозуміла 

її. <…> Він думав, що зможе порозумітися з … з цим … (Ibidem, с. 293-295). 

Характерним для референції відсутнього суб’єкта-джерела страху, як бачимо, 

в українській мові стає вживання іменників і займенників усіх наявних у системі 
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мови родів (середнього, чоловічого й жіночого), де жіночий рід ужито суто за 

граматичним принципом вказівки на іменник жіночого роду істота, в інших 

випадках невідомість, незбагненність та страхітливість об’єкта зумовлюють його 

референцію займенниками чоловічого, а особливо середнього роду. 

Неідентифікувальну референцію (позначимо її « – ») у цьому тексті можна віднести 

до типу комплексної центрально-радіальної референції й подати у вигляді схеми: 

 

« – » референція (не програма) 

                                                 (ЦРКР) 

воно       він     це        істота 

 

« – » референція, на нашу думку, відбита в тексті жахів саме комплексною 

референцією, а не кореферентним ланцюжком, тому що референт характеризується 

неідентифікованістю, його сприйняття суб’єктами-реципієнтами страху 

здійснюється через обмежені перцептивні шляхи (у наведеному прикладі – 

графічне комп’ютеризоване мовлення, шлях перцепції – зір), що дає змогу 

кожному суб’єктові-реципієнту, і читачеві також, уявляти свої об’єкти референції. 

Через перелічені причини не можна говорити про реалізацію основної риси 

кореферентного ланцюжка – тотожності об’єктів. Період побудови тексту, що 

передує повній ідентифікації суб’єкта-джерела страху, позначений також 

непередбачуваністю остаточної його класифікації і майбутніх трансформацій та 

уподібнень.  

« – » референція у тексті сприяє активізації суб’єктів-реципієнтів страху, 

їхньої пізнавальної діяльності, тож подальший текст будується на спробах 

ідентифікації невідомого суб’єкта:  

Що воно таке? – Пам’ятаєте, я розказувала про несвідоме? Про все лихе, моторошне й 

потворне, заховане глибоко у підсвідомості людини … багатьох людей. Я думаю, оце 

воно і є. Гадаю, завдяки мозковим платам воно змогло … ні, не матеріалізуватись, а 

впливати на ботів, а значить впливати на матеріальний світ. Це якась особлива форма 

свідомості. І саме вона розпоряджалася ботами під час утечі. – Виходить, щось вилізло 
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з мізків і стало … стало, як ляльковод, - підсумував Алан. – Так. Тільки не ляльковод, а 

психоістота. (Кідрук 2012, с. 295)  

Ідентифікація і класифікація суб’єкта-джерела страху побудована на основі 

кореферентного ланцюжка (ідентифікаційно-кваліфікативна референція за 

Л. Куриляк), у якому кожний елемент поступово додає зрозумілості аналізованому 

феномену (воно) і веде до остаточної референції, номінуючи його психоістота. У 

подальшій побудові тексту цей суб’єкт-джерело страху реферований за допомогою 

займенника воно й іменника психоістота, тобто родові характеристики 

максимально нейтралізовані. 

Після ідентифікації другого суб’єкта-джерела страху (психоістоти) 

відбувається консолідація джерела страху – у сприйнятті суб’єктів-реципієнтів 

страху несамостійні суб’єкти, боти й психоістота, – це єдине джерело страху, у 

якого оболонка і фізичне втілення керуються абстрактним психо-ментальним 

центром. Центрально-радіальна комплексна референція в аналізованому тексті 

представлена такими подобами суб’єкта-джерела страху:  

 

психоістота = воно = щось (імітований КЛ) 

                                                   (ЦРКР) 

бот   ≠   Кацуро Такеда  ≠  інші матеріальні оболонки (безкінечний семіозис) 

 

Елемент схеми «інші матеріальні оболонки» включає в себе незакриту 

множину можливих об’єктів, чиїм тілом може скористатися психоістота 

(центральний елемент) для існування й контакту з людьми. Розширення цього 

елемента стало одним із механізмів побудови тексту роману-сіквелу «Бот. 

Гуаякільський парадокс», де центрально-радіальна комплексна референція 

вибудована таким чином, що поповнення її останнього елемента стає основою 

розгортання як сюжету, так і пристрасної складової.  

Радіальні елементи поповнюються референцією суб’єкта-джерела страху, до 

яких входять риби: 
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<…> витрішкувате око рибини виглядало незвичним, мутно-чорним і підпливало кров’ю. 

<…> Він [Тіто] нахилився, і чорнота попливла – щось ворухнулося в риб’ячому оці. 

Рибалка злякано відсахнувся та мимоволі дужче втиснув рибину в пісок. На мить йому 

здалося, що жовтохвіст спостерігає за ним. Точніше, щось дивиться на нього крізь 

набрякле чорнотою око жовтохвоста (Кідрук 2015, с. 30),  

пес, жінка рибалки, а згодом багато мешканців міста (В очах Бенджаміна 

розлилася темінь, наче те щось, що застрягло в наелектризованому мозку, 

харкнуло зсередини чорнилом. <…> убий убий убий його! (Ibidem, с. 44-45)); 

вода / море / океан (Океан брижився. У тому загалом не було нічого дивного, от 

тільки вода брижилася не так, як мала би брижитися від вітру (Ibidem, с. 14); У 

воді довкола човна риби роїлося ще більше, ніж валялося на березі. Невідома сила 

витискала, виштовхувала її з глибини (Ibidem, с. 29); <…> протягом тижня щось 

дуже лихе коїлося в морі, а от тепер він, Тіто, усвідомив – це щось, схоже, полізло 

на берег (Ibidem, с. 31). 

Виокремлені структурні типи КР можуть поєднуватися задля більшого 

пристрасного ефекту і впливу на читача, а також бути ускладненими 

кореферентними ланцюжками. Наприклад, у текстовому зразку 

Бенджамін рикнув і втупився в напарника так, ніби бачив його вперше. – Що з тобою, 

аміго? – слова обривалися в горлі Тьяго. Він ступив крок назад, а тоді інстинктивно 

потягнувся рукою до хрестика на шиї. – Свята Маріє, це … не … ти… – слова перейшли в 

булькотання. Тьяго подивився на Бенджаміна, який одночасно був йому і босом, і другом, і 

несподівано збагнув, що перед ним щось невідоме, що Бенджаміна більше немає, що на 

його місці стоїть … стоїть… Тьяго не знаходив слів, щоб описати потвору з кривавими 

очима, яка, ледь нагнувши голову, розглядала його. <…> Бенджамін Лусіано так і не 

зрозумів, чому прикінчив Тьяго. <…> Чоловік перетворився на нечутливу оболонку, 

бездушний панцир з химерним, але, ніди правди діти, напрочуд владним голосом у голові 

(Ibidem, с. 45-46) 
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маємо таку схему поєднання різних типів комплексної референції, кореферентних 

ланцюжків та їхньої імітації: 

 

психоістота = голос у голові (імітація КЛ)  

          (ЦРКР) 

Бенджамін  = бос = друг (аміго) = Бенджамін Лусіано = чоловік (КЛ)  

           (ЛКР) 

≠ ти = щось невідоме (імітація КЛ) = потвора з кривавими очима = 

нечутлива оболонка = бездушний панцир (КЛ) 

 

В англомовних текстах також спостерігаємо комплексну референцію як 

основу актуалізації, наприклад, у тексті С. Кінга «Dreamcatcher» (King 2001). КР 

починається з « – » елемента – суб’єкт-джерело невидимий, але фізично відчутний 

(запах бананів у відрижці заражених людей), лише згодом текст вибудовується 

навколо наскрізного лінійного ланцюжка:  

Whatever he had inside him, it's trapped. <…> he was mostly just afraid the thing that was now 

in the toilet might be able to run faster than they could. <…> Jonesy had a sudden vivid image of 

a wriggling white tapeworm emerging from a pile of raw meat. <…> Something wet and heavy 

landed on Beaver's back. Something that felt like a tail or a worm or a muscular segmented 

tentacle curled between his legs and seized his already aching balls in a contracting python's 

grip. <…>It looked like some kind of freak weasel — no legs but with a thick reddish-gold tail 

(Ibidem, c. 83-91).  

У сприйнятті реципієнта страху виникає КР страхітливого суб’єкта, який 

нарешті матеріалізувався, але все ж таки залишається неідентифікованим, це 

відбито в лінійному ланцюжку імітованої кореференції: 

« – » референція (whatever) = the thing = tapeworm = something = it = freak 

weasel = cool fur-covered jelly. 

Подальша будова тексту відповідає суб’єкт-суб’єктним відношенням, у яких 

з’ясовується сутність і зловмисність суб’єкта, а також його багатоликість, кожне із 

утілень стає основою подій певної частини тексту: 
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                                                                     freak weasel = eelish thing (ЛКР) 

                                                                     the aliens 

                                                                     Ripley fungus 

« – » референція (whatever) (ЦРКР) 

                                                                     Mr Gray = gray boy (КЛ)   

                                                                     voices (безкінечний семіозис) 

 

Подоби, яких намагається набути джерело страху, щоб контактувати з 

людиною, мають відкриту множинність і повторюваність, як це демонструє 

останній елемент ЦРКР – голоси:  

All the voices are or would be recognizable to large segments of the people in this area. There's 

Alfred Hitchcock, Paul Harvey, Garth Brooks, Tim Sample — he's a Maine-style humorist, very 

popular — and hundreds of others, some of which we haven't identified (King 2001, с. 109).  

Наведена схема КР джерела страху в англомовному тексті також містить усі 

різновиди референції, характерні як для художнього дискурсу взагалі (КЛ), так і 

для текстів жахів (ЛКР, ЦРКР). 

 

Вивчення особливостей текстів дискурсу жахів англійською й українською 

мовами дає змогу окреслити універсальні для обох мов риси смислотворення, а 

саме организації кореферентних ланцюжків у тексті: 

1) У межах дискурсу жахів тексти можуть розрізнятися за здатністю бути 

побудованими на основі кореферентних ланцюжків у процесі актуалізації суб’єкта-

джерела страху або на основі комплексної референції як більш сучасного 

постмодерного відображення сприйняття світу, що потребує додаткових зусиль як 

від автора тексту, так і від читача (побудова тексту на основі комплексної 

референції не виключає використання кореферентних ланцюжків як засобів 

створення зв’язного тексту). 

2) Унаслідок референційно-смислової взаємодії референція в текстах 

дискурсу жахів може бути ускладнена й мати додаткове змістовне навантаження 

через суто психологічні чинники, що впливають на побудову й сприйняття 
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вигаданого страхітливого світу. Кореферентні ланцюжки, досліджені в текстах 

художнього дискурсу, мають свою специфіку в дискурсі жахів: є всі підстави 

доповнити їхню класифікацію типами референції-консолідації, референції-

розконсолідації, імітації кореферентних ланцюжків. 

3) У текстах дискурсу жахів спостерігаємо імітацію кореференції і 

комплексну референцію, що може бути двох типів: поступово лінійною й 

одночасно перемінною (центрично-радіальною). Також центрично-радіальний тип 

може мати різновид « – » референції (неідентифікувального типу референції), коли 

суб’єкт-суб’єктні відношення між реципієнтом і джерелом страху існують 

(наприклад, комунікація), але суб’єкт-джерело страху недосяжний для 

безпосереднього спостереження. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

Проблемні питання вивчення референції в художньому дискурсі відкрили 

шлях до пошуку відповідей у новому вимірі – лінгвістичній прагматиці. Наше 

дослідження виконувалося в межах цього напряму мовознавства з опертям на 

теорію референції із залученням елементів семіотики, когнітивістики й 

лінгвонаратології, психолінгвістики; крім того, воно спирається на широке 

теоретичне підґрунтя філософії, психології й культурології. У такому 

інтегральному вимірі 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. Такий 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. З 

другого боку, універсальність такої комунікації не заперечує нашаровування 

лінгвокультурних чинників, що ілюструють тексти українською й англійською 

мовами. У ході розробки методологічного й теоретичного підґрунтя дослідження 

було встановлено таке: 
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1) Тексти жахів – це зразки дискурсу жахів як видового поняття щодо 

пристрасного дискурсу й художнього дискурсу. Тексти дискурсу жахів 

продукуються і сприймаються в межах дискурсивного простору, насиченого 

іншими зразками, що поєднані спільним смислом. Вони містять множинні вигадані 

світи із універсальною для всіх зразків цього простору специфічною онтологією й 

ідеологією.  

2) Ідеологія цього 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, відношення між якими – це спосіб побудови й основа 

смислотворення.  

3) Розрізнення суб’єктів відбувається під час ідентифікації, коли в текст 

уводяться дескриптивні й модальні компоненти референції суб’єктів пристрасті, 

що здійснюють максимально повну референцію й адекватну номінацію страшного 

за допомогою мовних засобів конкретної мови. 

4) Множинність вигаданих світів дискурсу жахів пояснюється 

специфікою комунікації автор – читач, коли автор один, а читачів – безліч, і їхнє 

сприйняття не лише індивідуально суб’єктивне, а й хронотопно умотивоване. 

Комунікація автора й читача вважається вдалою після актуалізації комунікативного 

смислу «страх» в одній чи декількох своїх варіаціях, тобто досягнення консенсусу 

автора й читача в межах дискурсивного простору. 

5) Множинність вигаданих світів не заперечує самопородження й 

самоструктуризації текстів жахів і, навпаки, ґрунтується на їхній подібності, що 

сприяє смислотворенню й смислосприйняттю. Це пояснюється універсальними 

способами, механізмами й стратегіями трансляції базового комунікативного 

смислу «страх»; відхилення в межах цієї універсальності або комбінаторика 

універсальних компонентів дає змогу виокремлювати варіації базового смислу.  

6) Жанрова специфіка текстів та правила вигаданого світу жахів 

передбачають в основі референції суб’єкта-реципієнта страху й суб’єкта-джерела 
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страху сутності, об’єкти репрезентацї яких наведені у 2.4. Детальний аналіз цих 

об’єктів виявив на тлі універсальної онтології вигаданих світів жахів певні 

культурні розбіжності: в українських текстах зафіксовано чоловіка-п’яницю або 

жадібну людину як реципієнтів страху, що пов’язуємо з тенденцією до повчального 

впливу на читача в українській літературі; в українських текстах не виявлено 

об’єктів репрезентації джерела страху, що складають флору реального світу. 

7) Правила існування вигаданих світів (аномального 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 

(див. 2.5.). 

8) Остаточне вироблення «іншої логіки» вигаданого світу жахів 

відбувається щляхом координації онтології й ідеології цього світу в кожному 

окремому тексті через референтно-смислову взаємодію в ньому. 

9) Суб’єктність текстів жахів, яку вважаємо основою 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. 

10) Референція в текстах жахів – це відроджувана і повторювана система 

референційно-смислових відношень, що ґрунтується на типологійній рисі джерела 

страху, його аномальності й скласифікована на 6 типів: неідентифікувальна 

референція, ідентифікувальна референція-уособлення, ідентифікувальна 

референція-облуда, ідентифікувальна референція-ремінісценція, ідентифікувальна 

індивідуально-шизофренійна референція, ідентифікувальна міфологійна 

референція (див. 2. 5.). Припускаємо, що виокремлені типи референції можуть бути 

використані в текстах різної жанрової належності, але лише в тому разі, коли 

інтенція автора полягає у створенні елементів страхітливої атмосфери, яка 

акомпанує іншому комунікативному смислу. 
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11) Атрибути й предикати, які здійснюють референцію кожного з 

виокремлених 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). 

12) 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 

суб’єкта-джерела страху, у другому – на боротьбу з двійниками та багатоликим 

злом, що матеріалізується в безкінечному семіозисі зловмисних суб’єктів. 

Характерним для текстів жахів є змішування всіх типів ланцюжків. 

13) Специфічна для текстів дискурсу жахів референція – це основа й 

сюжетної побудови тексту, і розгортання пристрасті в ньому. Механізмами 

реалізації цих процесів вважаємо імітацію кореферентних ланцюжків і референцію 

консолідацію / розконсолідацію. 
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РОЗДІЛ 3 

КОНВЕНЦІЙНЕ СМИСЛОТВОРЕННЯ В ТЕКСТАХ ЖАХІВ 

 

 

Розроблена в Розділі 2 класифікація об’єктів репрезентації і референції 

страшного окреслює універсальну психологічну й культурологічну сфери досвіду 

людини, що впливають на сприйняття суб’єкта як страшного, але ця класифікація 

потребує деталізації щодо лінгвістичних засобів утілення репрезентації страшного 

в текстах жахів. Оскільки українські тексти жахів уперше стали об’єктом аналізу 

взагалі, дослідницька увага зосереджена, насамперед, на конкретномовних 

особливостях утілення авторської інтенції трансляції базового комунікативного 

смислу «страх» засобами української мови. Долучення англомовного матеріалу 

слугуватиме допоміжним засобом унаочнення загальномовних універсальних 

особливостей смислотворення, а також акцентування специфіки української мови. 

Разом із тим вважаємо за необхідне наголосити на інших проблемах, що 

супроводжують творення вигаданих світів текстів дискурсу жахів. І в першу чергу, 

потрібно зважати на те, що референція в художньому дискурсі залежить від 

інтенції автора, тобто його задум і наміри зумовлюють вибір референтів, засоби 

їхнього вираження тощо, але цей процес не вважається абсолютно суб’єктивним і 

незалежним, адже значною мірою він зумовлений традиціями культури, 

обставинами, психологічними мотивами, особливостями жанру та іншими 

екстралінгвальними чинниками. З другого боку, текст – це сфера комунікації 

автора й читача, тож остаточний смисл, коли текст стає зразком дискурсу жахів, 

з'являється лише внаслідок співпраці комунікантів. 

 

3.1. Передумови розрізнення конвенційних і неконвенційних текстів у 

дискурсі жахів  

 

Аналіз широкого ілюстративного матеріалу дає змогу стверджувати, що 

основним критерієм успішності комунікації автора й читача під час транслювання 
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смислу «страх» стає класифікація референта як джерела страху, це відображає 

набуття ним відповідного комунікативного смислу, на що впливають 

екстралінгвальні (авторська інтенція, психологічні засади сприйняття страшного, 

спільний культурний багаж тощо) та лінгвальні (референція і номінація) чинники. 

Метою цього розділу стало висвітлення актуалізації комунікативного смислу 

«страх» у процесі вербалізації суб'єкта-джерела страху як основи смислотворення й 

віднесення тексту до дискурсу жахів. Вважаємо логічним спочатку детально 

схарактеризувати загальні риси вербалізації суб’єктів-джерел страху в текстах 

дискурсу жахів та пов’язаність цього процесу із смислотворенням.  

Вигаданий світ дискурсу жахів, як було обґрунтовано в Розділі 2, має 

характерні порівняно з іншими різновидами художнього дискурсу психологічні й 

онтологічні засади створення. Первинним для сприйняття текстів як страхітливих 

стає конфлікт суб’єкта-реципієнта й суб’єкта-джерела страху, причому референція 

останнього базується на типологійній ознаці аномальності його атрибутів, що 

відповідає природі страшного (див. 2.5.). Тому далі будемо аналізувати саме вплив 

номінації суб’єктів-джерел страху, які марковано «аномальними» щодо реальної 

дійсності, й суб’єктів-реципієнтів зокрема, чия природа не руйнує онтологічні 

засади сприйняття світу, на породження смислу «страх» у процесі комунікації 

автор – читач і творення типів текстів, що реалізують цей смисл.  

Суб'єкт-суб'єктні відношення постають як основа появи комунікативних 

смислів, а самі суб'єкти (і джерело, і реципієнт страху) первинними носіями таких 

смислів; послідовно «<...> кожен «вищий» рівень вияву комунікативного смислу 

охоплює нижчий як складову. На найвищому – дискурсивному рівні – усі можливі 

вияви смислу синтезуються» (Бацевич 2004, с. 351). Добір автором об’єктів 

репрезентації страшного корелює з його інтенцією відтворити «страх» як базовий 

комунікативний смисл тексту, тому неодмінно повинно відбутися сприйняття 

суб'єкта як страшного, що й сформує необхідний смисл і забезпечить адекватну 

комунікацію.  

За аналогією до визначення комунікативних смислів мовленнєвих актів і 

мовленнєвих жанрів (див. Ф. Бацевич 2004), можна говорити й про відповідність 
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або узгодження комунікативних інтенцій автора тексту та комунікативних 

очікувань читача, про структуру тексту й девіації, що виявляються за незбігу 

очікувань, а також про стратегії або моделі текстового рівня, які сприяють 

породженню смислу (у нашому випадку – страху).  

Слідом за Ф. Бацевичем будемо оперувати такими термінами, як апріорний 

смисл, «який наявний (відкладений) у психічний діяльності кожного індивіда як 

його світоглядні, психічні, психологічні, ментальні, комунікативні та інші 

константи (установки)» (Бацевич 2004, с. 348) і апостеріорний смисл, «який 

виформовується у ході комунікації як діяльності» (Ibidem). Ці смисли можуть бути 

особистісними й комунікативними: 

У межах тексту (дискурсу) апріорний комунікативний смисл виявляється в умовах 

побудови (адресант) і звичного сприйняття (адресат) дискурсу (тексту), який відповідає 

контекстним і ситуативним умовам – очікуваним макростратегіям. Відсутність такої 

відповідності, тобто невідповідність звичним комунікативним смислам, стає причиною 

комунікативних девіацій або провалів (Ibidem, с. 350).  

Зауважимо, що в текстах дискурсу жахів девіації від очікуваної комунікації 

не завжди стають основою комунікативної невдачі, навпаки, девіація при 

референційному віднесенні суб'єкта до розряду страшних, яка виникає за умови 

незбігу авторської інтенції й читацького очікування, може бути основною 

смислотвірною стратегією побудови комунікативних смислів. Це спостереження 

дало змогу поділити тексти дискурсу жахів умовно на два типи – конвенційні й 

неконвенційні.  

У подальшому викладенні комунікативний потенціал вираження смислу 

«страх» засобами номінації суб'єктів-джерел страху буде розглядатися як результат 

актуалізації конвенційних суб’єкт-суб’єктних 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 між суб’єктами жаху у вигаданому світі, які автор 

має «довести» читачеві, «обґрунтувати» комунікативний смисл «страх». Кожний із 

типів текстів відрізняється стратегіями побудови комунікативного смислу «страх», 
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основою 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 й 

дії;  

2) суб'єкт – атрибути й дії – апостеріорна ситуативна класифікація 

«страшний».  

За умови реалізації першої схеми апріорна онтологічна класифікація 

«страшний» реалізується шляхом називання суб’єкта ім’ям із соціокультурним 

«багажем», що відповідно сигналізує адресатові про закладений адресантом смисл. 

Друга ж схема потребує, так би мовити, поступового й постійного переконування 

адресата, що суб’єкт «страшний» шляхом насичення тексту відповідними 

атрибутами й предикатами. 

Запропонований підхід до вивчення текстів дискурсу жахів вимагає аналізу 

комунікативного потенціалу засобів вербалізації суб'єктів-джерел страху. Першим 

етапом стала формальна вибірка з ілюстративного матеріалу, що дала змогу 

виокремити такі засоби вербалізації суб'єктів-джерел страху: 

- іменники / субстантивовані прикметники-назви зловмисних міфічних 

істот і неж`иті1 (чорт, змій, відьма, привид, зомбі, вовкулака, опир, larvati, flagrantes 

(латина вжита в українському тексті (М. Соколян 2008)) та ін. // Dracula, a ghost, a 

zombie, a vampire, the undead та ін.); 

- іменники-назви людей (живих) та їхні імена (хлопчик, малюк, молодий 

Дж., пан Розман, Вірунька тощо // Burny, maniac та ін.); 

- іменники-назви представників тваринного світу (вовки, щури, равлики, 

чорний кіт тощо // cockroaches, a black cat, a bat, a wolf, willows тощо); 

- іменники загальної (general) семантики (в українських текстах не 

зафіксовані // a thing, a creature, an object, a being та ін.);  

- іменники-назви досягнень технічного прогресу та їхні похідні (бот // 

robot, robo-zombie); 

                                                      
1 Неж`ить – від англ. the undead – оживлені мерці. 
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- іменники-назви предметів побуту й повсякденного життя (речі 

збунтувалися, вінтажні платівки [кружляють і готові відрізати кінцівки], 

планшети [пишуть одне одному повідомлення] (див. «Червоний світанок» 

О. Міхеда) (Міхед 2017) // toy monkey, Belsen express, hotel [живе своїм життям, яке 

шкодить людині] та ін.); 

- особові, неозначені й вказівні займенники (вони, воно, той / тоті, щось 

// something, they, he, it); 

- іменники-назви монструозних живих істот або трансформерів 

(щуролюди, жінка-комаха, карлик, потвора та ін. // hybrid creatures, monster, phone 

people, dog-thing та ін.). 

Другим етапом став аналіз лексичних значень слів виокремлених 

семантичних груп засобів номінації суб’єкта-джерела страху, який підвів до 

висновку, що цей корпус лексичних одиниць складається з елементів різного 

емотивного забарвлення: наприклад, іменники / субстантивовані прикметники-

назви зловмисних міфічних істот і неж`иті завжди мають негативну конотацію, а 

іменники-назви представників тваринного світу можуть як асоціюватися зі страхом 

(вовк або кажан // a bat, a wolf), так і викликати позитивні асоціації (кінь чи соловей 

// a clown), інші ж семантичні групи слів комунікативно й емотивно нейтральні.  

Третій етап, комунікативно спрямований, передбачає аналіз механізмів 

створення умов для появи комунікативного смислу «страх» у процесі номінації 

суб'єкта-джерела страху в межах взаємодії автор – читач. Іще раз зауважимо, що 

комунікативний потенціал засобів номінації джерел страху не може бути повною 

мірою схарактеризований, як і не може бути досліджений їхній текстотвірний 

потенціал, якщо не брати до уваги дескрипції, що супроводжують референти в 

тексті, а також їхній предикативний потенціал, тобто ті предикації, що вводять в 

обмежене буття тексту дискурсу жахів і актуалізують референт суб’єкта-джерела 

страху. Аналіз комунікативного потенціалу засобів вербалізації таких референтів 

може також супроводжуватися спостереженнями щодо їхньої 

ідентифікованості / неідентифікованості.  
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Конвенційні тексти. Як зазначає Р. Кісь (Кісь 2013, с. 4), «залученість 

попередніх предиспозиційних налаштованостей та атитьюдних (теж посутньо 

сенсоутворювальних!» готовностей визначає сприйняття об’єктів дійсності. 

Референція суб’єктів-джерел страху в конвенційних текстах здійснюється в 

основному за принципом міфологійної референції. З огляду на характеристику 

комунікативного потенціалу номінація суб’єктів апріорно «страшними» 

лексичними одиницями робить текст односпрямованим й однозначним зразком 

дискурсу жахів, що відповідає схемі 1, адже світорозуміння, відбите в їхньому 

лексичному й енциклопедичному значенні, тлумачиться безпомилково, і відповідні 

атрибути й предикати, притаманні референту цієї номінації, передбачувані, тож і 

текст стає передбачувано страшним.  

Конвенційність суб'єкт-суб'єктних відношень у межах цього типу текстів 

створює конвенційність їхнього сприйняття і, відповідно, конвенційного створення 

комунікативного смислу «страх», який виступає як апріорний, тобто такий, що 

базується на широкому соціокультурному підґрунті. Цей тип текстів виокремлений 

на основі безсумнівної й остаточної класифікації суб’єкта як страшного та його 

категоризації (віднесеності до конкретного типу страхітливих істот) на етапі 

ініціації в жах. Але аналіз конвенційних текстів жахів як з погляду їхнього 

соціокультурного підґрунтя, так і з огляду на час створення вказує на більшу 

варіативність актуалізації комунікативного смислу «страх» засобами референції 

страшного: тобто, по-перше, вона може відбуватися також за схемою 2 (суб'єкт – 

атрибути і дії – апостеріорна ситуативна класифікація «страшний»), як наприклад, 

в оповіданнях про привидів; по-друге, базовий смисл «страх» має відтінки залежно 

від міфологійного підґрунтя референції страшного суб’єкта, що якісно виокремлює 

універсальні й національно специфічні аспекти уявлення про джерело страху.  

Номінація суб’єктів-джерел страху іменниками-назвами зловмисних 

міфічних істот, що мають страхітливу й негативну конотацію носіїв зла, соціально, 

культурно та релігійно зумовлена, характерна для раннього періоду зародження й 

розвитку літератури жахів (англомовний і україномовний тренди мають різні часові 

межі: якщо перший налічує близько 200 років свого існування, то для другого 
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характерний спонтанний вияв у межах інших жанрів із паузою в радянський 

період). На думку дослідників міфології та етнопсихології, функціонування міфів 

забезпечує сталість і традиційність не тільки культурного розвитку, а й існування 

етносу завдяки інтеріоризації «артефактів культури, складної системи символів як 

знакових композицій, систем, <… > сукупності етнічних ознак у вигляді мови, 

догматів віри й вірувань з відповідними стандартами поведінки» (Куєвда 2007, 

с. 8). Це пояснює закріплену за міфічними істотами характеристику носіїв зла або 

добра, яка залишається зрозумілою і правильно декодується адресатами протягом 

тривалого часу історії людства, адже «світорозуміння людини становить у певному 

розумінні базову матрицю творення загальної картини світу в етнопсихічній 

реальності» (Ibidem, с. 12).  

Як уже зазначалося, в українській лінгвокультурі тексти, що були створені в 

період зародження літератури жахів, спрямовані здебільшого на отримання 

виховного ефекту, і відносини антагоністичних суб’єктів відповідали основним 

канонам християнської моралі; англомовні ж тексти, хоча й беззаперечно 

християнсько-центричні, усе ж таки здебільшого не мають повчальної інтенції. У 

текстах новітнього періоду вербалізація суб’єктів-джерел страху в такий спосіб 

можлива для створення виключно естетичного ефекту відтворення атмосфери 

минулих століть або створення оновлених текстів жанрів готики, романів про 

вампірів, привидів тощо, але вже без повчальної інтенції, адже віддаленість періоду 

формування уявлень про міфічні істоти впливає на їхню інтерпретацію в різні часи, 

тож можна говорити, що страхітливість і напруженість емотивного впливу цих 

імен із часом слабне, залишаючи лише естетичний компонент. З другого боку, 

тексти новітнього періоду можуть містити назви міфічних істот, запозичені з інших 

культур унаслідок взаємопроникнення, або авторські новітні номінації міфічних 

істот, що має, навпаки, збільшити напругу емотивного впливу, поновити й 

розширити спектр міфічних істот. Подальший аналіз міститиме доказову 

ілюстрацію викладених вище теоретичних роздумів.  

Окремо наголошуємо на тому, що міфологія народів, які спілкуються 

українською й англійською мовами – це великий за обсягом шар культури, що не 
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може бути детально проаналізований в одній роботі, тому для ілюстрації 

сформульованих теоретичних положень, а також для наочної характеристики 

конвенційних текстів страху в дискурсі жахів було використано найбільш 

поширені приклади «страшних» текстів (про чорта, привидів, зомбі), а також ті, де 

суб’єкт-джерело страху номінований як міфологійна істота, що належить лише 

одній із культур (лічі, гулі). 

Неконвенційні тексти. Надзвичайна популярність дискурсу жахів в 

англомовній культурі, її поширення світом та взаємне збагачення в процесі 

контактів з іншими національними культурами сприяє постійному продукуванню 

текстів жахів й урізноманітненню їхніх типів (детальніше див. 1.4.). Синкретизм у 

створенні дискурсу жахів не тільки розмив межі жанрової своєрідності, а й вплинув 

на вираження феномену страху – успішній комунікації автор – читач уже не 

вистачає номінування суб’єкта-джерела страху лексемою із відповідним значенням 

(див. вище) – нові суб’єкти мають референтами складні утворення, що їх вигадує 

людський розум, переповнений культурно-історичним багажем (включаючи вплив 

попередників у дискурсі жахів), новітніми знаннями, суб’єктивними 

психологічними особливостями й багатою фантазією. Наприклад, 

«лавкрафтовські» жахи певною мірою перегукуються із творчістю Е. А. По, 

А. Мейчена й Ш. Бодлера, однак дуже своєрідні: «Жах пізнього Лавкрафта стає 

енциклопедичним, з реальною історичною, культурною та міфологічною базою 

<…>» (Українець & Дудка 2016, с. 6). І кожний наступник, хто долучається до 

створення дискурсу жахів (у літературі або в інших його проявах), поглиблює цей 

синкретизм, як це, наприклад, утілено в романі-стилізації Л. Кононовича 

«Чигиринський сотник» (цей роман визначений як «козацьке фентезі», де 

страхітливі персонажі – міфологійні істоти: мавки, Дажбог, бісуркані та ін.) або в 

романі-стилізації середньовічної оповіді про вовкулаку С. Карюка «Кременецький 

звір», який зрештою виявляється детективом.  

Ознака реалістичності стає принципово важливою в референції суб’єктів-

джерел страху в неконвенційних текстах жахів, коли цей суб’єкт максимально 

відповідає ознакам нормального світоустрою і видається майже своїм, «рідним», і 
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тим страшнішим стає досвід суб’єкт-суб’єктних відношень, тим жахливішою 

руйнація безпеки реципієнта. Відповідно, і вигаданий світ дискурсу жахів, 

актуалізований у неконвенційних текстах, має свої особливості, а саме: 

 він максимально реалістичний, навіть коли йдеться про фантастичний 

модус страшного; 

 суб’єкт-суб’єктні відношення умотивовані не соціокультурними або 

релігійними чинниками, а морально-психологічними чи суто психологічними; 

 суб’єкт-джерело страху вербалізований мовними одиницями, що не 

мають закріпленої в культурній пам’яті носіїв мови асоціацій і конотацій, які 

впливають на смислотворення й смислосприйняття;  

 інтенція автора має абсолютний вплив на реалізацію комунікативного 

смислу «страх» і на спектр його варіацій; комунікація автор – читач потенційно 

більш залежна від суб’єктивних факторів, що допомагають або перешкоджають 

емпатії та взаєморозумінню; 

 номінація суб’єкта-джерела страху відповідає одній з інтенцій автора – 

побудові вигаданого світу жахів шляхом створення онтологічних лакун, які 

заповнюються в специфічний спосіб; 

 інший спосіб вербалізації суб’єктів-джерел страху вимагає доказової 

бази того, що це дійсно страхітливий суб’єкт, тому його референція відбувається за 

схемою 2 (суб'єкт – атрибути й дії – класифікація «страшний»). У неконвенційних 

текстах дискурсу жахів суб’єкт-джерело страху вербалізований мовними 

одиницями, які потребують перебудови звичних зв’язків у процесі референції і 

набутття таких атрибутів і предикатів, що дадуть цьому суб’єкту змогу стати 

основним елементом будови вигаданого світу жахів; 

 комунікативний смисл «страх» виражений апостеріорно ситуативно; 

часткове виключення становить вживання негативно забарвлених лексем типу 

(чудовище, огидник // monster, monstrosity тощо); 

Незважаючи на виокремлені відмінності між конвенційними й 

неконвенційними текстами дискурсу жахів, вагомим об’єднувальним чинником 

залишається трансляція смислу «страх» від автора читачеві, певні варіації якого 
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експлуатуються як у конвенційних, так і в неконвенційних текстах. Експлуатація 

смислів – це також і критерій, що об’єднує тексти, а ширше – усі інші канали 

комунікації, у дискурс жахів в історичній перспективі й у якісному вимірі.  

 

3.2. Тексти із конвенційними суб’єкт-суб'єктними відношеннями 

«людина VS чорт»  

 

У конвенційних текстах жахів в українській культурі, на відміну від текстів 

фольклору (порівняймо із кількістю зловмисних міфічних істот, наведеною в 

Антології українського міфу В. Войтовича, – 107 найменувань) (Войтович 2006-

2007), суб’єкти-джерела страху репрезентовані досить обмеженою кількістю таких 

істот. Вибірка з текстів фіксує такі слова на позначення: чорта (нехрист / нехристь, 

чорт, чортяка, чортик, чортеня, чортяточко, чортиха, чортяцтво, чортовиння, 

біс, бісик, бісеня, бісяка, несамовитий, лихий, лиха пошесть, дідько, нечистий, 

нечисть, лукавий, демон, щезник); його атрибутивних характеристик (щось сіре 

витикає роги, мацапури); оцінки з опертям на поняття «чорт» (здебільшого 

збірного характеру) (іродяче / бісовське / диявольське кодло, чортова довбня, 

диявольська скотина); змієподібних істот (язя, дракон, змій), які, на думку 

дослідників демонології (Ibidem), теж вважаються різновидами чорта; водяних 

істот (дідусь-водяник, русалонька, мавка, втоплениця) та інших (упир (упириця), 

мара, відьма / відьмечка, вій-солодій). Як бачимо, за обсягом група цих назв 

невелика. На нашу думку, це пов’язано з найбільш узагальненим уявленням про 

суб’єкта-джерело страху як уособлення зла, носієм якого й виступає чорт як 

представник потойбічних сил – пекла як антиподу раю, що відбито в текстах жахів, 

тому деталізація і введення до дискурсу жахів назв менш вагомих міфічних істот 

зайві. За неможливості проаналізувати в роботі всі наявні тексти дискурсу жахів в 

українській літературній спадщині, зупинимося на тих, де суб'єкт-джерело страху 

номінований лексичною одиницею чорт та похідними від неї або спорідненими 

(відьма, біс). 
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Апріорний комунікативний смисл «страх», як уже було зазначено, базується 

на християноцентричному культурному тлі, згідно з яким чорт – це представник 

Антихриста, антагоніст усього християнського, мета якого – занапастити 

християнську душу. На меті в чорта не смерть людини, а залучення її до табору 

Антихриста, що значно страшніше з урахуванням покарання після смерті, тому 

можна стверджувати, що базовий смисл «страх» у текстах із джерелом страху 

чортом апріорно має відтінок «страх Божий» (про філософське підґрунтя цього 

виду страху див. 1.2.). Комунікативний смисл «страх» виникає слідом за 

номінацією референта відповідними лексемами, розкриття ж повноти референції і 

разом із тим відтінків комунікативного смислу відбувається згодом у процесі 

поступового поповнення референційних ознак атрибутами й предикатами.  

Специфічні суб'єкт-суб'єктні відношення «чорт VS людина» в українській 

культурі зумовлюють референцію цього суб’єкта-джерела страху: насправді, не 

такий він і страшний (Не такий страшний чорт, як його малюють), страшніше 

згубити душу. Можливості морфологічної будови української мови дають змогу 

репрезентувати чорта як джерело страху в опозиційних формах чоловічого (як 

основного), жіночого та середнього роду (чорт – чортиха – чортеня), що сприяє 

побудові на смисловому рівні еквівалента сім’ї в потойбічному світі. Відповідно, у 

сюжетній лінії текстів спостерігаємо зіткнення суб’єкта-реципієнта страху з 

життям чорта як члена громади або сім’ї (оповідання О. Стороженка «Закоханий 

чорт», М. Вовчка «Чортова пригода», Г. Квітки-Основ’яненка «От тобі і скарб» та 

інші), що знижує напругу страхітливої атмосфери або зовсім її нівелює.  

Наприклад, зустріч із потенційним суб’єктом-джерелом страху не викликає в 

реципієнта переляку, що відбито в зображенні реакції реципієнта – здивуванні:  

Біжить-біжить [Хома], аж ось йому назустріч двоє маненьких чортяточок: хоч на них 

було і платтячко дівоче, та тільки наскрізь і світиться: і руки голі, і шиї голі, 

точнісінько, як на панях, що у городі берлинами роз’їжджають; а самі ті чортенята 

чорні, мов циганчата. От зараз і кинулись до Масляка та й загирготали не по-нашому, а 

по-панськи, як той хранцуз вчить паненят, що таки у нашому селі. Масляк вилупив на 

них очі, дивиться і нічого не второпа, що вони йому і говорять (Квітка-Основ’яненко 

1833).  
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Зменшувально-пестливі форми, що їх здатна утворювати система української 

мови, дають адресантові змогу включати в тексти жахів такі психологічні нюанси 

відношень між реципієнтом і джерелом страху, які не можливі для передачі 

засобами мов іншої будови. 

Уживання зменшувально-пестливих форм типу чортик, чортеня, 

чортяточко дає змогу створити атмосферу більш інтимних стосунків із 

представниками потойбічного світу, чим знижується рівень їхньої ворожості, 

надати їм дитячих рис і викликати навіть співчуття або жаль, що, відповідно, 

підвищує статус реципієнта страху, якого не здивуєш зустріччю з чортом, не 

налякаєш. Це створює очікування обов’язкової перемоги над опонентом чи, 

щонайменше, набуття безпроблемного досвіду зустрічі зі злом. Наведений приклад 

ілюструє комбінацію відтінків комунікативного смислу «страх» – «страх Божий», 

«страх-співчуття», «страх-здивування», це ще раз підкреслює, що інтенція авторів-

представників української лінгвокультури сприяла гумористичному ставленню до 

джерела страху.  

До традицій, що характеризують українське суспільство, завжди належало 

вміння веселитися, співати й танцювати, тому спілкування із суб’єктом-джерелом 

страху може бути реалізоване в тексті й за допомогою зображення спільного обіду 

з випивкою й музиками:  

Бо тільки що поуставали, зараз Юдун і гукнув: «Музика, грай!» Де у чорта вона і узялась! 

Аж шестеро жидків, хто на скрипку, хто на баса, хто на дудку, на цимбали, на бубен, 

так і вчистили метелиці. Як же піднялось усе чортятство... батечки! І сам старий 

Юдун туди ж за молодими аж засапався. А Масляк же то наш, так той-то, щоб 

удружити свому названому батькові, так той-то носиться, от вже носиться! Трьох 

чортих перетанцював, усі чоботи свої пробив, вибиваючи гоцака, і ще ж, було, ухопив 

двох свіжих чортих, що повиряджувалися дівками і коси на голові поклали, і скиндячки 

положили, і плахти почіпляли, от ухопив їх та й гукнув на музику: «Грай дудочки!» 

(Квітка-Основ’яненко 1833).  

Показовим є вживання іменника чортятство на позначення усього роду 

(порівняйте з козацтво, жіноцтво тощо), в інших творах трапляється також 

лексема бісовиння (Липа 1938)). Предикати ж, що характеризують референтів 
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суб’єктів-джерел страху, не позначають загрозливі зловмисні дії (піднялось (у 

танці), засапався, повиряджувалися дівками, коси на голові поклали, плахти 

почіпляли), що й впливає на їхнє сприйняття як відносно безпечних. 

Калькування традиційних людських цінностей і перенесення їх у 

потойбічний світ зла відбито в предикатах на позначення соціальних і 

міжособистісних відносин, що також знижує емотивну напругу й очікувано надає 

реципієнту страху можливість не боятися, а спостерігати, аналізувати і робити 

висновки:  

За довгими столами, скатертями понакриваними, сидять чорти з чортихами, 

попарувавшись. Та що ж то за порозряджувані! У яких то каптанах! У яких ребронтах! 

Тільки вже ні під квітками, ні під пір’ями, і ні під яким брилем, і ні під якими кучерями не 

можна було поховати рогів: так і стирчать. Таки усі були, як настояще городське 

панство. <…> От як отеє усе Хома Масляк розглядав, зараз Юдун йому і каже: «Моєї 

дев’ятої жінки пасербиця та усьоме йде заміж ще за парубка, так я отеє справляю 

весілля. Сідай, Хомо, з нами, повечеряй, а діло наше буде опісля». Та й посадив його 

біля чортихи, що сама собі без пари сумовала (Квітка-Основ’яненко 1833).  

На відміну від звичного страхітливого впливу на реципієнта, суб’єкти-

джерела страху викликають здивування, що спонукає до аналізу й порівнянь зі 

знайомими реаліями (як настояще городське панство). Але подібність світоустрою 

потойбіччя і людського суспільства може бути зображена викривлено 

віддзеркаленою для носія людської культури. Насамперед, це відображається в 

предикатах і атрибутах, що позначають дії суб’єктів-джерел страху: 

- не дотримуються християнських звичаїв: ковтнув [чарку], не 

хрестячись; йому тяжко було сказати, що йтимуть до церкви;. увійшли у хату, 

Юдун не хрестився (Ibidem); 

- не дотримуються норм моралі:  

Розміркувавши все, дід збагнув, що, мабуть, чорт приходив пішки, а як до пекла світ не 

близький, то він і вкрав коня; Другі додали, що коли чорт або москаль украдуть що-

небудь, то вже поминай як звали (Гоголь 1990, с. 16);  

- дотримуються своїх ритуалів:  

Зроблю, єй же єй, зроблю, – каже козак [чорт], – заприсягаюсь тобі пеклом, сатаною і 

Фарнагієм, – щоб мені не згубити ні одної християнської душі, щоб мені провалиться у 
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ополонку після Ордані... от що!; Як він, гаспидів син, кумедно божиться, – подумав дід 

(Стороженко 1861);  

- спілкуються іншими мовами або мають іншомовний акцент: у річах він 

дзидзикав, мов жид (Квітка-Основ’яненко 1833); 

- народжують дітей у неприродний спосіб:  

От такого б кохання нашим дівчатам! – подумав дід та спустився у сажалку, зайшов 

поза відьмою і тільки розбив руки, а з рук щось плюсь у воду, задриґало ніжками та й 

пірнуло. – Що воно таке? – спитав дід. – Жаба, чи що?.. – Ні, – каже чорт, – довго за 

руки держались, так чортеня вродилось. Ну, не бісові ж тобі й чорти, – подумав дід, – 

які вони плодющі! Тільки за руки подержались, уш й чортеня привели (Стороженко 

1861); 

- мають дітей, які поводяться як бешкетники:  

Далі як пішли понад Лиманом, то й перелічити не можна, що тих чортенят 

повискакувало з болота. – Здрастуйте, дядечку! – озиваються до чорта, а діда так 

жахаються: бачать, що запорожець. – Не бійтесь, дітки, – каже чорт, – се, щоб ви 

знали, мій сват Кирило. Дід розказав, що бісенята, поки ще молоді, то зелені, як осітняги, 

– нема у їх ні ріжків, ні кігтів. Та й втішні ж, розказував: бігають, крутяться, 

плигають, як жаби, граються, як кошенята: пірне у воду, а ніжки висуне з болота та 

й дрига. Дід хотів був їх подратувать, показав їм дулю, так вони ув один голос так і 

запискотіли: – Спасибі вам, дядечку Кирило, за вашу ласку! А чорт і каже: – Ти їх цукром 

не годуй, тільки покажи їм дулю (Ibidem); 

- ведуть нічний спосіб життя: Я б і зараз, – каже, – з тобою пішов, та 

удень небезпечно нашому брату ходить у слободу: часом наскочиш на ярчука, та й 

півні кукурікають, щоб вони виздихали!) (Ibidem); 

- можуть міняти подобу: вона [відьма] перекинеться на хортицю; Дід 

напоїв коня і сам напивсь, прив’язав чорта [коня] за повід до дерева; кінь 

перекинувсь у птаха (Ibidem). 

Тексти жахів української культури містять сцени, які зображують 

спілкування суб’єктів-джерел страху, що подібні до міжособистісних людських 

стосунків, наприклад, кохання, ревнощів, дружби тощо, тобто актуалізований 

відтінок комунікативного смислу «страх-кооперація»: 

Дід із чортом, умовляючись, пішли поруч, як товариші. Дід із свого ріжка натрусить 

чортові табаки, а чорт йому натрушує своєї – такий вслужливий! Скоро дід наб’є 
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люльку, а чорт зараз і вогню викреше. Дід згадав про горілку, а чорт зараз і частує і на 

закуску тягне із сумки печену качку і пшеничний пухлий буханець. Випивши і попоївши, 

діда взяла охота подратувать чорта: хотів був перехрестить його, та передумав: «Цур 

йому! Хоч він і чорт, а все-таки товариш: нечесно товариша обижать». Далі, як 

глянув на чорта, то аж жаль його стало: іде, звісивши голову, неначе на шибеницю його 

ведуть (Стороженко 1861).  

При цьому суб’єкт-реципієнт страху може бути як стороннім спостерігачем, 

так і порадником у нещасливій для джерела страху життєвій ситуації:  

Ось і гребля. А зоряно так, що здається, зорями в вічі сипле. Коли зирк: він видить, саме 

де вирва, та такий невеселий, наче всі шляхи загубив. У воду дивиться. – А що, – кажу, – 

бісику, чого се такеньки зажурився? Зітхає важенько. <…> Сів я коло його. Посиділи. 

Він усе дивиться у воду, а я дивлюсь на його. І такий він, сіромаха, смутненький. 

Скорчився, зморщився, аж ріжки ніби прив’яли, – у такій скрусі, що мені жалко 

стало. А до того ще й цікавий я, що то його, бісика, такеньки сильне зажурило. І знов 

питаю: – Гірко, бісику? А він знов: – І-і-і! (Вовчок 1902). 

У цьому випадку, як і в попередніх, спілкування з джерелом страху 

побудоване не на психологічних засадах, що мотивують поведінку людини в афекті 

страху, а викликане емпатією, цікавістю і подальшим бажанням зарадити горю 

суб’єкта («страх-співчуття»). На мовному рівні ця психологічна мотивація 

відповідає актуалізації суб’єкта-джерела страху вказівкою на нього (він), тобто на 

щось відоме, що дає підстави для його віднесеності до представників потойбічного 

світу, але, що важливо, зі зменшувально-пестливою конотацією (бісик), що 

налаштовує емотивну складову подальшого розгортання тексту (на мовному рівні 

це виражено вживанням атрибутивів із зменшувально-пестливими суфіксами 

(наприклад, - еньк- (смутненький, важенько)), іменників із суфіксом - к- (лапка, 

ріжки), предикатами, які вербалізують відверте вираження емоційного стану 

смутку джерела страху (умився сльозами; затуливсь лапками, та тільки ріжки 

тріпотять; схиливсь на праву лапку голівкою та й знов розказує; бідкатися). 

Слід зауважити, що повчальна інтенція текстів жахів визначає загальне 

спрямування як сюжетної лінії, так і пристрастей у тексті, що, у першу чергу, 

формується в суб’єкт-суб’єктних відношеннях реципієнта і джерела страху. 

Оскільки джерело страху вже актуалізоване, референція здійснена і суб’єкт 
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номінований іменником-назвою міфічної істоти – означеним, із певними 

дескрипціями і предикатами, які формують уявлення про джерело страху як 

апріорно ворожий суб’єкт, але такий, що потребує допомоги і співчуття, або такий, 

із ким можна веселитися чи мати спільну справу, то повчальна інтенція вимагатиме 

зміни в цих суб’єкт-суб’єктних відношеннях: апріорний комунікативний смисл 

«страх Божий» скеровує омовлення референта в бік розкриття його негативних рис, 

наприклад, додається апостеріорний відтінок «страх-роздратування».  

На мовному рівні це відбувається шляхом зміни дескрипцій референта і 

включення до сфери його буття інших предикатів, передусім тих, що підкреслюють 

його аномальну поведінку, наприклад: Я зирк на його, а він наче разом сказивсь, і 

така з його іскра сипле, що аж у вирві сичить; скиглить, наче його завійна 

ухопила; визвірився; гримає (Вовчок 1902), тобто джерело страху актуалізується 

предикатами, які вказують на неадекватність соціальних навичок і манери 

спілкування. Суб’єкт-джерело страху також може вербалізувати свої думки в 

соціально неприйнятний спосіб:  

– Давай раду! – верезить. – Давай, бо хваливсь, що даси... давай, хвастику. <…> До того 

ще почав лаятись, та так погано, що й москаль, здається, його б не переміг, та так 

клене, що й найязиката перекупка мусила б сховатись під лаву. А сам так і сікається в 

вічі, як оса... (Вовчок 1902).  

Відповідно, змінюється і ставлення реципієнта страху, що переходить у 

роздратування, небажання продовжувати спілкування і намір позбутися такого 

співрозмовника; оцінні дескрипції містять також прикметники з негативною 

конотацією (дурне бісеня, дурна голова, кляте чортеня, скажене бісеня, турецький 

син). 

У психологічній практиці вчені окреслюють три очікувані реакції реципієнта 

на страхітливу ситуацію – «бий, біжи, замри», у проаналізованих текстах маємо 

реакцію «біжи», але слід зауважити, що у вигаданому світі повчальних текстів 

жахів втеча реципієнта страху звела б нанівець увесь потенціал й інтенцію тексту. 

В українській культурі, як і в інших християноцентричних традиціях, опозиція 

добра і зла вічна, тому підкорення впливу суб’єкта-джерела страху, що названий 
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іменем міфічної істоти, не можливе, інакше буде спотворена ідея перемоги над 

дияволом. Тому в подальшій побудові тексту жахів маємо таку послідовність дій 

(відповідно, і предикатів) суб’єктів: реципієнт дистанціюється, тобто біжить, 

джерело переслідує, але спасіння не у втечі, а святому хрещенні – відповідним 

чином предиковані й дії суб’єкта-реципієнта:  

Я хутенько посунувсь далі – бо сиділи ж рядом; І таки б я його повчив, так неохота, 

бачте, поганитись...; А я, вважаючи, що він втихомиривсь, зразу гонів на двоє геть від 

його; Та до мене [чорт], а я між старі верби, та скоком на пеньок, та з пенька черк на 

вербу, та з верби й захрестився наокруги (Вовчок 1902)  

та відповідні дії суб’єкта-джерела:  

Як він заскавучить, як заскиглить, боже мій! Світе мій! І тудою звивається, і сюдою – 

хоче до мене присікатися, та ба! – нічого не вдіє – захрещено... Тільки дурно мордується... 

<…> Та й мордувалося ж скажене бісеня! І скаче, і тупоче, і по землі качається, і вгору 

пнеться, копитцями і толочить, і риє, ріжками і довбає, і креше, зубами ляска, аж 

поза річкою лунає, очима вже помотлошив мене і пожер... Крутиться, вертиться, 

скавучить, скиглить, свергоче, виє, стогне... А з самого таке полум’я приска, неначе 

стонадцять кіп смоляного віхтя палає (Ibidem).  

Під охороною святого хреста суб’єкт-реципієнт страху почувається впевнено 

й у безпеці:  

А я умостивсь собі на вербі й байдуже мені: Нехай, – думаю, – турецький син 

мордується! Я спокійненько та гарненько пересиджу, поки на світ благословиться, – а 

заспівають півні, нечиста сила зслизне, тоді поберусь додому... бо таки вже час... 

(Ibidem);  

Пустельник пішов у свою келію, виніс кипарисний хрестик і надів його на шию дідові. – 

Тепер, – каже, – він у тебе, як наймит, як крепак: що звелиш, то й робитиме! <…> 

Вернувся дід до чорта та якось йому і глянуть на його совісно, хоч у рябка очей 

позичить. Та вже ж не потурать і чортові, щоб губити християнську душу 

(Стороженко 1861).  

В українських текстах жахів суб’єкт-реципієнт страху може не лише 

протистояти злу або зневажати витівки чорта, а й маніпулювати суб’єктом-

джерелом страху на власний розсуд:  

– Та, се кажучи, і перехрестив відьму. Як перехрестив, так і вдарило її об землю, 

посиніла, запінилась, так і звело її у клубок. Дід злякався і не рад вже, що перехрестив; 



213 

скоріш їй під ніс сунув дулю, так вона одкрила очі і ледве опам’ятувалась (Стороженко 

1861).  

Цікаво, що зворотній процес, так би мовити, «лікування» суб’єкта 

вербалізовано предикатом, що не має відношення до християнської релігії, 

вважається проявом невихованості й брутальності. 

Суб’єкт-джерело страху в українських текстах жахів зазначеного періоду 

завжди переможений: він або зазнає невдачі в переслідуванні реципієнта страху, 

або гине:  

Як же закрякає гемонське гайвороння та здійметься, наче хмара – аж сонце закрило! 

Налетіли на чорта – дід і не схаменувсь, не вспів руки піднять – перехреститься, 

роззявить рота, щоб благослова заспівать, як вони вже й пошарпали Трутика [чорта] на 

шматочки. Де те в біса і м’ясо ділось: тільки пір’я полетіло за вітром. Жалко дідові 

чорта, так жалко! (Ibidem),  

що дає змогу говорити про відтінок апріорного комунікативного смислу «страх-

протистояння», але й «страх-співчуття» також. 

Україномовні тексти дискурсу жахів із конвенційними суб’єкт-суб’єктними 

відношеннями мають іще одну диференційну рису, що зумовлена як 

екстралінгвальними чинниками, так і особливостями української мови – 

вживанням замість табуйованої номінації референта «чорт» вказівного займенника 

той, а також особового займенника він, про що згадується в Антології українського 

міфу (Войтович 2006-2007) (порівн. вживання займенника той замість назв різних 

язичницьких істот у «Лісовій пісні» Лесі Українки (той, що греблі рве; той, що в 

скалі сидить). Як бачимо, вказівний займенник той ужито в синтаксичній 

конструкції з означальною підрядною частиною, що можна вважати закріпленим за 

референтом «язичницька істота» засобом номінації, де зміст означальної частини 

вказує на характерні ознаки об’єкта або його функції, які вражають уяву реципієнта 

страху (дохристиянської людини) і стають логічною основою віднесення його до 

розряду джерел страху.  

У текстах дискурсу жахів спостерігаємо дещо іншу тенденцію: номінація той 

і він із відокремленим означенням (напівпредикатом) чи підрядною означальною 

частиною актуалізує комунікативний смисл «страх» із апріорною варіацією 
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«ненависть», адже чорт як представник Антихриста має бути супротивним будь-

кому християнського віросповідання: – Ото чудо! Той, скаменів би, вліз у 

чоловіка! – стиха говорили бабки (Петрушевич 2014, с. 463); Як бити, кажуть, то 

він, щез би в болото, вийде з хрестянина, – говорив далі мужик (Ibidem, с. 464); 

Такі, що з тим, що щез би, тримають, то вперед, ніж стануть на ворожбитів, 

кажуть, Христа дванайцятьма різками по лиці б’ють… (Ibidem, с. 468) У текстах 

жахів номінація чорта в такий спосіб містить означальну частину з семантикою 

«прокльон», що й виражає ненависть до роду Антихриста. 

В англомовних текстах жахів не спостерігаються випадки номінації суб’єкта-

джерела страху іменником devil або спорідненими із ним, що підтверджує думку 

про умовну повчальність англомовних текстів жахів раннього періоду й 

переважання саме естетичної складової. Ця лексична одиниця, якщо і вжита, то 

лише в контексті здогадки в ситуації, коли референт має настільки зловмисні риси, 

що іншої номінації не може бути:  

A flash of ice, a flash of fire, a bursting gush of blood, went over him and then he stood transfixed 

and thrilling. A step mounted the stair slowly and steadily, and presently a hand was laid upon 

the knob and the lock clicked and the door opened. Fear held Markheim in a vice. <…> But 

when a face was thrust into the aperture, glanced round the room, looked at him, nodded and 

smiled as if in friendly recognition and then withdrew again and the door closed behind it, his 

fear broke loose from his control in a hoarse cry. At the sound of this the visitant returned. «Did 

you call me?» he asked pleasantly, and with that he entered the room and closed the door 

behind him. Markheim stood and gazed at him with all his eyes. Perhaps there was a film upon 

his sight, but the outlines of the newcomer seemed to change and waver like those of the idols 

in the wavering candlelight of the shop; and at times he thought he knew him; and at times he 

thought he bore a likeness to himself; and always, like a lump of living terror, there lay in the 

bosom the conviction that this thing was not of the earth and not of God. And yet the creature 

had a strange air of the commonplace, as he stood looking on Markheim with a smile <…> 

«What are you?» cried Markheim: «the Devil?» «What I may be,» returned the other, «cannot 

affect the service I propose to render you. <…> <…> «Shall I help you; I, who know all? Shall I 

tell you where to find the money?» (Stevenson 2008, с. 179-180).  

Наведений приклад, очевидно, можна потрактувати як вимушену номінацію 

суб’єкта-джерела страху за міфологійним зразком, що відповідає християнським 
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засадам європейської культури й несе відтінок високого ступеня страху й 

неможливості бути остаточно класифікованим і номінованим.  

Хоча англомовні тексти дискурсу жахів практично не передбачають 

повчальної інтенції, християноцентричність усе ж таки впливає на смисл «страх» і 

може виражатися в конотації «страх-протистояння»:  

From my dungaree pocket I took a silver quarter and dropped it on the table, right in front of 

Mr. Loden. «Take it away!» he squeaked, high as a bat, and out of the house he was gone, bat-

quick and bat-sudden. <…> Putting away the quarter, I felt a mite better. I'd done that one other 

time with a silver quarter, I'd scared Mr. Onselrn almost out of the black art. So Mr. Loden was 

a witch man, too, and could be scared the same way (Wellman 1987, с. 283).  

Такий відтінок смислу актуалізується, коли суб’єкт-джерело страху 

наражається на активні дії реципієнта і сам відчуває загрозу власному існуванню, 

як, наприклад, у наведеному уривку суб’єкт-джерело страху верещить, як кажан, і 

вибігає з дому.  

 

Таким чином, можна стверджувати, що українські тексти дискурсу жахів із 

конвенційними суб'єкт-суб'єктними відношеннями, де суб'єкт-джерело страху – це 

субстантиви-назви зловмисних міфічних істот (наприклад, чорт), мають апріорний 

комунікативний смисл «страх» із відтінком значення «Божий», а також апріорні 

відтінки «ненависть», «протистояння» і навіть «страх-кооперація», які закладені в 

самій номінації. Базовий комунікативний смисл «страх» передбачувано і 

послідовно розкривається через предикати й атрибути цього суб'єкта протягом 

усього тексту, здійснюючи повчальну інтенцію автора. Девіації очікуваної 

репрезентації міфічного референта також виражають авторську інтенцію, яка 

сприяє появі апостеріорних варіацій базового комунікативного смислу самого 

суб'єкта й тексту загалом, як то: «страх-співчуття / жаль», «страх-гумор», «страх-

здивування», «страх-роздратування», «страх-ненависть». Ці девіації створюються 

на лексичному та граматичному рівні вираження предикативних й атрибутивних 

характеристик референта, чому сприяє система української мови, багата на 

різнорівневі засоби вираження суб’єктивної оцінки. 
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Англомовна ж література, хоча й має спільні християнські витоки, не тяжіє 

до повчання, тому текстів із суб’єктом-джерелом страху чорт у ній обмаль, хоча 

вони також побудовані на суб’єкт-суб’єктних відношеннях, що актуалізують 

відтінок «страх-протистояння». На відміну від українських текстів жахів, 

референція суб’єкта-джерела страху devil не може бути основою актуалізації таких 

відтінків комунікативного смислу, як «страх-співчуття / жаль», «страх-веселощі», 

«страх-здивування», «страх-роздратування» через абсолютизацію зла, яка не може 

бути варіативною, а тим більше суб’єктивною, однак спостерігається актуалізація 

відтінку «страх-кооперація». 

 

3.3. Тексти із конвенційними суб’єкт-суб'єктними відношеннями 

«людина VS привид»  

Цей підрозділ містить акцентований аналіз англомовних текстів, що, на 

перший погляд, суперечить заявленому в роботі пріоритету дослідження 

української мови, однак такий підхід вважаємо виправданим, оскільки 

глобалізований вплив англомовної культури в царині літератури жахів не можна 

проігнорувати, тому подібна увага пов’язана, насамперед, з необхідністю розгляду 

позамовних чинників смислотворення в текстах жахів, зокрема з феноменом 

привидів в історії англійської культури та їхньою рецепцією в інших культурах, 

зокрема й в українській.  

Широка популярність оповідань про привидів сприяла їхньому поширенню 

Європою, тому в українському дискурсі жахів конвенційність таких текстів 

заґрунтована передусім на загальноєвропейському (англійському з походження) 

культурному тлі. 

Популярність жанру літератури жахів в англомовній культурі сприяла 

розрізненню підстилів та їхньому змішуванню. Серед безкінечних варіацій текстів 

дискурсу жахів предметом гордості англомовної літератури стали оповідання про 

привидів. За твердженням О. Дейвіса, англійці самі себе називають a ghost-ridden 

nation (Davies 2007, с. 1), тобто нація, переслідувана привидами; автор пов’язує це з 

релігійним, соціальним і культурним розвитком англійців за останні 500 років.  
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Суб’єкт-джерело страху привид не завжди номінований саме лексемою 

привид // ghost. У процесі аналізу текстів оповідань про привидів спостерігаємо 

тенденцію номінування суб’єктів, які ще не марковані як страхітливі, іменниками-

назвами людей, як-от: мій чоловік, дівчинка, хлопець-пастух, висока жінка // an old 

woman; the hag; both men; three little girls; the passengers; this old man; this 

mahogany-faced person; a thin man; the original of my detested portrait тощо з 

розрізненням статі й віку або без цього; іменниками, що означують абрис людини 

(безголова фігура, якась чорна постать // the figure; the figure of a little woman; this 

form; the shapes that «walked in their marble»); власними іменами (Ганя; Роман; 

Юстина; Богдан; Микола // Lewis Pyneweck; Allegra; Dingly Chuff; Phemie); 

іменниками-назвами об’єктів зорового сприйняття (видіннє; мара // the reflections in 

the glass; apparition; an ocular delusion). Навіть якщо сама лексема привид // a ghost 

та її синоніми так і не були вжитими в процесі номінації, усе одно тексти жахів із 

суб'єктом-джерелом страху привидом відносимо до конвенційних, адже договірні 

стосунки автора й читача спираються на культурний пласт, який поділяють обидва 

комуніканти. Указані іменники стають номінаціями привиду саме на таких 

договірних засадах (тобто здійснюють референцію до цього міфічного суб’єкта 

вигаданого світу жахів) у поєднанні з предикатами й атрибутами, «закріпленими» 

за привидом, тобто адекватне декодування й сприйняття тексту як страхітливого 

стають можливими лише за умови спільного культурно-історичного тла для автора 

й читача.  

Важливим для дослідження засобів актуалізації комунікативного смислу 

«страх» вважаємо, насамперед, уявлення про матеріалізацію представників 

потойбічного світу за допомогою атрибутів референта з огляду на культурно-

історичну традицію. До усвідомлення, що бачене – це привид, цей суб’єкт не 

маркується як джерело страху і вербалізується конотативно нейтральними словами, 

хоча суб’єкт викликає подив через обставини своєї появи:  

Хто ж се в білій одежі уносить в мраці над водою? (Кисілевська 2014, с. 42) 

Ere I could draw the curtain to see what the matter was, the figure of a little woman passed 

between the bed and the fire. The back of this form was turned to me, and I could observe, from 
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the shoulders and neck, it was that of an old woman, whose dress was an old-fashioned gown, 

which, I think, ladies call a sacque – that is, a sort of robe completely loose in the body, but 

gathered in the long plaits upon the neck and shoulders, which fall down to the ground, and 

terminate in a species of train (Scott 2008, с. 8).  

Порівняння апостеріорного комунікативного відтінку «здивування» в 

конвенційних текстах жахів двох культур дає підстави стверджувати, що природа 

здивування в текстах про привидів не має відношення до комунікативного смислу 

«страх», адже на етапі первинного зіткнення з дивним суб’єктом суб’єкт-реципієнт 

ще не має достатніх підстав для віднесення його до страхітливих. Більше того, 

якщо в тексті не будуть вербалізовані й інші культурно-історично закріплені 

атрибути й предикати джерела страху привиду, текст може розвинутися в будь-що 

інше, але не в зразок дискурсу жахів.  

Вважається, що привиди матеріалізуються як особливі субстанції, наприклад, 

дим, випаровування, які не мають чітко окресленої форми, а лише схожі або 

нагадують фігуру чи зовнішність людини:  

Але раптом мені здалося, ніби все в хаті покрилося синюватим серпанком або швидше 

парою, як то бува у лазні (Костомаров 2014 b, с. 242);  

For about three seconds only I saw it plainly; then it grew indistinct; but, for a long time, there 

was something like a column of dark vapour where it had been standing, between me and the 

wall; and I was sure that he was still there (Le Fanu 2008 a, с. 116), 

мають голубувате забарвлення або випромінюють світло, вони також можуть 

залишати за собою запах (привиди, які хочуть завдати шкоди, залишають запах 

сірки, тління тощо).  

Але більш поширеною стала ідентифікація за звуками, наприклад, кроків: 

Раптово кондуктору здалося, що він чує чалапання босих ніг по коридору. – Дух, 

дух, дух, – гучно відлунювали кроки, –епп дух, дух, дух… (Грабинський 2014, с. 224) 

// There was a slow, heavy tread <…> the feet which produced it were perfectly bare, 

measuring the descent with something between a pound and a flop, very ugly to hear 

(Le Fanu 2008 a, с. 110); Yes, he was alone, of course; and yet in the bulk of empty house 

above him, he could surely hear a stir of delicate footing <…> (Stevenson 2008, с. 175); 

гримання дверима, іншими неприємними або дивними звуками:  
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І коли раз, у глупу ніч, в одноманітну музику знайомих звуків уплівся новий – він зразу 

піймав його і насторожився. Це був тихесенький, жалібний скрегочучий писк, ніби 

забуте кошеня безсилою лапкою мовчки шкрябало по шибці (Будяк 2014, с. 166); 

Scratch, scratch, scratch, scratch, rattle, rattle, bang, bang, rattle, rattle, bang, scratch! <…> 

Scratch, scratch, scratch, scratch, rattle, rattle, bang, bang, bang, rattle, scratch, scratch, 

scratch, at the door close to my head as if a thousand or ten thousand cats were scratching and 

tearing away furiously at one of the lower panels <…> (A Clergyman 2008, с. 274),  

повторюваністю фізичних дій, які характеризували привид за життя тощо; привиди 

благородних жінок залишають за собою звук шурхоту шовку.  

Контактувати з привидами проблематично через те, що вони не розмовляють 

(Fisher, is that you? No answer was returned <…> (Lang 2008, с. 129)), за винятком 

випадків, коли вони утворюють звуки, схожі на зітхання, виття, шепіт або 

повторюють ім’я людини; здебільшого привиди транслюють думки. Характерно, 

що будь-який референт-привид після комунікації з реципієнтом страху зникає, це 

відображено предикатами типу зникнути, розчинитися // vanish (like smoke); 

disappear тощо. З огляду на рухливість субстанції, вона не може існувати довго, 

тож спостереження за привидом триває не більше кількох секунд; вони, як і 

відповідна субстанція, розчиняються в повітрі, тануть, рухаються коридорами, 

віконними й дверними отворами, проникають крізь шпарини тощо; звичайно, що 

поява привидів не відповідає законам природи – вони з’являються нізвідки й 

зникають без сліду:  

У кутику в розі кімнати зарисовується легонько у пітьмі чорна постать … бліда, 

жовта на лиці, далі виринає із сеї пітьми, як біла хмарка із голубих, безкраїх просторів 

неба… наближається (Крушельницький 2014, с. 183); 

Минуло, ймовірно, не більше півгодини, коли при світлі яскравого місяця, що освітлював 

кімнату, я абсолютно ясно побачив, як двері, які я перед тим замкнув, і які були якраз 

навпроти мого ліжка, поволі відчинилися, у дверях з’явилася фігура високого озброєного 

чоловіка <…> (Невідомий 2014, с. 588); 

The queerest thing of all was, that although there was such a crowd of persons, and although 

fresh faces were pouring in every moment, there was no telling where they came from; they 

seemed to start up, in some strange manner, from the ground or the air and disappear in the 

same way (Dickens 2008, с. 85);  
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Tally ho! – shouted I, commencing to run after him, bethinking me he was escaping, but no 

sooner had he rounded the edge some hundred and fifty yards away that I saw ‘twas he who 

was chasing me (Pease 2008, с. 249). 

На відміну від слуг диявола, привиди можуть не виглядати потворами, 

зовнішність їх або відповідає стану на час смерті:  

– Які ж вони з себе оті стрільці? – Такі, якими їх хоронили… В синьо-сірому, з 

пучечками червоної калини на кашкетах… Бліді й смутні з лиця, а тільки очі дуже глибоко 

позападали та зуби вишкірилися… (Поліщук 2014, с. 311); 

Часом показується мені на мить у сутінках бічних, неосвітлених вуличок. З блідим, 

нерухомим обличчям, в острій уланській шапці, у військовім однострою, стоїть за 

вуглом якоїсь кам’яниці і дивиться на мене (Софронів-Левицький 2014, с. 348-349); 

I had no thought, no remembrance that she was dead. It was impossible to think so; for her 

smile was so sweet, so heavenly, even more beautific than I had ever seen it and her 

complexion was that of the pale rose (Hogg 2008, с. 268), 

або старіша, як і вбрання, тобто вони впадають в око своєю несучасністю:  

Але найбільше враження справили на мене жінки. Ах! Вони були божесько гарні і 

диявольські принадні, стрункі, повні грації та тонкої кокетливості. Вдягалися по-

старосвітському, у сукні наших прабабунь (Острук 2014, с. 462); 

The passengers were dressed so oddly too – large, broad-skirted, laced coats with great cuffs, 

and no collars; and wigs, gentlemen – great formal wigs and a tie behind (Dickens 2008, с. 85).  

Подекуди привиди вбрані в білі простирадла або ряднину, те, у що загортали 

тіло під час поховання, але це більш характерно для незаможних верств населення, 

які не зображувалися, окрім творів Ч. Діккенса, привидами в англійській літературі 

(Чамєєв 2016), хоча привиди, вбрані в саван, широко представлені в англомовних 

текстах жахів. О. Дейвіс зазначає, що привиди асоціюються з білим кольором, але з 

другої половини ХІХ століття в текстах з’являються й привиди в чорному, що 

автор пояснює традицією, яка закріпилася у вікторіанську епоху, носити чорний 

траур по смерті, а також більш частотними зображеннями померлих чорниць і 

монахів у вигляді привидів.  

Серед інших зовнішніх рис, притаманних привидам Західної Європи загалом 

і Британії зокрема, спостерігаємо й можливу відсутність голови (ацефальний 

привид): 
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Розумом і душею Корнилія оволодів неописаний страх. Щось дивне й гнітюче прилягло 

оловом його груди, з калатаючим серцем він прислухувався до гуркоту грому, який 

провіщав недалеку бурю. Раптом здалось йому, мовби хтось біля нього зітхнув. Вражений 

Корнилій хотів зірватися на ноги… однак у ту мить серед нічної темряви за вікном 

зблиснуло і при світлі блискавки Корнилій побачив білу безголову фігуру, що підходила до 

його ліжка… <…>А тим часом безголова фігура, піднявши грізно праву руку вгору, 

стала перед його ліжком. Якесь демонічне зеленаво-біле світло осявало її контури 

(Авдиковський 2014, с. 443);  

Пояснення цього уявлення не очевидне, адже обезголовлювання як вид 

страти був поширений в Європі за часів Середньовіччя. Хоча в Англії здебільшого 

застосовували повішення, обезголовлювання також практикувалося в ритуальних 

діях для попередження повстання з мертвих, що не можна визначити як загальну 

практику. Інше пояснення мотивує існування ацефальних привидів 

дохристиянською вірою, за якою душа людини міститься в голові, тож по смерті 

душа символічно відділяється від тіла, як голова. Дослідники історій про привидів 

(як літературного жанру або як хроніки) не пояснюють природи іншого референта 

суб’єкта-джерела страху – окремого органу без самого тіла. Наприклад, 

референтом привиду в тексті оповідання Дж. Ш. Ле Фаню «Narrative of a Ghost of a 

Hand» є рука. Сприйняття референта як страшного і класифікація його як привид 

вмотивовані, відповідно, предикатами, атрибутами й обставинами, 

загальновизнаними як маркери привидів, а саме: часом появи після заходу сонця 

(була якраз дванайцята година, серед ночі // in the twilight; the same night; for a great 

many nights), місцем появи (Ходи, побачиш історію сеї палати (Сапогівський 2014, 

с. 448); замчисько // haunted nursery), маніфестацією своєї присутності звуками, 

рівень шуму й загрозливість яких поступово збільшується (hasty tapping; a thump; 

angry rapping; a sound as if the palm of a hand was placed and it [the back door] was 

drawn slowly from side to side with a sort of soft, groping motion (Le Fanu 2008 b, 

с. 124); rappings at the window, sometimes very low and furtive, like a clandestine 

signal, and at others sudden and so loud as the threaten the breaking of the pane 

(Ibidem); Тепер у нестійкій рівновазі гойдався Великий Лук на одному гвіздку. 

Мовчки слідкували очі присутніх, як вихитувався він до темпу таємничого тону. 
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Амплітуда розкиву зростала, як міцнішала й наближалася грізна нута 

(Мосендз 2014, с. 316); цілеспрямованістю референта: 

Привид ріс. Ось він все вивищується і вивищується. Вище і вище підноситься його голова. 

Очі зблиснули пронизливо раз і другий. Він помітив Петра, простягає до нього свої 

величезні лапища. Очі привида засвітилися радістю (Кудринський 2014, с. 546); 

as if intending to climb up; as of somebody striving to force his way in; as if in search of 

a fastening which its owner destined to push aside; grew more impatient; presented 

towards the head of the child; extended towards her temple (Le Fanu 2008 b). Референт 

суб'єкта-джерела страху має також атрибути, які відносять його до таких, що 

можуть належати вищим верствам суспільства, наприклад: При тім я завважив, що 

його простягнена і по лікоть гола рука була незвичайно біла, якої я ще не видав 

ніколи у бідного хлопця-пастуха (Франко 2014, с. 12) // handsomely formed and 

white and plump; fat but aristocratic-looking hand; a white pudgy finger. У випадках з 

ацефальними привидами та іншими відокремленими частинами тіла в цій ролі в 

тексті здійснюється референція-розконсолідація: 

І в ту ж мить почув, як заскреготіло тихенько скло і перед вікном щось мелькнуло, а 

просто перед ним промайнув струмок свіжого повітря, повний чужих надвірних шепотів 

і сонних звуків. А перед діркою сторожко став силует людської голови. <…> А на 

луткові лежала кривава голова з перев’язаною ременем і порізаною склом шиєю (Будяк 

2014, с. 166). 

До категорії привидів О. Дейвіс відносить також засоби пересування (body of 

a vehicle) – кораблі, карети, потяги, інші засоби, які функціонують у тексті як 

консолідований референт, тобто назва транспортного засобу лише узагальнює 

сприйняття суб’єкта реципієнтом страху як неподільної одиниці, функціонально ж 

цей об’єкт має такі самі складники, як і його еквівалент із реального світу, але дещо 

дивний у своєму вияві:  

Смалюх з організмом потягу творили одне ціле, злютовував собою увесь його складний 

кістяк, товкся в поршнях, спливав потом у котлах локомотиву, волочився по вагонах. 

<…> Смалюх дрімав у душі потягу, був його таємним флюїдом – в хвилини грізні, в 

моменти здійснення лихих передчуттів він виділявся, густів і втілювався у свій образ 

(Грабинський 2014, с. 226);  
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He [my uncle] always said, what a curious thing it was that he should have found out, by such a 

mere accident as his clambering over the palings, that the ghosts of mail-coaches and horses, 

guards, coachmen, and passengers, were in the habit of making journeys regularly every night; 

<…> I wonder what these ghosts of mail-coaches carry in their bags, – said the landlord <…>. 

The dead letters, of course, – said the bagman (Dickens 2008, с. 93).  

Референт суб'єкта-джерела страху карета з’являється, як і привиди людей, 

вночі в пороговій місцині: 

На дорозі за нами почувся гуркіт коліс, на котрих хиталась пишна виблискуюча золотом 

коляса. Бистрі коні ішли звільна, якби танцюючи <…>. О кілька кроків від нас висіли пани 

з коляси (Сапогівський 2014, с. 448); 

або на старій дорозі, якою ніхто давно не користується після жахливої аварії:  

<…> a road professedly disused and dangerous; ‘twas over steep and narrow for the northern 

traffic. You’ll mind where the parapet’s broken away, close again the signpost. It’s never been 

mended since the accident. <…> the night mail pitched right over into the valley below – a gude 

fifty feet an’more – just at the worst bit of road in the whole country (Edwards 2008, с. 157).  

Матеріалізація джерела страху (привиду) відбувається поступово:  

I saw a distant point of light, like the gleam of an approaching lantern. – a second light flashed 

into sight – the lamps grew larger and lighter every moment – And now the body of the vehicle 

became distinctly visible behind the lamps. It looked strangely lofty (Ibidem, с. 158).  

Ознаки, що дають змогу схарактеризивути карету як привид, не 

обмежуються часово-просторовими характеристиками – як і має бути, у ній панує 

мовчання, холод і відразливий сморід:  

<…> neither answered my hail nor made the slightest effort to dismount; the outside passenger 

did not even turn his head. <…> The atmosphere of the coach seemed, if possible, colder than 

that of the outer air, and was pervaded by a singularly damp and disagreeable smell (Ibidem, 

с. 159),  

також фізичний стан як самої карети, так і її пасажирів має атрибути об’єкта, що 

давно помер:  

<…> I observed that the glass was covered with a thick coat of mildew, the accumulation, 

apparently of years. <…> it was in the last stage of dilapidation. Every part of it was not only 

out of repair, but in a condition of decay (Ibidem, с. 159);  
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His eyes [passenger’s] glowed with a fiery unnatural luster. His face was livid as the face of a 

corpse. His bloodless lips were drawn back as if in the agony of death, and showed the 

gleaming teeth between (Edwards 2008, с. 160). 

У сприйнятті суб’єкта-реципієнта страху під час спостерігання джерела 

страху вибудовуються паралелі із його онтологічним досвідом, у якому він шукає 

варіанти ототожнення, а коли не знаходить, вдається до порівнянь:  

<…> побачив над землею ряд маленьких синіх вогників, які то спалахували, то згасали, то 

здіймалися вгору й термтіли в повітрі, нагадуючи собою крильця метеликів. <…> Це 

Стрільці з могил виходять… (Поліщук 2014, с. 310); 

The sound had seized by this time – the dark and chill were discouraging; and guess my horror, 

when I saw, or thought I saw, a black monster, whether in the shape of a man or a bear I could 

not say, standing, with its back to the wall, on the lobby, facing me, with a pair of great greenish 

eyes shining dimly out. <…> this apparition, after one or two shiftings of shape, as if in the act 

of incipient transformation, began, as it seemed on second thoughts, to advance upon me in its 

original form. (Le Fanu 2008 a, с. 110-111). 

На наш погляд, у таких випадках маємо справу з відсутністю потенційної 

здатності джерела страху до ідентифікації, що ще раз засвідчує  психологічне 

підґрунтя страху перед невідомим. Ця варіація смислу, як буде проілюстровано 

згодом, стає тим елементом, який поєднує більшість текстів жахів в їхній 

історичній прогресії, а також домінує на сучасному етапі. 

Важливим аспектом розуміння соціокультурних причин появи уявлень про 

привидів О. Дейвіс вважає те, що за ними закріплена певна місія (Davies 2007). 

Одна з них – нагадування живим про не похованих з якихось причин людей: чи то 

тих, хто залишився на полі бою, чи то тих, хто помер насильницькою смертю і так і 

не був знайдений – у цьому разі жертви вбивць або жорстокості мають своєю 

місією виправити несправедливість і викрити свого кривдника за його життя. Віра 

людей у цю місію привидів була настільки сильною, що незаконослухняна або 

морально спотворена людина могла бути проклятою ще за життя, тобто 

відвідування привидом сприймалося як прокляття вічним неспокоєм:  

Після цього десь так за тиждень лежу я вночі одна собі і гірко плачу, і чую, що хтось по 

хаті знадвору шкребе, а потім ніби у вікно стукає. Я схопилася до вікна, ніч була місячна, 

дивлюся у вікно – нікого не видно, а раптом чую, в двері хтось стукає. Я злякалася, стою 
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та молюся. Коли зирк! Переді мною стоїть чоловік мій; двері хоч і не відчинялися, а він 

тут, хто його зна, як і увійшов! <…> З тії пори кожну таки ніч приходить до мене, 

навалиться і тисне, а як півень закричить, він і пропаде! (Костомаров 2014 b, с. 235); 

– Стрільці Січові ходять… – заговорив старий. – Ходять вони з того часу, як почалась 

революція і будуть ходити доти, доки не буде Україна, і ото вони так шукають її… Це 

вже трохи затихли, а раніш аж до самих вікон приходили та пукали… (Поліщук 2014, 

с. 311); 

The General, therefore, followed Lord Woodville through several rooms, into a long gallery hung 

with pictures, which the latter pointed out to his guest, telling the names, and giving some 

account of the personages whose portraits presented themselves in progression. <…> … he 

beheld General Browne suddenly start, and assume an attitude of the utmost surprise, not 

unmixed with fear, as his eyes were caught and suddenly riveted by a portrait of an old lady in a 

sacque, the fashionable dress of the end of the seventeenth century (Scott 2008, с. 11);  

That is the picture of a wretched ancestress of mine, of whose crimes a black and fearful 

catalogue is recorded in a family history in my charter-chest. The recital of them would be too 

horrible; it is enough to say that in yon fatal apartment incest and unnatural murder were 

committed (Ibidem, с. 12).  

Також не знаходять спокою душі самовбивць і вбивць, які обтяжені своїми 

гріхами й не можуть назавжди перейти в інший світ, та інших порушників закону, 

наприклад, суддів:  

<…> this woman <…> remembered it when old Judge Horrocks (who, having earned the 

reputation of a particularly «hanging judge», ended by hanging himself, as the coroner’s jury 

found, under an impulse of «temporary insanity», with a child’s skipping-rope, over the massive 

old banisters) resided there, entertaining good company, with fine vension and rare old port. (Le 

Fanu 2008 a, с. 105) 

або тих, хто став причиною смерті інших: 

Оленецькій здавалося, що хтось кличе її. Вона відслонила вікно й побачила труп’ячо-

бліду голову Богдана, прив’язану за волосся до галуззя липи. <…> Якась думка, наче 

огник, блиснула в її замраченім мізку. <…> зірвала з шиї червону хустинку, зробила з неї 

петлю на шию, кінці її прив’язала до гака, що стирчав серед стелі, і відіпхнула столик 

ногою (Мочульський 2014, с. 219). 

І навпаки, привид близької, дружньої або коханої людини міг допомагати 

живим запобігти біді. Ці дві категорії класифікуються (Lang 1896, цит. за: Davies 

2007) як цілеспрямовані привиди (purposeful ghost), наприкінці ХІХ століття вони 
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поступово перетворюються на безцільних привидів (purposeless creature), що 

«з’являється невідомо чому, не має ніякого повідомлення для передачі, ніякого 

таємного злочину для розкриття, ніякої призначеної зустрічі, ніякого скарбу, щоб 

знайти, ніяких доручень для виконання і майже ніколи не розмовляє, навіть якщо 

ти до нього звертаєшся» (Davies 2007, с. 8).  

Через це безцільні привиди можуть не бути джерелами страху, тому й тексти 

не входять до дискурсу жахів, а апріорний комунікативний смисл, актуалізований 

суб'єктом-джерелом страху привидом у текстах з цілеспрямованими привидами, 

окреслюємо як такий, що може існувати у двох варіаціях «страх-покарання» і 

«страх-підтримка / заспокоєння / сум» або «страх-нагадування», звичайно, що 

друга варіація може бути потрактована по-різному, адже вона поєднує протилежні 

за емотивним станом суб'єкт-суб'єктні відношення. 

Безцільний привид – рідкісне явище в українських текстах жахів. Із аналізу 

джерел виокремлено безцільний привид дитини: 

<…>  одного разу, граючи з дітьми в саду, я показував ручкою на вишневий кущ і говорив, 

що звідти дивиться на мене білява дівчинка і вабить до себе. Ніхто більше її не бачив, а 

потім дівчинка зникла. Але згодом це видіння повторилося там само, а втретє – в 

будинку, і це вже я добре пам’ятаю. Була світла зимова ніч. Я прокинувся. Лежачи в 

своєму дитячому ліжечку, я кинув погляд у вікно, освітлене повним місяцем, і побачив за 

склом личко білявої дівчинки (Костомаров 2014 a, с. 247); 

або жінки: 

Отак ми собі слухали історії ротмістра та слухали, коли раптом перед нашими очима 

з’явився дивний привид. Стоїть висока жінка у білій, як сніг, сукні, з личком прегарним, 

як в ангела, на голові вінок зі свіжих троянд, а на руках тримає Дерев’яного Дідка. Ми 

остовпіли, а вона вмить зникла (Барщевський 2014 e, с. 77). 

Атрибути референтів таких привидів, як бачимо, не мають напівтонів і 

вирізняються позитивними рисами, тож не викликають страху (референт 

номінований лексичними одиницями в зменшувально-пестливій формі (дівчинка), 

має дуже привабливу зовнішність (личко; личко, як в ангела; на голові вінок зі 

свіжих троянд), асоціюється із чистотою, адже змальований у світлій кольоровій 
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гамі). Так само предикати таких референтів не несуть ніякої загрози реципієнту, 

адже привид зникає і не виконує ніяких інших загрозливих дій.   

Договірні стосунки й культурний пласт, що їх живить, настільки ґрунтовні в 

англомовній культурі, що сприйняття суб'єкта-джерела страху привиду 

узвичаюється, і міра емотивної напруги падає (порівн. «A Christmas Carol» 

Ч. Діккенса (Dickens 1843)). Нехарактерною для текстів жахів стала й номінація 

джерела страху привиду назвами дітей (на відміну від скандинавських, балтійських 

народів, поляків, французів). Це пояснюється тим, що діти не вважалися ще 

повноправними членами суспільства, а наміри привидів в англійській культурі 

значною мірою соціально вмотивовані. Хоча в оповіданнях про привидів 

ХХ століття, де символізм і умовність релігійних відповідників уже стертий, 

привид дитини існує як суб’єкт у тексті жахів, але він не стає джерелом жаху, 

наприклад:  

All these were at his back: he saw the reflections in the glass, as in a glass darkly, more 

alarming than physical forms. In this high shadowy room, the light of the kerosene lamp and of 

the seven candles did not suffice. From near the bookcase, the first of them emerged into 

candlelight; then came the second, and the third. They were giggling, but he could not hear them 

– only see their faces, and those not clearly. He was unable to stir, and the gooseflesh prickled 

all over him, and his hair rose at the back of his big head. They were three little girls, barefoot, 

in their long muslin nightgowns, ready for bed. One may have been as much as twelve years 

old, and the smallest was little more than a baby. The middle one was Allegra, tiny even for her 

tender years, and a little imp: he knew, he knew! They were playing Creepmouse. <…> He 

could see them plain now, and the dread was ebbing out of him (Kirk 1987, с. 78).  

Тексти з таким джерелом страху актуалізують апріорний смисл «страх-

підтримка / заспокоєння» і потребують певних зусиль у процесі смислосприйняття 

для його повного розкриття, особливо від носіїв інших культур або в 

перекладацькій практиці. На нашу думку, саме місія привиду, закладена в 

мотивацію його дій і характеристик, допомагає визначитися з долученням тесту до 

категорії «страшних» чи ні. Безцільний привид може й не візуалізуватися, а бути 

сприйнятим лише на слух й ідентифікованим за конвенційною поведінкою – 

нав’язливим шумом і повторюваністю дій, як наприклад:  
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В цьому будинку, на верхньому його поверсі давно вже поселився привид, що не дає 

спокою мешканцям. Він ходить ночами по кімнатах, без угаву рухає меблями, випиває 

воду, перекидає з місця на місце різні предмети. (Данилевський 2014 a, с. 348). 

Такі тексти, на нашу думку, не можна уналежнювати до дискурсу жахів, адже 

базовий комунікативний смисл «страх» поступається «містиці» або «диву», що не є 

предметом нашого дослідження. До текстів жахів також не слід відносити й такі, де 

у вигаданий світ буття вводиться суб’єкт найбільшого ступеня інтимізації з 

суб’єктом-реципієнтом – янгол-охоронець:  

Йду – але назад зривається гострий вітер, я затягаю плаща на голову, чую ще сильніший 

тупіт. Вояцька відвага починає вагатися. Ступаю далі. Раптом, може, о сто саженів 

перед собою помічаю на шляху чоловіка в плащі, що іде так само швидко, як і я. <…>Та 

що скоріше підбігаю до нього, то скоріше і він від мене віддаляється. Іду я помалу, то й 

він зпомалює. <…>Зближаємось до міста, він все на тій самій відстані іде перед мене. 

лише в одному місці спинився, озирнувся і показав рукою на стежку. <…>стежка вела 

понад велику рудню, задуту поверху снігом, і куди я б без сумніву зсунувся, якби мене не 

остеріг невідомий (Наумович 2014, с. 324-325);  

Прибігаю я до шпиталя та питаю вояка, що стоїть на дверях, хто це ввійшов щойно. – 

Ніхто, – з певненістю відказав вояк (Ibidem, с. 326).  

І дійсно, попри те, що, як і привиди, цей суб’єкт невідомий, не 

ідентифікований, вступає в контакт лише з реципієнтом, мовчазний і зникає за 

умови виконання своїх функцій, такий суб’єкт має абсолютно іншу міфологійну 

«історію» і порушує конвенційність тексту жахів у базовому аспекті – місії 

привиду, а також він не має передісторії, що неодмінно супроводжує суб’єкт-

суб’єктні відношення джерела й референта страху (див. працю С. Хея (Hay 2011)).  

Це дає змогу об’єктивно виокремити з-поміж текстів, що репрезентують цей 

різновид літературних жанрів, лише ті, які створюють атмосферу жаху. Це мають 

бути тексти, де суб’єкт-джерело страху – цілеспрямований привид, місія якого 

полягає в нанесенні шкоди реципієнту, покаранні винних або виправленні інших 

соціальних викривлень. 

Як уже зазначалося, в західноєвропейській традиції привиди не вважають 

противними Богу, тому зіткнення з ними не обов’язково має негативний досвід для 

людини. Хоча, з другого боку, контакт із суб'єктом-джерелом страху привидом за 
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будь-яких обставин – це моторошний досвід: звичайно, зіткнення з образом 

померлої людини, навіть якщо він не загрожує життю, – це переляк, який 

зображується в текстах з різним ступенем інтенсивності аж до смертельного. 

Порівняйте:  

– Се вже п’ятий… – тихо сказав старий Альберто, сторож з першого поверху. – Сіньор 

Бенодетто, сіньора Марія, Пьєтро Лаванія, що цьому не доймав віри і перебувши 

навмисне тут ніч, збожеволів, Енрікетта, моя небога, котра приходила сюди журитися і 

плакати, коли її зрадив Антоніо Ерба, потім кинулася з вікна та розбилася на смерть, і 

от цей карабінер. Вони [Джулія та Андре Кастелло, загиблі – Я. С.] не хочуть, щоб після 

них хто тут жив… (Кибальчич 2017, с. 173); 

Я хотів піти до своєї спальні і підвівся з фотеля, але далі кроку ступити не зміг, бо 

довкола мене почулися глухі, страшні зойки і стогони. Я не мав відваги озирнутися за 

постатями, котрі видавали ті тяжкі стогони, але зажмурив очі, і не в змозі 

втриматися на ногах, котрі тремтіли піді мною, упав знову ув крісло. (Сапогівський 

2014, с. 447); 

«I distinctly saw the ghost of the old fellow they told me of, come in at midnight, put on my 

pantaloons, and walk away with them.» «May be so,» was the cautious reply. «I thought, of 

course, it was a dream; but then – where the devil are the breeches?» (Barham 2008, с. 14);  

There was a figure seated in that lumbering, old sofa-chair, near the fireplace. Its back was 

rather towards me, but I could not be mistaken; it turned slowly round and, merciful heavens! 

there was the stony face, with its infernal lineaments of malignity and despair, gloating on me. 

<…> it wore a smile so sensual, so unspeakably dreadful, that my senses were nearly 

overpowered (Le Fanu 2008 a, с. 118)).  

О. Дейвіс за даними англійських хронік і текстів про привидів описує зустріч 

з ними як шоковий стан, але лише протягом кількох секунд. У проаналізованих 

тестах так само маємо приклади суб’єкт-суб’єктних відношень, коли привид 

невидимий, людина почувається зле, відчуває або тривогу, або полегшення 

залежно від мети привиду:  

Але врешті я все ж почув її. Почув тільки те, що вона тут... почув те невимовною 

солодкістю, розлитою в усій моїй істоті, дрижанням найтонших нервів (Хоткевич 

2014, с. 158); 

Дружина Паоло Єлена, хора й ніжна жінка, иноді почувала таку безобмежну і 

невимовну тугу, якої досі не могла собі уявити вона, котра ціле життя була щасливою. 
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Мов чиясь чужа туга входила в її душу… Иноді, блукаючи вечорами по покоях, вона 

заходила в останній, що був на лівому розі палати. І завсіди їй здавалось, що там хтось 

плаче, і хоча ніби нічого й не чула, а все таки так здавалось (Кибальчич 2014, с. 171); 

<…> I watched what the figure did. It stood for a few moments by the bedside of each of my 

eleven brother jurymen, close to the pillow… it always went to the right side of the bed, and 

always passed out crossing the foot of the next bed. <…> it took no notice of me, or of my bed, 

which was that neatest to Mr. Harker’s. It seemed to go out where the moonlight came in, 

through a high window, as by an aerial flight of stairs. <…> Next morning at breakfast, it 

appeared that everybody present had dreamed of the murdered man last night <…> (Dickens 

2008, с. 99);  

<…> the murdered man entering by the judges’ door, advanced to his Lordship’s desk and 

looked eagerly over his shoulder at the pages of his notes which he was turning. A change came 

over his Lordship’s face; his hand stopped; the peculiar shiver that I knew so well, passed over 

him; he faltered «Excuse me gentlemen, for a few moments. I am somewhat oppressed by the 

vitiated air»; and did not recover until he had drunk a glass of water (Ibidem, с. 102).  

Також фізично це виявляється в появі відчуття присутності, яке 

характеризується зниженням температури окремого обсягу повітря і / або його 

неприємним запахом: The icy coldness of the night air had struck a chill to my very 

marrow, and the strange smell inside the coach was affecting me with an intolerable 

nausea (Edwards 2008, с. 159). Тут доречно говорити про іще одну варіативну 

актуалізацію комунікативного смислу «страх» – «страх-шок», що відрізняє його за 

темпоральними характеристиками, високим ступенем переживання цієї емоції та 

фізіологічною реакцією ступору (Я не здавав собі справи з того, як довго я сидів 

потім з очима вліпленими у двері, за якими зник Микола. Коли я нагло прокинувся 

з мого отупіння, було вже поза північ (Софронів-Левицький 2014, с. 346) // <…> 

my heart stopped dead and my throat shut automatically (Landon 2008, с. 243)), і 

«страх-марення / сон», адже кожного разу, коли короткочасний контакт суб'єктів 

минає, суб'єкт-реципієнт страху залишається розгубленим і вважає все або сном, 

або власною хворобливою уявою: 

Як крізь мряку пригадався мені Микола. Аж тепер прийшло мені на думку питання, чи 

Микола дійсно приходив до каварні, чи, може, це мені так снилося (Софронів-

Левицький 2014, с. 346); 
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Besides, how the deus had I seen it? It was a dark night; I had no candle; there was no fire, and 

yet I saw it as distinctly, in colouring and outline, as ever I beheld human form! A cataleptic 

dream would explain it all; and I was determined that a dream it should be (Le Fanu 2008 a, 

с. 115).  

Поява суб’єктів-джерел страху привидів дуже індивідуальна – вони ніколи не 

з’являються широкому загалу, окрім поля бою або поховальної процесії:  

– Дивіться, дивіть!.. – раптом смикнула мене за плащ чорна постать. – Куди? – 

здивувався я. – Туди, де стрілецькі могили… Бачите, як вони ходять?.. Бачите… 

(Поліщук 2014, с. 310); 

Both men threaded their way among the other passengers, with a smoothness hardly consistent 

even with the action of walking on a pavement and no single creature, that I could see, gave 

them place, touched them or looked after them (Dickens 2008, с.95),  

тому можна говорити про високий ступінь інтимізації суб’єкт-суб’єктних 

відношень між джерелом і реципієнтом страху. І дійсно, якщо взяти до уваги 

основну мету відвідин привидом цього світу, то на текстовому рівні маємо дуже 

стислий у просторі (у межах споруди або навіть однієї кімнати) і короткий за часом 

(кілька секунд або найбільше хвилин) контакт двох суб’єктів, але він потребує 

розкриття глибинних причин такого контакту, історії або передісторії, тобто маємо 

мікрокомпонент тексту із суб’єкт-суб’єктним зіткненням у специфічному просторі 

й часі й макрокомпонент тексту із реальними спільними діями суб’єктів, що 

призвели до розмежування суб’єктів на реципієнта й джерело страху й до активних 

дій останнього. Ця смислотвірна властивість вирізняє тексти із суб'єктами-

джерелами страху привидами з-поміж інших конвенційних текстів. 

Важливим для нашого дослідження вважаємо аналіз «географії» зіткнення з 

привидами, адже вона, відповідно, впливає на вербалізацію просторових відношень 

суб’єктів у цих текстах жахів. За спостереженнями фольклористів, узагальненими 

О. Дейвісом, привиди з’являються в «порогових / граничних» місцях (liminal 

spaces), тобто тих, де межує «свій – чужий» світ. Передусім, це місця явного або 

таємного поховання людей, місця їхньої смерті (The stranger’s death-room had, of 

course, been occasionally haunted from the time of his disease <…> (Barham 2008, 

с. 17)), включаючи поля битв (Семиковецькі бої), а також старовинні і / або 
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відлюдні будівлі (замчисько // an untenanted house), роздоріжжя двох перехресть, 

водні простори, шахти тощо. Місця зустрічі з привидом теж відповідно марковані 

специфічними атрибутами, що готують читача до негативного розвитку подій, 

налаштовують на очікування страшного. Ці атрибути вербалізовані як в описах 

інтер’єру й ландшафту, так і в передачі загального враження від об’єкта. Ключові 

характеристики зовнішнього вигляду виражають лексеми зі значенням «старий» 

(старий венеціянський годинник; не авто, а фаетон // most old mansion; antique), 

«дивний» (Хіба ці люли не читають ґазет, не мають радія? (Острук 2014, с. 461) // 

something queer and bygone in the very walls and ceilings; queerly-placed melancholy 

windows), «страшний» (страшний замок // a large ghostly closet; haunted, subjected to 

annoyances). Загальне враження від об’єкта стає важливим не лише для занурення 

читача у світ жахів, а й для логічного розмежування суб’єктів на джерело й 

реципієнта страху, адже саме в сприйнятті останнього ситуація оцінюється як 

страшна, тому предмети інтер’єру й ландшафту, як і саме місце події, наділені 

такими характеристиками: таємний, чарівний середньовічний замок; [вікно] чорне, 

сміється до них, оскаливши свої вибиті шиби; невідомою мовою начертані написи; 

на двох високих чорних тумбах стоять два шкелети, очі їх світяться; по стінах у 

величних чорних із золотом рамах висять портрети, закриті білими газовими 

покривалами, мов саванами (Хоткевич 2014, с. 118-120) //a specially sinister and 

suggestive character [about an alcove]; mysterious and saddened air; at once exciting 

and depressing [mansion]; distant and solitary candle; repulsive [room], There was, I 

suppose, in its proportions and features, a latent discord – a certain mysterious and 

indescribable relation, which jarred indistinctly upon some secret sense of the fitting and 

the safe and raised indefinable suspicions and apprehension of the imagination (Le 

Fanu 2008 a, с. 106).  

У «порогових» місцях відбувається перехід з одного світу в інший, 

змінюється стан існування з земного на потойбічний, тобто здійснюється 

трансгресія джерела страху у світ реципієнта. Місцини, що їх відвідують привиди, 

можуть бути марковані доказами зловмисних дій, які неможливо знищити:  
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Отут-о [на місті вбивства], коли пан дозволить побачити, видно, як відлупився мур <…> 

… Що заклеять новою тапетою, то вона, гляди, й віддується, як на руці міхур… 

(Лепкий 2014 b, с. 50);  

The Glen, which the keeper’s daughter was seen to enter, but never known to quit, still frowns 

darkly as of yore; while an ineradicable bloodstain on the oaken stair yet bids defiance to the 

united energies of soap and sand. But it is with one particular apartment that a deed of more 

especial atrocity is said to be connected (Barham 2008, с. 15);  

можуть бути відомими лише «неспокійному» привиду, стурбованому своєю не 

вирішеною за життя проблемою: 

Дівчина чистила й чистила, а все ж таки, що зеркало, то не паркет. На тім паркеті вона 

собі ножем отак-о (тут зробив рух, що нагадував харакірі) – і кінець. А панночка мусить 

по ночах паркет за неї чистити, бо кара, прошу ласкавого пана, все-таки мусить бути, як 

не за життя, то колись… (Лепкий 2014 b, с. 52); 

<…> others had seen the ghost of old Sir Giles, in his nightcap, issue from the postern, enter the 

adjoining copse, and wring his shadowy hands in agony, as he seemed to search vainly for 

something hidden among the evergreens (Barham 2008, с. 17).  

«Порогова» місцина навіть може бути персоналізована і виступати в тексті в 

ролі наратора, як це відбувається в новелі «A House of Haunted People» А. Комбса:  

Formerly I had been a church building. <…> They subverted my purpose. <…> From being a 

spiritual home, a place of repose and prayer, I had become the physical shelter for a family of 

people. Marrying the two functions was impossible. <…> A house can hurt beyond what people 

feel. A house can bruise and even the glass in its windows cries. I did not mean to bring about a 

reign of terror. I merely reflected what my progenitors had said about reaping what they had 

sown (Combes 2012). 

Вона ж стає і суб’єктом-джерелом страху, консолідованим референтом, що 

має свою будову й очевидні складники, але сприймається як єдине ціле й 

функціонує налагоджено. Це дім-привид, що також має свою місію відплати за 

завдану йому шкоду перебудовою із церкви на житло.  

Тож можна зробити висновок, що тексти про привидів мають іще одну 

специфічну рису, коли простір суб’єкт-суб’єктних відношень і суб’єкт-джерело 

страху поєднані в одному референті – дім із привидами; такий засіб створення 

вигаданого світу дискурсу жахів експлуатується й надалі в текстах з іншими 
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джерелами страху (подібний консолідований референт мають і тексти С. Кінга 

типу «Black House» або «The Shining» (King & Straub 2001; King 1980). 

На відміну від текстів, що актуалізують комунікативний смисл «страх» у 

зіткненні реципієнта й джерела страху за умови існування їхнього спільного 

конфліктного минулого, існують тексти, де актуалізація такого смислу можлива 

лише на ґрунті «дивного» конфліктного місця зіткнення, а саме – помешкання. 

Тобто суб’єкт стає реципієнтом страху лише тому, що опинився вночі в 

особливому місці, а джерело страху сприймається як винятково зловмисне, адже 

його цілеспрямованість незрозуміла. Подібні модифікації текстів із привидами-

джерелами страху існують і в англомовному (згадаймо про замки й маєтки, які 

навідують привиди), і в українському дискурсі жахів:  

<…> при світлі яскравого місяця, що освітлював кімнату, я абсолютно ясно побачив, як 

двері, які перед тим я замкнув, і які були якраз навпроти мого ліжка, поволі відчинилися, у 

дверях з’явилася фігура високого озброєного чоловіка, який зупинився на порозі і став з 

підозрою оглядати кімнату, мовби маючи намір обікрасти її. <…> І цього разу я 

пролежав не більш півгодини, як знову побачив, що до кімнати увійшла висока бліда 

фігура і, крадучись, зупинилася біля дверей, оглядаючи мене маленькими пронизливими 

очима. <…> У ту ж мить незнайомець зробив кілька скрадливих кошачих кроків і 

раптово стрибнув на мене з піднятим кинджалом.  <…> Бачите, кімната, яку я сам 

для вас виділив, перебуває на особливих умовах. З тих пір, як я придбав цей готель, 

жоден подорожній, що ночував у цій кімнаті, не покидав її, не переживши переляку. 

Останнім, хто ночував тут перед вами, був турист із Гарцу, якого вранці знайшли на 

підлозі мертвим. Його уразив апоплексичний удар (Невідомий 2014, с. 588-589).  

В україномовному дискурсі жахів існує також такий різновид текстів, де 

суб’єкт-привид цілеспрямований, але його функція полягає не у відплаті за скоєне 

зло або у встановленні істини, а в попередженні про смерть близької людини, що 

знаходиться на відстані, наприклад:  

Сестра моєї родички, що жила на иншому кінці міста і вже зо два дні не бачила її, 

згадала про неї тоді, коли лягала спати. <…> Коли раптом бачить при світлі жевріючої 

лямпади, що поверх ширми перед її ліжком виглядає голова її сестри. <…> до неї й 

озвалася <…>. Відповіді, проте, не почула, а голова за декілька секунд зникла… [за 

сюжетом сестра у цей час померла – Я. С.] (Данилевський 2014 b, с. 351-352);  
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Отже, факти такі: мій батько у той час жив у Полтаві і не підозрював про хворобу 

своєї чарівної й улюбленої невістки. Він знав тільки, що вона перебуває разом зі мною у 

Москві. Яким же було його здивування, коли він, виходячи з дому, виразно побачив, що 

вона йде поруч із ним. Видіння було хоч і мигцем, але настільки реальним, що батько мій, 

охоплений невимовною тривогою, тут-таки відправив нам телеграму, щоби довідатися 

про здоров’я моєї дорогої дружини. А трапилася ця загадкова пригода саме того дня, 

коли вона померла (Білиловський 2014, с. 591).  

Комунікативний смисл «страх» у таких випадках може бути потрактований 

як «страх-передбачення». Але виникає певний сумнів щодо уналежнення таких 

текстів до дискурсу жахів, і причиною цього є проблематичність віднесення 

суб’єкта-привиду до джерел страху. Референція суб’єктів-привидів здійснюється 

шляхом номінації їх іменниками, які позначають близьких людей (сестра), і навіть 

більше – дуже дорогих (улюблена невістка), від кого ми не чекаємо зла (нагадуємо, 

що йдеться про конвенційні тексти). Страх реципієнта криється в наслідках, які він 

очікує після появи такого привиду, а суб’єкт-суб’єктне зіткнення призводить лише 

до попередньої схвильованості, тобто невисокого ступеня переживання феномену 

страху. Беручи до уваги, що все ж таки суб’єкт-привид цілеспрямований і його 

поява порушує сталий світоустрій реципієнта із подальшим очікуванням страху, 

вважаємо, що такі тексти є сенс розглядати як тексти жахів із модифікацією 

базового комунікативного смислу «страх-попередження / передбачення».  

В англомовних текстах жахів подібне варіювання ми зафіксували лише один 

раз у тексті «The Story of Euphemia Hewit», коли хлопець зустрічає свою кохану, а 

згодом дізнається, що на той момент вона була вже померлою:  

«<…> I have very short time to stay. <…>» – «<…> there is a mystery about you of late which I 

cannot comprehend.» <…> he saw Phemie gliding away from him. He sprang to his feet and 

pursued her, calling her name in a sort of loud whisper; but she continued to fly on; and, though 

very near, he could not overtake her <…>. «Where is Phemie?» cried he. <…> she is dead and 

was buried here, within six paces of the back of my house, the day before yesterday (Hogg 

2008, с. 265-266).  

Однак подібність цих текстів українського й англомовного дискурсу жахів 

лише часткова, й актуалізація комунікативного смислу репрезентує інший його 

варіант «страх-вічне кохання», коли конвенційність тексту полягає в тому, що 
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привид коханої людини мотивує свої дії возз’єднанням двох душ на тому світі 

всупереч реальному стану речей, навіть усупереч бажанню реципієнта страху:  

<…> in glided my Phemie, with the train of her grey frock drawn over her lovely locks. I had no 

thought, no remembrance that she was dead. It was impossible to think so; for her smile was so 

sweet, so heavenly, even more beatific than I had ever seen it and her complexion was that of a 

pale rose. «You see I have come to invite you as I promised, David. Are you ready to meet me 

tonight at our trysting tree and at the usual hour.» «I am afraid, my beloved Phemie, that I shall 

scarcely be able to attend,» said I. «Yes, but you will,» said she, «and you must not disappoint 

me, for I will await your arrival.» And with graceful curtsy and a smile she retired, saying, as she 

left the room, «God be with you till then, David» (Hogg 2008, с. 268).  

Лікар, який вислухав цю історію, робить невтішний висновок: «<…> you may 

depend on Phemie’s word. You will meet her tonight at the trysting hour, I have no 

doubt of it» (Ibidem, с. 268-269). Тож за згодою сторін чи ні, суб’єкт-привид 

приносить смерть коханій людині, тому його слід віднести до джерел страху, адже 

він діє цілеспрямовано, через це такі тексти теж відносимо до дискурсу жахів.  

Універсальність людських почуттів, а точніше – виокремлення кохання як 

вічного й правдивого існування робить відтінок комунікативного смислу «страх-

вічне кохання» популярним у будь-якій культурі, тому тексти з подібною 

конвенційністю мотивації привидів поширені й в українському дискурсі жахів. В 

українських текстах жахів трапляється приклад, коли реципієнти страху – два 

чоловіки, один з яких не має спільної історії в минулому із джерелом страху, а 

інший – то коханий чоловік, відповідно, й їхня реакція на ознаки появи привиду 

різна:  

Перевертаюся з боку на бік і не можу вснути. Часом здається мені, що за стіною хтось 

грає так тихо, якби муха над струнами бриніла. Підношуся, слухаю: тихо… <…> 

Втім… Якісь зітхання в сусідній кімнаті, якісь стони. Сідаю і насторожую вуха… 

Ніщо… (Лепкий a 2014, с. 67);  

Вона була у мене. Звідтам, – тут показав на цвинтар. – Приходить часом і грає. 

Довго… Є речі, які… – решту заглушили дзвони (Ibidem, с. 68).  

У цьому разі спостерігається опозиція в модальності сприйняття реальності 

реципієнтами страху: від сумнівів та їхнього спростування, що веде до заспокоєння 
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і відсутності страху, до ствердження фактичного існування паралельного життя 

(хоча за сюжетом цей реципієнт – служитель Господа).  

Комунікативний смисл «страх-вічне кохання» завжди актуалізується за 

умови існування в тексті активного цілеспрямованого суб’єкта, який знаходиться із 

реципієнтом у відношеннях найвищого ступеня інтимізації. Цілеспрямованість 

суб’єкта може обмежуватися лише нагадуванням про минулі почуття, тобто 

комунікативні смисли варіюються із «страх-сум», або призвести до загибелі 

реципієнта страху. В обох випадках конвенційність тексту не викликає сумніву і 

впливає на його побудову, що можна проілюструвати на прикладі текстів 

оповідання «Біла (флюїда)» Г. Хоткевича і «Жива могила» Л. Старицької-

Черняхівської. По-перше, комунікативний смисл «страх-вічне кохання» 

вирізняється з-поміж уже аналізованих варіацій базового комунікативного смислу 

«страх» тим, що опозиція суб’єктів страху в цьому типі текстів умовна: дійсно, 

суб’єкти поляризуються після смерті одного з них (перехід в іншу реальність, зміна 

зовнішності й поведінки тощо), але зберігається єдність та інтимність стосунків, що 

стають основою цілеспрямованих дій привиду, його незавершеною справою, яка 

робить текст про привидів конвенційним.  

По-друге, конвенційність цих текстів спирається на основний критерій 

текстів із суб’єктами-джерелами страху привидами – наявність передісторії, яка 

призвела до страхітливих обставин актуалізованих у тексті суб’єкт-суб’єктних 

відношень; романтична історія про нещасливе кохання перетворюється на текст 

жахів. Але таке перетворення неможливе без «розставляння маркерів», що 

сигналізують читачеві про відповідні інтенції автора, адже, як згадувалося вище, 

відповідність авторських інтенцій у смислотворенні і процес постійного 

декодування читачем текстових знаків і механізмів у ході формування очікування і 

передбачення розгортання тексту значною мірою впливає на успішність 

комунікації автор – читач.  

Обидва тексти мають у сильній позиції назву, що налаштовує читача на 

очікування, якнайменше, сумного тексту (лексема флюїда, яку можна трактувати 

як привид, або словосполучення жива могила, що за допомогою  оксюморона 



238 

натякає на життя її мешканців після смерті). Читацьке очікування спирається на 

вербалізацію локусу подій:  

Срібною обручкою охопили могилу два струмки і мчать із кручі бурхливим потоком; та 

несподівано, за три кроки, підводиться із землі дивної форми чорна брила, ніби похмурий 

козак владно розпростер руки і мимоволі знову роз’єднує потік надвоє, і тихо 

ремствуючи, спадають нарізно струмки на дно глибокого яру, а там, зрадівши, що 

позбулися страшного тягаря, знову єднаються і, міцно обнявшись, весело дзюркочучи, 

течуть собі далі. І тихо … тиша навкруги (Старицька-Черняхівська 2014, с. 549),  

де мітки, розставлені автором, містять код суб’єкт-суб’єктних відношень усього 

тексту: обручка – два струмки – несподівано, за три кроки – владний похмурий 

козак – роз’єднання – позбулися тягаря – єднання.  

Якщо текст «Живої могили» – зразок неоромантизму, стилізований під 

козацьку легенду, то «Біла (флюїда)» Г. Хоткевича – зразок неоромантизму з 

елементами готики, які саме й дають змогу залучити до смислотворення символічні 

мітки, що потрібні для поступового занурення читача у страхітливе або моторошне 

оточення. Часово-просторові межі передісторії окреслені таким чином:  

Це було … давно. <…> Це було в дивовижному, таємному, суворому будинку мого дядька. 

В холодному, самітному, що стоїть на високім холмі, горуючи над усіма будинками 

міста. <…> Для мене то був таємний, чарівний, середньовічний замок. <…> На вулицю 

замкнено дивилися великі чорні важкі двері. Мало підходило до них людей, і рідко вони 

відчинялися. А коли відчинялися – жах відкидав людину пріч… (Хоткевич 2014, с. 118-119).  

Інтер’єр локусу, що жахає, також насичений маркерами страху, наприклад, 

на двох високих чорних тумбах стоять два скелети; по стінах висять чорні великі 

дошки з невідомою мовою начертаними написами; заля, велика, холодна; жовто-

зелений мох; важкі фестони закуреного сотнями літ павутиння; портрети, 

закриті білими газовими покривалами, мов саванами; турецька кімната; ханська 

кімната, що викликають у реципієнта страху і страх, і цікавість (І стою я, ввесь 

окам’янілий, прикутий до долівки. <…> І страшно, і солодко … (Ibidem, с. 121). У 

кожному з текстів відповідно до дискурсу фіксуємо трикутник суб’єктів 

пристрасті: старий (чоловік/батько), дівчина (невинна, наївна), молодий чоловік 

(чесні наміри). 
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Комунікативний смисл «кохання», звичайно, може бути актуалізований за 

умови існування двох або трьох суб’єктів емоції «кохання (щасливе / нещасливе)», 

а комунікативний смисл «страх» потребує лише двох, тож переформатування 

романтичного тексту відбувається саме на тому етапі текстотворення, коли 

передісторія кохання (і троїстих суб’єкт-суб’єктних відношень пристрасного 

дискурсу) трансформується, згідно інтенції автора, в інший зразок пристрасного 

дискурсу – текст жахів. Для цього один із суб’єктів вибуває із суб’єкт-суб’єктних 

відношень, тобто залишається в передісторії романтичного пристрасного дискурсу, 

а два інші суб’єкти мають стати джерелом і реципієнтом страху.  

Нагадаємо, що джерело страху – ірреальна особа або неособа (група таких), 

що своїми зовнішніми рисами, поведінкою, намірами тощо сприймається як 

загрозлива для самоідентифікації, добробуту, здоров’я або життя людини; це 

активний суб’єкт, який діє з наміром завдати шкоди суб’єкту-реципієнту страху 

(див. Розділ 2), реципієнт – жива істота, що потерпає від дій або намірів джерела 

страху. Початок суб’єкт-суб’єктних відношень у новому типі пристрасного 

дискурсу – не досліджена проблема смислотворення, тому виокремлення 

лінгвістичних механізмів сприятиме розумінню утворення нових комунікативних 

смислів упродовж тексту (розвитку комунікації автор – читач). Наприклад, у тексті 

«Живої могили» такий перехід і народження нового комунікативного смислу 

вбачаємо у вербалізованій відповідними предикатами модальності обіцянки і 

впевненості – так з’являється відтінок «вічне кохання»: Роман підняв Дарину на 

руки. – Моя, Даринко, моя навіки? Скільки безкінечного кохання у звернутих до 

нього карих оченятах, а на віях тремтить велика сльозина – чи бува щось 

красномовніше? (Старицька-Черняхівська 2014, с. 564); – <…> А ти кохаєш мене, 

Дарино? – <…> Чуєш, Романе, – тут б’ється моє серце, в ньому – Роман, і ніякі 

погрози, ніякі муки не примусять мене викинути його із серця! (Ibidem, с. 569). 

Повтор прямого запитання, що вимагає відповіді «так» або «ні», стверджувальна 

реакція, підсилена запереченням (чотирикратне заперечення у відповіді: ніякі – 

ніякі – не примусять викинути = залишити), створюють модальність упевненості, а 

атрибут безкінечне додає смислу «вічне», що формує очікування читачем кохання 
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після смерті, тобто загибелі одного з суб’єктів, який залишився, і перетворення 

його на джерело страху привид (як відзначають семіологи (див. 1.3.), заперечення є 

одним із основних елементів трансформації суб’єкта на пристрасний). Зауважимо, 

що якими зловмисним не були б дії інших реальних суб’єктів тексту, їх не 

вважають суб’єктами дискурсу жахів, адже вони функціонують у межах реальності 

вигаданого світу, тобто передісторії.  

Наближення до зіткнення джерела й реципієнта страху має постійно 

підживлюватися на текстовому рівні (те, що в семіотиці отримало назву чергування 

ейфорії та дисфорії (див. 1.3.)), тобто очікування страху формується шляхом 

створення спадів і підйомів у розвиненні страхітливої атмосфери. Комунікативний 

смисл «страх-вічне кохання» в аналізованому тексті поступово формується 

повторенням модальності ствердження, обіцянки, упевненості в майбутньому:  

– Романе! – Дарина впала до нього на шию: – Коханий мій, забери мене з собою; я не 

переживу тут без тебе! <…> – Ось як повернуся з перемогою, тоді й хвилини не 

чекатиму: візьму та й повезу тебе до свого замку… тоді вже ніхто не відбере моєї 

Даринки. – Чи так воно буде, козаче мій, ох, не віриться мені, не бути нам разом! – Ні, 

Дарино, я серцем чую, що ніхто нас не роз’єднає. І клянуся тобі, Дарино, перед 

чистим небом і за свідка беру наше козаче сонце, – він показав на місяць, – що ніколи 

не покину тебе, і що б зі мною не трапилося, а приїду по тебе! Щось зловісне вчулося 

Дарині в цій клятві – їй стало страшно. <…> Він пригорнув її до грудей міцно, так міцно, 

як лиш умираючий пригортається до життя (Старицька-Черняхівська 2014, с. 574-

575).  

Наведений уривок тексту ілюструє остаточну поляризацію суб’єктів і поділ 

на джерело й реципієнт страху, що виявляється таким чином: омовлене часово-

просторове роз’єднання суб’єктів (тут, тоді, повернуся), текстово сконцентроване 

заперечення (12 конструкцій), модальність обіцянки, яка виражена лексичними 

засобами (клянуся, за свідка беру) та синтаксичною конструкцією (що б не …, я + 

дієслово у майбутньому часі). Також напруги додає вживання дієслівно-

іменникової сполуки прийду по тебе, що створює атмосферу майбутнього 

возз’єднання на умовах саме цього суб’єкта і на його території. І остаточна 

поляризація досягається вербалізацією негативних перспектив возз’єднання за 
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допомогою порівняльної конструкції як лиш умираючий пригортається до 

життя. З культурно-історичного погляду суб’єкт маркується як поляризований 

страхітливий, бо звертається у своїх словах до місяця, що не може не навести на 

думку про залучення темних сил до здійснення клятви. 

Актуалізація комунікативного смислу «страх-вічне кохання» відбувається, 

коли суб’єкт-реципієнт страху звертається до потойбічних сил у пороговому місці 

– там і тоді, коли звучала клятва:  

Ось і знайоме місце. Скільки щасливих вечорів пролинуло тут! Все, як і раніш: тихо 

шепочуться тополі, так само визирає з-за дерев дворогий місяць. – Та де ж ти, Романе, 

де ти? – Із запалих очей викотилася остання сльоза. – А ти дав клятву, ти обіцяв не 

кидати мене ніколи. Клявся! Не приїхав, не забрав до себе! А ти, місяцю, ти ж був за 

свідка, то чому мовчиш тепер? (Старицька-Черняхівська 2014, с. 581).  

Зіткнення суб’єктів, що актуалізує комунікативний смисл «страх», виражено 

вербалізацією сприйняття суб’єкта як дивного за зовнішністю: Голова його 

похилена на груди, крізь вії сумно дивляться напівприплющені очі, обличчя бліде … 

шапка збита набік, чуб звисає над холодним чолом, губи зціплені, рука попустила 

поводи… (Ibidem, с. 581); за помешканням: Перед Дариною невелика капличка з 

хрестом, а поряд – розчахнута величезна могила. Глянула Дарина – і все зрозуміла. 

(Ibidem, с. 583); аномального в діях: <…> він міцно пригорнув її, але ж які холодні 

ті обійми! (Ibidem, с. 581); у відповідях, які не додають розуміння:  

– Коханий мій, куди ж ми їдемо? – До моєї домівки! – А де ж вона? – Там, недалеко. <…> 

– Романе, голубе мій, що з тобою? – А нічого. <…> – Де ж твоя хата? – Ось там, уже 

недалеко. <…> – Коханий мій, чи скоро твоя хата? Десь блиснув великий хрест. Роман 

підняв руку: – Ось зараз прибудемо! (Ibidem, с. 582-583). 

Наступним етапом розгортання суб’єкт-суб’єктних відношень у страхітливих 

обставинах, як уже неодноразово зазначалося, стає бажання реципієнта уникнути 

загрози (З жахом зіскочила з коня і кинулася до притвору. – Боже, врятуй мене! – 

гірко ридає) у відповідь на збільшувану активність джерела страху, що також 

зумовлює конвенційність тексту, де привиди мають незакінчену справу довести до 

кінця:  
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сумно дивиться // упрошує її // Ти не бійся, ми не помремо ніколи, ніколи! Наше кохання не 

може вмерти, воно грітиме наші груди і змусить битися наші серця… Ти ж бачиш, – моє 

кохання не дозволило мені померти, воно примусило мене підвестися з могили і привело до 

тебе. // Ходи до мене! // Швидше, швидше, кохана моя, вже сонце близенько! // Дарино! – 

однією ногою він ступив до могили. // Кохана моя! – Він блідне і мовби тане в повітрі… // 

Єдина моя! // дороге обличчя благально дивиться на неї, руки простягаються востаннє 

(Старицька-Черняхівська 2014, с. 583-584).  

Результатом активності джерела страху стає перехід в ірреальність 

потойбіччя і реципієнта страху:  

Могила тихо закрилася й сховала обох. Десь далеко вдарив дзвін й урочисто виплило 

сонце… звідтоді щоночі, щойно сонце зайде за гору, а над землею встане легкий туман, а 

в чистій джерельній воді загойдається вечірня зоря, відкривається широка могила і 

виходять з неї Роман і Дарина; сядуть вони, незримі, пригорнуться, і ведуть між собою 

до зорі тиху ніжну розмову (Ibidem, с. 584). 

У наступному обраному для аналізу тексті, де актуалізується комунікативний 

смисл «кохання» (оповідання «Біла (флюїда)»), виокремлюються три суб’єкти 

пристрасного дискурсу – це старий (чоловік), дівчина / жінка (молода дружина) і 

молодий чоловік (племінник старого). Класичний сюжет про молоду чисту дівчину, 

що страждає в замкненому просторі замку під контролем старого й тиранічного 

чоловіка і знаходить відраду в платонічних стосунках із молодим чоловіком, 

набуває рис пристрасного дискурсу жахів за подібною до описаної вище схемою: 

комунікативний смисл «кохання» набуває відтінку «вічне», а суб’єкти 

поляризуються і створюють опозицію «джерело-реципієнт страху»; напруга 

відношень між ними актуалізується в тексті спадами й підйомами у вираженні 

модальності «впевненість», «обіцянка». Один із суб’єктів, який має невиконану 

обіцянку, переслідує іншого, що вважаємо основою конвенційності текстів про 

привидів. Проілюструємо стислий опис текстових трансформацій цитатами:  

- джерело страху уже марковане, чим створюється очікування смерті 

саме цього суб’єкта, а відповідно, саме в нього буде незавершена справа в 

реальному світі: 

<…> біле весільне убрання здавалося саваном похоронним, тоненька рука безпомічно 

губилася в дядькових долонях, а очі, очі… вони підіймалися вверх і дивились з такою 
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тоскою, з таким смутком, що я не міг дивитися на них – моє серце рвалося на часті. 

(Хоткевич 2014, с. 134-135); 

- комунікативний відтінок «вічне кохання» з’являється послідовно за 

смислом «кохання», наприклад: 

І сама тиха, мов тайна святая, вона сіяла й тихі почуття округ себе. Коли я сидів біля 

неї, а вона иноді підіймала на мене свої очі – я відчував у ті хвилини якесь надзвичайне 

очищення душі, чув готовність на великий благородний учинок (Хоткевич 2014, с. 138);  

– Чи вона вічна? О, певне! Умерти ж вона не може, а просто так вознесеться в 

блакитну безкінечність. А я на тому місці поставлю вівтар для поклоніння світлові 

життя (Ibidem, с. 139);  

– Як? Прийде день – і я більше не побачу Білої? І я більше не буду говорити з нею? Ні, 

цього не може бути! Ц-ь-о-г-о н-е м-о-ж-е б-у-т-и! (Ibidem, с. 152).  

Зауважимо, що, як і в попередньому тексті, комунікативний відтінок «вічне 

кохання» з’являється разом із модальністю впевненості, що вербалізується 

відповідними лексемами та за допомогою заперечних конструкцій; 

- ейфорія й дисфорія у вираженні модальності впевненості й обіцянки 

підтримує суб’єкт-суб’єктні відношення протягом тексту: 

Потім я побачив, як вони, ті очі, просять, молять мене, щоб я не кидав, щоб я зостався, 

але хіба міг я зостатись? І я пішов геть, хоч чувся так, ніби сам себе приносив у жертву 

(Ibidem, с. 135);  

– З грюкотом розчинились якісь двері … тупіт босих ніг… ще одні двері вдарилися обома 

половинками, потім ці – і, розтерзана, в одній сорочці, з розпущеним волоссям до залі 

вбігає вона! Мов уся суть одчаю й страху втілилася в цю постать. <…> З криком 

кинувся я за ним, не знаючи, що буду робити, але перед самим моїм лицем виросла нараз 

сталева чорна фігура Агамемнона (Ibidem, с. 136-137);  

– <…> я боюся тут … я тут усього боюся … боюсь… боюсь… – А я? А я ж, Біла? Невже 

я не захищу тебе? (Ibidem, с. 141); 

- актуалізація комунікативного смислу «страх» відбувається на тому 

етапі розгортання тексту, коли в пороговому місці в нічний час один із суб’єктів 

кохання у стані відчаю закликає іншого з’явитися в реальний світ (І настала ніч. 

Тихо зробилося в замку. Все заспокоїлося нарешті. <…> О, Біла!.. Прийди хоч на 

хвильку! Прийди!.. Прийди! (Ibidem, с. 153)); 

- привид має характерні для європейської культури риси: 
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В стіні біля моєї голови почулося два стуки… <…> … І тихий якийсь подув пронісся… 

мов легкий-легкий ледве чутний вітер. Кімната наповнилася блакитним, хвилястим 

туманом, в якому щезли стіни. Потім ніжні звуки пролетіли в повітрі, мов сістри 

заграли в єгипетському храмі, і … серед туману, в неясній ареолі, я вбачив… руку Білої… 

вона хвилювалася в своїх контурах, то наближалася до мене, то відходила в просторінь, 

і око не встигло схопити неясних рис (Хоткевич 2014, с. 154); 

- незавершеною справою саме цього привиду було спілкування із 

коханим: 

Матеріалізація Білої скоро стала повною. Біла приходила до мене ніби жива, але тепер 

нам можна було цілком не боятись ні дядька, ні Харона, ні кого б там не було на світі. 

<…> Я не чув її слів органом слуху, але відчував їх краще, ніж тоді, якби чув (Ibidem, 

с. 155).  

Примітно, що, у повній відповідності до європейської традиції, привиди не 

розмовляють, а спілкуються транслюванням думок; 

- змістом спілкування стало переконання реципієнта страху, що життя – 

це найкраще, що є у людини (О, ти не знаєш, як прекрасно жити! Не знаєш і 

того, яке для мене щастя бути з тобою (Ibidem, с.156); – Підіймай силу духу твого 

– і ми ще будемо… (Ibidem, с. 158)), а також застерегти від загрози, що несе для 

обох них світло (Бійся світла. Тільки його! (Ibidem, с. 156)). І якщо світло апріорно 

згубне для привиду, то реципієнт страху згодом також сліпне від світла: 

Дух мій був спокійний у своїй надії – я ще зустріну її. Треба тільки виконати її заповіт. А 

тепер – іду в життя. Треба відчинити вікна на вулицю. Я підійшов до вікон і зупинився. 

Там, за цими шторами й віконницями – світло сонця. Я знов уже люблю його й хочу. А в 

ньому, в цьому світлі сонця – життя. <…> Дивись, о Біла – я іду! І дужим рухом обох рук 

я відчинив вікно разом із віконницями. Сліпуче сонце скаженою люттю вдарило мені 

прямо в розкриті очі. Я скрикнув, бо осліп (Ibidem, с. 159). 

Виразна окремішність текстів дискурсу жахів, що актуалізують варіативний 

комунікативний смисл «страх-вічне кохання», зрозуміла саме з огляду на такі 

суб’єкт-суб’єктні відношення, які проходять за схемою «єднання – поляризація – 

єднання», що не можливе для інших джерел і реципієнтів страху.  
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Таким чином, можна підсумувати, що тексти жахів із суб’єктами джерелами 

страху привидами в українській і англійській культурах мають однакові 

універсальні засади смислотворення, що пояснюється високим ступенем 

європоцентричності в естетиці часу творення українських текстів жахів, які зазнали 

впливу популярності англомовного дискурсу. Серед рис, що вирізняють такі тексти 

української лінгвокультури, важливою вважаємо актуалізацію апріорних варіацій 

комунікативного смислу «страх» – «страх-попередження / передбачення» та 

«страх-покарання», що впливає на творення текстів жахів, а саме потребує історії з 

«передісторією». Цілком самостійним типом у межах конвенційних типів текстів із 

суб’єктом-джерелом страху привидом виявився той, де актуалізується варіація 

«страх-вічне кохання», у якому яскраво простежується перехід від романтичних 

пристрастей до страху, а отже – і зміна дискурсивної належності тексту. Тексти про 

привидів в обох культурах яскраво ілюструють і специфіку референції та номінації 

суб’єктів-джерел страху, і дають змогу наголосити на тому, що в конвенційних 

текстах про привидів належність до дискурсу жахів вимагає не лише номінування 

референта іменем із міфологійним підґрунтям, а й таких його рис та дій (тобто 

атрибутів і предикатів), які відповідають його цілеспрямованості й агресивності 

стосовно реципієнта страху.  

 

3.4. Тексти із конвенційними суб’єкт-суб'єктними відношеннями 

«людина VS зомбі»  

 

Не менш глобалізований вплив має зомбі-культура як один із виразників 

дискурсу жахів. І хоча вона має не європейське коріння, поширення її відбулося 

саме завдяки європейсько-американській індустрії розваг (цей тренд у культурі 

хорору знаходить найрізноманітніше втілення – історії, фільми, комп’ютерні ігри, 

пісні й навіть паради зомбі. Сьогодні це й частина українського культурного 

простору, не дуже впливова й розвинена, але зі своїми соціокультурними й 

лінгвопрагматичними особливостями втілення. 
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Як зауважують дослідники (Л. Ладоусер, Л. Хубнер, М. Лінінг, П. Манінг та 

інші), культура зомбі значно перевищила за популярністю вампірів, з якою має 

багато спільного. Тексти-зразки цього різновиду дискурсу жахів також відносимо 

до конвенційних, хоча природа їхньої конвенційності пояснюється дослідниками 

по-різному. Одні (Conrich 2015, Sanna 2015) вважають їх наслідком змішування 

культур та релігій у колоніальній історії людства, коли афро-карибські паганські 

вірування вуду були запозичені в культуру Європи й Америки; згодом 

популярність живих мерців поширилася завдяки образу Франкенштейна М. Шеллі 

тощо. Інші ж (Venables 2015), визнаючи культурні джерела зомбі, вважають 

сучасний тренд автономним і незалежним надбанням масової культури, а не 

відродженням віри в язичницькі міфи: «<…> це виключно сучасне творіння: 

урбаністичне, консьюмеристичне, фільмове, американське – суцільно 

матеріалістичний монстр» (Venables 2015, с. 208), монстр ХХІ-го століття. На 

думку багатьох дослідників текстів та фільмів про зомбі (К. Бішоп, К. Бун та інші), 

ренесанс зомбі-культури відбувся на хвилі соціального збудження в Європі й 

Америці у 50-ті – 60-ті роки ХХ ст., викликаного протистоянням комунізму, шоком 

від бомбардування Хіросіми та появою ідеї пост-ядерного часу, і підживлюється 

сучасними трагічними подіями, наприклад, травмою 9 / 11 (post-9 / 11 anxieties) 

(Everything is shutting down, like on 9 / 11 (Esmond 2011) та стресом життя на 

перетині тисячоліть. Універсальні чинники культурного тла зомбі-текстів 

переплетені із суто національними. Наприклад, в Італії (O’Brien 2008) подібне 

відродження було викликане сплеском тероризму, економічною стагнацією та 

кризою італійського католицизму, а в українській культурі такий текст заснований 

на історичній пам’яті про масову загибель людей під час різних історичних подій, 

насамперед Голодомору (роман М. Бриниха «Хліб із хрящами»). Цей текст, 

створений як зразок дискурсу жахів, дає змогу звернутися до історичного 

травматичного минулого і вивільнити колективний пригнічений страх втрати 

ідентичності й апокаліпсису, адже зомбі у тексті – це мерці, повсталі з могил у 

локально обмеженому просторі (село Міцне), яке зазнало значних людських втрат 

під час Голодомору та протягом попередніх історичних періодів, починаючи з 1212 
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року (Проклята та земля, що плоттю людською задобрена (Бриних 2012, с. 88)). 

Натовп зомбі поповнюють і люди, що померли з невідомих причин після 

споживання продукції місцевого лікеро-горілчаного заводу «Кремінь» 

(нагадування про дегуманізацію й приниження становище українськго села 

протягом років радянської влади).  

Дослідники феномену культури зомбі наголошують на високому ступені 

соціально-культурної зумовленості цього, на перший погляд, розважального й 

маргінального культурного поля сучасного світу. Теоретичні розвідки, що нас 

цікавлять, передусім належать до царини формального дослідження текстів, де 

переважають два підходи – соціально-історичний та психолого-філософський. 

«Перший намагається з’ясувати сенс текстів про зомбі, вивчаючи соціально-

історичну еволюцію міфу наскрізно та перехресно аналізуючи культурні 

ландшафти. Іншими словами, смисл текстів про зомбі вивчається відносно більш 

ширших соціальних формацій і специфічних історичних обставин їхньої появи. 

Другий підхід <…> має на увазі психолого-філософське дослідження зомбі задля 

з’ясування природи міфу та його відношення до людської свідомості» (Hubner, 

Leaning & Manning 2015, с. 4). Наслідуючи перший підхід, учені з’ясували 

закладений в уявлення про зомбі страх втрати соціального порядку. Показовим для 

характеристики цього типу страху вважаємо висновок Т. Венаблса:  

Зомбі не мають роду. Ні сім’ї. Ні національності. Вони не поважають межі – біологічні, 

соціальні, географічні або політичні – і навіть ті фундаментальні межі між життям та 

смертю. Зомбі також репрезентують кінець. «Z» [остання літера латиниці – пояснення 

наше – Я. С.]. Омега. Кінець нас і кінець наших днів. Вони несуть не просто розпад чи 

війну, а апокаліпсис. Зомбі також анонімні. Вони репрезентують не лише розпад 

ідентичності, а винищення людства в повному сенсі цього слова. Одне із бажань зомбі – 

їсти, що вказує на виявлення первинного страху канібалізму, але ми бачимо в них 

представників суспільства споживачів. Це лякає нас двічі: бути споживачем або бути 

спожитим, або стати нічим більшим, як живе м’ясо» (Venables 2015, с. 215).  

Згідно з другим підходом, зомбі як джерело страху дає змогу дослідити 

первинний універсальний тип страху – страх смерті, тобто дослідити пригнічене й 

приховане біологічне тло людини.  
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Альтернативний переліченим підходам погляд був упроваджений К. Буном, 

його бачення можна назвати текстоцентричним, тому що воно дало змогу 

виокремити в текстах про зомбі типові зразки вербалізації цього міфу: зомбі-дрон 

(піратський комп’ютер, що застосовується анонімно зі зловмисною метою 

невідомим суб’єктом), зомбі-гуль / ліч, біо-зомбі, техно-зомбі, зомбі, що 

транслюють бажання й настанови інших, психологічні зомбі, культурні зомбі, 

зомбі-привиди і зомбі, що не є зомбі (Boon 2011 a, с. 8). Завдячуючи такому 

підходу, стає зрозумілим, що, дійсно, у центр творення тексту поставлена 

культурна складова імені, яке номінує суб’єкт-джерело страху, при цьому ключові 

характеристики зомбі незмінні, хоч би як не змінювалася жанрова належність твору 

(технотрилер, психологічний трилер, науково-фантастичний твір тощо) – 

конвенційність тексту закріплена в номінації суб’єкта, що відносить текст до 

дискурсу жахів. 

Багатоаспектні погляди на вивчення міфічної істоти зомбі не суперечать один 

одному в тому, що засадничим моментом появи й відновлення популярності цього 

міфу вважають психологію, а саме розвідки З. Фройда та його послідовників. Вони 

стверджують, що для розуміння механізмів, які дають  змогу аудиторії бути 

долученою до формальних характеристик тексту, мають бути застосовані певні 

важелі, серед яких основним вважають Фройдівське поняття страшного, того, що 

здається нам одночасно і знайомим, і незнайомим, тим, що спровоковано дитячими 

страхами (Hubner, Leaning & Manning 2015, с. 5). Визнання психологічного 

підгрунтя страшного в текстах жахів не єдине, що зміцнює основи комунікативного 

підходу до дослідження текстів жахів, поєднуючи такий підхід з іншими.  

Більше того, тексти про зомбі ґрунтуються на своїх літературних 

попередниках – текстах, подібних до готичного роману М. Шеллі «Франкенштейн, 

або Сучасний Прометей» та Р. Л. Стівенсона «Дивна історія доктора Джекіла і 

містера Хайда», де експеримент із тілом людини, а також зазіхання на божественні 

функції творця призводять до катастрофічних результатів – тобто актуалізується 

також і комунікативний смисл «страх Божий» у контексті повчання за неправомірні 

дії. Подібні комунікативні смисли й суб’єкт-суб’єктні відношення актуалізовано в 
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тексті оповідання Г. Ф. Лавкрофта «Herbert West: Reanimator», епіграфом до якого 

автор узяв слова графа Дракули: To be dead, to be truly dead, must be glorious. There 

are far worse things awaiting man than death [Бути мертвим, бути справді мертвим, 

напевно, пречудово. Існують набагато гірші речі, що чекають на людину, ніж 

смерть – переклад наш – Я. С.] (Lovecraft 1922). Суб’єкти тексту належать до 

реципієнтів страху передусім на підставі власної констатації цього стану (Of 

Herbert West, who was my friend in college and in after life, I can speak only with 

extreme terror (Ibidem)), із чого стає зрозуміло, що один із реципієнтів зник або 

загинув, і читацькі очікування спрямовані саме на розкриття цієї таємниці. До того 

ж, така класифікація стає можливою після введення в текст передісторії, що 

містить предикати, які вербалізують занадто сміливі дії та погляди молодих 

науковців, такі, що суперечать християнським канонам:  

Holding with Haeckel that all life is a chemical and physical process, and that the so-called 

«soul» is a myth, my friend believed that artificial reanimation of the dead can depend only on 

the condition of the tissues; and that unless actual decomposition has set in, a corpse fully 

equipped with organs may with suitable measures be set going again in the peculiar fashion 

known as life. That the psychic or intellectual life might be impaired by the slight deterioration 

of sensitive brain-cells which even a short period of death would be apt to cause, West fully 

realised. It had at first been his hope to find a reagent which would restore vitality before the 

actual advent of death, and only repeated failures on animals had shown him that the natural 

and artificial life-motions were incompatible (Ibidem).  

Суб’єкти-реципієнти страху свідомо наражають себе на небезпеку, 

експериментуючи з життям і смертю, тому часово-просторові характеристики їхніх 

дій обмежені, як у готичному романі, темним часом доби, моргами й кладовищами, 

а також (що свідчить про більш сучасний період творення тексту) війною та 

навалою чуми на місто: 

It was a repulsive task that we undertook in the black small hours, even though we lacked at that 

time the special horror of graveyards which later experiences brought to us; I shall never forget 

that hideous summer sixteen years ago, when like a noxious afrite from the halls of Eblis 

typhoid stalked leeringly through Arkham; There was, however, something he wanted in 

embattled Flanders; and in order to secure it had had to assume a military exterior. What he 

wanted was not a thing which many persons want, but something connected with the peculiar 
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branch of medical science which he had chosen quite clandestinely to follow, and in which he 

had achieved amazing and occasionally hideous results. It was, in fact, nothing more or less 

than an abundant supply of freshly killed men in every stage of dismemberment (Lovecraft 

1922).  

Нарешті, моторошна наукова фантастика стає зразком текстів дискурсу 

жахів, коли при зіткненні реципієнта страху й консолідованого суб’єкта-джерела 

актуалізується комунікативний смисл «страх»:  

As I have told the police, there was no wagon in the street, but only a group of strange-looking 

figures bearing a large square box which they deposited in the hallway after one of them had 

grunted in a highly unnatural voice, «Express prepaid.» They filed out of the house with a jerky 

tread <…>. Then <…> I saw outlined against some phosphorescence of the neіther world a 

horde of silent toiling things which only insanity or worse could create. Their outlines were 

human, semi-human, fractionally human, and not human at all, the horde was grotesquely 

heterogeneous. <…> they came out into the laboratory in single file; led by a talking thing 

with a beautiful head made of wax. A sort of mad-eyed monstrosity behind the leader seized on 

Herbert West. West did not resist or utter a sound. Then they all sprang at him and tore him to 

pieces before my eyes, bearing the fragments away into that subterranean vault of fabulous 

abominations (Ibidem).  

Отже, досвід лінгвістів, на яких засадах вони б не стояли, також дає змогу 

виокремити ті характеристики зомбі, ті елементи текстів із цим джерелом страху, 

що говорять про їхню конвенційність і відтворюваність, яка виражається у 

формуванні цілого тренду в сучасній масовій культурі. 

Насамперед зомбі описані як міфічні істоти, що мають дуже специфічну 

зовнішність; атрибути, які її вербалізують, вважаються гротескними й абсурдними, 

тобто «їхня фізична форма порушує наші «нормальні» уявлення про смак. 

Змушуючи аудиторію стикатися із процесами розпаду та тління, виділення 

тілесних рідин, бачити нутрощі, не говорячи вже про рясну слину, їй не дають 

змоги уникнути спостерігання порушення всіх норм, що зазвичай вважається табу» 

(Hubner, Leaning & Manning 2015, с. 6). Подібні думки висловлюють М. Дуглас та 

Ю. Крістєва, коли зазначають існування ідеї про огидне / жалюгідне, як про таке, 

що не може бути психологічно прийнятним у нормальному оточенні; це огидне 

займає лімінальне, перехідне або сумнівне місце в нашій психіці (Douglas 2001; 
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Kristeva 1982). Зомбі не можуть бути віднесені до живих або неживих істот, це 

перехідне існування, що також має значний збудний вплив на психіку. І хоча ми не 

ставимо собі за мету дослідження всіх міфічних істот, влучне порівняння зомбі й 

вампірів вважаємо корисним для характеристики сутності зомбі:  

Якщо вампіри аристократи, то зомбі – люмпен-пролетаріат. У той час як вампіри – це носії 

ідеї шикарного стилю життя, зомбі вбачаються як хаотичні представники світу мертвих. 

Вампіри сексуальні, безсмертні та спритні; зомбі гротескні, тимчасові (їх можна знищити) 

та неповороткі. Вампіри витончені та вишукані порівняно із зомбі, чий мозок мертвий і 

безладний. Вампіри частіше окупують межі суспільства, перебуваючи в тіні, у той час як 

зомбі – це колишня основа суспільства, тому заселяють громадські місця, торгові центри 

та середмістя. Загалом, зомбі – це не той монстр, якого можна обійняти <…> (Conrich 

2015, c. 19).  

З погляду комунікативного підходу ці спостереження можуть бути 

потрактовані, як апріорний комунікативний смисл «страх-відраза», що базується на 

суб’єктивному сприйнятті реципієнтом страху одиничного або консолідованого 

джерела (одного представника зомбі або групи), тому в таких конвенційних текстах 

джерело страху зомбі завжди від початку номінований іменниками зомбі // zombies 

або вказівним займенником вони // they, згодом з’являються інші оцінні або 

дескриптивні номінації лексемами, що позначають істот зі спотвореною 

зовнішністю або незрозумілого походження (нелюд; паршивець; приблуда; істота; 

падло, яке ще годину тому було моїм другом // a creature, a monster, a mutant, an 

anthropomorphic fiend тощо), мерців (гниляк; мертвяк; трупяк // a corpse), чи 

лексемою загальної семантики a thing, що також можна вважати одним із засобів 

вираження комунікативного смислу «страх» («страх-відраза», «страх перед 

смертю», «страх перед невідомим», «страх перед втратою ідентичності») на 

лексичному рівні, наприклад:  

For that visitor was neither Italian nor policeman. Looming hideously against the spectral moon 

was a gigantic misshapen thing not to be imagined save in nightmares, a glassy-eyed, ink-black 

apparition nearly on all fours, covered with bits of mould, leaves, and vines, foul with caked 

blood, and having between its glistening teeth a snow-white, terrible, cylindrical object 

terminating in a tiny hand (Lovecraft 1922). 
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Зауважимо також, що зомбі можуть бути номіновані в текстах лексемами, які 

позначають їхню колишню належність до однієї зі статей (стариган; бабці; літній 

чоловік // a girl, a man, a woman). 

Апріорно зрозумілими й такими, що актуалізують відтінок «страх-відраза», є 

атрибути й предикати, якими схарактеризований суб’єкт-джерело страху: він має 

виключно гидкі атрибутивні характеристики, що переходять усі межі прийнятного 

в суспільстві (у бокових вікнах з'являються нові й нові мармизи, кістки, зламані 

нігті, й усе це шкребеться, гупає та гарчить; на даху хтось підстрибує <…> 

(Бриних 2012, с. 121)) або: 

They are deformed. Not nice at all, there’s a lot of lumpiness and a lot of oozing discharge. 

<…> Apart from anything else, it smells, it smells bad (Wilson 2011);  

The cop, who not a minute earlier carried a sizable gut over his gun belt, appears to have lost his 

mid-section. His beefy upper body teeters on an impossibly thin waist, all sense of proportion 

obliterated. This can’t be right. His stomach. It’s gone (Esmond 2011).  

До характеристики зовнішності відноситься також і притаманна зомбі хода та 

рухи тіла (йшов незграбно, зігнувшись, волочив праву ногу, наче був поранений // A 

man stumbles into view, heading in a straight line toward the remaining cruiser. He 

looks to be in his mid-forties, maybe, a little older. Overweight, bald, and limping, he 

moves with a plodding, determined pace. (Esmond 2011)) та нелюдські звуки, що вони 

ними сигналізують, коли зафіксували жертву (реципієнта страху) (обмацував 

гаражні стіни з тихим гарчанням // Like a dog disturbed from a deep slumber, the girl 

springs to life. With a feral screech, she twists to face me (Ibidem)).  

Абсолютизація відразливої зовнішності несе страх для реципієнта й за своєю 

суттю: те, що неприйнятне в суспільстві, кидає йому виклик. Через це апріорними 

страхітливими характеристиками міфічної істоти зомбі вважають некерованість та 

деструктивну поведінку, що також порушують соціальні норми і, що важливо, 

порядок (Badley 2008; Bishop 2015; 2006; Boon 2011 b). Суб’єкт-суб’єктні 

відношення в конвенційних текстах жахів про зомбі будуються на апріорній 

характеристиці джерела страху як такого, що має єдину мету – насититися живою 

плоттю, тому ці суб’єкти агресивні й цілеспрямовані, недоговороспроможні, адже 

не мають свідомості. У наступному прикладі апокаліпсис та неуникнення смерті 
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підсилені вживанням займенника всі задля узагальнювального дейксису та 

перелічуванням іменників, що позначають верстви та соціальні групи населення, а 

також вживанням емотивно забарвлених лексем і конструкцій (повтори, 

порівняння, протиставлення):  

Всіх, всіх пожерли! І жінок, і дітей, і цих-во... – Солдатів, солдатів... – Хрусь! – і нема, 

хрусь! – і нема... – Даже танки покусали. Голодні, як собаки! – І злющі, просто страх... 

– Там кінець світу, щоб ти знав, повний шнапс! (Бриних 2012, с. 165).  

Агресивність й цілеспрямованість суб’єкта-джерела страху зомбі руйнівна й 

для нього, адже в гонитві за поживою він може зазанати поразки: 

The girl lunges, arms outstretched, grasping for my face, her bony digits curled into makeshift 

talons, ten tiny pink razor blades. In the span of a heartbeat, I realize that whoever this girl once 

was is long gone. <…> BOOM! The girl accelerates towards me, no longer under her own 

power. BOOM! BOOM! An enormous cavity appears in her chest, blood and gore sprays over 

me. Over the wall, over everything. <…> The girl’s head disintegrates into a soupy mist of 

bone, blood and brain matter. The lifeless husk of her body crashes to the floor, skidding to a 

stop at my feet (Esmond 2011).  

Інші предикати, що виразно характеризують референт джерела страху, 

включають фізичні дії знищення людини або канібалізму (to bite, to bit, to chew, to 

hit, to slash, to pierce, to slice off, to spurt / to gush blood та інші). У тексті, коли 

відразливі атрибути й агресивні предикати суб’єкта сконцентровані поруч, 

комунікативний смисл «страх-відраза» актуалізується дуже виразно із останнім 

предикативним зворотом (skidding to a stop at my feet), що емфатично й імпліцитно 

вказує на реципієнта страху і випадкове уникнення ним смерті.  

Конвенційність текстів цього типу все ж таки передбачає, що реципієнти 

страху помирають: хоча зомбі й самі можуть бути знищені, їхня масовість і 

перевага силою натовпу беруть верх над одиничним реципієнтом, який намагається 

їм протистояти:  

The man and the woman, both bleeding profusely, reached the cop during my moment of 

inattention. They descend upon him in a frenzy of flailing arms, smothering him, becoming 

one with him. Before I know what’s happened, the cop is gone, swallowed up by his attackers 

(Ibidem 2011)  

або залишається єдиним, хто знаходиться на межі виживання: 
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Right? So I’m still about and I’m not a mutant. Could I be the last man alive? <…> It could be 

that nobody else survived and I really am the last man standing. The last man on earth (Wilson 

2011).  

Для дослідження лінгвопрагматичних аспектів текстів жахів важливим 

видається формулювання іще однієї варіації апріорного комунікативного смислу, 

закладеної в міфі про зомбі, – «апокаліптичний страх», коли реципієнт страху 

піддається агресії некерованого натовпу живих мерців в умовах повного 

руйнування упорядкованого світу і неспроможності протистояти. Комунікативний 

смисл «апокаліптичний страх» у текстах про зомбі за психологічним і 

філософським походженням може мати дві основи – страх перед хворобою («вони 

почали асоціюватися з інфекціями й епідеміями, а також із швидким зараженням, 

що може призвести до апокаліптичного перетворення сучасних міст на заборонені 

зони, де мешкають живі мерці-людожери» (Bishop 2015, c. 16)) та страх перед 

технологічним прогресом, що набуває неконтрольованого напрямку або хибного 

результату, чи суміш тих і тих страхів («жертви неконтрольованої сили, інфекції 

або еволюції») (Ibidem). Наприклад, спустошене село у тексті М. Бриниха – це 

зона, окупована зомбі: 

Хати глипали на них чорними вікнами, біля жодної з них отець Дмитро не бачив слідів. 

Якби не слово «ХЛІБ», що чорніло на стінах більшості осель, можна було б, про всяк 

випадок, ущипнути себе за носа – раптом вдалося би прокинутись? Але ці криві літери, 

похилені в різні боки, наче поспіхом встановлені вздовж дороги шибениці, не залишали 

жодної надії на щасливе пробудження (Бриних 2012, с. 160).  

Лінгвістичне втілення контр-фактичної модальності засобами умовного 

способу й відповідною синтаксичною конструкцією, а також протиставлення, 

виражене сполучником але, і заперечення, підсилене займенником жодна, 

актуалізують смисл «апокаліптичний страх».  

Важливим засобом актуалізації цієї варіації смислу насамперед стає 

референція суб’єкта-джерела страху, яку можна також назвати консолідованою, 

тому що зомбі діють як натовп, керований або інстинктом, або ззовні, вони не 

індивідууми і не мають свідомості. Такий консолідований референт (натовп) 

вербалізований маршем цих істот або карнавалом (за М. Бахтіним): 
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Мертвяки йшли частіше поодинці, іноді — невеликими групами. Деякі з них були 

ходячими кістяками в зотлілому лахмітті, а деякі майже не відрізнялися від живих 

людей. Усі вони прошкували в одному напрямку, ніхто з них не намагався зайти на 

подвір'я (Бриних 2012, с. 99);  

В щільному колі мертвяків немає жодного просвітку (Ibidem, с. 123). 

They react as one. Their sound reaches me a moment later – a deep sonorous moan like a far off 

train in the middle of the night. They sense pray. Opportunity. They sense me (Esmond 2011);  

Then, slowly, inexorably, a cluster of people spill from of the metal box. They’re far enough 

away that I can’t make out details, but it’s obvious, even from this distance, that something isn’t 

right. Something in the way they’re moving, stalking, taking their time to sniff the air, seems 

deliberate yet almost random. One of them, a fat man with no shirt, swivels his head toward us. 

A sound erupts from his throat, almost a bark, and as one, the group turns and surges in our 

direction (Ibidem).  

Інші предикати та атрибути, що актуалізують ці смисли, включають такі 

вирази: the somnambulant mass of creatures; the shuffling horde; the frenzied swarms of 

mutants; mobs of flesh-eating corpses; the ‘Unconsecrated’; lurking cadaverous 

creatures with creeping and halting motions, suffering from a state of 

decay / deterioration, having murderous intentions and instincts; catatonic; the horde of 

advancing zombies, chewing their diseased corpses to pieces and flinging bits and pieces 

of mottled flesh across the roof in a blizzard of gore.  

К. Бішоп убачає в цьому спорідненість з колективізмом і комунітаризмом як 

опозиції сучасному нео-лібералізму, або форму вираження спротиву; С. Лауро 

сприймає його як вираження потенційної загрози, що несе некерована маса, хоча і 

не артикулює ніяких конкретних думок (Bishop 2015; Lauro 2011). Загалом 

відродження й популярність культури зомбі, на одностайну думку дослідників, слід 

розуміти як відгук масової свідомості на турбулентні події сучасності, як страх 

втратити індивідуальність і свободу вибору. Апокаліптичний страх, характерний 

для дискурсу жахів, де фігурують зомбі, дуже наближений до колоніального страху 

– страху перед навалою «інших» і руйнування типового «свого» світоустрою 

(Hubner 2015, c. 43).  

Комунікативний смисл «апокаліптичний страх», на відміну від «страху-

відрази», на текстовому рівні створюється не лише протистоянням одиничного 
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суб’єкта-реципієнта навалі консолідованого суб’єкта-джерела, а й шляхом 

створення консолідованого реципієнта страху – новітнього надбання текстів жахів. 

Консолідований реципієнт – це уособлення групи людей, нації, людства, якому 

загрожує знищення і який з’явився в новітньому дискурсі жахів із еволюцією й 

модернізацією колективних страхів, їхнім осучасненням. Зокрема, консолідованим 

референтом-реципієнтом страху може бути узагальнений образ влади, від якої 

очікувано вимагають організованого протистояння апокаліптичним подіям, 

наприклад, номінований метафоричною власною назвою столиці країни або 

лексемою на позначення однієї з силових структур, або узагальнено-особовою 

синтакисчною конструкцією:  

Усі чекають, що Київ нарешті зреагує на всі ці події. Подейкують, що незабаром у районі 

оголосять надзвичайний стан; – Я не розумію, – пробурмотів Віталій, – а що міліція собі 

думає? <…> – Нема міліції. З’їли нашу міліцію (Бриних 2012, с. 90-91),  

але індивідуальні суб’єкт-суб’єктні відношення переважають і вербалізуються 

відповідно до психологічних основ реагування на страхітливий досвід (Тікай... як 

зможеш... і хай Господь буде... з тобою…( Ibidem, с. 119); Комусь страх додає 

рішучості й наснаги, а когось позбавляє останньої волі (Ibidem, с. 141)), 

відповідно діють і реципієнти. 

Консолідованим суб’єктом-реципієнтом може бути президент країни, що 

звертається до народу в часи небезпеки:  

The President is on the screen. <…> – the declaration of martial law effective immediately, the 

curfew, the mobilization of the National Guard in all fifty states to provide emergency 

assistance, it sounds as if the world is coming apart around us, yet the hospital room is as quiet 

as a tomb (Esmond 2011)  

або інший представник влади, наділений повноваженнями протистояти небезпеці:  

It’s my unfortunate duty to report that there have been grave developments in our efforts to 

understand this new illness. <…> Over the past forty-eight hours, we have received an 

increasing number of reports of the disease in geographically desperate areas of the United 

States. The disease presents like a common cold or flu, at first – high fever, nausea and 

confusion. However, <…>. This is something else, something new, something we haven’t seen 

before. Affected individuals become extremely aggressive as the disease progresses, turning on 

their caregivers in unpredictable and often violent ways. Due to the rapid and widespread 
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nature of the infection, we suspect the disease is airborne and that it is likely present in all 

areas of the country (Esmond 2011);  

To my fellow Americans, rest assured that we at the CDC, along with our partners in the private 

sector, are doing everything in our power to get this situation under control. <…> The nation’s 

medical system has been briefed on this threat <…> (Ibidem).  

Консолідований референт-реципієнт страху покликаний виконати кілька 

функцій – виразити єдність у протистоянні (вербалізована основна), попередити 

про небезпеку та її витоки і наслідки (вербалізована вторинна), запевнити у надії на 

краще, але не виключати найгіршого (вербалізована опосередковано). Остання 

функція – це прийоми політичного дискурсу, наприклад, вживання лексичних 

одиниць, що запобігають відповідальності за сказане, адже нічого не стверджують і 

нічого не називають (new illness, desperate areas, something). На нашу думку, 

залучення лінгвістичних засобів, характерних для політичного дискурсу, до 

дискурсу жахів підсилює ефект актуалізації смислу «апокаліптичний страх», а 

також сприяє його осучасненню. 

Вербалізація джерела страху повністю відповідає конвенційним атрибутам 

зомбі за одним лише винятком – в окремих текстах вони все ж таки розмовляють і 

мають одного лідера, тобто має місце варіативність апріорних дескрипцій 

міфологійного референта за рахунок уведення недиспозиційних предикатів. 

Виокремлення лідера серед натовпу не суперечить природі консолідованого 

референта, адже автор навіть акцентує на тому, що загалом ці референти не мають 

індивідуальності.  

Наділення референта джерела страху здатністю говорити вважаємо одним із 

варіантів розвитку як утілення страшного в текстах (недиспозиційні предикати), 

так і жанрової різноманітності дискурсу жахів. Наприклад, здатність зомбі 

говорити зумовлює більш інтимізовані стосунки з реципієнтом страху, що, у свою 

чергу, знижує міру вираження комунікативного смислу «страх»:  

I avioded the mutants as best as I could. They are a funny lot. I’ve seen countless zombie movies 

and so I’m not used to them being able to talk, and if they do it’s just to howl the word «brains» 

over and over. Not so this batch, they’re a very talkative lot. Quite chatty really. I should qualify 

that, they’re not really chatty in the how-was-your-weekend day, they’re chatty in a can-I-eat-
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your-liver-and-drink-your-blood way. Always polite, but very assertive, very clear. I respect that 

in them, you know where you stand with these mutants (Wilson 2011).  

Інтимізація стосунків суб’єктів передбачає порозуміння, тому в тексті разом 

із предикатами типу respect, know where you stand актуалізується новий відтінок 

смислу «страх» – «страх-усвідомлення», коли реципієнт страху будує свої стосунки 

із джерелом раціонально:  

I wondered about their verisimilitude. With this lot I have no ideas <…> what kicked it all off. 

It’s quite frustrating really. I’d like to know; Would I get turned or would they just eat me? They 

seem just to want to eat me. They’ve made that fairly clear (Ibidem).  

Аналітичний і мінімально емоційний підхід до вибудовування суб’єкт-

суб’єктних відношень з боку суб’єкта-реципієнта допомагають виокремити риси 

індивідуальності в джерела страху, що сприяють виживанню реципієнта:  

<…> they’re more discreet. They realize they’ll get more if they keep it to themselves. The result 

is they don’t tend to be in massive hordes, which I prefer. I respect their discretion. або Another 

thing I respect about this breed of mutants is their ability to reason. They’re a bit stubborn and 

will go on a bit about the stuff that’s important to them, namely the fact that they want to eat me, 

but once I get their attention they do listen. <…> So they’re a manageable number, my five 

(Ibidem).  

Спостереження реципієнта страху навіть викликають легку іронію над 

джерелом: I saw one with a hat, stupid hat. Must have been a prick before being a 

mutant if he wore that hat. He’s a mutant prick now (Ibidem). Іронія лише поглиблює 

різницю між джерелом страху та реципієнтом, тому що намагання надати в такий 

спосіб індивідуальність зомбі – це суто суб’єктивна людська спроба знову 

вибудувати світ на звичний манер; та все ж текст побудовано відповідно до 

конвенційних апріорних характеристик суб’єкт-суб’єктних відношень, що не дає 

суб’єкту-реципієнту страху змогу уникнути смерті, коли джерело вирізняється 

цілеспрямованістю, наполегливістю та жорстокістю: They’re polite as I’ve said, but 

they’re determined. And bloodthirsty. Very thirsty for blood they are. <…> I have one 

and a half corpses left, not counting mine. Bit grim, that (Ibidem). 

Апріорний комунікативний смисл «страх-відраза» слугує основою побудови 

текстів жахів про зомбі в українській лінгвокультурі, як наприклад, у тексті роману 
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М. Бриниха «Хліб із хрящами», але цей базовий смисл супроводжується 

характерним для українських текстів жахів тяжінням до гумористичного 

зображення страшного аж до його абсурдності (згадаймо, наприклад, конвенційні 

тексти із джерелом страху чортом Г. Квітки-Основ’яненка, Марко Вовчок). 

Звичайно, що подібне ставлення не виняткове і схоже іронізування в англомовному 

тексті було описане вище, але співвідношення гумору у двох літературах радше 

відповідає пропорції виняток-тенденція. Кількість незрозумілих смертей і стала 

поштовхом до розгортання подій у селі, нікому не відомому до того: – Вас вітає 

Радіо Живих Мерців – перше в Україні радикальне сільське радіо, що провадить 

пряму трансляцію кінця світу з села Міцне, що на Київщині (Бриних 2012, с. 53). 

Страх у тексті роману межує з абсурдом, адже, як у наведеному прикладі, 

ставлення до подій з погляду реципієнтів межує з логічним або зрозумілим: 

сільське радіо бачиться як радикальне, живі мерці віщають по радіо і вітають 

людей, нарешті, жодним чином не вкладається в межі нормального трансляція 

кінця світу (хоча сучасний потяг медіа до сенсацій, що переходить усі норми 

моралі й здорового глузду, не виключає такого).  

Суто національна ознака українських текстів ставитися до страху й смерті з 

гумором може бути проілюстрована уривком із тексту, де вербалізовані суб’єкт-

суб’єктні відношення між джерелами страху:  

Те, що коїлося на заводському подвір'ї, викликало дивні й суперечливі асоціації. Це було 

щось середнє між полем бою, профспілковим страйком і третім днем весілля. І все це 

страшно смерділо. Живі мерці штовхали одне одного, в різних кутках відбувалися 

незбагненні й по-своєму комічні бійки. Один доволі акуратний стариганчик у твідовому 

костюмі й лакованих, заляпаних кров'ю, черевиках, молотив лобом хлопця в 

комбінезоні, якому бракувало обох рук; якщо взяти до уваги колір і візерунок його 

картатої сорочки, то не залишалося сумнівів, що руками саме цього робітника ласують 

дві умиротворені бабці з чорними проваллями очей, котрі прилаштувалися під головним 

корпусом. Повсякчас на слизькому від крові та нутрощів подвір'ї хтось падав і це 

спричиняло низьке, тваринне рохкання свідків атракції. Більшість мерців тримали в 

руках пляшки з логотипами торгової марки «Кремінь»; вони поливали коричневою 

рідиною одне одного, намагалися її пити, хоча мало кому це вдавалося: коньяк витікав 

із дірявих горлянок і проступав мокрими плямами на одязі. Кілька безголових потвор 
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снували від однієї стіни до іншої; після кожного зіткнення з їхніх ший виплескувались 

густі фонтанчики крові. Деякі мерці трималися групами, згуртувавшись навколо ящиків 

«Кременя», щедро розставлених по всій території. Між усіма цими істотами помітно 

вирізнявся літній чоловік — один із небагатьох, у кого на обличчі збереглися обидва ока. 

Він щойно підійшов до групи зомбі, що розташувалася найближче до воріт, став перед 

ними й викрикнув наказ, простягнувши руку в бік музикантів. Мерці загарчали й доволі 

спритно кинулися вперед. Останнім повз гниляк, в якого нижня частина тулуба 

закінчувалася роздробленими тазовими кістками (Бриних 2012, с. 140-141).  

Іронія і відраза зведені до абсурду – це захисна реакція реципієнта страху у 

відносно безпечній ситуації споглядання, коли він дистанційований від джерел 

страху, а також коли суб’єкт-суб’єктні відношення розвинулися до тої стадії, коли 

суб’єкт-джерело страху відомий і зрозумілий настільки, що з’являється місце для 

спостерігання.  

Гумористичне підґрунтя текстів жахів із зомбі відрізняється від такого в 

текстах про чорта насамперед тим, що суб’єкт-суб’єктні відношення не позначені 

повагою до сили опонента, а навпаки, спираються на презирливе ставлення й 

відсутність можливості домовитися з ним, бо він не індивідуальність і не має 

мозку. Зазначимо, що іменники, використані в наведеному прикладі, мають 

зневажливе забарвлення (стариганчик, бабця, безголова потвора, гниляк), а 

предикати, що відтворюють їхні дії, вказують на марність знайти хоча б щось 

логічне і розумне (смерділо, штовхали, бійки, молотив лобом, падав, рохкання, 

намагалися пити – не вдавалося, снували, зіткнення, загарчали, кинулися, повз) і 

створюють картину повного хаосу. Так само відбувається, і коли джерело страху 

настільки спотворене, що вже не здатне завдати шкоди, але цілеспрямованість 

змушує його рухатися:  

Тільки безногий труп крутився дзиґою й навіть намагався вкусити когось із своїх колег, 

але травма нижньої щелепи псувала всі плани; врешті-решт, його надокучливість 

здобулася на достойну винагороду: жирний труп у поплямованій піжамі, якому двічі 

доводилося вивільняти ногу з пазурів цього скаженого обрубка, відклав убік руку 

Сатурнума й, притиснувши коліном безногого мерця, з нечуваною легкістю відірвав йому 

голову; тоді добряче замахнувся й відкинув цю несамовиту довбешку аж до заводських 

воріт; тулуб іще трохи покрутився біля товариства, а тоді брасом поповз до заводу. 
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Дані аж стало цікаво, чи знайде канібал-невдаха свою голову і чи вдасться 

припасувати її на місце, але ноги його виконували зовсім інші, раціональніші, накази 

свідомості (Бриних 2012, с. 141-142).  

Хаотичні дії, з одного боку, зменшують інтенсивність вираження 

комунікативного смислу «страх», додаючи йому відтінку «цікавість», а з другого, – 

така впертість та ненажерливість підносять розуміння небезпеки на ще вищий 

рівень: 

Наздогнавши Жеку й Вайт Раббіта, котрі зупинилися біля поваленого тину, Інферно 

сказав: – Вони за-за-забрали його з с-собою... [Сатурнума] Те, що ли-лишилось, забрали... 

Страх повернувся до всіх трьох і зажадав сплати відсотків. – Нам ж-жопа, пацани... 

– додав Даня. – Треба ви-ви-вибиратися звідси (Ibidem, с. 141-142). 

І повна дисфорія емоційного напруження в тексті спостерігається, коли 

суб’єкт-джерело страху в сприйнятті реципієнта втрачає основну характеристику – 

голод і бажання його задовольнити шляхом споживання реципієнта – так 

комунікативний смисл «страх» поступається за ступенем вираження «відразі», 

«презирству», «прикрості»:  

Зламана шия дозволяє істоті носити голову, закинувши її практично на спину, тож 

обличчя вони не бачать, за винятком хіба що точеного довгого носа з вузькими ніздрями. 

Ця голова дивиться на них ніздрями. У правій щось тихо ворушиться, біліє, 

звивається. – От жалко п-п-пацана... – зітхнув Даня. Мрець і справді справляв 

жалюгідне враження. Він безпомічно сіпався, вчепившись у рукоять молота, наче це 

була його єдина точка опори. Голова на зламаній шиї бовталась, як мотоциклетний 

шолом. – Зараз я йому вправлю хрящі... – прошепотів Жека. Він поволі зміщувався 

праворуч, заходив з тилу. – Ну й морда, піндик (Ibidem, с. 150);  

Він постукав трофейною головою об підлогу – й тіло мерця зреагувало на цей звук, 

порачкувавши до нього. Тоді священик нахилився, трохи подався вперед і, широко 

розмахнувшись, пожбурив голову якомога далі від хати; тіло зомбі якось зневажливо 

рохнуло й поповзло на пошуки свого цінного аксесуара (Ibidem, с. 151).  

Немічний, але цілеспрямований, зомбі викликає огиду, але неповага з боку 

реципієнта страху залишається (навряд чи цивілізована людина, священик, 

дозволив би собі кидати частини тіла трупів за інших обставин). 

Відчуття абсурду може повністю заступити комунікативний смисл «страх», 

коли джерело страху зомбі переможене, тобто нарешті мертве:  
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Ви бодай приблизно уявляєте, на що схожа людина, яка померла двічі? Я можу тільки 

сказати, що це зовсім не схоже на людину, яка вмерла один раз. І ще одне. Подвійний 

мрець – це вам не подвійний Леон, так і знайте. Це тіло, яке спочатку зогнило, а потім 

у такому от непрезентабельному стані тинялося в пошуках живої плоті, котрою 

напихало своє гниле нутро. Коли я побачив цю мерзенну істоту, що так засмерділа весь 

гараж, у неї з живота, крім брудного намиста з кишок, випирала чиясь долоня, – воно 

проковтнуло руку, не пережувавши. Ну, так, далеко не всі мерці можуть жувати. У 

цього, наприклад, нижньої щелепи практично немає. Де воно її поділо? Погодьтеся, ді-

джей без нижньої щелепи – це якийсь нонсенс. А втім, після першої смерті – з щелепою 

чи без неї – воно вже перестало бути ді-джеєм, так? Що там коїлося з ним далі – вже 

не збагнеш. Може, його ще встигли закопати зі всіма зубами, а потім воно, поки 

вигрібалося з могили, провтикало свою щелепу чи зламало її, коли прогризало труну. 

Факт у тому, що після першої смерті воно вже не могло нормально харчуватися – 

тому й одірвало в когось цю руку по лікоть і заковтнуло, як довбана анаконда. Втім, у 

анаконди зуби є (Бриних 2012, с. 26-27).  

Ретельний аналіз реципієнтом страху того, що призвело до жалюгідного 

стану зомбі, де змішані різні почуття – цікавість, гумор, відраза, неповага, 

актуалізують не страх, а абсурд, що вже виходить за межі цього дослідження. 

Багатство й розмаїття англомовних текстів дискурсу жахів як частини багатої 

європейської культурної спадщини носять ознаку імперскості, завдяки чому 

культура англійців, а слідом – американців та інші європейські культури 

збагатилася міфологійними істотами. Як і зомбі, до англомовної культури ввійшли 

споріднені лічі та гулі. На противагу цьому українська лінгвокультура, яка не мала 

такої історії розвитку, лише зараз долучається до загальносвітового міфологійного 

досвіду, що відбито, наприклад, у тому, що текстів про зомбі маємо лише один (на 

відміну від безкінечних фільмів американського виробництва на наших екранах), а 

про гулів і лічів жодного.  

Lich – один із типів міфічних істот, який може бути як скомбінований із зомбі 

(див. вище класифікацію К. Буна), так і бути самостійним суб’єктом у 

конвенційному тексті:  

Up from the stone table, its face passed through the beam of light. It was a lich's face – 

desiccated flesh tight over its skull. Filthy strands of hair were matted over its scalp, tattered lips 
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were drawn away from broken yellowed teeth, and, sunken in their sockets, eyes that should be 

dead were bright with hideous life. Leverett screamed again, desperate with fear. His free hand 

clawed the iron skillet tied to his belt. Ripping it loose, he smashed at the nightmarish face with 

all his strength. For one frozen instant of horror the sunlight let him see the skillet crush through 

the mould-eaten forehead like an axe-cleaving the dry flesh and brittle bone. The grip on his 

wrist failed. The cadaverous face fell away, and the sight of its caved-in forehead and unblinking 

eyes from between which thick blood had begun to ooze would awaken Leverett from nightmare 

on countless nights. But now Leverett tore free and fled (Wagner 1987, с. 213).  

Лічі мають зовнішній вигляд давно зітлілого тіла, але наділені розумом; 

полюють на людей і можуть чарувати, тому відповідною реакцією реципієнта 

страху було спонтанне рішення бігти, яке ґрунтувалося на відразі як складнику 

страху, його підсвідомій основі. Як бачимо, референт номінований іменником-

назвою міфічної істоти, страхітливість якої послідовно підтверджена семантикою 

відповідних атрибутів та предикатів, причому апріорний смисл «страх-відраза» не 

зазнав жодних варіацій і очікування читача виправдалося, що вказує на реалізацію 

цього смислу. 

Гулів, як і лічів, із зомбі об’єднує апріорний комунікативний смисл «страх-

відраза» (детальніше про це див. Сазонова 2017 f). На відміну від попереднього 

прикладу, де зловмисна міфічна істота лише одноразово трапляється в тексті і 

контакт з таким джерелом страху формує не увесь текст, а лише його окремий 

ситуативний відрізок, маємо приклади, де міфічна істота – це джерело страху, 

мовне відбиття контакту із яким формує текст. Наприклад, суб’єкт-джерело страху 

ghoul – це істота, що мешкає на цвинтарі й харчується неживою людською плоттю. 

Гулі прийшли в англійську літературу з арабської міфології, але постійне місце в 

ній посіли починаючи з XVIII століття. У текстах, що мають назву, у якій ужито 

лексему ghoul (наприклад, «The Serial Killer’s Ghoul» (Bernstein 2011), «Ghoul» 

(Keene 2007)), джерело страху вже марковане, і його потенційні атрибути й 

предикати, що будуть допомагати розкривати номінативний потенціал лексеми й 

комунікативний смисл тексту, скеровуватимуть розвиток сюжетної лінії. Тож, 

відповідно, гуль мешкає на кладовищі: 
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The grave yard was at rest, a low hanging fog hugged the ground, tombstones showing through 

like frozen ghosts. <…> The place was miles from town, and off of the main roads. The wild 

vegetation and rancid odor from the nearby fog kept people away; the town forgetting the long 

dead. It was the reason Brian Hinkerly, a dentist, had found the ghoul there (Bernstein 2011),  

він неж`ить (the Undead / the Undeath) (Brian marvelled at the creature; something 

dead, yet alive (Ibidem)) і має винятково відразливу зовнішність:  

The creature ambled over, almost limping. Its skin, covered in rot and littered with ouzing sores, 

had an olive tint on it. Eyes like swollen olives were sulken to its skull, the pupils nothing more 

than tiny specs of black (там само); Then the figure became discernable. Humansized; two arms 

and legs, and alabaster skin white almost to the point of albinism. Ronny blinked, then realized 

why he could see it. Whatever this thing was, it gave off its own luminescence. Not much, but 

enough to make out its features. He willed himself to move, but his feet disobeyed him. The 

creature drew closer, swinging long, dangling arms that hung down past its waist. On the ends 

of those monstrous appendages were oversized hands with talontipped, bony fingers. The thing 

seemed to be entirely hairless, and in the middle of its pointed head was a tiny face; yellow 

pinprick eyes, a slit for a nose, nonexistent chin, all dominated by a huge, grinning mouth full 

of yellow and black teeth. Slime the same slime that covered the tunnel dripped from its pores 

(Keene 2007, с. 56).  

Апріорний смисл номінації ghoul зумовлює високий ступінь негативної 

конотації, що маркує його зовнішність і джерело живлення, тому базовий 

комунікативний смисл актуалізований повною мірою як «страх-відраза», що також 

можна проілюструвати й іншими прикладами: суб’єкт-суб’єктні відношення, які 

мають чітко окреслену часово-просторову орієнтацію (ніч на кладовищі) 

починаються з відрази й переляку, спричинених зовнішністю та іншими рисами, 

що можна оцінити різними органами чуття, наприклад на слух і на запах: 

It smelled like something rotting in an open grave (Bernstein 2011);  

Then, almost lost beneath it, was another grunt, a raspy sort of snuffling sound, like a cross 

between a bear and a pig. <…> Abruptly, the screaming stopped. The tunnel was silent for a 

brief second, and then footsteps pounded toward him. The stench grew even more overpowering. 

It was the stench of the creature that broke Ronny's paralysis, a smell so brutally strong and 

rancid that his eyes watered and burned (Keene 2007, с. 118)).  

Згодом із розвитком як емотивної, так і сюжетної лінії тексту вербалізуються 

інші атрибути суб’єкта-джерела страху, зокрема, постійне відчуття голоду й 
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ненажерливість, що в християнському світосприйнятті маркує суб’єкт покараним 

за смертні гріхи:  

Since the graveyard was old, the corpses all but decaying skeletons, the creature would need 

things to eat while waiting for Brian to bring it dead human flesh. It could survive on toads and 

turtles as long it received dead human flesh once a month. <…> It ate fast as if starved. The 

scene was gruesome <…> (Bernstein 2011);  

It was lonely. It was angry. And above all else, it was ravenous. That hunger gnawed at the 

ghoul's empty belly, a cold, hollow craving that it had no means of satisfying (Keene 2007, 

с. 202). 

У міфології гулі описані як розумово обмежені створіння, тож ними 

користуються інші міфологійні істоти чи люди, тому апріорно комунікативний 

смисл цього джерела страху, як і під час номінації лексемою чорт, модифікується 

на «страх-кооперація» (And like bleach used at a crime scene, the goul would serve as 

his undead DNA disposal unit (Bernstein 2011)), але зацікавленість спостерігається 

зворотня. Хоча маємо приклади й повного відповідника зреалізованого 

комунікативного смислу «страх-кооперація», де суб'єкти рівноправні у своїх 

умовах:  

The ghoul handed him three wallets. <…> «They had no other valuables. No trinkets or baubles. 

<…>  «But you are the caretaker. You are in charge of this necropolis. Who better to stalk its 

grounds late at night?» «Necro what?» «Never mind.» The ghoul dismissed the question with a 

wave of its hand. «Show me what you have brought. I can smell it from here» (Keene 2007, 

с. 300).  

В обох випадках така співпраця згубна для реципієнта страху. 

 

Отже, можна стверджувати, що україномовний дискурс жахів зазнав 

значного впливу культури зомбі європейського й американського рівнів, як і більш 

ранній напрям розвитку літератури жахів, що популяризував міфічну істоту 

привид; в українській літературі не існує текстів зі схожими на зомбі міфічними 

істотами гулями й лічами. Звісно, це відповідає соціокультурним та політичним 

обставинам, що сприяли створенню закритого суспільства на теренах колишнього 

СРСР, яке обмежувало спілкування зі «сторонніми» культурами Європи й 

Америки. Наразі текстів жахів із джерелами страху зомбі в україномовній 
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літературі обмаль, лічами та гулями немає. Але ті, що існують, здебільшого 

конвенційні й містять усі потрібні елементи, які актуалізують комунікативний 

смисл «страх» та його апріорний відтінок «страх-відраза» та «апокаліптичний 

страх». 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

Проміжні висновки аналізу конвенційних текстів дискурсу жахів вказують на 

те, що їхня конвенційність базується на соціокультурному підґрунті уявлення про 

втілення зла в міфічних зловмисних істотах. Християноцентричний культурний 

пласт дає змогу говорити про спільні уявлення щодо відношень суб’єкта-

реципієнта і суб’єкта-джерела страху, які передбачувані відповідно до апріорних 

рис останнього. Вербалізація реципієнта, що втілює джерело страху, та 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 текстів із метою з’ясування референційно-смислової 

взаємодії у вербалізації суб’єкта-джерела страху в процесі комунікації автор – 

читач і творення конвенційних текстів, що реалізують смисл «страх», дало змогу 

виокремити такі варіації цього смислу: апріорні (відраза, кооперація, протистояння, 

покарання, підтримка / заспокоєння / сум, нагадування, шок, марення / сон, вічне 

кохання, усвідомлення, передбачення, страх Божий і апокаліптичний страх) й 

апостеріорні (співчуття / жаль, гумор, здивування, роздратування, цікавість, 

неповага).  

Апріорні відтінки комунікативного смислу страх можна розрізняти за 

характером супутнього психологічного стану (відраза, 

сум / підтримка / заспокоєння, шок, здівування, роздратування, марення / сон), за 

причинно-наслідковими обставинами появи страху (покарання, нагадування, 

передбачення, вічне кохання, страх Божий, апокаліптичний) або за супутніми 

мисленнєвими та дієвими процесами (кооперація, протистояння, усвідомлення). 

Апостеріорні відтінки смислу можна віднести до суб’єктивних психологічних 



267 

станів, що впливають на підсилення або зниження інтенсивності вияву феномену 

страху в текстах.  

Той факт, що англомовна культура значно вплинула на формування дискурсу 

жахів у світовому масштабі й ознаки її розчинилися в інших культурах, зокрема й в 

українській, пояснює можливість визначити універсальні риси творення текстів 

жахів: виокремлюємо апріорну трансгресію джерела страху у світ реципієнта або 

навпаки, адже суб’єкт-суб’єктні відношення побудовані на переживанні контакту з 

апріорно страшним суб’єктом. Принципи суб’єкт-суб’єктних відношень, які 

зумовлені референтом джерелом страху і його міфологійним «багажем», спільні 

для обох лінгвокультур, як-от: історія в історії текстів про привидів, неможливість 

побудувати текст жахів за умови нецілеспрямованого привиду, поява 

консолідованого референта джерела й реципієнта страху за умов 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).  

Ретельне вивчення нюансів суб’єкт-суб’єктних відношень у текстах дискурсу 

жахів дало змогу виявити в українських текстах жахів суто національні 

нашарування у вираженні комунікативного смислу «страх», які мають 

апостеріорну природу (співчуття / жаль, гумор, здивування, роздратування) і 

вказують на тенденцію до більшої інтимізації суб’єкт-суб’єктних відношень. 

Цьому сприяє й система української мови, якій потенційно притаманна словотвірна 

опозиція граматичних значень роду (так уможливлюється вираження уявлення про 

інший світ як викривлене відбиття свого світу, де є громада й сім’я); змога 

створення демінутивних відтінків словотворчими засобами дає поштовх до 

вираження широкого спектру позитивних емоцій і нюансів суб’єкт-суб’єктних 

відношень. Перелічені 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 
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українськими вважаємо ті, які створюють уявлення про цього суб’єкта як такого, 

що також може страждати. Лише в українських текстах було зафіксоване 

табуйоване вживання займенників на заміну лексеми чорт та її синонімів, що 

підкреслює високий рівень конвенційності цього джерела страху. 

Окремо слід наголосити на тому, що виокремлені девіації процесу 

актуалізації страшного в аналізованих текстах вказують, по-перше, на розвиток і 

появу нових варіантів вербалізації страшного в текстах, по-друге, на спорідненість 

текстів жахів із помежовими текстами містичного та абсурдного дискурсу. 
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РОЗДІЛ 4 

НЕКОНВЕНЦІЙНЕ СМИСЛОТВОРЕННЯ В ТЕКСТАХ ЖАХІВ 

 

 

Нагадаємо, що неконвенційні тексти жахів мають референтами джерел 

страху суб’єктивно вмотивовані утворення, які, з одного боку, експлуатують 

культурний багаж попередників у вираженні комунікативного смислу «страх», а з 

другого, – становлять таку лакуну в онтології вигаданого світу, заповнення якої або 

неможливе, або можливе умовно чи частково. Мета цього розділу – дослідити 

референційно-смислову взаємодію в текстах жахів, коли джерело страху – це 

монстр, неідентифікований суб’єкт або умовно ідентифікований суб’єкт. Основні 

положення цього розділу попередньо викладені в низці друкованих праць автора 

(див. Сазонова 2000; 2012 b; 2015 a; 2016 a; 2016 е; 2018 b; 2018 c; Sazonova 2014; 

2017 a; 2017 b; 2017 d). 

 

4.1. Тексти із неконвенційними суб’єкт-суб'єктними відношеннями 

«людина VS монстр»  

 

Комунікативний потенціал вираження смислу «страх» у неконвенційних, 

суб’єктивно створених обставинах залежить від авторської інтенції й лише 

опосередковано закладений у номінації суб’єкта-джерела страху. Навзагал будь-

який суб’єкт-джерело страху – це монстр, адже його ознаки й дії, його сутність 

налаштована на завдання шкоди, суперечать нормі світоустрою реципієнта страху. 

Монстри, як і привиди, є носіями смислів, які експліковано в такий спосіб 

візуалізації (вербалізації в текстах), що символізує наявні соціальні або релігійні 

проблеми, які накопичилися в суспільстві. Дж. Коен з цього приводу зазначає:  

Монстр народжений лише <…> як утілення певного культурного моменту – часу, відчуття 

й місця. Тіло монстра досить буквально втілює страх, бажання, тривогу й фантазії <…>. 

<…> це завжди переміщення, він завжди мешкає в проміжку між часом зрушення, що 
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його створило, і моментом своєї акутальності, а потім відроджується знов (Cohen 1996, 

с. 4).  

Такий спосіб візуалізації дає змогу провести межу між нормою й 

відхиленнями, своїми й чужими: монстр – це «множинний продукт морфогенези 

(від соматичної до расової), що націлений на вкладання змісту в Ми й Вони в межах 

кожного культурного модусу бачення <…>» (Ibidem, с. 20). Наприклад, 

середньовічне уявлення про монстрів зосереджувалося на розрізненні людини й 

тварини, Ренесанс концентрувався на монcтруозності деформованого тіла, що 

пізніше дало поштовх до вивчення фізіогноміки, а модерне уявлення – на расових 

відмінностях, тих, що уводять «нові страхи перед руйнуванням меж» (Wright 2013, 

с. 39; Hogle 2016). 

Поняття «монстр» пов’язане з поняттям приниженості й примежового 

існування, а також трансгресії, тобто виходу за межі норм і законів. «Поняття 

трансгресії цікаве, адже воно несе з собою поняття «межі», яке відрізняє один 

об’єкт або спосіб існування від іншого. Етимологічно трансгресія визначається як 

порушення закону. Також вона позначає перетин або поступ уперед, за межі» 

(Wright 2013, с. 17). Усі дослідники підкреслюють, що монструозність завжди 

асоціюється з інакшістю, з одного боку, а з другого, – репрезентацією себе як 

норми. При цьому інший, інакший – уявлення, що не мають стабільності ні в 

культурі, ні у філософії, ні в психології; уявлення про інакшого завжди 

конструюється з нуля (Ibidem). На думку М. Фуко, порушення законів природи й 

культури монструозними суб’єктами дає змогу поєднувати неможливе й 

заборонене з погляду норми (Foucault 2003). Однак це робить монстра ще більш 

привабливим: 

<…> як тимчасовий відхід від обмежень. <…> ми не довіряємо й відразливо ставимося до 

монстра, хоча водночас заздримо його свободі й прихованій відчайдушності. <…> 

ескапістське задоволення поступається жаху лише тоді, коли монстр загрожує перетнути 

кордони, знищити або реконструювати тонкі стіни категорій і культури (Cohen 1996, 

с. 17).  

З огляду на широку зацікавленість дослідників явищем монструозності в 

культурі людства ми також не можемо обійти увагою монструозні суб’єкти-
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джерела страху, хоча в цій частині дослідження обмежимося текстами, де суб’єкт-

джерело страху номінований лексемами із відповідним значенням. Як було 

зазначено раніше, джерело страху монстр – це психологічна метафора, яка лежить 

в основі цілого напряму дискурсу жахів або становить модус емфази страху, що 

концентрує емпатію читача на вивільненні прихованих страхів реципієнта (з 

погляду психології, страх перед спотвореним – це дисморфофобія, нав’язливий 

страх потворності (власної або інших)).  

Аномальність референції суб’єктів-джерел страху (див. 2.5.) включає в себе 

монструозність як характеристику зовнішньої невідповідності нормам світобудови 

реципієнта страху, у цьому сенсі монструозність межує із поняттям інакшості, яке, 

доведене до найвищого ступеня, може сприйматися як страшне. З другого боку, 

монструозність, сприйнята як характеристика іншої світобудови, споріднена із 

поняттям нового, незрозумілого. При цьому інакший або новий суб’єкт починає 

сприйматися як страшний лише тоді, коли існує потенційна загроза трансгресії або 

з боку цього іншого суб’єкта, або з боку реципієнта страху, адже монстри 

«заявляють, що цікавість частіше призводить до покарання, ніж до нагороди <…>. 

Зробити крок за межі офіційної географії – значить ризикувати бути атакованим 

монстром, що стереже ці кордони, а гірше – стати монстром самому» (Cohen 1996, 

с. 12). Обидві ці смислові варіації наявні в текстах дискурсу жахів й актуалізують 

смисли «страх невідомого / нового» і «страх іншого»; розрізнення цих варіацій 

комунікативного смислу «страх» виключає з аналізу тавтологічне утворення «страх 

страшного». 

Мовні одиниці, що вербалізують джерело страху монстра, включають як 

лексеми із відповідним значенням (чудовище (чудовисько), огидник, страховище, 

(кретинська) потвора, пугало (з того світу) // monster, monstrosity, та інші), так й 

іменникові словосполучення, де головне слово має нейтральне забарвлення, а 

атрибут містить характеристику подібності до монстра (демонічне видовище, 

дивогляд страшний тощо), що апріорно відносить суб’єкт до страшних і може не 

містити ніяких інших атрибутів чи предикатів: Коли уже не мало чим допікати, 

насилало мені щоніч того огидника, мару (Гавришкевич 2014, с. 339); He argued 
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that the fever alone was responsible for his nightly fantasies, and that when the touch 

abated he would be free from the monstrous visions (Lovecraft 1932). Зауважимо, що 

лексема монстр (1. Виродок, потвора. 2. перен., лайл. Про людину, що 

вирізняється своїми негативними рисами (ВТС 2003, с. 539)) у тестах жахів 

української літератури не трапляється.  

В українській мові словники дають такі дефініції номінацій монстра: 

чудовисько (чудовище) 1. Жахлива фантастична істота, потворне страховище. // 

Людина або тварина, яка має дивний, потворний зовнішній вигляд. // Тварина 

велетенських розмірів або величезна на зріст людина. 2. перен. Про людину з 

негативними моральними якостями, надзвичайно жорстоку, люту і т. ін. (Ibidem, 

с. 1384); огидник розм. Огидна, бридка людина (Ibidem, с. 657); страховище розм. 

1. Фантастична істота незвичайного, страшного вигляду; страхіття. // Тварина або 

людина незвичайного вигляду, ненормальних розмірів, ваги і т. ін. (Ibidem, с. 1203); 

потвора 1. Страхітлива фантастична істота; страховище. // Про велетенську 

тварину, що вражає розмірами свого тіла // Про бридку, негарну зовні людину або 

тварину, що має непропорційну будову тіла, фізичні вади тощо. 2. перен. Про люту, 

жорстоку і т. ін. людину, що втратила кращі моральні якості; недолюдок (Ibidem, 

с. 902); пугало (опудало) 2. перен., лайл., зневажл. Про незграбну, вайлувату або 

негарну людину (Ibidem, с. 678). Англомовні словники визначають монстра так 

само: monster: 1. a. An imaginary or legendary creature, such as a centaur or Harpy, that 

combines parts from various animal or human forms. b. A creature having a strange or 

frightening appearance. 2. Archaic An organism that has structural defects or deformities. 

3. Informal A very large animal, plant, or object. 4. One who inspires horror or disgust: a 

monster of selfishness (www.thefreedictionary.com). Лексема monstrosity зазначена як 

синонімічна: 1. An outrageous or ugly person or thing; monster (Ibidem ).  

Аналіз тлумачень базових лексем показує, що синонімічний ряд назв 

монструозних суб’єктів може бути подовжений шляхом номінації іншими 

лексемами, які позначають людину або тварину, і вербалізації в її атрибутах 

різноманітних відразливих характеристик зовнішності й характеру: це суб’єкт, 

який має такі моральні або фізичні якості, що він жахає й на нього 
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страшно / неприємно дивитися, на периферії значення міститься характеристика 

«предмет / істота великих розмірів», «вигаданий, міфічний предмет / істота». Також 

чітко простежується здатність цих лексем актуалізувати варіації комунікативного 

смислу «страх іншого», «страх невідомого» і «страх-відраза», що виявляються 

апріорно закладеними в текст. Наприклад,  

Священик, прочитавши молитви, почав кропити святою водою кімнати. Страх згадати, 

що там робилося. Із страшним писком і сиканням зі всіх кутків посипалися страховища: 

мотилі, в яких замість крил виросли з боків вогненні язики; товсті черви, що дихали 

димом, пухирями піднімалися вгору; галасливі цвіркуни і крилаті гади літали над підлогою 

(Барщевський 2014 f, с. 59). 

Above these apparent hieroglyphics was a figure of evidently pictorial intent, though its 

impressionistic execution forbade a very clear idea of its nature. It seemed to be a sort of 

monster, or symbol representing a monster, of a form which only a diseased fancy could 

conceive. If I say that my somewhat extravagant imagination yielded simultaneous pictures of an 

octopus, a dragon, and a human caricature, I shall not be unfaithful to the spirit of the thing. A 

pulpy, tentacled head surmounted a grotesque and scaly body with rudimentary wings; but it 

was the general outline of the whole which made it most shockingly frightful (Lovecraft 1987, 

с. 87);  

Зауважимо, що, на відміну від суб’єктів страху в конвенційних текстах жахів, 

які актуалізують варіацію «страх-відраза» (зомбі, лічі – див. 3.4.) апріорно, 

суб’єкти-джерела страху, об’єднані за ознакою монструозності, не мають 

специфічних предикатів, що спираються на закріплені в культурному досвіді 

суб’єкт-суб’єктні відношення й впливають на побудову тексту. Суб’єкт-джерело 

страху монстр лише викликає відразу й страх через спотворену зовнішність (і тут 

уява й інтенція автора не мають меж), уявлення про його подальші страхітливі дії 

також зумовлені авторською суб’єктивністю, наприклад, це може бути таке 

джерело страху, що лише побіжно маркує всю ситуацію як страшну і не вступає в 

суб’єкт-суб’єктні відношення з реципієнтом страху (На смітнику сиділа 

кретинська потвора з висадженими очима, обгризала кістки і заходилася 

здушеним реготом (Яцків 2014 a, с. 89)), або такий суб’єкт, що маркується як 

страхітливий лише в сприйнятті реципієнта: 
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There Mazurewicz had found something monstrous – or thought he had, for no one else could 

quite agree with him despite the undeniable queerness of the prints. The tracks on the flooring 

were certainly vastly unlike the average prints of a rat but even Choynski and Desrochers would 

not admit that they were like the prints of four tiny human hands (Lovecraft 1932) 

і може призвести до міжособистісного конфлікту: 

Двері відчинилися. Мачуха тягла за собою щось, батько зітхнув, я піднявся і застиг на 

місці. – Представляю тобі, Назаре, мого єдиного сина, доктора прав Нюнька, – сказала 

вона з чванливою примхою і привела до мене карлика не карлика, а велику, перехилену 

набік голову з риб’ячими очима і неприємним усміхом. Вся решта тої мачушиної 

потіхи губилася в одежі дітвака, тільки здорові руки й груба шия нагадували людину, 

закопану по пояс у землю (Яцків 2014 b, с. 92).  

Зауважимо, що останній приклад якнайкраще ілюструє ідею про вивільнення 

прихованих психологічних проблем у текстах жахів із монстрами – у цьому разі 

складні стосунки із нерідною матір’ю та її сином. 

Домінування комунікативного смислу «страх-відраза» й повна залежність 

референції джерела страху від авторської інтенції не дає змогу встановити 

однозначне співвідношення референтів монстрів у неконвенційних текстах із 

типами референції в текстах дискурсу жахів. Проаналізований українськомовний 

та англомовний текстовий матеріал свідчить, що в цих текстах наявні три типи 

референції страшного: ідентифікувальна референція-облуда, ідентифікувальна 

індивідуально-шизофренійна референція (див. приклад вище) й неідентифікувальна 

референція.  

У випадках, коли джерело страху номіноване як монстр, чітко простежується 

неспроможність реципієнта страху ідентифікувати джерело страху й класифікувати 

його в онтології звичного світу, тобто актуалізується смисл «страх невідомого». 

Відсутність здатності бути ідентифікованим можна вважати основною рисою, що 

вирізняє процес референції й номінації у цьому типі текстів; у сприйнятті 

реципієнта страху відбувається референція одночасно до кількох відомих йому 

об’єктів реального світу і до жодного конкретного (страховиська з собачими 

головами і козлиними ногами // simultaneous pictures of an octopus, a dragon, and a 

human caricature; a horribly anthropoid forepaw – референція-облуда), тому 
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вважаємо, що номінація суб’єкта-джерела страху монстром – це суб’єктивне 

заповнення онтологічної лакуни у вигаданому світі дискурсу жахів.  

Створення таких лакун відповідає інтенції автора побудувати вигаданий світ, 

адже світ, де все відомо і зрозуміло, не страшний, а той, де реципієнт страху 

залишається в стані невизначеності протягом певного часу, – моторошний і 

містичний і / або фантастичний. Важливо, щоб для читача референція суб’єкта-

джерела страху теж містила онтологічну лакуну і залишалася простором для уяви й 

актуалізації смислу «страх невідомого». Так само можуть використовуватися 

лексеми a figure, a thing, a creature, an object, a being, які відносимо до іменників 

загальної семантики, тобто таких, що можуть позначати будь-який об’єкт 

(конкретний, обчислюваний), наприклад:  

The youth's febrile mind, apparently, was dwelling on strange things; and the doctor shuddered 

now and then as he spoke of them. 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).  

За нашими спостереженнями, в українських текстах жахів із суб’єктами-

джерелами страху монстрами лексеми на зразок іменників загальної семантики не 

вживаються для відповідної номінації страхітливого суб’єкта. Вибірка з 

українських текстів показала, що такі референтні суб’єкти на мовному рівні 

виражені різними засобами порівняння – автор підшукує в реальному світі 

відповідники неідентифікованим суб’єктам, які втілюють зло, – істоти, схожі на 

…, звірі, подібні до …, жінка-комаха, порівняльні конструкції з як, ніби (чорний, як 

вугіль). Поширене також уживання неозначених займенників якийсь, хтось, щось, 

особового займенника воно, а також субстантивованих одиниць типу таке саме, 

явлене з тамтого світу. 

Суб’єктивність у заповненні онтологічних лакун відбита в розмаїтті 

монструозних суб’єктів, що жахають реципієнтів, це, наприклад, дуже маленькі 

істоти на противагу поширеному уявленню про монстрів як про щось велике (одне 

з лексичних значень синонімічного ряду монстр / monster має сему «великий 
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розмір»). Наприклад, в українських текстах жахів до джерел страху віднесено 

карликів (карлик, 1. Неприродно мала на зріст людина; ліліпут, коротун, куцак, 

куцан (ВТС 2003, с. 418)):  

Але після цього випадку настала дивна зміна в тому будинку; кожним оволодів якийсь 

неспокій, дехто з присутніх бачив загадкові й страшні прояви: то на дворі, то в темних 

кутках хати. Одному здалося, що якесь страшидло, заросле волоссям, через стіни 

вдивляється у вікно; другому – що на плечі сидить якийсь карлик з величезною 

головою, чорний, як вугіль <…> (Барщевський 2014 b, с. 83).  

В англомовних текстах жахів номінація монструозного суб’єкта-джерела 

страху лексемою карлик / dwarf не трапилась, але знайдено приклади, де лексема 

monstrosity вжита для позначення саме карликової істоти (Spurred by an impulse he 

did not originate, Gilman dragged himself forward along a course determined by the 

angle of the old woman's arms and the direction of the small monstrosity's paw <…> 

(Lovecraft 1932), чий подальший опис розкриває, які саме риси страхітливої істоти 

завадили її ідентифікації і створили в сприйнятті референта страху онтологічну 

лакуну: 

The bones of the tiny paws, it is rumoured, imply prehensile characteristics more typical of a 

diminutive monkey than of a rat, while the small skull with its savage yellow fangs is of the 

utmost anomalousness, appearing from certain angles like a miniature, monstrously degraded 

parody of a human skull. The workmen crossed themselves in fright when they came upon this 

blasphemy, but later burned candles of gratitude in St. Stanislaus' Church because of the shrill, 

ghostly tittering they felt they would never hear again (Ibidem).  

Варте уваги те, що в аналізованому тексті в сприйнятті різних реципієнтів 

страху ця лакуна заповнюється різними номінаціями: якщо реципієнт-науковець 

вдається до умовної класифікації джерела страху як істоти зі спотвореними рисами 

і невідомої науці, то реципієнти-представники релігійних пересічних людей 

номінують його як blasphemy – 2.a. Irreverent or impious action or expression in regard 

to something considered inviolable or sacrosanct. b. An instance of this. 

(http://www.thefreedictionary.com), тобто класифікують як об’єкт, противний Богу 

або створений із зазіханням на виняткове право й функцію Бога-творця.  
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Суб’єктами-джерелами страху, противними й Богу, і людині, зображені й 

істоти, близькі за культурними ознаками до міфічних істот (охороняє скарби), але 

не номіновані відповідними лексемами, наприклад:  

Мені щось душно зробилося. Хотів’єм галаснути на собаку, но ляк якийсь не давав мені й 

дихати. Слухаю, розкривши рота, дивлюся вибалушеними очима, а ту в кутку 

піднімається якась мара – дивогляд страшний. Щось несамовите, худе, бліде, буцім із 

тоненького, сухого, темно-жовтого паперу – очі непорушні, вгору піднесені, мов шкла 

притьменного – уста сині, стулені, а межи них вистають два предовгі зуба. Зодягнене 

було в спенцирок чорний, шапочку і холошні червоні, а руки держало на худюсінькім череві. 

Воно витріщило очі, але в оку його не було видно чоловічка. <…> Воно стояло на місці, 

витріщивши свої шкляні очі й мерзенні ікли на мене. – потвор – чудовище – Отворяю очі 

– воно взад, я за ним, воно, позираючи весь час на мене, «цап, цап», мов кіт, поволі взад 

відсувається. Що шибну багнетом, то воно вислизне дивом і задкує, а далі опинилося 

разом зі мною десь у пивниці. – Стій! – кричу, аж захрип, а воно, Бог знає як, 

розпустилося в повітрі (Гавришкевич 2014, с. 337).  

Неможливість ідентифікувати це джерело страху ні в міфології, ні в 

реальному світі підкреслюється такими елементами референційного ланцюжка, як 

неозначений займенник щось і особовий займенник середнього роду воно, 

залишаючи актуалізованим лише смисл «страх-відраза». 

Як показав аналіз текстів, іншим засобом заповнення реципієнтом 

онтологічних лакун у сприйнятті страшного можна вважати номінацію суб’єкта-

джерела страху юкстапозитним іменником, компоненти якого містять позначення 

монструозного суб’єкта, що складається із частин інших живих істот, наприклад, 

жінка-комаха, із подальшим описом зовнішності або без такого:  

Живучи довго отак у забутті, вона так зсохла, що скидалася на хворого карлика, а 

згодом на немовля, худнучи усе дужче. Нарешті перемінилася в якусь дивну комаху, з 

обох боків виросли у неї довгі прозорі крила. <…> Минуло багато років. Та грішна жінка 

жила, перетворена на якусь крилату почвару, а хто проходив повз її житло, бачив, як 

вона вилітала звідти зі страхітливим криком і проганяла переляканого перехожого, 

літаючи в нього над головою (Барщевський 2014 f, с. 57-58).  

Але така номінація трапилася лише один раз в україномовних текстах жахів.  
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У проаналізованих англомовних текстах подібні назви зафіксовані лише 

тричі, що контрастує з популярністю цього типу номінації в дискурсі фентезі, де 

поширене називання героїв типу Batman, Man-Bat, Spiderman, Catwoman, Lady 

Hawk тощо. За принципом неідентифікувальної референції іменовано джерело 

страху у вірші «Fungi from Yuggoth» Г. Ф. Лавкрафта:  

Here the vast Lord of All in darkness muttered // Things he had dreamed but could not 

understand, // While near him shapeless bat-things flopped and fluttered // In idiot vortices that 

ray-streams fanned (Lovecraft 1930).  

Тут джерело страху – це лише один із багатьох страхітливих суб’єктів, що 

існують у дивному світі, але цей суб’єкт не закладений в основу побудови тексту, а 

лише підсилює загальну страхітливу атмосферу. Наступний юкстапозит знайдено в 

тексті С. Кінга й П. Страуба «Black House», він також вербалізує 

неідентифікувальну референцію через елемент thing (тобто «щось, схоже на…»):  

Sonny's amazing wonderbullet does not knock a hole the size of a football in the creature's hide. 

The wonderbullet pushes the animal sideways and distracts it from Mouse's leg. <…> The dog-

thing's eyes blaze, and its feral, wedge-shaped head seems to assemble itself out of the darkness 

in the air and emerge into view. <…> Maybe the tide is turning here, maybe this monster will 

turn out to be vulnerable after all. <…> Of no recognizable breed and four and a half feet high, 

the dog-thing is approximately the size of a gigantic wolf (King & Straub 2001, с. 251-252).  

Нездатність суб’єкта-джерела страху до ідентифікації підтримується в 

референційному ланцюжку creature – animal – monster – the dog-thing. Останній 

приклад юкстапозита фіксуємо в тексті оповідання «Facts Concerning the Late 

Arthur Jermyn and His Family» Г. Ф. Лавкрафта, де знаходимо номінації ape-

princess, ape-goddess, але ці лексеми на позначення суб’єктів, хоча й монструозні, 

не можуть вважатися такими, що маркують їх як страхітливі, вони актуалізують 

смисли божественного й непізнаного, як і назва іншого суб’єкта – сина богині 

мавп: A third told of the return of the son, grown to manhood – or apehood or godhood, 

as the case might be – yet unconscious of his identity (Lovecraft 1920 b), де суб’єкт 

поєднує в собі ознаки людини, мавпи й бога. Він не сприймається як страхітливий, 

адже існує не в «реальному» вигаданому світі, а в міфах африканського племені, 

тобто трансгресія не відбувається.  
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У новітніх текстах жахів більшої ваги набуває трансгресія, виражена в 

референційних предикатах, аніж викривлена зовнішність, виражена в 

референційних атрибутах, коли суб’єкти-джерела страху характеризуються не 

зовнішньою, а передусім внутрішньою монструозністю – стають трансформерами, 

як наприклад, у С. Кінга в «Cell» (на початку аналізу текстів із монструозними 

суб’єктами було зазначено, що культурологи виокремлюють як найбільш істотний 

не страх монстра, а страх перетворитися на монстра). Сучасне уявлення про 

трансгресію ширше й включає в себе знищення меж між світом людей і світом 

новітніх технологій або космосом, коли внаслідок прогресу 

машина / прибулець /кіберсвідомість / інше подібне руйнує межі й втручається в 

онтологію світу спробою трансформувати або підкорити його.  

У тексті роману люди починають поводити себе дивно під впливом 

стільникового зв’язку і, з погляду реципієнтів страху, вони – the crazy ones, які, 

наприклад, не розуміють, хто вони й де, ідуть, натикаючись на перешкоди, 

завдають один одному або іншим смертельних ран It felt like hours since he’d seen 

the man biting the dog in the park (King 2011, c. 50). Згодом, коли онтологічний 

поділ дає змогу осягнути нову світобудову, джерела страху номінуються phone-

crazies, phone people / phoners (скорочено), тобто новітній текст містить таку 

референцію й номінацію, що відповідає філософським і культурологічним основам 

новітнього уявлення про страшне: трансгресію через прогрес і знищення людства. 

Лексичні одиниці, що здійснюють номінацію, – це й уже згаданий вище 

юкстапозит, й іменне словосполучення з алогічними відношеннями між його 

членами (телефон не може бути частиною людини, людина не може виконувати 

функції телефона), і дериват із суфіксом, який додає значення «виконавець дії» або 

«інструмент дії», причому за сюжетом ці нові істоти – і те, й те.  

У гуманітарних дослідженнях (Ю. Кристєва, E. Бронфен (Kristeva 1982, 

Bronfen 2012)) монструозні об’єкти також визнані такими, що символізують 

abjection, тобто відразу й ненависть до всього, що демонструє тілесний бруд, 

привертає увагу до тілесних функцій, асоціюється з носіями таких культур і 

соціальних прошарків, чиї традиції неприйнятні насамперед через бридкість носіїв. 
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Зокрема в тексті С. Кінга в «Cell» трансформери phoners мають саме такі атрибути; 

найпристойніший приклад: These are new people, Clay thought. Telepaths who don’t 

take baths (King 2011, c. 406); <…> the Raggedy Man gave off a ripe and powerful 

stench that almost made Clay’s eyes water (Ibidem, c. 407). Дослідження вчених у 

царині філософії й соціокультурного підґрунтя монструозного, а також широкий 

мовний матеріал однозначно вказують на актуалізацію комунікативного смислу 

«страх-відраза» в аналізованому типі текстів жахів. 

Іще однією ознакою, що характеризує новітні неконвенційні тексти жахів із 

монструозним джерелом страху, вважаємо комплексну референцію джерела 

страху, яку слід відрізняти від референційного ланцюжка (див. 2.6., де явище 

комплексної референції було проаналізоване на прикладі тексту М. Кідрука «Бот» 

та його продовженні «Гуаякільський парадокс» і тексту романа С. Кінга 

«Dreamcatcher»). У новітніх неконвенційних текстах жахів із джерелом страху 

монстром комплексна референція виконує кілька функцій: 

- онтологічну – окреслити межі нового світу; 

- філософську – усвідомити корені нових страхів людства; наголосити на 

уявній стабільності сучасного світоустрою; 

- текстотвірну – будувати текст навколо необхідної кількості суб’єктів-

джерел страху й зіткнення з ними реципієнтів страху, як це потрібно авторові для 

підтримки спадів і підйомів у вираженні атмосфери страху; 

- комунікативну – виразити смисл «страх» у варіації «апокаліптичний 

страх», який відбиває уявлення про монструозні суб’єкти як такі, що загрожують 

трансгресією. У такому разі реципієнт страху стикається не з одиничним монстром, 

а з представником агресивної спільноти, що вже вторглася у «свою» світобудову 

реципієнта; кількість і якість суб’єкт-суб’єктних зіткнень необмежена й залежить 

від авторської інтенції. 

Проілюструємо перелічені функції комплексної референції в цьому типі 

текстів на прикладі тексту «Cell». Як було вказано, джерела страху – це 

трансформовані під впливом стільникового зв’язку (The Pulse) люди, які 

номіновані спочатку crazies, потім phone-crazies, phone people / phoners, на 
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противагу реципієнтам страху (normies), але звичайні люди теж поділені на два 

класи (ordinary normies та special insane normies) відповідно до їхніх стосунків із 

джерелами страху – так вибудована нова онтологія світу після Імпульсу. У ній 

реципієнти й джерела страху мають свій час і простір існування – перші активні 

вночі, другі – вдень; перші переховуються в будинках удень і позначають себе 

виставленим на порозі взуттям, другі – гуртуються на великих відкритих місцях, 

типу стадіонів, де під музику впадають у стан, схожий на сон.  

Будова тексту базується на суб’єкт-суб’єктних відношеннях реципієнта й 

джерела страху, набуваючи нових можливостей для розгортання сюжету після 

того, як джерела страху розвивають у собі або розкривають реципієнтам (і читачам) 

свої нові атрибути; реципієнти ж, у свою чергу, мають виробити стратегію й 

тактику протистояння страхітливим обставинам. Очевидно, що референційний 

ланцюжок crazies, phone-crazies, phone people і відбиває ці відношення: спочатку 

маємо частину тексту із відношеннями з crazies, де домінує шок, відчай, бажання 

втекти, де нічого не мотивовано й не зрозуміло. Слідом, коли перший емоційний 

шок змінюється спробами раціонального мислення й аналізу, які дають змогу 

з’ясувати причину масового ураження – мобільні телефони, джерело страху 

номіновано phone-crazies. Наголосимо, що саме на цьому етапі текстотворення 

здійснюється філософська функція комплексної референції – нагадати людям, хто 

вони є насправді, викрити їхню справжню жорстоку натуру:  

Neither man, I think, would argue with the idea that if all conscious thought, all memory, all 

ratiocinative ability, were to be stropped from a human mind in a moment, what would remain 

would be pure and terrible. <…> At bottom, you see, we are not Homo sapiens at all. Our core 

is madness. The prime directive is murder. What Darvin was too polite to say, my friends, is that 

we came to rule the earth not because we were the smartest, or even the meanest, but because we 

have always been the craziest, most murderous mother-fuckers in the jungle (King 2011, 

c. 217).  

У процесі вибудовування комплексної референції активно залучаються 

власні імена людей, суб’єктів, яких реципієнти знали «нормальними» (George, 

Johnne, Mr Scottoni’s daughter-in-law та інші), та імена невідомих людей, які названі 

за характерними ознаками зовнішності (Power Suit Woman, Pixie Light, Pixie Dark та 
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інші) – усі вони phone-crazies, або представники єдиного джерела страху, що ще 

носить назву, виражену збірним іменником flock. Суб’єкт-суб’єктні відношення 

між джерелом і реципієнтом страху завжди закінчуються смертю останнього, що 

характерно для текстів, де актуалізується варіація «апокаліптичний страх»: <…> 

Pixie Light had darted her pretty little face forward with snakelike speed, bared her 

undoubtedly strong young teeth, and battened on Power Suit Woman’s neck. There was 

an enormous jet of blood (King 2011, c. 10-11). 

Після раціонального аналізу суб’єкт-суб’єктних відношень реципієнтів і 

джерел страху стає зрозумілим, що phone-crazies – це не набір окремих безмозлих 

агресивних істот, а спільнота, яка має свій порядок і володіє певними навичками й 

загальним розумом; ця спільнота вимагає від реципієнтів страху підкоритися в 

обмін на життя. «Апокаліптичний страх» відбитий у реакції реципієнтів на масові 

трансформації людей на phone-crazies:  

By using cell phones, which have become the dominant form of communication in our daily 

lives, you simultaneously turn the populace into your own conscript army – an army that’s 

literally afraid of nothing, because it’s insane – and you break down the infrastructure 

(Ibidem, c. 116).  

Особливо переконливими видаються посилання на Біблію, як приклад того, 

що вже було з людством:  

They saw we had built the Tower of Babel all over again… and on nothing but electronic 

cobwebs. And in a space of seconds, they brushed those cobwebs aside and our Tower fell 

(Ibidem, c. 117).  

Високий рівень організованості агресивної спільноти трансформерів 

відображений у тексті предикатами, що характеризують цю комплексну 

референцію:  

Nor did <…> a shortgun seem to disturb them. They just kept walking, no faster and no slower 

(Ibidem, c. 133);  

It’s a single organism (Ibidem, c. 221);  

After all, that’s probably what flocking is: telepathic group-think (Ibidem, c. 167);  

Every inch of grass was covered with phone-crazies. They were lying on their backs like sardins 

in a can, leg to leg and hip to hip and shoulder to shoulder. Their faces stared up into the black 

predawn sky (Ibidem, c. 196);  
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If their mouths are open, the music comes from them too <…>. They are transmitting <…> 

(King 2011, c. 205);  

He and Tom had felt their gathering power (Ibidem, c. 251); 

<…> thousands of phoners had gone to their knees like Muslims about to pray while Johann 

Pachelbel filled the air with what could have been a substitute for memory. And when they lay 

down they lay as one, producing a great soft swoop of noise and a fluttering displacement of air 

that sent empty bags and flattened soda cups twirling into the air. – Bedtime for the whole brain-

damaged army <…> (Ibidem, c. 419));  

і гинуть вони також єдиним організмом (The flock itself had become a raw meatloaf 

of dead and dying phoners (Ibidem, c. 446)). 

Активність суб’єкта-джерела страху полягає не лише в знищенні реципієнтів, 

а й у налагодженні контактів з тими, хто навчився жити в новому світі, тож у тексті 

з’являється особливий репрезентант комплексної референції The Raggedy Man. 

Його поява розгортає нове коло побудови тексту: He’s no more than a pseudopod 

that the group mind, the overflock, puts out front to do business with ordinary normies 

and special insane normies like us (Ibidem, c. 347); But don’t make the mistake of 

thinking that when you’re talking to your Raggedy Man you’re talking to an actual man. 

You’re talking to the flock (Ibidem, c. 348). Якісні зміни в атрибутах джерела страху, 

що стали явними під час спроб налагодити контакт з реципієнтами страху і які 

зрушують суб’єкт-суб’єктні відношення й побудову тексту в новому напрямку, 

полягають у надможливостях джерела страху керувати суб’єктами комплексної 

референції і суб’єктами-реципієнтами страху: <…> the phone-crazies are turning 

into psionics <…>. Only psionic abilities like telekinesis and levitation <…> are only 

branches. The trunk of the psionic tree is telepathy<…> (Ibidem, c. 257); using her as a 

loudspeaker; do the ventriloquism thing та інше. 

Нарешті, останньою в ланцюжку референції джерела страху стає номінація 

phone-people, тобто спільнота, на зразок нації або іншої організованої єдності 

людей, і реципієнт визнає їхню зверхність та силу:  

I don’t think of them as phone-crazies any more; now I think of them as the phone-people. Why 

is that? <…> When does a collaborator stop being a collaborator? The answer <…> was when 

the collaborators became the clear majority (Ibidem, c. 303).  
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Відповідно й дії реципієнтів страху спрямовані не на боротьбу з окремим 

репрезентантом джерела, а з суб’єктом комплексної референції загалом, тобто – на 

протистояння апокаліпсису. 

Монструозні суб’єкти-джерела страху в текстах жахів дають змогу 

виокремити ще одну варіацію комунікативного смислу «страх», що може бути 

протиставлена вже описаним вище варіаціям «страх-відраза» та «апокаліптичний 

страх» – «страх-благоговіння». Ця варіація споріднена із «страхом Божим», що був 

виокремлений у попередньому параграфі, де аналізувалися конвенційні тексти 

жахів, однак не тотожна йому. Як вказувалося, «страх Божий» – це страх не перед 

джерелом страху, а перед Богом, який може покарати за недостатню протидію 

Антихристу і, більше того, за кооперацію із ним; комунікативний смисл «страх 

Божий» актуалізується в конвенційних текстах із суб’єктом-джерелом страху 

чортом та спорідненими міфічними істотами. «Страх-благоговіння» розуміємо як 

такий, основою якого став досвід суб’єкт-суб’єктних відношень, що викликає в 

реципієнта страху повагу й шану перед джерелом страху через його велич, силу й 

неможливість ідентифікувати та зрозуміти його природу; це страх, який 

супроводжується усвідомленням того, що людина, її світ не єдиний у Всесвіті, що 

людина не вінець творіння, зрештою, що є інші боги та створені ними світи. Це 

джерело страху, однак, реальне, адже, по-перше, його вербалізація максимально 

залучає порівняння й аналогії з предметами реального світу, по-друге, ці джерела 

страху репрезентують сили, що приховані в природі, й, по-третє, слугують 

утіленню авторської інтенції протиставити реальну силу природи й уявну вищість 

людини.  

Дослідники дискурсу жахів (різних каналів його комунікації) у цьому 

випадку говорять про вираження хтонічних страхів, майстром зображення яких 

визнано Г. Ф. Лавкрафта, його творчість – це «глобальний хтонічний жах з 

перспективи маленької людини» (Українець & Дудка 2016, с. 8). Зображувані ним 

вигадані світи вирізняються енциклопедичністю й тяжінням до «науковості» в 

побудові світу жахів та вербалізації страшного, що, відповідно, робить їх виключно 

реальними й достовірними. Лавкрафтовські світи не лише заселені страхітливими 
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істотами, а й побудовані в не пізнаний раніше страхітливий спосіб, тобто ці світи 

спрямовані на актуалізацію варіацій комунікативних смислів «страх невідомого» і 

«страх-благоговіння».  

Мова Г. Ф. Лавкрафта, з одного боку, вишукана й тяжіє до піднесеного 

стилю, а з другого, – насичена термінами з різноманітних природничих і 

математичних дисциплін, але навіть у такому непересічному лексиконі є місце для 

онтологічних лакун, що заповнюються лексемами типу monster / monstrous, коли 

називаються джерела страху або супутні обставини його ідентифікації. Аналіз 

текстів виявив такі випадки лакун: 

 під час опису земної поверхні, її форми, геологічних особливостей 

тощо: 

Leng, wherever in space or time it might brood, was not a region I would care to be in or near, 

nor did I relish the proximity of a world that had ever bred such ambiguous and Archaean 

monstrosities as those Lake had just mentioned (Lovecraft 1931);  

атрибут Archaean ((Geological Science) the earlier of two divisions of the Precambrian 

era, during which the earliest forms of life are assumed to have appeared 

(http://www.thefreedictionary.com)) додає відчуття такої давнини, коли ще 

формувалися континенти і людина не існувала як вид, що підкреслює її неміч перед 

силами природи; 

 у процесі опису онтології уявних об’єктів космічного походження: 

How could he be sure he would not land on that green-litten hillside of a far planet, on the 

tessellated terrace above the city of tentacled monsters somewhere beyond the galaxy or in the 

spiral black vortices of that ultimate void of Chaos where reigns the mindless demon-sultan 

Azathoth? (Lovecraft 1932); 

 у ході опису архітектури місцин у страхітливому світі: 

The effect was that of a Cyclopean city of no architecture known to man or to human 

imagination, with vast aggregations of night-black masonry embodying monstrous perversions 

of geometrical laws (Ibidem);  

атрибут monstrous (monstrous graves) додає власне емотивного страхітливого 

забарвлення до зображення міста, а Cyclopean (2: HUGE, MASSIVE3: of or relating to a 

style of stone construction marked typically by the use of large irregular blocks without 
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mortar (https://www.merriam-webster.com/dictionary)) можна вважати синонімічним 

до monstrous; 

 під час опису невідомих живих істот або їхніх рештків, знайдених у 

цих місцинах (Lake’s reports of those biological monstrosities had aroused naturalists 

and paleontologists to the highest pitch <…> (Lovecrаft 1931); parts of the primal 

monstrosity; strange hybrid creatures). Зауважимо вживання лексеми creature, що 

має таке тлумачення: 1. c. An imaginary or fantastical being: mythological creatures; a 

creature from outer space (http://www.thefreedictionary.com), але у сполученні з 

означенням hybrid (1. Genetics The offspring of genetically dissimilar parents or stock, 

especially the offspring produced by breeding plants or animals of different varieties, 

species, or races. (http://www.thefreedictionary.com)) стає синонімічним до лексеми 

monster; 

 для вказівки на неідентифікований об'єкт невідомого походження (So I 

must break through all reticences at last – even about that ultimate, nameless thing 

beyond the mountains of madness (Lovecrаft 1931); атрибути ultimate (3. a. Of the 

greatest possible size or significance; maximum (http://www.thefreedictionary.com)), 

nameless (4. Defying description; inexpressible (Ibidem)) дають змогу сприймати 

іменник загальної семантики thing як синонім до monster; 

 для характеристики стану справ або відношень об’єктів страхітливої 

дійсності (The crowning abnormality, of course, was the condition of the bodies – men 

and dogs alike (Lovecrаft 1931); abnormal – deviating from the normal or average a 

person with abnormal [=exceptional] strength abnormal powers of concentration; often: 

unusual in an unwelcome or problematic way abnormal behavior, abnormal test results 

(https://www.merriam-webster.com/dictionary)); 

 для характеристики погоди та природних явищ (When left alone in that 

monstrous wind, behind flimsy walls of insufficient hight, they must have stampeded 

<…> (Lovecrаft 1931);  

 для характеристики неідентифікованого джерела страху і відчуття 

загрози, що наближається (Distant though the island was, he felt that a monstrous and 

invincible evil could flow from the sardonic stare of that bent, ancient figure in brown 
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(Lovecrаft 1931); атрибут invincible (Incapable of being overcome or defeated; 

unconquerable (http://www.thefreedictionary.com)) створює додаткову мотивацію до 

актуалізації комунікативного смислу «страх-благоговіння». 

Як зазначалося вище, вигаданий світ неконвенційних текстів жахів 

характеризується реалістичністю вербалізації, тому онтологічні лакуни в ньому 

існують на фоні реального світу, і якщо актуалізується комунікативний смисл 

«страх-благоговіння», реальність вигаданого світу теж має підтримувати інтенцію 

автора й додавати ваги смислу. Наприклад, Г. Ф. Лавкрафт у своїх текстах так 

вербалізує велич вигаданого страхітливого світу: номінує його іменником realm 

або іменниковими сполученнями типу an elder and utterly alien earth, насичує його 

географічні, геологічні й атмосферні характеристики ознаками великої території з 

феноменами крайньої півночі, півдня, космосу тощо (terrain; glaciers with 

provocative cubes, ramparts, and echoing cave mouths; antarctic haze; polar sun), 

підкреслює його протяжність у всіх вимірах у незвичні способи (passes with unusual 

continuity; limitless, tempest-scarred plateau; almost endless labyrinth of colossal, 

regular, and geometrically eurythmic stone masses; Cyclopean maze of squared, curved, 

and angled blocks; a limited part of something of incalculable extent; lie beyond the three 

dimensions we know; space-time continuum), але наголошує на замкненості цього 

простору й недосяжності для пересічного мандрівника (barrier mountains), 

порівнює цей світ із реальними феноменами природи на землі (the Garden of the 

Gods in Colorado; wind-carved rocks of the Arizona desert), наголошує на красі, 

вишуканій зовнішності й майстерності виконання на тлі неприродності: 

The effect of the monstrous sight was indescribable, for some fiendish violation of known natural 

law seemed certain at the outset. Here, on a hellishly ancient table-land fully twenty thousand 

feet high, and in a climate deadly to habitation since a prehuman age not less than five hundred 

thousand years ago, there stretched nearly to the vision's limit a tangle of orderly stone which 

only the desperation of mental self-defense could possibly attribute to any but conscious and 

artificial cause (Lovecraft 1931);  

some unearthly symmetry whose laws he could not comprehend (Ibidem);  

fantastically wrought (Ibidem);  

of grotesque design and exquisite workmanship (Ibidem) 
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тощо.  

Відповідною стає й реакція реципієнта страху, яка інтенційно закладена в 

актуалізацію комунікативного смислу «страх-благоговіння»: I think that both of us 

simultaneously cried out in mixed awe, wonder, terror, and disbelief in our own senses 

as we finally cleared the pass and saw what lay beyond (Lovecraft 1931). 

Актуалізація комунікативного смислу «страх-благоговіння» не притаманна 

українській культурі; серед текстів, що були проаналізовані, де джерело страху – 

монстр, така варіація смислу «страх» не трапляється. Виняток становить лише 

текст оповідання А Чекмановського «Поліщуцька мати», де предки людей, які 

населяють Полісся, зображені як давні велетні: <…> і вона тоді побачила давніх 

людей: могутніх, страшних, що застигли над землею і вже так стоять віками 

(Чекмановський 2014, с. 395), але ці суб’єкти згадані в тексті лише побіжно, вони 

не зображені як монстри, вони не зловмисно цілеспрямовані, більше того, суб’єкт-

реципієнт, який спостерігав це видіння, був п’яний, тож його сприйняття не можна 

вважати достовірним. 

 

Із викладеного вище випливає висновок, що універсальність неконвенційних 

текстів полягає у створенні лакун в онтології вигаданого світу, які заповнюються 

відповідно до інтенції автора – на цій основі були виокремлені тексти із джерелом 

страху монстром. Психологічні й соціокультурні підвалини усвідомлення 

монструозності (дисморфофобія) зумовлюють комунікацію автор – читач на основі 

спільного розуміння характеристик монстра: апріорно цей суб’єкт відразливий, 

веде помежове існування й агресивний. Незважаючи на це, суб’єкт-суб’єктні 

відношення, що можуть бути схарактеризовані як страх, не апріорні в цих текстах, 

а з’являються тільки після омовлення трансгресії – лише тоді виникають 

відношення, 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 
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виявилися закріплені в текстах про монстрів варіації «апокаліптичний страх» і 

«страх-благоговіння».  

У неконвенційних текстах із джерелом страху монстром 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, філософську, 

текстотвірну й комунікативну функції. 

У текстах обох культур суб’єкти-джерела страху монстри вербалізовані 

синонімічними рядами відповідних лексем, словосполученнями, де монструозність 

виражена або головним членом, або атрибутом, а також юкстапозитами. За умов 

уживання іменників загальної семантики монструозність виражається в 

кореферентних ланцюжках у подальшому контексті. Тлумачення лексем, ужитих у 

текстах, свідчить про існування лише однієї апріорної варіації комунікативного 

смислу – «страх-відраза», що не відповідає текстовому матеріалу – як зазначено 

вище, без текстового утілення трансгресії комунікативний смисл «страх» не 

актуалізується.  

Специфікою українських текстів жахів із джерелом страху монстром 

виявилася відсутність саме лексеми монстр, в англомовних текстах не зафіксована 

лексема dwarf (карлик).  

 

4.2. Тексти із неконвенційними суб’єкт-суб'єктними відношеннями 

«людина VS неідентифікований суб’єкт»  

 

Д. Дж. Хартвелл, виокремлюючи третій тип текстів дискурсу жахів, відніс 

його до фантастики (див. 1.4.2.), але умовно, зазначивши, що сутність цього типу – 

невизначеність реальності, її дуальність, постійне намагання підлаштувати новий 

суб’єкт під стару систему відносин і цінностей та крах цих спроб. Про постійні 

зусилля людини наповнити навколишній світ і його об’єкти смислом говорить і 
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Р. Кісь: «<…> щосьність може бути ви-ставлена-переді-мною (у конкретній своїй-

зараз-і-тут окресленій локативності, чи хай навіть у «локусах» мого розумового 

споглядання) <…>» (Кісь 2013, с. 4). Референційно-смислова взаємодія в текстах 

жахів інтенційно націлена на незавершеність наповнення об’єкта референції 

смислом задля трансляції базового комунікативного смислу, тому «щосьність» 

видається і типологійною ознакою суб’єкт-джерела страху (поруч із 

аномальністю / монструозністю), і абстрагованою сутністю цього суб’єкта. 

Неконвенційні суб’єкт-суб’єктні відношення в текстах жахів можуть відбивати 

таке сприйняття дійсності суб’єктом-реципієнтом страху, що спонукає його до 

високої міри узагальнення в спробі вбудувати джерело страху у свій світоустрій; 

висока міра узагальнення також може бути умотивована цілісним страхітливим 

враженням від ситуації, де виокремлення суб’єкта-джерела страху ще не відбулося 

– в обох випадках маємо підстави говорити про неідентифіковане джерело страху. 

Неідентифікований суб’єкт-джерело страху вербалізується двома засобами – 

лексемами річ, діло, людина в українській мові та лексемами загальної семантики 

типу a figure, a thing, a creature, an object, a being в англійській або неозначеними й 

особовими займенниками типу щось, воно в українській мові та something, it в 

англійській; ці засоби можуть бути поєднані в разі використання словосполучень 

на зразок some creature. Зауважимо, що вживання іменників загальної семантики 

було зафіксовано в текстах, де їхні атрибути давали змогу асоціювати їх з 

монструозними суб’єктами, актуалізуючи відповідні варіації комунікативного 

смислу «страх» (див. 4.1.), як наприклад: 

Eight houses were entered by a nameless thing which strewed red death in its wake; in all, 

seventeen maimed and shapeless remnants of bodies were left behind by the voiceless, sadistic 

monster that crept abroad (Lovecraft 1922).  

Аналіз, представлений у пункті 4.2., сконцентрований на вербалізації 

суб’єкта-джерела страху, що характеризується відсутністю потенційної здатності 

до ідентифікації, з одного боку, а з другого, – необхідністю в такому разі 

заповнювати онтологічні лакуни мовними засобами. Отже, у неконвенційних 

текстах жахів інтенція автора залишається незмінною – створення онтологічних 
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лакун задля побудови вигаданого світу жахів, що спирається на психологічні 

засади страху перед невідомим. Про труднощі ідентифікації і вербалізації 

невідомого Г. Ф. Лавкрафт писав так: «З усіх страждань тих днів найгіршою була 

неможливість це описати [дослідження – уточнення наше Я. С.]. Я ніколи не зможу 

розповісти про те, що побачив і збагнув у години бісівських досліджень, – бо в 

жодній мові для цього немає достатньо символів і понять. <…> У кращому разі, 

людська мова здатна передати загальний характер нашого досвіду <…>» (Лавкрафт 

2016, с. 233). Отже, відзначаємо, що творення й сприйняття неконвенційного 

тексту дискурсу жахів стикається із проблемою нестачі мовного арсеналу для 

вербалізації всіх фантазій людини. 

 

4.2.1. Втілення специфіки неконвенційних суб’єкт-суб’єктних відношень 

мовними засобами загальної семантики  

 

Лексеми загальної семантики становлять дослідницький інтерес для 

мовознавців, що працюють у різних галузях сучасної лінгвістики: семасіологія, 

когнітологія, перекладознавство, порівняльна лінгвістика тощо. Статус цих лексем 

у системі різних мов визначений із різним ступенем глибини, наприклад, в 

англійській вони виокремлені в семантичну групу, що протиставлена 

багатозначним словам, у російській – учені намагаються надати їм такого самого 

статусу, в українській ця група лише нещодавно стала об’єктом уваги, і то 

здебільшого перекладознавців. Як зазначає С. Терещенко,  

Термін «широкозначне слово» не є загальноприйнятим в україністиці, проте він активно 

вживається в сучасній романістиці, германістиці та русистиці (Н. Амосова, І. Арнольд, 

Л. Барсук, І. Бойкова, І. Василюк, К. Горшкова, Л. Гросул, Г. Гурська, Г. Давидова, 

Б. Джоломанова, С. Дімова, А. Єгорова, Т. Жукова, Л. Івченко, Л. Кістанова, В. Колобаєв, 

В. Конецька, С. Красногірева, Л. Лебедєва, А. Ленца, І. Лотова, В. Луговий, Г. Нікітіна, 

Р. Ніколаєвська, В. Плоткін, В. Соколова, А. Степанова, В. Умборг та ін.) (Терещенко 2009, 

с. 123).  

Стан дослідження лексем загальної семантики у стислому реферуванні 

додасть розуміння явища, яке покладено в основу окремого типу неконвенційних 
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текстів жахів. По-перше, учені вживають різні терміни, позначаючи вказані 

лексичні одиниці, що свідчить про нерозв’язаність проблемних аспектів:  

<…> імена загальної семантики [Vendler 1968], слова із широкою загальною семантикою 

[Красногирева 1976], іменники із абстрактним значенням [Halliday, Hasan 1976], 

широкозначні лексеми [Boliger 1977], слова-контейнери [Кубрякова 1981], слова із 

широкою поняттєвою основою [Уфимцева 1980], узагальнені слова з широким обсягом 

значення [Степанова, Кистанова 1990], слова з широкою денотативною віднесеністю 

[Судакова 1985], імена абстрактної семантики [Чернейко 1997], слова-оболонки або мушлі 

(shell-nouns) [Schmid 2000] тощо (Раздабарина 2013, с. 13-14).  

Це не суперечить загальному визнанню специфіки семантичного наповнення 

цих лексем, що може бути схарактеризоване як семантично невизначене і дає змогу 

здійснювати референцію широкого класу об’єктів.  

По-друге, дифузною є не лише їхня семантика, а й морфологія, адже вони 

вважаються перехідними між повнозначними частинами мови й займенниками 

(Устин 1984), що пояснюється поєднанням вказівних і називних сем у їхньому 

значенні (Уфимцева 1974, с. 188-192). Семантична спустошеність і залежність від 

контексту впливають на функціонування лексем загальної семантики (Кнорина 

1995), тому дослідники виокремлюють вказівну, заміщувальну (як лексемне 

заміщення, так і пропозитивне) й ідентифікувальну функції цих лексем, хоча 

номінативна функція також визнається, однак у дещо особливому вигляді:  

Широкозначні іменники характеризуються категоріально-узагальненим сигніфікативним 

значенням, їхній екстенсіонал має невизначені дифузні межі. <…> У їхній семантиці 

відбувається вирівнювання обсягів граматичної й лексичної абстракції, унаслідок чого 

іменники з широким значенням здатні заміщувати будь-яку одиницю того граматичного 

класу, з яким співвідносне їхнє широке значення (Гарькавская 2004, с. 324).  

Перелік функцій та ознак імен загальної семантики також не визначений 

остаточно, наприклад, до вже згаданих функцій дослідники додають 

концептостворювальну, характеризувальну тощо, а до функціонально-семантичних 

ознак – поліденотативність, синкретизм, контекстуальну зумовленість, 

десемантизацію, синсемантизм і функціональну відкритість (Яровенко 2011). 

Очевидно, що в межах суто семантичного підходу дослідження імен 

загальної семантики непереконливе, тому звернення до когнітивного підходу стало 
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шляхом до пошуку більш об’єктивного антропоцентричного погляду на це явище. 

Практично в усіх роботах учених згадується Х. Шмід, автор терміна shell-nouns 

(іменники-мушлі), який стверджував, що ці іменники виконують когнітивну 

функцію формування тимчасового концепту:  

Вони дають мовцю змогу інкапсулювати складну за структурою інформацію в тимчасові 

іменні концепти з досить жорсткими й добре окресленими межами. З одного боку, як і 

повнозначні іменники, вони справляють враження, що той досвід, який вони 

інкапсулюють як концепт, відноситься до класу речей. З другого, природа змісту їхніх 

концептів тимчасова, непостійна, через те що цей зміст змінюється залежно від 

ситуативного й мовного контекстів, у яких вони функціонують (Schmid 2000, с. 47 – 

переклад наш – Я. Ю.).  

Т. Гарькавська (Гарькавская 2004), аналізуючи досвід Х. Шміда, наголошує 

на таких положеннях доробку цього автора: розширення переліку функцій 

іменників загальної семантики під кутом зору когнітивістики (функція 

інкапсулювання, функція змісту, функція сигналу, функція вказівки, функція 

контейнера) і винахід такого терміна (мушля), що метафорично виражає всі ці 

функції. Тобто лексеми загальної семантики окреслюють концептуальні межі 

поняття, мають зміст, сигналізують про те, що може перебувати в цих межах, але 

для розуміння змісту цього поняття вимагають звернення до найближчого 

пропозиційного оточення. Однак найважливіше, на думку вченої, те, що метафора 

shell  

виконує функцію контейнера, у «мушлі» є пустота або щось типу лакуни, що може бути 

чимось заповнене. Те саме у shell-nouns: їхня семантична структура має пустоту 

(семантичну лакуну), що може бути заповнена тією інформацією, яка подається у 

висловлюванні (Schmid 2000, с. 325).  

Принциповим для нашого дослідження спостереженням вважаємо думку 

Х. Шміда про основну когнітивну функцію слів-мушлів – формування гештальта, і 

хоча наша робота здійснюється в руслі лінгвістичної прагматики, не можна не 

скористатися висновком ученого про те, що ці лексеми дають змогу виразити 

одним словом той досвід, який не має іншого конкретного відповідника в мові, у 

нашому випадку – неідентифіковане джерело страху, що створює онтологічну 



294 

лакуну в сприйнятті реципієнта страху й читача. Паралельно з цим, як зазначає 

Х. Шмід, іменники-мушлі сприяють вираженню того, що речі, номіновані в такий 

спосіб, мають автономне й незалежне існування, тобто допомагають створювати 

певну картину світу, у дискурсі жахів – це клас суб’єктів-джерел страху. 

Т. Клепікова, яка також досліджувала лексеми загальної семантики в 

когнітивному аспекті, вважає, що вони функціонують як концептуальні оболонки 

пропозицій, наділяючи їх певним ім’ям (Клепикова 2008). 

Одним із небагатьох досліджень, присвячених вивченню створення 

механізмів породження смислів лексемами загальної семантики, є робота 

Ю. Раздабаріної, де автор з позицій когнітивного підходу доводить:  

В основі формування смислів, що передаються в процесі функціонування іменників 

широкої семантики, лежать дві когнітивні моделі: та, що конкретизує, і та, що узагальнює. 

<…> Формування смислів іменниками широкої семантики в ході мовленнєво-мисленнєвої 

діяльності становить інтегративний процес, який базується на взаємодії одиниць 

концептуального й мовного рівнів. Така взаємодія забезпечується дією когнітивних 

механізмів конкретизації, узагальнення, профілювання, перспективізації, концептуальної 

метафори, інференції, конфігурування, а також контекстуального й синтаксичного 

факторів (Раздабарина 2013, с. 10).  

Спроба авторки окреслити можливі смисли іменників загальної семантики 

доводить недосконалість підходів до розуміння самого явища «смисл» у 

лінгвістиці, а також до механізмів його виявлення. Наприклад, у висновках 

стверджується, що «смисл мовних висловлювань є результатом інтерпретаційної 

діяльності людини» (Ibidem, с. 162), при тому, що смислами називаються «вказівка 

на гендерну належність людини», «вираження оцінки у ставленні до людини», 

«позначення рослин» і подібне, що відповідає функціям – ідентифікувальна, 

характеризувальна, номінативна. Попри це, дослідження виявило проблемність 

аналізу лексем загальної семантики і необхідність уточнення поняття «загальна 

семантика» з огляду на різні мовознавчі підходи.  

Проблемним, на нашу думку, залишається також визнання лексем загальної 

семантики як системного явища в українській мові (Миронюк 2014; Терещенко 

2009; Яровенко 2011 та інші). Складність полягає в тому, що дослідники не завжди 
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послідовно реалізують принципи розрізнення багатозначного слова й еврисеманта 

(лексеми, яка має «особливий тип лексичного значення, що є результатом 

абстрагувальної діяльності людського мислення. Головними характеристиками, які 

зумовлюють специфіку цього типу значення, є широка поняттєва віднесеність, а 

також здатність належати до невизначеної кількості денотатів» (Кримець 2012, 

с. 117)) або слова з абстрактним значенням й еврисеманта, а також, подекуди, 

простежується намагання будь-що знайти основу для накладання на систему мови 

обмежень, структурних характеристик, що їй не притаманні, але існують в інших 

мовах.  

Загальновизнано той факт, що еврисемантія характерна для мов із високим 

ступенем аналітичності їхньої будови (Плоткин 1982), тому, природно, спочатку це 

явище стали вивчати в романо-германському мовознавстві, маючи на те всі 

підстави і багатий мовний матеріал. Звичайно, що елементи аналітичності існують і 

в системі слов’янських мов, зокрема й в українській, тому не можна категорично 

заперечувати існування в ній еврисемантів, але дослідницькі перебільшення теж 

мають місце. Подібні застереження можна знайти в активно цитованій праці 

А. Степанової й Л. Кістанової (Степанова & Кистанова 1990), де вчені зазначають, 

що широкий поняттєвий зміст слова ще не робить його широкозначною лексемою. 

Вони вказують на те, що широкозначність – це лексико-семантична категорія, 

притаманна мовним системам певного типу і пов’язана з їхнім граматичним 

устроєм. Існує також думка про те, що в широкозначних лексемах вирівнюються 

обсяги граматичної й лексичної абстракції, це дає їм змогу виконувати функцію 

заміщення будь-якого іншого елемента мовної системи з таким самим граматичним 

значенням (Гарькавская 2004).  

Дослідники вважають, що лексеми загальної семантики, завдяки своєму 

нейтральному й максимально узагальненому значенню, притаманні будь-якому 

стилю й регістру мовлення (Раздабарина 2013; Кудрявцева 1987). Той факт, що 

тексти жахів, написані українською мовою, не дали жодного прикладу вербалізації 

еврисемантами суб’єкта-джерела страху, який потенційно не може бути 

ідентифікованим, тобто саме такого, що відповідає високому рівню абстракції в 
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сприйнятті реципієнта страху й читача, дає підстави тлумачити це або як специфіку 

дискурсу жахів, що протиставляє його всім іншим сферам мовлення, або як те, що 

явище еврисемії має в українській мові дуже обмежену реалізацію. Порівняння з 

англійською мовою, де іменники загальної семантики мають надвисоку частотність 

уживання (наприклад, лексема thing використана 97 разів у тексті оповідання 

Г. Лавкрафта «At the Mountains of Madness», який складається з 41710 слів, 

включаючи службові слова й артиклі), свідчить на користь другого висновку. 

Натомість в українській мові схожу сферу застосування мають займенники щось, 

воно (зауважимо, що займенник хтось теж трапляється, але лише для позначення 

невідомої людини, яка вже не вписується в онтологію світу із суб’єктом і не має 

здатності до ідентифікації), як і в англійській мові something, it, про що йтиметься 

далі. 

Підсумовуючи досвід аналізу лексем загальної семантики й аналіз 

виокремленого типу неконвенційних текстів дискурсу жахів, сформулюємо основні 

положення застосування його в дослідженні текстів дискурсу жахів: 

 матеріал текстів дискурсу жахів дає змогу стверджувати, що іменники 

загальної семантики, неозначені займенники щось / something, вказівні займенники 

той /  that й особові займенники воно, вони / they, he, it можуть бути використані 

для актуалізації комунікативного смислу «страх» у неконвенційних текстах жахів, 

вербалізуючи неідентифікований суб’єкт-джерело страху або характеризуючи 

страхітливу ситуацію загалом; в українських текстах жахів іменники загальної 

семантики не вживаються для вербалізації суб’єкта-джерела страху; перелічені 

засоби в подальшому викладенні будемо позначати МЗЗС – мовні засоби загальної 

семантики; 

 уживання МЗЗС у текстах дискурсу жахів відрізняється від інших 

дискурсів через специфіку своєї референційно-смислової взаємодії – вони стають 

засобом вербалізації такого суб’єкта вигаданого світу, який потенційно не може 

бути ідентифікованим, у зв’язку з чим утворюється онтологічна лакуна, і 

фіксується / позначається МЗЗС; 
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 указана специфіка не може не вплинути на функції МЗЗС: серед тих, 

що були згадані вище, особливої актуальності набувають номінативна і 

характеризувальна функції, функції змісту, сигналу й контейнера (виокремлені у 

функціонально-семантичних і когнітивних дослідженнях), також можлива 

текстотвірна й комунікативна функції МЗЗС;  

 вживання МЗЗС для вербалізації суб’єкта-джерела страху сприяє 

побудові референційних ланцюжків і комплексної референції, що дає змогу 

зафіксувати смислотвірну й комунікативну функції МЗЗС (коригування смислів); 

 широка контекстуальна зумовленість МЗЗС, що вербалізують суб’єкт-

джерело страху, у текстах дискурсу жахів також має свою особливість: контекст у 

цьому разі дорівнює цілому дискурсу, тому можна говорити про дискурсивну 

зумовленість референції і номінації, коли суб’єкт, вербалізований МЗЗС, апріорно 

класифікується як джерело страху через свою неспроможність бути 

ідентифікованим й іменованим; 

 МЗЗС, що вербалізують суб’єкт-джерело страху, у текстах можуть бути 

вжиті анафорично, катафорично або абсолютно, тобто бути позбавленими функції 

заміщення; реалізація функції заміщення або її відсутність впливає на актуалізацію 

комунікативного смислу «страх». 

 

4.2.2. Анафоричне вживання мовних засобів загальної семантики у 

текстах жахів 

 

На перший погляд, залучення випадків анафоричного вживання МЗЗС до 

аналізу неідентификованого джерела страху необґрунтоване, адже анафора – це 

заміщення вжитого в попередньому контексті імені, що називає референт, тому 

начебто немає підстав вважати його неідентифікованим. Але, як було зазначено 

вище, МЗЗС у текстах жахів мають дискурсивну зумовленість, тобто референційно-

смислова взаємодія спрямована на апріорну актуалізацію відтінку комунікативного 

смислу «страх невідомого», тому анафоричне вживання МЗЗС у дискурсі жахів 

ставить під сумнів правдивість або адекватність ідентифікації й класифікації 
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суб’єкта в процесі референції: <…> голос [у голові] <…> нікуди не зник. // Знайди 

та приведи або вбий! // У його голові щось було (Кідрук 2015, с. 44). Як засвідчує 

приклад, анафорична референція зафіксована в ланцюжку голос – щось, який 

порушує граматичні норми і не відповідає логіці висловлювання. У межах 

дискурсу жахів така кореляція виправдана, адже прагматичною інтенцією автора є 

створення такої онтологічної лакуни в референції джерела страху, яка може ніколи 

не бути остаточно заповнена. Тому кореферентний іменник голос не виконує 

дійсно сигніфікативної функції, а позначає широке коло можливих об’єктів із 

семантикою «щось, що можна почути», і то лише тому, що в перцепції реципієнта 

страху каналом сприйняття зображений слух, що теж не можна вважати фактом, 

адже це внутрішній голос, тому каналом сприйняття може бути мозок. Номінація 

голос здійснює референцію до частини невідомого страхітливого суб’єкта щось 

(референція-розконсолідація), що також дискурсивно зумовлене інтенцією автора 

створити напругу шляхом поступової матеріалізації цього суб’єкта. 

Сигніфікативну невизначеність кореферентних імен в анафоричному 

ланцюжку з неозначеним займенником щось найяскравіше ілюструють такі 

приклади:  

Ейнджелу здалося, наче якась невідома сила витягла, виштовхнула його я – його 

справжнє я – з тіла, а сама прорвалась досередини. <…> А потім оте щось, що 

заволоділо тілом американського менеджера, примусило це тіло натиснути на педаль 

газу (Ibidem, с. 50);  

Скидалося на те, що якась невидима сила підказує чоловікові, куди й у який момент 

повертати. Щось вище за нього. Стоїть і дивиться. І скеровує (Ibidem, с. 54). 

Невизначеність походження й природи суб’єкта кореферентного імені сила 

підкреслюють його атрибути, а атрибути номінації щось, навпаки, конкретизують 

його або шляхом імпліцитного порівняння з божественною силою в першому 

випадку, або визначеністю відповідно до попереднього контексту в другому. 

Потрібно підкреслити також дискурсивно зумовлену актуалізацію природи 

суб’єкта-джерела страху – цей суб’єкт потенційно неідентифікований, але може 

бути визначеним чи невизначеним відповідно до логіки й граматики 

висловлювання (якась сила – оте щось).  
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Такі самі прагматичні властивості неозначеного займенника в анафоричній 

функції спостерігаються і в текстах жахів англійською мовою. Наприклад, аналіз 

кореферентного ланцюжка в наведеному нижче прикладі свідчить, з одного боку, 

про високу міру неідентифікованості джерела страху, а з другого – про логічну й 

граматичну визначеність:  

The penumbra, dense and dark, was the virtual screen of a figure which stood in it as still as 

some image erect in a niche or as some black-vizored sentinel guarding a treasure. <…> It 

gloomed, it loomed, it was something, it was somebody, the prodigy of a personal presence. 

Rigid and conscious, spectral yet human, a man of his own substance and stature waited there 

<…> (James 1987, с. 621).  

Як бачимо, кореферентні імена, ужиті перед неозначеним займенником, не 

дають змоги ідентифікувати суб’єкт, а лише вказують на його часткову видимість, 

подібність за формою до людини. Катафоричні відношення, що буде досліджено 

нижче, дають змогу конкретизувати подібність, але не ідентифікують джерело 

страху остаточно. 

Особовий займенник it, вжитий як анафора, має власний комунікативний 

потенціал, передусім – створення та покриття онтологічної лакуни, він апріорно 

узагальнює уявлення про суб’єкт, на який указує, своїми граматичними значеннями 

– неістота або істота-нелюдина, однина або необчислюваність, визначеність. Але 

дискурсивна зумовленість впливає на референційний потенціал займенника, який, 

наприклад, може заміщати граматично неспіввідносну іменну групу (bits – it):  

The vomit is pus-yellow and speckled with moving black bits like the crud in the corners of 

Mouse's eyes. It is alive. <…> It's eating through the couch, and I'm guessing that when it 

finishes with the couch, it'll go right to work on the floor. This shit is hungry (King & Straub 

2001, c. 506).  

Порушення граматичної норми не може не вплинути на референцію, що в 

такому разі актуалізує смисл можливості існування невідомого суб’єкта, який 

маніфестує себе лише частково у вигляді чорних рухливих шматочків (референція-

розконсолідація), що свідчить про майбутнє ще більш страхітливе зіткнення з цим 

джерелом страху. Також референційний ланцюжок, що вибудовується в тексті 

відповідно до сприйняття реципієнтом страху, містить оцінну лексему shit, яку 
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можна у цьому контексті розуміти як якийсь відразливий об’єкт (4. a. Something 

considered disgusting, of poor quality, foolish, or otherwise totally unacceptable) або як 

синонім до слова thing (6. Things; items) (http://www.thefreedictionary.com). В 

описаному прикладі жоден із елементів референційного ланцюжка не здатний 

ідентифікувати суб’єкт повною мірою, тому можна говорити про відкритість групи 

МЗЗС у дискурсі жахів і її наповнення новими одиницями залежно від авторської 

інтенції. Нездатність суб’єкта бути ідентифікованим, що створює лакуну, з другого 

боку, створює умови для заповнення цієї лакуни займенниками, які лише вказують 

на існування чогось у вигаданому світі жахів, або іменниками з оцінною 

семантикою, що дають змогу відносити суб’єкт до джерел страху, коригуючи 

варіації смислу «страх». 

У тексті В. Винничука «Літопис від равлика» анафорично вжитий особовий 

займенник вони виконує не лише типову функцію заміщення, а й когнітивну 

функцію узагальнення суб’єктів, що живуть у воді, – риб, пуголовків, жаб, водяних 

жуків, тритонів, равликів, які зазвичай не становлять загрози. Але, інтенційно 

наділені агресивними рисами (<…> вриваються в наші будинки, захоплюють їх, 

нас топлять, наче кошенят, і вся земля тоді починає належати їм (Винничук 

2015 b, с. 52)), вони стають емотивно маркованими як джерела страху для інших 

суб’єктів, які або капітулюють (– До них приєдналися слимаки, слизні й мокриці… 

(Ibidem, с. 53); Навесні до водяних мешканців і равликів приєдналися плюскви, 

прусаки і мурашки (Ibidem, с. 55)), або ні (Павуки вперто зберігали нейтралітет, 

хоч і постачали їх зброєю (Ibidem, с. 55)). Тож прагматична функція особового 

займенника вони – розрізнення суб’єктів пристрасті, референція до спільноти 

інших суб’єктів, активних, агресивних, таких, що прагнуть підкорення опонентів, 

тобто вони – це узагальнена номінація джерела страху.  

На текстовому рівні це підтверджується неритмічністю заміщення іменників 

займенником вони, наприклад, референт риби, пуголовки, жаби, водяні жуки і 

тритони заміщений займенником вони, який повторений у різних відмінках 11 

разів поспіль приблизно на трьох сторінках (близько 50 % тексту). На змістовному 

рівні інші істоти, крім равликів, не виокремлені зі страхітливої спільноти в 
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самостійні суб’єкти, але дії равликів прирівнюються діям вони, тому що <…> вони 

з ними так не рахуються, як із равликами. Ці в них займають високі пости… 

(Винничук 2015 b, с. 53). Суб’єкти-реципієнти (батько й син) змушені 

капітулювати й перетворитися кінець кінцем на равликів, приєднатися до спільноти 

вони: – Невже ти станеш одним з них? – Я знаю, що ти мене осудиш, але 

зрозумій (голос його тремтить, обривається тут-там, тихне) … інакше не 

можна (затихає) … ми не маємо сили (Ibidem, с. 52). Очевидно, що в 

протиставленні займенників ми – вони закладено протиставлення груп референтів, 

які належать відповідно до суб’єктів-реципієнтів страху й джерел страху, що дає 

змогу актуалізувати комунікативний смисл «страх маленької людини перед 

системою» і «страх-кооперація». 

Уживання особових займенників в анафоричній функції з відповідними 

прагматичними цілями вираження комунікативних смислів спостерігаємо й у тексті 

«Погроза невідомого» Г. Михайличенка, де в сильній позиції назви маємо 

номінацію джерела страху, що спрямовує очікування читача на сприйняття 

агресивного суб’єкта чоловічої статі, визначеного з погляду мовця й автора (цей 

текст – опис пережитих подій), але неідентифікованого. На початку тексту маємо 

підтвердження цьому: Коли я, стомлений гопаком, сідав на прибитий до стінки 

стільчик, і у мене в очах миготіли червоно-сині скалки, тут з’являвся він. Ми з 

ним, власне, щиро подружились (Михайличенко 2014, с. 284). Зважаючи на те, що 

події розгортаються у в’язниці в камері-одиначці, пересування догори ногами, 

гопак і веселощі, до яких залучені реципієнт страху й невідомий суб’єкт, – дії 

дивні, тому й продовження референційного ланцюжка невідомий – він іменником 

бісеня – воно з позитивними атрибутивними характеристиками із демінутивними 

суфіксами (нагадувало маленького, сірого пухнато-волохатого ведмежатка на 

високих задніх ніжках) й відповідними предикатами (задиркувато ходило по камері 

на передніх догори задніми ногами; танцювало навприсядки гопака) вказує на 

суб’єктивно-спотворене сприйняття дійсності реципієнтом. 

Зміна в психічному стані реципієнта страху після самогубства сусідніх 

в’язнів уводить до буття нового суб’єкта, що номінований Невідомий: Моє 
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знайомство з Невідомим почалося після того, як я перечитав Чехова «Чорний 

чернець» (Михайличенко 2014, с. 285). Це розриває попередній референційний 

ланцюжок – стає зрозумілим, що він – бісеня – воно не мають референційного 

зв’язку із невідомим у назві тексту, текст набуває неконтрольованого розвитку, 

інтенційно відбиваючи розумовий стан реципієнта страху в ідентифікувальній 

індивідуально-шизофренійній референції. Надалі в тексті джерело страху 

номінується Він:  

Внаслідок цього ми з Ним і познайомились (Ibidem, с. 286);  

Лямпа блимала, і тіні ґрат, костурляві й похмурі, незграбно танцювали. Від цього в очах 

миготіло, розболілась голова, кров бухала у виски, дурманів мозок. Поволі закрадалось 

невиразне почуття жаху. <…> Я боявся дивитись на рухливу тінь над парашею, і мене 

щось засмоктуючи тягло в той бік. Тінь ліхтаря потроху розпливалась і все більше й 

більше наближалась формою до постати людини з розкуйовдженим волоссям на голові… 

чорним мотузком на шиї. З сірої вона зробилась зеленкувато-бурою. Внизу стіни 

показались бліді руки зі скрюченими пальцями… Так, це Він (Ibidem, с. 287).  

Зауважимо, що на цьому етапі тексту займенник ужито вже в номінативній 

функції як власна назва й написано з великої літери; поєднання лексем різного роду 

в один кореферентний ланцюжок, де актуалізована референція-консолідація, 

створює напруження й дає змогу зануритися в атмосферу суб’єктивних страхів 

реципієнта. 

Очевидний логічний зв’язок між реципієнтом і джерелом страху ситуативно 

зрозумілий, адже в камері-одиначці не може бути нічиїх тіней, окрім власної, 

поступово усвідомлюється й реципієнтом страху:  

Я чекав, що Невідомий надійде до мене. Він здався мені значно схудлим з того часу, як 

бачив я його востаннє. Ніс загострився, волосся скуйовджене ще дужче. Але я взнав Його, 

Його – так жахливо схожого на мене. <…> Бліді, зеленкувато-сірі губи його 

заворушились. Я добре розумів їх мову. Балакав Невідомий насмішкувато, з віддихом, хоч 

я й не чув ніколи його голосу. Неупевнено він ступнув до мене і похитнувся: – Ти тепер 

переконався, звичайно, що я – безперечно ти? <…> ти мусиш визнати непереможну 

дійсність Мого, а постільки і твого існування?.. (Ibidem, с. 287).  

Єдина річ, яка в сприйнятті реципієнта страху відрізняла його і Його, – це 

мотузка на шиї, тому за підказкою Його реципієнт застосовує для цих цілей пояс 
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від халату (– У тебе немає мотузка, але є пояс на халаті, на якому можна чудово 

повіситися… // Я озирнувся і нікого не побачив. Голос ішов з середини камери 

(Ibidem, с. 288-289)), а потім здійснює спробу самогубства.  

Атмосфера психологічного страху, вибудувана в тексті за допомогою 

дуалістичної єдності суб’єктів в опозиції, на текстовому рівні ґрунтується саме на 

прагматичних можливостях особових займенників створити умови для реалізації 

комунікативного смислу «страх» у поєднанні двох його варіацій – «страх 

невідомого» і «страх себе». Референційний ланцюжок при цьому побудований 

унікально: невідомий – це одночасно і я, і він, змішуються всі логічні засади будови 

світу, і я дорівнює він, що дає змогу інтенційно відтворити жах психологічного 

стану людини на межі безумства. Також можна припустити, що дискурс жахів 

відкритий для поповнення його новими елементами МЗЗС, тобто лексема 

невідомий в дискурсивно зумовленому тексті може вважатися іменником загальної 

семантики, адже відповідає всім їхнім характеристикам, у першу чергу, створює 

онтологічну лакуну у вигаданому світі. 

Анафоричне вживання МЗЗС коригує і психологічну основу суб’єкт-

суб’єктних відношень у тексті «The Roaches»:  

Miss Marcia Ken well had a perfect horror of cockroaches. It was an altogether different horror 

than the one which she felt, for instance, toward the color puce. Marcia Kenwell loathed the little 

things. She couldn't see one without wanting to scream. Her revulsion was so extreme that she 

could not bear to crush them under the soles of her shoes (Disch 1987, с. 312).  

Анафоричне вживання словосполучення з іменником загальної семантики 

thing, по-перше, наводить на думку про незвичне ставлення реципієнта страху до 

тарганів (відраза, страх і піклування змішані), тому що сполучення little thing в 

англійській мові вживається стосовно істоти, яка викликає милування через свій 

маленький розмір та іграшкову або дитячу зовнішність. По-друге, анафора, 

вербалізована в такий спосіб, впливає на смислотворення й смислосприйняття, що 

базуються в цьому разі на апостеріорно актуалізованому комунікативному смислі 

«страх-кооперація» (дійсно, реципієнт страху поступово починає контролювати 

свою фобію й організовує співпрацю з тарганами). З огляду на функційний підхід 
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маємо реалізацію класичної функції заміщення, з когнітивного погляду 

словосполучення little thing виконує характеризувальну функцію і функцію 

контейнера, що наповнюється новими смисловими елементами, з прагматичного  – 

комунікативну функцію коригування смислів.  

 

4.2.3. Катафоричне вживання мовних засобів загальної семантики у 

текстах жахів 

 

Катафоричне вживання МЗЗС вважаємо одним із основних засобів 

актуалізації комунікативного смислу «страх невідомого», адже введення в текст 

суб’єкта, що вербалізований МЗЗС (термін «номінований» у такому випадку 

некоректний, тому що до МЗЗС включаємо й займенники, що, як традиційно 

вважається, не виконують номінативної функції в мові), відповідає інтенції 

створення онтологічних лакун і формального їх покриття МЗЗС. Створення 

можливих світів дає автору змогу експериментувати з мовними засобами задля 

досягнення художньої мети й транслювання власних інтенцій, наприклад, він може 

вжити МЗЗС інноваційно або з відхиленням від граматичної норми. У такому разі 

можна говорити про імпліцитність комунікативних смислів, що супроводжують 

базовий смисл «страх» у текстах дискурсу жахів або слугують його створенню. 

Імпліцитність була об’єктом наукового інтересу багатьох лінгвістів, які працювали 

в межах різних течій, але з огляду на те, що наше дослідження ґрунтується на 

прагматичному підході, логічно розглядати феномен імпліцитності крізь призму 

комунікації автор – читач, як це роблять Ф. Бацевич, К. Долінін, М. Нікітін, 

Л. Чернейко та інші (Бацевич 1993; Долинин 1983; Никитин 1984; Чернейко 1998). 

Як зазначає Л. Нефьодова, для вивільнення імпліцитного смислу комуніканти 

беруть до уваги суму кількох факторів, що націлені на досягнення цієї мети. Це має 

бути набір текстових компонентів, які створюють цей імпліцитний смисл як 

наслідок незбігу того, що виражено на експліцитному рівні, і того, що мається на 

увазі (Нефедова 2001, с. 6-7).  
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Імпліцитні значення займенників вивчали Н. Іванишин, О. Селіверстова та 

інші (Іванишин 2006; Селиверстова 1998), кого об’єднує думка, що «прагматичні 

аспекти механізмів референції тісно пов’язані з семантикою одиниць і категорій 

засобів мовного коду в спілкуванні» (Бацевич 2010, с. 130). Також дейктичні 

одиниці, займенники зокрема, «є носіями важливих семантико-прагматичних 

комунікативних смислів, які в цілому уможливлюють спілкування, «прив’язуючи» 

його до конкретних осіб, місця, часу інтеракції, а також найважливіших 

пресупозицій екзистенційного та аксіологічного характеру» (Ibidem, с. 128). 

Включення особових займенників до МЗЗС відбувається на підставі того, що в 

дискурсі жахів вони розширюють свої функційні спроможності й разом із 

вказівною та заміщувальною граматичними функціями починають виконувати 

комунікативну функцію узагальнення, тобто, вказуючи на страхітливий суб’єкт або 

ситуацію, узагальнюють досвід пізнання цього суб’єкта тією мірою, яка достатня 

для заповнення онтологічної лакуни у вигаданому світі жахів. Ступінь 

узагальнення апріорно визначається граматичним значенням окремого займенника, 

інтеційно залежить від намірів автора, який може більшою або меншою 

деталізацією референції за допомогою атрибутів і предикатів наближатися до 

ідентифікації суб’єкта, ніколи так і не здійснивши її остаточно, і впливає на 

актуалізацію комунікативного смислу «страх» у можливих варіаціях 

апостеріорного характеру.  

Одним із МЗЗМ, ужитим катафорично, у текстах дискурсу жахів виступає 

неозначений займенник something: Some thing; a certain undetermined or unspecified 

thing (http://www.dictionary.com) або щось 1. Якийсь 1, невідомий, невизначений, 

незрозумілий предмет, явище (невідомо, неясно що) (СУМ 1970-1980, ХІ, с.608). 

Неідентифікованість суб’єкта безпосередньо пов’язана з набором граматичних і 

семантичних ознак цього займенника, у якому поєднані такі імпліцитні смислові 

одиниці, як «певний» і «невизначений, неспецифікований» суб’єкт в однині, але 

потенційно може бути перелічений (worse than the somethings in a hundred horror 

movies (King 2016, c. 8)). «Займенник щось порівняно з займенником хтось 

характеризується високим ступенем абстрактності. Тому в окремих випадках дуже 
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важко приписати йому взагалі яке-небудь значення» (Дудко 2011, с. 132). 

Важливим також, на нашу думку, є неможливість потрактування смислу 

займенника в англійській мові без вживання іменника thing – еталонного зразка 

одиниць загальної семантики, який значно ширший за змістовим обсягом 

потенційної лакуни, ніж його відповідники предмет або явище в українській. 

У мовознавстві семантика й функціонування неозначених займенників була в 

колі наукової уваги багатьох учених (Л. Булаховський, А. Грищенко, І. Дудко, 

В. Ожоган, М. Плющ і багато інших) (Дудко 2011; Ожоган 1997; Плющ 1997 а; 

1997 b); текстові функції займенників вивчали, наприклад, Г. Волчанська, 

Т. Матвійчук (Волчанська 2003; Матвійчук 2011); прагматичні ж властивості 

неозначених займенників досліджували Н. Арутюнова, С. Куно, О. Падучева, 

О. Селіверстова, Ю. Степанов, В. Шехтер та ін. (Арутюнова 1995; Куно 1982; 

Падучева 1973; Селиверстова 1964; 1965; Степанов 1988; Шехтер 1995; 1997). 

Однією з прагматичних особливостей неозначених займенників учені вважають 

здатність здійснювати референцію до невідомого для співрозмовника актанта 

ситуації (Дудко 2011, с. 58). І дійсно, неозначені займенники в катафоричних 

конструкціях указують на невідомий співрозмовникам суб’єкт:  

<…> на неї крізь тонке скло дивилось ЩОСЬ. Щось велике, темне, непропорційно 

довге. Щось з гнучкими руками, що волочили по землі величезні кулаки, та з блідою 

маскою обличчя, на якому аморфно плавав беззубий рот та два величезних блюдця 

очей. Істота <…> (Мігель 2015, с. 60);  

<…> коли ненароком зирк – аж на сволоці щось сидить: не звір і не птиця, неначе купа 

чорна, як сажа, і голова у його, і очі, сидить і пильно дивиться на мене, а далі чую й 

каже: – Сидоре, сьогодні твій син Іван помер! (Стороженко 2014, с. 181).  

Очевидно, що дискурсивна зумовленість текстів, неконвенційних тим більше, 

не дає змогу розвіяти побоювання реципієнта відносно страхітливості суб’єкта, а 

навпаки, далі більше концентрує атрибути й предикати, що остаточно 

перетворюють його на джерело страху. Наприклад, щось у тексті попередньої 

ілюстрації з’являється знов і знов, віщуючи чиюсь смерть: Коли зирк вгору – аж 

сидить таке саме, як і тоді, і на тім же місці, на сволоці над ступами, і дивиться 

на мене. <…> Дивилось-дивилось та й каже: Сидоре, твоя жінка вмерла! 
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(Стороженко 2014, с. 182); Ну, як розказав мені Павло, так я зараз догадавсь, що 

це, мабуть, утретє до кума приходило (Ibidem, с. 184). Зауважимо, що 

онтологічна лакуна не заповнюється, й номінація не уточнюється; замість того 

маємо референційний ланцюжок із порівняльної конструкції та еліптичних простих 

речень з предикатами дії, які вважаємо недиспозиційними для такого суб’єкта (про 

поняття «недиспозиційний предикат» див. Бацевич 2017 a; 2017 b). З огляду на 

будову англійської мови, рефереренційні ланцюжки такого типу в ній неможливі, 

адже хоча еліптичні речення й існують, вони притаманні усному розмовному 

мовленню й не можуть бути вжитими в наративі. 

Як свідчать приклади, займенник щось завжди має таке синтаксичне 

оточення, що дає змогу включити атрибути й предикати для первинного 

заповнення онтологічної лакуни – уточнення, порівняння тощо. Так само й в 

англійській мові, наприклад:  

She opens the door onto this foggy summer evening and sees nothing, because she's looking too 

high. Then something on the welcome mat rustles. Something, some black thing, is looking up 

at her with bright, inquiring eyes. It's a raven, omigod it's Poe's raven, came to pay her a visit 

(King & Straub 2001, с. 330)  

або  

Something came down out of space, a ship. We saw it there in the blue ice, a thing like a 

submarine without a conning tower or directive vanes, 280 feet long and 45 feet in diameter at 

its thickest (Cambell 2011, c. 5),  

але дескрипція все ж таки не дає підстав остаточно класифікувати те, що викликало 

здивування й побоювання.  

Прагматичні можливості займенника something можуть бути основою й 

побудови тексту або його частини, коли інтенція автора полягає в поступовому 

конструюванні уявлення про страхітливий предмет, який може виявитися і не 

джерелом страху. Наприклад у тексті «Black House» С. Кінга катафоричне 

вживання цього займенника дає змогу додавати атрибут за атрибутом до 

характеристики предмета, підтримуючи атмосферу жаху й відрази в описі місця 

злочину:  
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As for the something that is not an old army-surplus blanket, beyond a swirl of dusty tracks and 

furrows, at the floor's far edge, its pale form lies flattened and face-up on the floor, its top half 

extending out of the dark pool. One arm stretches limply out into the grit; the other props 

upright against the wall. The fingers of both hands curl palmward. Blunt, strawberry-blond hair 

flops back from the small face. If the eyes and mouth display any recognizable expression, it is 

that of mild surprise. This is an accident of structure; it means nothing, for the configuration of 

this child's face caused her to look faintly surprised even while she was asleep. <…> We are in 

the presence of the Fisherman's third victim, ten-year-old Irma Freneau (King & Straub 2001, 

с. 29).  

Референція цього об’єкта вказує на те, що це не джерело страху, але шлях, 

яким читач був уведений до цього знайомства, – інтенційно страхітливий, такий, 

що актуалізує комунікативні смисли «страх невідомого» і «страх-відраза», причому 

перший імпліцитно закладений у вербалізацію неозначеним займенником, 

атрибути ж коригують його апостеріорну варіацію. У невідомого нерухомого 

предмета, як поступово з’ясовується, є обличчя, руки, очі, пальці, волосся, але все 

це має неприродний вигляд – вилягла форма, викривлено простягнута рука, 

закоцюблі пальці. Зміна в референції від страхітливої до такої, що викликає жаль, 

відбувається після введення в систему атрибутів ознаки за виразом обличчя та 

уточнення, що це дитяче лице. Наприкінці цього текстового відрізку референція 

здійснюється номінацією іменником victim та власним ім’ям Irma Freneau, які 

називають загиблого реципієнта страху. Ідентифікація суб’єкта перекреслює 

вибудовані протягом текстового фрагменту передумови для актуалізації 

комунікативного смислу «страх». Наведений приклад містить іще одну особливість 

– граматичну визначеність неозначеного займенника something, яка не характерна 

для системи англійських займенників (лише іменники та субстантиви можуть 

вживатися з артиклями) і відповідає інтенції автора здійснити референцію до 

фіксованого, але не конкретизованого для мовця елемента визначеної чи 

невизначеної множини (різні предмети на місці злочину) як учасника події 

(з’ясування, що це не джерело страху). 
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Якщо в попередньому прикладі референційний ланцюжок завершувала 

номінація конкретного суб’єкта, то в наступному остаточної ідентифікації немає і 

не може бути:  

<…> слабеньке біле світло вихопило в протилежному кінці кімнати щось чорне, 

довгов’язе та аморфне! <…> та хоч ця зліплена з суцільної тіні істота рухалась стрімко 

та динамічно, але наближалась до Роксани дуже повільно. <…> бісова химера, 

просочуючись крізь двері, повільно проходить незначну перепону на своєму шляху. <…> 

істота наближалась <…>. З кожною секундою воно ставало все ближче (Мігель 2015, 

с. 157).  

Катафорична референція одного МЗЗС до іншого (яким вважаємо іменник 

істота в дискурсі жахів) не дає змогу ідентифікувати джерело страху, так само, як 

і химера, який додає емотивної суб’єктивної складової, але не конкретики. 

Закінчується ланцюжок особовим займенником воно, який остаточно здійснює 

референцію до суб’єкта, що не може бути ідентифікованим. Дискурсивно 

зумовленими вважаємо також і порушення граматичних норм відповідності 

граматичного роду іменників і займенників в кореферентному ланцюжку. 

Займенник something може виконувати функцію заміщення не наступного 

іменника, а всієї ситуації, як наприклад:  

Something catches our eye – that narrow dirt road curving into the woods from Highway 35's 

straightaway. More a lane than an actual road, its air of privacy seems at odds with its 

apparent uselessness. The lane loops off into the woods and, three-fourths of a mile later, comes 

to an end. What is its point, what is it for? (King & Straub 2001, с. 36).  

Формально займенник відповідає наступному іменнику road, що концентрує 

увагу на об’єкті, який вирізняється з-поміж інших. Але прагматично атрибути й 

предикати цього об’єкта переважують його номінацію іменником road і 

концентрують увагу на системі атрибутів, які викликають сумніви, чи це дійсно 

дорога. Цей об’єкт, брудний, забутий, начебто приватний, але не доглянутий, 

закінчується глухим кутом і не зрозуміло, для чого призначений. Тому займенник 

something у катафоричній функції з огляду на прагматичне навантаження позначає 

значно ширшу лакуну й співвідносний не лише з іменником, що формально з ним 

корелює.  



310 

У конструкціях із постпозитивним означенням займенники щось / something 

виконують формальну функцію субстантивації і відносять відповідний атрибут до 

всієї ситуації, наприклад, – Ну що ж, – казав старий. – Гніва Божого не ізбігнеш – 

нехай буде з нами його святая воля! А вже щось недобре віщувала зозуля 

(Купрієнко 2007, с. 294) або There was definitely something quite ominous and 

sinister about that long stretch of corridor, as if they had just stepped over the threshold 

between good and evil (Carter 2014, c. 86). 

Докладніше про прагматичне навантаження займенника щось йтиметься в 

описі випадків абсолютного вживання МЗЗС. 

Особові займенники, ужиті у функції катафоричного замісника, передусім 

виконують одну зі своїх основних функцій – вказівну; комунікативно-

прагматичний же потенціал займенника значно ширший. Як приклад розглянемо 

текст Г. Ф. Лавкрафта (оповідання «He»). Граматичні значення особового 

займенника he – істота, людина, чоловічий рід, однина, означений. Текст має назву 

(сильна позиція тексту), що складається з одного слова – особового займенника, 

який комунікативно покликаний створити лакуну в онтології вигаданого світу, 

частково її заповнити імпліцитним смислом «суб’єкт – живий, людина, чоловічий 

рід; означений суб’єкт» і налаштувати очікування читача щодо ідентифікації цього 

суб’єкта шляхом номінації або вербалізації атрибутів і предикатів, але, насамперед, 

актуалізувати смисл «страх невідомого»: I saw him on a sleepless night when I was 

walking desperately to save my soul and my vision (Lovecraft 1925) – це перше речення 

тексту. Референційний ланцюжок у подальшому тексті доповнений іменником man 

(Then, on a sleepless night's walk, I met the man (Ibidem)), що, однак, не додає іншого 

змісту порівняно з набором граматичних значень займенника, тому не може 

вважатися таким, що дає можливість ідентифікувати суб’єкт (коли he і man 

вживаються почергово – це випадки функції заміщення, що не становлять інтересу 

для нашого дослідження).  

Як зазначав П. Стросон (Стросон 1982 a), ім’я в процесі референції нічого не 

варте без підтримки дескрипцій, тому атрибутам і предикатам суб’єктів-джерел 

страху має бути приділена особлива увага. В аналізованому тексті разом із 
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розвитком сюжетної лінії з’являється портретний опис джерела страху, який 

атрибутивно доповнює референцію:  

His own face was in shadow, and he wore a wide-brimmed hat which somehow blended 

perfectly with the out-of-date cloak he affected; but I was subtly disquieted even before he 

addressed me. His form was very slight; thin almost to cadaverousness; and his voice proved 

phenomenally soft and hollow, though not particularly deep. <…> It was a noble, even a 

handsome elderly countenance; and bore the marks of a lineage and refinement unusual for 

the age and place. Yet some quality about it disturbed me almost as much as its features pleased 

me – perhaps it was too white, or too expressionless, or too much out of keeping with the 

locality, to make me feel easy or comfortable (Lovecraft 1925).  

Дивні атрибути, що викликали занепокоєння, чергуються із натяками на щось 

більш страхітливе, ніж просто дивна людина (наприклад, сadaverousness, too white).  

Атрибути й предикати суб’єкта-джерела страху в тексті не лише 

допомагають у здійсненні референції і модалізують суб’єкт, відносячи його саме до 

джерел страху, а й на текстовому рівні допомагають створити напругу (згадаймо 

про тенсивність емоцій у пристрасному дискурсі за теорією А. Греймаса й 

Ж. Фонтанія (див. 1.3.). Тому наступним елементом у референтному ланцюжку 

тексту Г. Лавкрафта стають іменники my host із такими атрибутами: His flesh, 

though dry and firm, was of the quality of ice; and I almost shrank away <…>; далі – 

the aged necromancer, що має вже відповідну зовнішність: <…> and bared the black 

stumps of what had once been yellow fangs, I clutched at the curtains to prevent myself 

from falling. But he steadied me with that terrible, ice-cold claw <…>; потім – the 

frantic magician, the old man, хто, вже вмираючи, не становить загрози, але ще діє 

зловмисно  

(I saw him shrivel and blacken as he lurched near and strove to rend me with vulturine talons. 

Only his eyes stayed whole, and they glared with a propulsive, dilated incandescence which 

grew as the face around them charred and dwindled (Ibidem));  

насамкінець – the black thing 

(The black thing facing me had become only a head with eyes, impotently trying to wriggle 

across the sinking floor in my direction, and occasionally emitting feeble little spits of immortal 

malice (Ibidem)).  
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Як ілюструють приклади, міра відразливості й зловмисності атрибутів і предикатів 

відповідає номінації суб’єкта-джерела страху і зростає та спадає поступово 

(порівняймо,  

he – the man – my host –         the aged necromancer – the frantic magician – 

 the old man – the black thing –               he). 

Насамкінець референційний ланцюжок замикається, повертаючись до вказівки на 

суб’єкт-джерело страху займенником he: Whither he has gone, I do not know 

(Lovecraft 1925), де цей займенник ужитий анафорично.  

Свою специфіку має й структура референційного ланцюжка, а саме – часово-

просторову віднесеність кожного елемента: he на початку та в кінці тексту вказує 

на визначений, але неідентифікований суб’єкт у сприйнятті наратора після 

пережитого досвіду й віддалений у часі й просторі від страхітливих подій; the man 

– номінація неідентифікованого суб’єкта під час переживання досвіду суб’єкт-

суб’єктних відношень на відкритому просторі, що не належить жодному із 

суб’єктів; my host – так само, але в замкненому просторі, де один із суб’єктів стає 

залежним від іншого; the aged necromancer, the frantic magician – номінації, що 

класифікують суб’єкт як джерело страху під час зіткнення з ним на основі 

суб’єктивних страхітливих переживань, про які читачеві стає відомо з вербалізації 

атрибутів і предикатів відповідного інтенційного змісту з елементами смислу 

«страх-відраза». Указану номінацію в референційному ланцюжку, як й інші, не 

можна вважати такою, що ідентифікує суб’єкт, тому що вона, по-перше, оцінна й 

суб’єктивна, по-друге, замкненість ланцюжка на займеннику he повертає до 

актуалізованої на початку тексту варіації комунікативного смислу «страх 

невідомого», по-третє, суб’єкт у досвіді реципієнта взявся нізвідки й подівся 

невідомо куди, що також підтримує неможливість його ідентифікації. 

У тому ж таки тексті «He» знаходимо й особовий займенник they як МЗЗС у 

катафоричній функції: The full moon – damn ye – ye... ye yelping dog – ye called 'em, 

and they've come for me! Moccasined feet – dead men (Ibidem). Суб’єкт-референт 

страху вдається до вказівки на страхітливий суб’єкт за допомогою особового 

займенника з двох причин: акустичного сприйняття наближення кроків кількох 
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невідомих суб’єктів і власного упередженого ставлення до аборигенів загалом. 

Побудова причинно-наслідкового зв’язку між цими фактами в тексті можлива 

лише за допомогою порівняння манери рухів із тими, що їх роблять дикуни: 

It was the steady, stealthy creaking of the stairs beyond the locked door, as with the ascent of a 

barefoot or skin-shod horde; and at last the cautious, purposeful rattling of the brass latch that 

glowed in the feeble candlelight (Lovecraft 1925).  

Таким чином онтологічна лакуна заповнюється, але лише частково, на рівні 

припущення про потенційну загрозу саме з боку цієї групи людей.  

Акустичний вплив суб’єктів-джерел страху вже був описаний у розділі про 

конвенційні тексти жахів із джерелами страху привидами, але в них конвенційність 

саме й полягала в тому, що спорадичні звуки – це характерна риса привидів, яка 

очікувано з’являється серед предикатів, що доповнюють референцію суб’єкта. У 

неконвенційних текстах, тим більше з неідентифікованим джерелом страху, 

акустичні характеристики не апріорні й не допомагають ідентифікації джерела 

страху; ці характеристики можна вважати проявом сигнальної функції МЗЗС (they 

(вони) – це ті, що видають такі звуки), тому що неприємні звуки сприймаються як 

загрозливі й цілеспрямовані. Якщо акустичний прояв (через предикацію) суб’єкта-

джерела страху має сигнальну попереджувальну функцію, то суб’єкт-суб’єктні 

відношення – це вже безпосередній фізичний контакт із візуалізованим джерелом 

страху. Візуалізований суб’єкт-джерело страху, що був уведений до тексту 

особовим займенником they, набуває таких атрибутів:  

<…> a colossal, shapeless influx of inky substance starred with shining, malevolent eyes. It 

poured thickly, like a flood of oil bursting a rotten bulkhead, overturned a chair as it spread, 

and finally flowed under the table and across the room to where the blackened head with the eyes 

still glared at me. Around that head it closed, totally swallowing it up, and in another moment it 

had begun to recede; bearing away its invisible burden without touching me, and flowing again 

out that black doorway and down the unseen stairs, which creaked as before, though in reverse 

order; I saw sweep past it an awful torrent of blackness, with scores of baleful eyes glowing in 

it. It was seeking the door to the cellar, and when it found it, vanished therein (Ibidem).  

Таким чином вибудовується референційний ланцюжок із номінацій суб’єкта-

джерела страху, що починається з особового займенника й закінчується іншим 
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особовим займенником they – moccasined feet – dead men – skin-shod horde – a 

colossal, shapeless influx of inky substance starred with shining, malevolent eyes – it – an 

awful torrent of blackness, with scores of baleful eyes glowing in it – it (як і в прикладі із 

займенником he, цей неідентифікований суб’єкт теж з’являється нізвідки і так само 

зникає). Представлений референційний ланцюжок підводить до висновків щодо 

комунікативних і граматичних трансформацій у природі займенників.  

Комунікативна трансформація полягає в тому, що референція суб’єкта-

джерела страху стає іще більше нездатною до ідентифікації, адже логічні 

припущення, висунуті на початку суб’єкт-суб’єктного зіткнення, не 

виправдовуються, і насамкінець реципієнт вдається до ще більшого узагальнення, 

вживаючи займенник it. Комунікативна трансформація призводить також до зміни 

типу референта: з множини одиничних неідентифікованих референтів на 

комплексного референта, що має свої характерні атрибути – множинність і 

неподільність складників (substance starred with eyes, blackness with scores of baleful 

eyes), єдність дій (it poured, it was seeking the door тощо). Комунікативна 

трансформація супроводжується граматичними трансформаціями в межах 

референційного ланцюжка, що відбувається поетапно із перехідними елементами – 

іменником із семантикою збірності, речовинним і абстрактним іменниками: they – 

feet – men (конкретні, істоти, обчислювані, множина) → horde (неістота, 

обчислюваний, із семантикою збірності, однина) → substance (неістота, 

речовинний, необчислюваний) + influx of (неістота, із семантикою сукупності) → 

blackness (абстрактний, необчислюваний) + a torrent of (неістота, із семантикою 

сукупності) → it (неістота, однина).  

Високий ступінь неідентифікованості суб’єкта-джерела страху, особливості 

його вербалізації та граматичні ознаки імен не конфліктують із його 

персоніфікацією навіть за умови вираження його займенником it (It was seeking the 

door to the cellar, and when it found it, vanished therein (Lovecraft 1925). Цей факт 

красномовно свідчить на користь особливого статусу займенника it у системі 

МЗЗС, а також підтверджує тезу про дискурсивну зумовленість смислів МЗЗС: 

порівняно із займенниками he та they, які імплікують смисл існування 
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неідентифікованого суб’єкта / суб’єктів страху, займенник it має найвищу міру 

узагальненості й виконує функцію порожнього контейнера  – під it інтенційно 

може бути приховано будь-що.  

 

4.2.4. Абсолютне вживання мовних засобів загальної семантики у 

текстах жахів 

Дискурсивна зумовленість МЗЗС змінює комунікативний потенціал цих 

одиниць і функції, які вони виконують. Наприклад, комунікативний потенціал 

займенника it дає йому змогу навіть бути вжитим абсолютно, тобто граматично не 

заміщувати іменник, і смислова складова, що імліцитно закладена в дискурсі, 

здійснює референцію до невідомого страхітливого суб’єкта в позатекстовому 

досвіді реципієнта страху, як це відбувається в тексті оповідання «A School Story»:  

First, there was the house with a room in which a series of people insisted on passing a night; 

and each of them in the morning was found kneeling in a corner and had just time to say, «I’ve 

seen it,» and died (James 2008, c. 229).  

Займенник it не заміщує іменник, і референція лежить у сфері суб’єктивного 

культурного й психологічного досвіду автора й читача, але не може бути доведена, 

що залишає таїну суб’єкта непізнаною. Комунікативний смисл «страх невідомого» 

не має ніяких варіацій у такому контексті через відсутність будь-яких інших 

референційних ознак суб’єкта, виражених атрибутами або предикатами.  

Українські тексти жахів також будуються за принципом абсолютного 

вживання особових займенників з прагматичною метою. Наприклад, текст 

В. Винничука «Порядок – це все» починається уведенням суб’єктів, номінованих 

особовими займенниками я й вони (ті, що прибирають), як протилежностей:  

– Дозвольте… Хіба не видно, що ви заважаєте? Невже ще треба пояснювати? // Я 

слухняно відступаю під стіну, даю місце тим, що прибирають. Ні, мені не треба 

пояснювати. Хай вони роблять те, що роблять, а я їм не заважатиму, їх багато, вони 

дуже пильні, не обминуть порошинки, віники, наче птахи, пурхають у їхніх руках. Все, що 

не потрібне, все, що не на місці, зникає (Винничук 2015 c, с. 57).  

Опозиція суб’єктів підсилена атрибутивними й предикативними елементами 

референції: я – пасивний (відступаю, даю місце, хай роблять), не має якостей; вони 
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– активні (прибирають), вирізняються якостями (пильні), мають результат 

активності (Все, що не потрібне, все, що не на місці, зникає); також опозиція 

підсилена кількісною різницею на граматичному й лексичному рівні (я – вони, я – 

їх багато).  

Опозиційність суб’єктів і кількісна та якісна перевага одного з них (іще не 

страхітливого) дає змогу розвинути текст, використовуючи прагматичний 

потенціал опозиції «я – вони» відповідно до авторської інтенції й надалі 

поглиблюючи протиставлення: дякую / їм усі вклоняються / мені приємно – їм 

байдуже / навіть оком не зморгнуть; вони порядкують навколо мене не тільки 

вдень, але й уночі, коли я сплю і бачу цікаві сни; когось виносять, а він мовчить – 

якби мене виносили, я б теж мовчав та інше, наголошуючи на меншовартості й 

пасивності одного суб’єкта й активній перевазі другого. Постійно наголошуючи на 

нікчемності існування реципієнта, зменшуючи його світ і розпоряджаючись 

життям інших, суб’єкт вони набуває ознак джерела страху (активний, націлений на 

знищення) і здійснює свою мету – доводить реципієнта до самогубства:  

Ні-ні, я таки неможлива людина. Всюди пхаюся, всім надокучаю. <…> Ось відкрите 

вікно… На якому я поверсі? <…> Він сказав: зникни… зникни… зникни… Для кого це 

вікно? Кого воно чекає?.. Чи не мене?.. Повинен вступитися, щоби більше нікому не 

мозолити очі, не цікавитися цими шафами, що забиті людьми, як лахами… Я мушу 

щезнути… Ось я перехиляюся через підвіконня… перехиляюся, перехиляюся… ах, як легко, 

як радісно летіти вниз… <…> одне лише бентежить – це те, що їм доведеться тіло 

розбите моє прибирати… краще було втопитися в рі… (Винничук 2015 c, с. 62-63).  

Наскрізна текстова референція засобами особових займенників, що 

складають опозицію однинність – множинність, дає змогу підтримувати 

актуалізацію комунікативного смислу «страх маленької людини перед системою», 

яка має свої соціальні й культурні корені в європейському просторі. 

Текстотвірна функція МЗЗС уповні зреалізована в дилогії М. Кідрука «Бот» і 

«Бот. Гуаякільський парадокс», де навколо системи МЗЗС, які вербалізують 

суб’єкт-джерело страху, «зцементовано» послідовність двох текстів. Прагматична 

функція МЗЗС також зреалізована таким чином, що комунікативний смисл «страх 

невідомого» залишається актуальним упродовж обох текстів. Суб’єкт-джерело 
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страху не візуалізований і для різних реципієнтів має різну міру зрозумілості й 

відповідності онтології його світу: для кожного з пересічних реципієнтів страху це 

щось індивідуально сприйняте, але неідентифіковане, для тих, хто вже мав досвід 

суб’єкт-суб’єктних відношень (для науковців) – психоістота або воно – так 

формується комплексна референція суб’єкта-джерела страху.  

Прояви суб’єкта-джерела страху завжди мають смертельні наслідки, 

швидкість його дій не залишає часу реципієнтам обдумати й виробити нову 

систему відношень:  

Бенджамін відчував, що йдеться про щось (1) набагато серйозніше, розумів, що він улип 

у щось (2) паскудне, оскільки голос, який прорізався вчора, коли він, схилившись над 

умивальником, позбавлявся щойно з’їдених рибних котлет, нікуди не зник. <…> У голові 

його щось (3) було. <…> В очах Бенджаміна розлилася темінь, наче те щось (4), що 

застрягло в наелектризованому мозку, харкнуло зсередини чорнилом (Кідрук 2015, с. 44).  

Звертає увагу вживання займенника щось у різних значеннях в одному 

текстовому фрагменті, що дає змогу наситити атмосферу більшим ступенем 

невпевненості й очікування страшного. У наведеному прикладі щось 1, 2 – це «що-

небудь не до кінця визначене, поки що не розгадане» (Дудко 2011, с. 134), щось 3, 4 

– «невідомий, невизначений, незрозумілий предмет, явище» (Ibidem, с. 133). У 

такий спосіб однакову характеристику отримують і вся ситуація загалом, і суб’єкт, 

який став причиною цього стану речей. 

Кожний окремий реципієнт страху може спостерігати за новою оболонкою 

джерела страху або сам нею стати, але формування комплексної референції за 

задумом автора щоразу не дає змогу ототожнювати видимий об’єкт і джерело 

страху: На мить йому здалося, що жовтохвіст спостерігає за ним. Точніше, щось 

(1) дивиться на нього крізь набрякле чорнотою око жовтохвоста (Кідрук 2015, 

с. 30) <…> протягом тижня щось (2) дуже лихе коїлося в морі, а от тепер він, 

Тіто, ураз чітко усвідомив – це щось (3), схоже, полізло на берег (Ibidem, с. 31). 

Зауважимо, що, як і в попередньому прикладі, щось 1, 3 відрізняються від щось 2, і 

з формального погляду вони можуть позначати три різні суб’єкти, але прагматично 

в тексті жахів ця різниця нівелюється й дає змогу побудувати очікування викриття 

неідентифікованого суб’єкта страху. Тим більше, що з кожним текстовим 
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фрагментом, який додає суб’єкт-суб’єктних відношень, джерело страху 

залишається неідентифікованим, але стає визначеним (те щось, що …; це щось).  

Навіть за умови подовження референційного ланцюжка номінаціями якась 

невідома / невидима сила або той, хто сидів за кермом темно-зеленого «John 

Deere»; хтось чужий, якась невідома йому істота змістовного заповнення лакуни, 

що породжена в тексті жахів, не відбувається:  

Ейнджелу здалося, наче якась невідома сила витягла, виштовхнула його я – його 

справжнє я – з тіла, а сама прорвалася досередини. <…> Складалося враження, ніби 

протягом цих кількох секунд на передньому сидінні сидять, цілковито зливаючись, два 

створіння: безтілесне, але справжнє Ейнджелове я, та фізичне тіло Ейнджела з чимось 

чужим усередині. А потім оте щось, що заволоділо тілом американського менеджера, 

примусило це тіло натиснути на педаль газу (Кідрук 2015, с. 50);  

А потім щось сталося. <…> До всього Естебану примарювалося щось дуже дивне. 

<…> Скидалося на те, що якась невидима сила підказує чоловікові, куди й у який момент 

повертати. Щось вище за нього. Стоїть і дивиться. І скеровує. <…> На той момент, 

коли «килим Гільберта» вкрив усе полу, у тому, хто сидів за кермом темно-зеленого 

«John Deere», від Естебана Петека залишилася тільки оболонка (Ibidem, с. 53-55);  

На коротку мить Аріелю здалося, що в лівому кріслі сидить хтось чужий, якась невідома 

йому істота, яка використовує тіло його товариша лише як оболонку, непрозору та 

гнучку шкаралупу для прикриття своєї лячної суті (Ibidem, с. 111).  

У цих текстових фрагментах привертає увагу вживання щось у двох згаданих 

раніше відтінках значення, що інтенційно створює такий елемент світу жаху, де 

джерело невід’ємне від усієї ситуації, не візуалізоване, не має потенційної 

здатності до ідентифікації. 

Також у тексті трапляється номінація джерела страху словами потвора або 

примара, але, на нашу думку, вони виконують виключно експресивну функцію, яку 

можна порівняти з використанням прокльонів: Звідкіля взялася ця потвора? Яким 

чином воно повернулося до нашого світу? І чому Тимур? Навіщо воно кличе 

програміста <…> (Ibidem, с. 81) (те, що виділене жирним курсивом, у тексті 

подане курсивом); То не їхня провина, що в їхні голови пролізла божевільна 

безтілесна примара, яка перетворила їх на жалюгідну подобу заражених 

сказом собак (Ibidem, с. 229). 
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Зазначимо, що номінації психоістота, форма свідомості і надсвідома 

мисляча сутність також мають обмежене використання в тексті й характеризують 

джерело страху з погляду лише одного з реципієнтів (психіатра за професією, що, 

відповідно, і відбиває своєрідне сприйняття нових обставин):  

<…> зі шматочків несвідомого в головах піддослідних малюків сформувалась і вирвалась 

назовні особлива форма свідомості, що вільно впливала на малюків, а отже, могла 

контактувати із зовнішнім світом. Лаура визначила цю надсвідому мислячу сутність як 

психоістоту. Психіатр швидко встановила, що спочатку психоістота за рівнем 

розвитку не відрізнялася від немовляти <…>. Саме тому більшість учасників проекту 

(які вижили до того часу) називала цю ірраціональну форму свідомості безособовим воно. 

Воно любило дивитися на фрактальні малюнки. Та поза тим воно швидко навчилося, 

примусило частину піддослідних хлопчиків утекти, а згодом почало шантажувати й 

убивати (Кідрук 2015, с. 82);  

Не знаю, чи можна вважати психоістоту живою. Але, як ти колись казала, в певну мить 

воно почало самоусвідомлювати себе, а отже, воно точно живіше за дерево (Ibidem, 

с. 231).  

Так поступово тексти отримують остаточну вербалізацію джерела страху 

займенником воно, що далі вживається для його референції серед групи референтів, 

які протистоять йому. Нова номінація додає змісту й створеній лакуні, й усьому 

тексту, а саме – джерело стає остаточно визначеним, що тягне за собою й творення 

таких фрагментів тексту, де кожний випадок суб’єкт-суб’єктних відношень – це 

вивчення одне одного й боротьба за виживання у світі, який залежно від переможця 

може перетворитися на той, де іншому немає місця.  

За умов такої динаміки тексту актуальним залишається комунікативний 

смисл «страх невідомого», але додається відтінок «апокаліптичний страх», 

характерний для сучасних текстів жахів, де джерело страху – це надсвідомість або 

надістота з глибин нашого світу чи з космосу:  

Воно змінилося. Воно вперше прорвалося у світ 2007-го, задовго до того, як боти втекли 

з «NGF Lab». То було не народження – не може народитися те, що тисячоліттями 

спочивало в людських мізках, – а радше пробудження після довгого-довгого сну. 

Сутність, яку Лаура називала психоістотою, вперше прокинулося в лютому 2007-го 

<…>. Воно розплющило очі та кілька тижнів із подивом зиркало на світ крізь 
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напівприкриті повіки (хоча, певна річ, ні очей, ні повік воно не мало), не до кінця 

розуміючи, що воно є, де знаходиться і що відбувається. <…> Воно просто існувало 

<…>. Довгих півтора роки воно просто дивилося. Спостерігало. <…> Воно почувалося 

дитинчам <…>. Воно чхати хотіло, як на це відреагують рибки<…>. Основне полягало в 

тому, що йому сподобалася на дотик вода та сподобалося стискати поміж пальцями 

риб’ячі тільця. Спочатку воно боялося людей. <…> Йому не вдавалося збагнути, чому 

люди, які живуть у тому самому світі, що й боти, недосяжні для нього. <…> Воно 

перестало боятися людей <…>. Воно побачило страх у людині й тут-таки збагнуло, 

що здатне, бодай опосередковано – впливати на цих істот. <…> Так, як воно длубалося 

пальцями в мізках людей, так і люди, не усвідомлюючи цього, занурювали свої думки-

щупальці в його сутність. А це було боляче (безтілесне воно не знало фізичного болю, 

однак, порівнюючи свої відчуття з відчуттям ботів, яких карали на «кріслі покути», 

припускало, що страждає від чогось подібного до того, що люди називають болем). <…> 

Воно порозумнішало. <…> Воно планувало, неначе шахіст, продумуючи всі ходи наперед 

і ретельно зважуючи наслідки (Кідрук 2015, с. 257-259).  

Однак слід зазначити, що цей відтінок смислу з’являється не через номінацію 

займенником, а через відповідні предикати, які уточнюють референцію саме таким 

чином. Автор планує третій роман у продовження цієї історії. Яким буде номінація 

джерела страху в ньому – не відомо. 

До текстів із абсолютним вживанням МЗЗС відносимо текст роману С. Кінга 

«It». Звичайно, що текст роману – великий за обсягом об’єкт для аналізу, і 

вживання займенника it протягом усього тексту різне – і традиційно граматичне, і 

комунікативно зумовлене. Але загальна інтенція цього тексту як екземпляра 

дискурсу жахів – створити такий вигаданий світ, де джерело страху назавжди 

залишиться невідомим – суб’єктом, що існує в дитячих фантазіях кожного 

окремого реципієнта, але також і поза ними, адже поєднує їх в опозиційну цьому 

джерелу страху силу.  

Займенник it як МЗЗС, ужитий у сильній текстотвірній позиції назви твору, 

виконує такі функції, як сигнальна (він сигналізує, що текст належить до дискурсу 

жахів), контейнера (поки що порожнього, але потенційно дуже місткого), змісту 

(йдеться про невідомий суб’єкт, істоту або неістоту, але не людину, одиничного 

вираження або унікального, відомого автору, але невідомого читачеві, що мотивує 
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інтерес до таємниці), характеризувальну функцію (МЗЗС у дискурсі жахів апріорно 

містить смисл страху невідомого, а прізвище автора, найбільш екстравагантного й 

успішного із сучасних письменників цього жанру, не залишає сумнівів щодо 

характеристик референта), функцію узагальнення і, не виключено, що номінативну 

функцію також.  

Остання з перелічених функцій може бути суперечливою, але наше 

припущення спирається, у першу чергу, на організаційному моменті: текст у 

вигляді книги або рукопису має титульну сторінку, де міститься назва твору, яка 

пишеться з великої літери – це впливовий чинник, що вибудовує читацькі 

очікування й натякає на авторську інтенцію. Згодом ця інтенція в тексті час від 

часу підтримується написанням займенника з великої літери, тобто контекстно-

ситуативно відбувається процес конверсії займенника в клас власних назв, і 

займенник набуває й інших граматичних рис субстантива, наприклад, не виконує 

вказівну й заміщувальну функції, а номінує суб’єкт-джерело страху. Імпліцитний 

зміст, що його несе It / it, як твердять учені, «цементує текст» (Іванишин 2006) і 

спрямовує його творення навколо постійної опозиції реципієнтів і джерела страху. 

Перший випадок номінації субстантивом It знаходимо в описі «подвійного» 

вигаданого світу, тобто у світі уявних страхів маленького хлопчика, які мають 

суб’єктивне походження й немотивовані у вигаданому світі тексту жахів:  

He did not like the cellar, and he did not like going down the cellar stairs, because he always 

imagined there was something down there in the dark. That was silly, of course, his father said 

so and his mother said so and, even more important, Bill said so, but still. – He did not even like 

opening the door to flick on the light because he always had the idea – this was so exquisitely 

stupid he didn't dare tell anyone – that while he was feeling for the light switch, some horrible 

clawed paw would settle lightly over his wrist . . . and then jerk him down into the darkness 

that smelled of dirt and wet and dim rotted vegetables. Stupid! There were no things with 

claws, all hairy and full of killing spite. Every now and then someone went crazy and killed a lot 

of people – sometimes Chet Huntley told about such things on the evening news – and of course 

there were Commies, but there was no weird monster living down in their cellar. Still, this idea 

lingered. In those interminable moments while he was groping for the switch with his right hand 

(his left arm curled around the doorjamb in a death grip), that cellar smell seemed to intensify 

until it filled the world. Smells of dirt and wet and long-gone vegetables would merge into one 
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unmistakable ineluctable smell, the smell of the monster, the apotheosis of all monsters. It was 

the smell of something for which he had no name: the smell of It, crouched and lurking and 

ready to spring. A creature which would eat anything but which was especially hungry for boy 

meat (King 2016, c. 6-7).  

Референція суб’єкта-джерела страху свідомо не визначена й не наближає 

читача до його ідентифікації, навпаки, референційний ланцюжок завершується 

субстантивованим займенником It. Простежимо, як неідентифікованість суб’єкта 

сприяє актуалізації комунікативного смислу «страх невідомого»: 
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crouched 

and lurking 

a creature - especially 

hungry for 

boy meat 

the cellar - - 

 

Очевидно, що в сприйнятті реципієнта страху джерело не може бути 

ідентифіковане саме з тих причин, що воно уявне, про що свідчить самокритика й 

реакція нереципієнтів, а нав’язливий необґрунтований страх фіксується на 

конкретних обставинах (фобія перед закритим темним простором), що відбито в 

повторенні опису страхітливих обставин (темний смердючий погріб). Атрибути 

простору переносяться й на уявне джерело страху – його не видно, воно таїться в 

темряві, його можна знайти лише за смердючим запахом – і загострюють дитячі 

страхітливі очікування, остаточно перетворюючи уявний неідентифікований 

суб’єкт на страхітливий і зловмисний (голодний саме до хлопчачого м’яса). 

Елементи референційного ланцюжка демонструють намагання реципієнта 

класифікувати й конкретизувати референт джерела страху, але зазнають постійної 

невдачі, змінюючись із конкретних іменників на неозначений займенник та 

іменник загальної семантики. It – один із кінцевих елементів референційного 

ланцюжка – виконує саме узагальнювальну комунікативну функцію і в такий 

спосіб уводить до буття «подвійного» вигаданого світу суб’єкт, що не може бути 

номінований інакше, ніж It, чим створює нову онтологію страху.  

Референція суб’єкта-джерела страху інтенційно не визначена й спрямована 

на створення комунікативного ефекту відсутності потенційної здатності бути 

ідентифікованим, а також емотивного ефекту напруги та очікування наступного 

викриття загадкового It. Як уже було зазначено вище, автор, чи то свідомо, чи ні, 

уникає час від часу написання it з великої літери, або орфографічні вимоги 

впливають на його написання, що не забезпечує актуалізацію комунікативного 

смислу «страх невідомого»: the thing that has shown up every twenty-seven years or 

so. <…> It always comes back, you see. It (King 2016, c. 151). Написання it з великої 

літери допомагає розрізнити, де займенник виконує заміщувальну функцію, а де 
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вживається в номінативній функції як МЗЗС, хоча це також створює певну напругу 

в сприйнятті тексту, наприклад: She thought Stanley must have made that mark – his 

final impression on the world – as he lost consciousness. It seemed to cry out at her: 

[зображення слова IT, написаного кров’ю, усі літери великі – Я. С.] (King 2016, 

с. 59) – важко, а може, і непотрібно зрозуміти, чи It – це відповідник іменної групи 

that mark, чи персоніфікований субстантивований займенник, що, маючи функцію 

контейнера, вербалізований безліччю виявів. 

Упродовж розвитку подій у тексті автор використовує несподівану тактику й 

постійно змінює референцію та матеріалізацію суб’єкта, названого It, замість 

роз’яснення, що це таке, тому сюжетна лінія роману відповідає текстовій 

організації, де її референційна основа інтенційно прихована. Відповідно до 

динаміки перебігу сюжету С. Кінг примножує засоби втілення або варіанти 

матеріалізації (відповідно, й вербалізацію) суб’єкта-джерела страху. Спершу воно 

сприймається лише одоративно:  

A smell of garbage, a smell of shit, and a smell of something else. Something worse than 

either. It was the stink of the beast, the stink of It, down there in the darkness under Derry 

where the machines thundered on and on (Ibidem, c. 90).  

Пізніше його матеріальне втілення вербалізовано як щось візуально 

сприйняте, але ледь зрозуміле – And as Eddie's picture of what It was began to fade, It 

began promptly to change into something else (Ibidem, c. 341). Суб’єкт-суб’єктні 

відношення однозначно тлумачаться реципієнтом як такі, що несуть загрозу життю 

і не залишають варіантів 

(Eddie choked, but clouds of grayness were closing in now, and he realized faintly that it was 

real enough, this Creature. It was, after all, killing him. <…> They fell away only when the 

Creature tore his head from his shoulders with a low satisfied grunt (King 2016, c. 341-342)),  

а також як вічні й неминучі (It always comes back (Ibidem, c. 194)).  

Функція контейнера, що її виконує займенник It, має не лише когнітивну 

вагу, а й текстотвірний потенціал. У романі «It» головні герої – це група дітей 

(пізніше дорослих), які об’єднані як сила, що протистоїть It, але страх кожного з 

них індивідуальний, і матеріальне утілення It у сприйнятті кожного суб’єктивне, 

хоча й містить певні спільні риси (елементи зовнішності клоуна), що дає підстави 
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тлумачити ці візії як комплексну референцію суб’єкта-джерела страху: це клоун, це 

мумія, це бродяжка, хворий на проказу, це велетенський птах та інше – це все It. 

При цьому текст роману складається із частин, що вводять етапи суб’єкт-

суб’єктних відношень кожного з реципієнтів зі своїм It почергово: спочатку в 

дитинстві, потім у дорослому віці, і лише згодом група реципієнтів стикається зі 

спільним джерелом страху.  

Вербалізація суб’єкт-суб’єктних відношень може містити комунікативно 

нейтральне граматично коректне вживання займенника it у відповідних функціях: if 

the mummy had not been a hallucination or a mirage, if it had been real, it would be 

waiting under the bridge (King 2016, c. 279) – it заступає іменник, що називає 

неістоту (мертву істоту), і виконує анафоричну функцію. Граматично коректне 

вживання займенника it все ж таки залишається неадекватним за смислом, коли 

референційна пара the mummy – it персоніфікована предикатом у подальшому 

контексті (it would be waiting under the bridge). Іще значніші зсуви у смисловій і 

логічній основі референційних ланцюжків маємо в разі заперечення референції у 

відчайдушній спробі реципієнта страху осягнути джерело страху:  

It was not the hobo with the flayed nose, but there were resemblances. Terrible resemblances. 

And yet . . . this thing could not be human. Nothing could be so eaten up and remain alive. 

<…> «That's all right,» the leper said, and Eddie saw with dreamlike terror that it was crawling 

out of the window. The bony shield behind its peeling forehead snapped the thin wooden strip 

between the two panes. Its hands clawed through the leafy, mulchy earth (Ibidem, c. 391).  

У ланцюжку not the hobo – this thing – not human – the leper – it 

спостерігається порушення граматичної норми в процесі заміщення іменника, що 

позначає істоту, займенником it. Предикати, як і в попередньому прикладі, 

відносять референцію до живого суб’єкта – it was crawling out. 

Аналіз тексту із абсолютним вживанням особового займенника it дає 

підстави стверджувати, що він має прагматичний потенціал у текстах дискурсу 

жахів, який дає змогу втілювати авторські інтенції в актуалізації комунікативного 

смислу «страх невідомого» не лише на рівні пропозиції або уривку твору, а й 

цілого тексту. Фактор суб’єктивності у створенні вигаданого світу в такому разі 

сприяє комунікації автор – читач, якщо брати до уваги інтенційність й імплікації 
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дискурсу жахів. Особовий займенник it як один із засобів приховування імплікацій 

у текстах вигаданого світу жахів відіграє важливу роль завдяки поєднанню функцій 

сигналу, змісту, контейнера й узагальнення для здійснення референції суб’єкта-

джерела страху. Комунікативний смисл «страх невідомого», як це зрозуміло, 

постійно супроводжується модальністю сумніву, яка відбита в референційних 

ланцюжках із елементами, що вказують на намагання реципієнта поєднати відомий 

усталений світ і нову онтологію, де він змушений визнати існування суб’єкта, що 

не може бути ідентифікований, який несе загрозу життю, вічний та «немертвий».  

Так само абсолютно може вживатися й займенник something, але вже не 

«цементуючи» текст навколо себе, а в ситуативному використанні для референції 

неідентифікованих страхітливих суб’єктів, наприклад, something enormous and 

black comes charging out of the woods to his right and cuts on a diagonal toward Mouse 

(King & Straub 2001, c. 420), де неідентифіковане джерело страху класифікується як 

страхітливе завдяки атрибутам, які мають негативні асоціації або прямо вказують 

на емоцію, що оволоділа реципієнтом (And Jack sees something that frankly scares 

the shit out of him (Ibidem, c. 277), і предикатам, які персоніфікують його й 

позначають рух у напрямі до реципієнта (comes; cuts toward), що підсилює 

страхітливий ефект від активності джерела страху.  

Займенник something може також у ширшому контексті вербалізувати стан 

страху, який переживає реципієнт як внутрішнє джерело страху:  

Jack's stomach tightened, and deep in his chest something fierce and insistent, something at all 

costs not to be named, flexed itself and threw out its arms. Or extended its wings. The terrible 

something wished to break free and make itself known (Ibidem, c. 87).  

Зауважимо, що регулярним стилістичним засобом, який сприяє актуалізації 

комунікативного смислу «страх невідомого» і здійсненню займенниками 

когнітивних і комунікативних функцій, за нашими спостереженнями, є 

персоніфікація неідентифікованого суб’єкта за допомогою предикатів руху та 

волевиявлення (flexed itself and threw out its arms; extended its wings; wished to break 

free and make itself known).  
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Існує також тенденція до розвитку в займенників номінативної функції за 

абсолютного вживання в текстах дискурсу жахів, наприклад, ситуативне вживання 

з означеним артиклем, що, у свою чергу, створює ексклюзивний випадок 

граматичного оксюморона при поєднанні граматичних значень визначеності й 

невизначеності в одній граматичній формі. Цей унікальний приклад підтверджує 

комунікативну особливість усіх неконвенційних текстів із неідентифікованим 

джерелом страху – «я не знаю, що це, але це мій досвід». Такому узагальненню 

відповідає й авторська інтенція С. Кінга в тексті роману «Black House», де 

когнітивні здатності людини з обмеженими фізичними можливостями (вада зору) і 

звичайних людей нічим не відрізняються під час контакту з джерелом страху. 

Наприклад, порівняймо:  

Something very considerately took both the book and the can after he dropped off, and put them 

on the table. Something that smells of My Sin perfume. The air reeks of it (Ibidem, c. 508) // 

The vacancy leaves his eyes and is replaced with a brilliant and feral gleam of intelligence. All 

at once he looks younger. All at once Burny, the human shit machine is gone. In his place is 

Carl Bierstone, who reaped the young in Chicago with such savage efficiency. Carl . . . and 

something else. Something not human. He – it – grins (King & Straub 2001, c. 117)  

– органи відчуттів вже не можна вважати основою пізнання світу, тими каналами, 

що постачають інформацію для обробки в мозок; відсутність одного з них або 

робочий стан усіх не допомагає ідентифікувати джерело страху й вбудувати його в 

звичну картину світу.  

Займенник something може вказувати також на можливість існування або 

появи у вигаданому світі суб’єкта-джерела страху на підставі підозр, здогадок, 

нез’ясованих обставин тощо, коли реципієнт суб’єктивно оцінює їх як дивні, 

ненормальні, застерігаючи, наприклад:  

There was definitely something quite ominous and sinister about that long stretch of corridor, 

as if they had just stepped over the threshold between good and evil. The air inside it felt a 

touch too cold, a touch too dense, a touch less breathable (Carter 2014, c. 86);  

But my eyes knew better. I remained absolutely petrified, staring straight ahead. My eyes were 

trying to tell me something that my brain refused to believe. They made their point (Collier 

1987, c. 32).  
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Невід’ємними елементами референції страхітливого суб’єкта в таких 

випадках стають атрибути, які класифікують суб’єкт або ситуацію загалом як 

страхітливу, тому що маркують його як зловмисного активного суб’єкта, що не 

вкладається у звичну онтологію реципієнта.  

Нездатність джерела страху бути класифікованим породжує в сприйнятті 

реципієнта відповідну суб’єктивну модальність припущення або дедукції, що 

також впливає на добір граматичних засобів актуалізації комунікативного смислу 

«страх невідомого», наприклад: 

Is Potsie's Black House like this? Something that casts no shadow? Dale's response (he has 

now turned full-face to the peeling poster, working on it as seriously as he might work on a heart 

attack victim in the street, administering CPR right out of the manual until the ambulance 

arrives) suggests to Jack that it might be something like just that (King & Straub 2001, c. 374),  

де питальні речення, порівняльні конструкції й модальне дієслово зі значенням 

можливості сприяють породженню саме цього смислу. 

Як свідчать приклади референційних ланцюжків, де референція до суб’єкта-

джерела страху здійснюється за допомогою займенників, одним із елементів такого 

ланцюжка може бути іменник загальної семантики thing, який вважається 

найуживанішим іменником серед подібних в англійській мові; це зразковий 

іменник загальної семантики, обсяг лакуни якого максимальний і не має 

семантичних обмежень (наприклад, іменник stuff не може бути вжитий для вказівки 

на людину, а використовується здебільшого для позначення абстрактних ідей, 

станів, матеріалів та речовин (http://www.thefreedictionary.com)). У текстах 

дискурсу жахів іменник thing може вживатися в усіх референційних функціях 

(анафорично, катафорично) й абсолютно, коли інтенція автора не передбачає 

ідентифікації джерела страху. У таких текстах цей суб’єкт має найвищу міру 

відразливості, агресивності, лячності, що відбито в його атрибутах і предикатах: 

 це не людина, хоча й жива істота (I saw the body spread on that dank 

stone, // And knew those things which feasted were not men (Lovecraft 1930); 

 має потворну зовнішність  
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(But I had to shut my eyes again when I realized how many of the things were assembling – and 

when I glimpsed a certain object walking solemnly and steadily without any body above the 

waist (Lovecraft 1924); 

 має здатності, що не властиві нічому живому в цьому світі (At another 

time I felt the huge animate things brushing past me and occasionally walking or 

drifting through my supposedly solid body (Lovecraft 1920 a); 

 лякає все живе, не відомий нічому живому  

(Those waves will open up to us many vistas unknown to man and several unknown to anything 

we consider organic life. We shall see that at which dogs howl in the dark, and that at which 

cats prick up their ears after midnight. We shall see these things, and other things which no 

breathing creature has yet seen (Ibidem); 

 походить з невідомих місцин  

(Somewhere in dream there is an evil place // Where tall, deserted buildings crowd along // A 

deep, black, narrow channel, reeking strong // Of frightful things whence oily currents race 

(Lovecraft 1930); 

 несе смерть  

(Things are hunting me now – the things that devour and dissolve (Lovecraft 1920 a); The 

Thing, they whisper, wears a silken mask // Of yellow, whose queer folds appear to hide // A 

face not of this earth, though none dares ask // Just what those features are, which bulge inside. 

// Many, in man's first youth, sought out that glow, // But what they found, no one will ever know 

(Lovecraft 1930). 

Дискурсивна зумовленість референції засобами МЗЗС, як і у випадку з 

субстантивованим особовим займенником It у С. Кінга, знаходить подібну 

реалізацію й у тексті Г. Лавкрафта (див. приклад вище), тобто сприяє 

персоніфікації МЗЗС (the Thing).  

Спектр МЗЗС, ужитих абсолютно, у текстах дискурсу жахів англійською 

мовою включає в себе й інші лексичні одиниці, наприклад, іменник creature  

(You see them? You see them? You see the things that float and flop about you and through you 

every moment of your life? You see the creatures that form what men call the pure air and the 

blue sky? (Lovecraft 1920 a));  

або entity 

(Indescribable shapes both alive and otherwise were mixed in disgusting disarray, and close to 

every known thing were whole worlds of alien, unknown entities. It likewise seemed that all the 
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known things entered into the composition of other unknown things and vice versa (Lovecraft 

1920 a))  

для референції суб’єкта-джерела страху, що має форму або подобу до 

сформованого об’єкта, який сприймається як живий.  

Суб’єкт-джерело страху, що не має форми, може бути вербалізований МЗЗС 

stuff або shit. Як було зазначено вище, іменник загальної семантики stuff здійснює 

референцію речовинних суб’єктів або абстракцій і станів; іменник shit має чітко 

виражену негативну конотацію, що не характерна для МЗЗС у цілому: 1. Excrement. 

4. a. Something considered disgusting, of poor quality, foolish, or otherwise totally 

unacceptable. 6. Things; items. 9. Trouble or difficulty 

(http://www.thefreedictionary.com); також ця одиниця використовується як вигук для 

вираження здивування, злості, дуже великого незадоволення.  

Уривок тексту із твору С. Кінга та П. Страуба «Black House», де джерело 

страху вербалізоване лексемами stuff і shit, ілюструє актуалізацію комунікативного 

смислу «страх невідомого», що комбінується зі «страхом-відразою», який 

створюється відповідними атрибутами і вимагає добору такого елемента, що 

відбивав би не лише відсутність здатності до ідентифікації суб’єкта, а й негативну 

конотацію, яку він несе:  

Mouse begins to thrash on the couch. Sores on his face and upper body burst open and begin 

leaking. He screams with pain. The hand not holding the pencil goes to his face and paws at it 

ineffectually. Something inside Jack speaks up, then – speaks in a shining, imperative voice he 

remembers from his time on the road all those years ago. He supposes it's the voice of the 

Talisman, or whatever remains of it in his mind and soul. It doesn't want him to talk, it's trying 

to kill him before he can talk, it's in the black stuff, maybe it is the black stuff, you've got to get 

rid of it – Some things can only be done without the mind's prudish interference; when the work 

is nasty, instinct is often best. So it is without thinking that Jack reaches out, grasps the black 

slime oozing from Mouse's eyes between his fingers, and pulls. At first the stuff only stretches, 

as if made of rubber. At the same time Jack can feel it squirming and writhing in his grip, 

perhaps trying to pinch or bite him. Then it lets go with a twang sound. Jack throws the 

convulsing black tissue onto the floor with a cry. The stuff tries to slither beneath the couch – 

Jack sees this even as he wipes his hands on his shirt, frantic with revulsion. Doc slams his bag 

down on one piece. Beezer squashes the other with the heel of a motorcycle boot. It makes a 
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squittering sound. «What the fuck is that shit?» Doc asks. His voice, ordinarily husky, has gone 

up into a near-falsetto range. «What the fuck – » «Nothing from here,» Jack says <…>(King & 

Straub 2001, c. 511). 

Референційний ланцюжок МЗЗС цього уривку включає в себе й лексеми з 

конкретною семантикою something – it – stuff – slime – tissue – stuff – it – shit – 

nothing, що не додає конкретики референції, а лише, як ми вважаємо, є 

відповідником атрибутивних елементів референції (slime – 1. A thick, sticky, slippery 

substance (http://www.thefreedictionary.com); tissue – 5. Biology An aggregation of 

morphologically similar cells and associated intercellular matter acting together to 

perform one or more specific functions in an organism (Ibidem )). Що ж до останнього 

елемента ланцюжка, то займенник nothing, на нашу думку, у цьому разі не має 

дискурсивних референційних особливостей у процесі комунікації, і висловлення 

Nothing from here дорівнює Something I don’t know where from (Щось, я не знаю 

звідки). Дискурсивна зумовленість впливає й нa обсяг лакуни іменника загальної 

семантики stuff: суб’єкт-джерело страху – це активний зловмисний суб’єкт, тому 

цей іменник набуває властивостей здійснювати референцію живих істот, хоча й 

безформних, що йому не властиво згідно зі словниковим тлумаченням. 

 

Як проміжний висновок можна констатувати дискурсивно зумовлене 

вживання МЗЗС як універсальне, тобто таке, що не містить ознак відмінностей 

вираження комунікативного смислу «страх» у текстах двох лінгвокультур. 

Універсальним є не лише імпліцитно закладений смисл «щосьність» (потенційно 

неідентифіковане джерело страху) МЗЗС, а й граматичні умови його актуалізації – 

анафоричні й катафоричні референційні ланцюжки та абсолютне вживання. У 

перших двох випадках МЗЗС виконують прагматичну функцію коригування 

смислів (шляхом додавання атрибутів до референції або навпаки, узагальнюючи 

шляхом вербалізації частини від цілого); функції контейнера, що дає автору змогу 

вдаватися до уточнень і необмежених асоціативних порівнянь у процесі 

вербалізації джерела страху. Абсолютне вживання МЗЗС у текстах жахів реалізує 

такі функції: сигнальну (це тексти жахів), контейнера (заповнюється відповідно до 
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інтенцій автора), змісту (неідентифікований суб’єкт, незрозуміла ситуація та їхнє 

поєднання, суб’єкт, що стає визначеним), характеризувальну (актуалізує смисл 

«страх невідомого»), узагальнення (систематизує всі прояви джерела страху в 

комплексну референцію) і певною мірою номінативну. 

Універсальною рисою неконвенційних текстів жахів з неідентифікованим 

джерелом страху ввжаємо апріорне вираження смислу «страх невідомого» шляхом 

здійснення неідентифікувальної референції, ідентифікувальної референції-облуди 

та ідентифікувальної індивідуально-шизофренійної референції. Лакуни, що їх 

створює автор, інтенційно не заповнюються задля підтримання постійної напруги 

протягом тексту. 

Дискурсивна зумовленість смислів, що їх актуалізують МЗЗС, зумовлює 

низку відхилень від граматичної норми, як то кореляція щось – істота – воно; воно 

– психоістота, форма свідомості, надсвідома мисляча сутність // something – 

somebody, вживання займенників у номінативній функції та написання з великої 

літери, уживання неозначених займенників з граматичними показниками 

визначеності та інше (це, оте щось // the something).  

 

4.3. Тексти із неконвенційними суб’єкт-суб'єктними відношеннями 

«людина VS умовно ідентифіковане джерело»  

 

У пункті 3.1. наведені риси вигаданого світу в неконвенційних текстах жахів 

з огляду на його комунікативні й смислотвірні властивості. Серед іншого 

виокремлена специфіка заповнення онтологічних лакун, що утворюються в процесі 

пізнання вигаданого світу реципієнтом страху (і читачем, відповідно). 

Специфічність полягає в тому, що «нормальні» референційні зв’язки в процесі 

вербалізації суб’єкта-джерела страху потребують перегляду, а також у тому, що 

актуалізація комунікативного смислу «страх» відбувається за схемою 2 (суб'єкт – 

атрибути і дії – класифікація «страшний»). Під умовно ідентифікованим суб’єктом-

джерелом страху маємо на увазі такий суб’єкт, який номінований нейтральною 

лексичною одиницею, що не виявляє негативних конотацій та імплікацій в інших 
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дискурсах (та й у лексичній системі мови) і лише в обмеженому просторі 

вигаданого світу жахів окремого тексту стає носієм комунікативного смислу 

«страх», наприклад, хлопчик, monkey тощо. Через це потребують детального аналізу 

такі дослідницькі проблеми, що постали в процесі нашої роботи:  

 як саме рефренційно-смислова взаємодія зумовлює номінацію 

суб’єкта-джерела страху нейтральними лексемами; 

 як такий спосіб вербалізації джерела страху впливає на смислотворення 

й смислосприйняття дискурсу жахів. 

Слідування схемі 2, коли референція й називання суб’єкта-джерела страху 

передує обґрунтуванню його комунікативних особливостей (тобто класифікації 

«страшний»), дає змогу авторові залучати різноманітні атрибути й предикати, що 

уточнюють і доповнюють референцію згідно з авторськими інтенціями, тобто 

закладати такі імплікатури, які можуть бути виокремлені й дешифровані адресатом 

відповідно до смислу цілого тексту. Оскільки вигаданий світ дискурсу жахів 

забезпечує універсальна психологічна й специфічна соціокультурна база, то, якою 

б багатою не була фантазія автора чи витонченою його уява, він використовує сталі 

людські страхи. Тож можна твердити, що в неконвенційних текстах з умовно 

ідентифікованим джерелом страху відбувається регулярна експлуатація 

психологічних і соціокультурних засад вираження комунікативного смислу 

«страх», які були закладені в дискурс протягом історії розвитку людства; це також 

дає підстави обґрунтувати тезу про дискурсивну зумовленість текстів жахів. За 

нашими спостереженнями, умовно ідентифіковані суб’єкти-джерела страху можна 

поділити на три групи:  

 за ознаками привиду (будь-що індивідуально страхітливе й мотивоване 

суб’єктивним сприйняттям подій);  

 за ознаками монстра (будь-що, що має викривлені зовнішні (рідко 

моральні) риси);  

 за ознаками Антихриста (будь-що, що спокушає реципієнта до 

співпраці всупереч морально-етичним нормам). 
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Відповідно, у текстах із такими суб’єктами страху актуалізуються характерні 

варіації комунікативного смислу «страх», наприклад, «страх-покарання» у 

першому випадку, «страх-відраза» – у другому або «страх-кооперація» – у 

третьому. Слід наголосити на тому, що внаслідок різноманітних трансформацій й 

еклектики в розвитку дискурсу жахів загалом і текстів зокрема спостерігаємо 

змішування рис суб’єктів-джерел страху в межах окреслених типів з переважанням 

одного з них. 

Експлуатація комунікативних смислів, успадкованих із конвенційних текстів, 

регулярна, хоча, зрозуміло, зреалізована в сучасних неконвенційних текстах 

дискурсу жахів, вона має дещо трансформований характер – умовно 

ідентифіковане джерело страху може бути лише медіатором для комунікації з 

іншим джерелом, яке не має матеріального втілення з якихось причин, наприклад, 

смерті, що вказує на спорідненість із конвенційними текстами страхів про 

привидів. Наприклад, у тексті роману М. Кідрука «Зазирни в мої сни» суб’єкт-

джерело страху – син реципієнта страху. Це джерело страху – умовно 

ідентифіковане: воно вербалізоване лексемами хлопчак, малюк, Теодор, Тео, які 

мають нейтральну конотацію, але текст містить такі предикати й атрибути, що 

дають змогу здійснити остаточну референцію у світі жахів і змінюють 

неупереджене сприйняття реципієнтом на підозрілість, а потім і на страх.  

Наприклад, здивування батьків викликають істерики дитини:  

Протягом грудня Теодор тричі підхоплювався серед ночі, задихаючись від нелюдського 

верещання. Підхоплювався, не просинаючись (Кідрук 2016, с. 95);  

Малюк стояв біля шафи для одягу <…>. Ледь не притискаючись до стулки, він чимось 

водив по дзеркальній поверхні. <…> Хлопчак здригнувся, озирнувся та – присягаюся – 

вищирівся на мене. Незважаючи на темряву, я бачив, як недобрий сталевий вогник 

зблискує в його очах, а крізь стоншені, злісно викривлені губи проглядають вершечки 

зубів. <…> Шкряботіння урвалося, і щось випало з його рук. Наступної миті Теодор 

кинувся до вікна, зіщулився біля батареї та заверещав (Ibidem, с. 97).  

Подив поступається страху не за здоров’я дитини, а перед нею:  

Я розплющив очі й від несподіванки здригнувся. Просто наді мною – за лічені 

сантиметри від ліжка – стояв Теодор. Малюк фактично нависав над моєю головою. <…> 
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страх <…> раптово накрив мене знову. Спалахнувши вогником на денці живота, він 

повільно поповз до горла. <…> Коли я сперся на подушку, Теодор не відреагував. Він 

продовжував дивитися в точку, де знаходилася моя голова, поки я спав. <…> Очі були 

напівзаплющеними й нерухомими, нижня губа ледь відвисала. Тео спав. Чи ні? Руками та 

спиною прокотилася хвиля кусючого холоду. Шкіру обсипало пухирцями. Я не бачив ті 

пухирці в темряві, але від них шкіру стягнуло так, що здавалося, наче ті завбільшки з 

льодяні тороси в Антарктиді. <…> Я акуратно, не поспішаючи, помахав рукою перед 

обличчям Теодора. Нічого. Жодної реакції. Малюк скидався на воскову статую, покинуту 

скульптором біля мого ліжка. <…> Мені стало так холодно, що закортіло до туалету 

(Кідрук 2016, с. 45-46).  

Розуміння того, що малюк – це лише засіб комунікації з джерелом страху, 

приходить поступово із накопиченням предикатів, які вказують на «дорослість» дій 

малюка, наприклад:  

Вереск долинав з кімнати Теодора. Крик випорснув із дитячої раптово, не наростаючи, 

відразу на повну силу, без тихого рюмсання й кректання, що зазвичай передували 

пробудженню малого. Впродовж секунди, необхідної для того, щоб перетнути коридор, я 

думав, що хтось інший заходиться криком у кімнаті мого сина. Просто не міг 

усвідомити, що малюк, якому не виповнилося трьох років і який важить трохи більше 

ніж одинадцять кілограмів, здатен видавати такі страшні й розкотисті звуки. 

(Ibidem, с. 40);  

Це я надрукував [англійською мовою більш вдалий лексичний еквівалент у реченні – 

Я. С.] (Ibidem, с. 83);  

<…> малюк повернув до мене трохи замурзане личко й ніби ненароком поцікавився, хто 

такий Рей Купер. Доки я, розгубившись, екав і бекав, Тео повторив запитання. А потім 

додав, що мама переписувалася з Реєм Купером по комп’ютеру (Ibidem, с. 87).  

Атрибути, що супроводжують невиправдано «дорослі» дії суб’єкта-джерела 

страху підсилюють враження й умовно відносять цей суб’єкт до монстроподібних, 

актуалізуючи саме відтінок комунікативного смислу «страх-відраза», хоча 

водночас джерело страху має й атрибути одержимості, тобто підкорення 

Антихристу (за сюжетом дорослі спочатку вважають дитину хворою на епілепсію):  

Я бачив лиш обрис, у якому було важко вгадати сина. І цей обрис наступав, заганяючи 

мене в пітьму. Я більше не міг стримуватися. – Агов, Тео! Тео! ТЕОДОРЕ! Прокинься! 

Що з тобою? І тоді він відкрив очі. Хтось наче прокрутив очні яблука, поставивши 

райдужки на місце (Ibidem, с. 46);  
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Нарешті Теодор повільно повернув голову та подивився на мене через плече. І тут я 

похолов від страху. Зрозумів, що це не мій син, це не хлопчик узагалі, це щось … слизьке 

й драглисте, схоже не внутрішній орган, геть не призначене для огляду в сонячному 

світлі (Кідрук 2016, с. 120). 

Нарешті, страх остаточно стає основою суб’єкт-суб’єктних відношень і 

спонукає реципієнта страху до дій і розмірковувань щодо причин жахливих 

метаморфоз:  

Минуло два роки після операції перш ніж я почав здогадуватися, що Тео повернувся не 

сам. Щось учепилося в нього, коли він перебував там – по той бік лінії, яку більшість із 

нас перетина ліше одни раз. Упродовж тих тридцяти шести секунд щось схопило мого 

сина за руку та повернулося разом із ним (Ibidem, с. 31);  

Чи мій Тео – лише оболонка, а по-справжньому важливе те моторошне щось, що засіло 

в його голові? (Ibidem, с. 245).  

На цьому етапі текстотворення авторська інтенція полягає в ще більшому 

заглибленні в страх задля втаємничення причинно-наслідкових процесів, тож він 

застосовує один із вище описаних мовних засобів референції до 

неідентифікованого суб’єкта страху – використання неозначеного займенника щось 

або особового займенника воно: Одного разу, до того як Єва його розбудила, він 

кричав: «Воно в голові! Мамо, воно в мене в голові!» (Ibidem, с. 95), або вказівного 

те: <…> те, що вгніздилося в голову Тео (Ibidem, с. 119); <…> та химера, що 

вгніздилась у свідомість мого сина (Ibidem, с. 401-402).  

Подальша побудова тексту зумовлена залученням до суб’єкт-суб’єктних 

відношень іще одного джерела страху, яке ще не ідентифіковане, а точніше – 

розкриттям страхітливих обставин, що зумовили троїсте суб’єкт-суб’єктне 

зіткнення. Новий суб’єкт-джерело страху (воно) умовно ідентифікується за 

подібністю до привидів (антропоморфна примара) чи уявних друзів дітей 

(Аймонт), так само як і зумовлюються його дії (згадаймо цілеспрямованих 

привидів), що він їх виконує з метою попередження кримінальних вчинків 

наркодилерів: <…> за ноутом сидів Теодор. Він шукав – чи то пак щось 

примушувало його шукати – інформацію про агента Норвуда (Ibidem, с. 256). 

Пошуки ідентифікації розширюють референційний ланцюжок і звужують коло 
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суб’єктів референції: щось (абсолютна невизначеність) змінюється на хтось 

(невідомий живий суб’єкт, людина) (Біля шафи хтось стояв. Високий сіро-

коричневий силует чітко проступав на тлі кремових шафи та стін. Я розрізнив 

руки, ноги та розмите, втім, безперечно, людське обличчя (Кідрук 2016, с. 385)).  

Звичними для конвенційних текстів про привидів вважаємо лексеми типу 

силует, постать, тінь, а також вербалізацію невловимості рис та рухів: 

Коридором до малюка повільно наближалася висока постать. <…> Довга тінь повзла 

підлогою до Тео. <…> Як і раніше, злегка звужене донизу лице виглядало розмитим, 

голова нагадувала недбалий шарж, однак сновидіння все ж було достатньо чітким, 

щоби розгледіти рух його губів й підборіддя (Ibidem, с. 396-397).  

Іще вища міра ідентифікації дає змогу номінувати джерело страху лексемами 

чоловік, він (Реакція чоловіка здивувала. Він здригнувся й, закрутивши головою, 

почав озиратися <…> (Ibidem, с. 397)), створити портрет (чоловік із ромбом на 

щоці) і навіть остаточно назвати протоістоту іменем Матео Кампа. 

Зловмисність цілеспрямованих дій умовно ідентифікованого суб’єкта-

джерела страху також підкреслює створення суб’єкт-суб’єктних відношень подібно 

до конвенційних текстів про привидів, де джерело страху в нічний час у 

сновидіннях чи наяву виражає незадоволення перешкоджанням здійснення своєї 

місії:  

Перед ним [Тео], у проході між дзеркалом і ліжком, стримів високий чоловік, чіткий, як 

ніколи, зі страшно перекошеним обличчям. Він змахнув руками, а тоді заметався від 

вікна до столика під дзеркалом і назад, лишаючи по собі шлейф із чогось подібного до 

чорного піску. <…> Чоловік різко нахилився – тепер спотворене злістю обличчя 

заступило весь екран – і закричав. Роззявлений рот нагадував чорний пульсуючий 

колодязь (Ibidem, с. 398-399); 

Наступної миті обличчя на екрані відсахнулося, сірі очі звузились, а скривлені губи 

розчахнулися у крикові. Крик той, напевно, був нестерпно оглушливим. Щоки чоловіка 

засіпалися, лоб, як глибокі шрами, прорізали чорні зморшки, з шиї на підборіддя, щоки, 

аж до скронь поповз багрянець (Ibidem, с. 402).  

Більш агресивним стає і первинне джерело страху, умовно ідентифіковане 

реципієнтом, – хлопчик Тео:  
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<…> наступної миті Тео кинувся на мене. Щось додало йому сили, тож він легко 

дострибнув до грудей. Мене відкинуло до стіни. Істота, що годину тому була моїм 

сином, учепилася лівою рукою в мою сорочку, а ногами вперлася мені в живіт. <…> Тео 

шипів і виривався так, що я не втримав рівновагу й ми обоє повалилися на підлогу (Кідрук 

2016, с. 404-405);  

Уночі пошматував свою улюблену іграшку, а зранку розбудив мене, допитуючи, хто це 

зробив (Ibidem, с. 406).  

Врешті-решт цілеспрямовані дії умовно ідентифікованих джерел страху 

призводять до загибелі й реципієнта страху, і двох суб’єктів-джерел. 

На підставах референційно-смислової взаємодії імплікована монструозність в 

тексті оповідання С. Кінга «The Monkey», де суб’єкт-джерело страху – іграшкова 

мавпа, що має в сприйнятті реципієнтів страху (батька й сина) ознаки монстра, 

основна відразлива риса – це посмішка іграшки: The monkey glimmered up at him 

from his older son's hands, grinning its old familiar grin. The same grin that had 

haunted his nightmares as a child <…> (King 1987 a, c. 382). Для інших суб’єктів 

тексту, і для читача на початку тексту, ця риса комунікативно нейтральна (тобто 

здійснена ідентифікувальна індивідуально-шизофренійна референція).  

Побудова тексту навколо відразливих рис суб’єкта-джерела страху зумовлює 

розуміння пригнічених страхів дорослої людини, хоча й суб’єктивні дитячі страхи 

також мають своє відображення в тексті. В уяві реципієнта страху створюється світ 

власного сприйняття іграшки, що класифікує її як джерело страху за такими 

атрибутами:  

He hated the way it felt, that soft brown nappy fur, worn bald in spots. He hated its grin – that 

monkey grins just like a nigger, Uncle Will had said once, but it didn't grin like a nigger, or like 

anything human. Its grin was all teeth, and if you wound up the key, the lips would move, the 

teeth would seem to get bigger, to become vampire teeth, the lips would writhe and the cymbals 

would bang, stupid monkey, stupid clockwork monkey, stupid, stupid… <…> It grinned at him 

with its murky amber eyes, doll's eyes, filled with idiot glee, its brass cymbals poised as if to 

strike up a march for some black band from hell, and on the bottom the words MADE IN 

HONG KONG were stamped (Ibidem, c. 383);  

When he let the key go, the monkey began to clap its cymbals together and he could feel its body 

jerking, bend-and-jerk, bend and-jerk, as if it were live, it was alive, writhing in his hand like 
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some loathsome pygmy, and the vibration he felt through its balding brown fur was not that of 

turning cogs but the beating of its black and cindered heart (King 1987 a, c. 396).  

Очевидно, що «страх іншого» в цьому тексті – це страх дорослого перед 

іншими расами і народностями, людьми з обмеженими розумовими здібностями, а 

також дитячі страхи перед міфічними істотами й іграшками, які рухаються. 

Суб’єктивно страхітлива дія джерела страху – робота заводного механізму, 

що вводить у дію рухи іграшкової мавпи й вона б’є в цимбали: тобто основний 

світопороджувальний предикат у тексті жахів – to bang, to beat cymbals (також у 

варіанті імітувального звук цимбал jang – слова, що не зафіксовано в словниках 

англійської мови, а асоціюється з азійськими власними назвами). В уявленні 

реципієнта страху він віщує смерть когось із близьких або власну смерть; це 

пояснення маленьким хлопчиком низки нещасних випадків, які спіткали його 

знайомих і близьких та вразили психіку дитини:  

Jang-jang-jang-jang, who's dead? <…> But ... it had come back. Slowly, Hal covered the well 

again, as he had on that day, and in his ears he heard the phantom echo of the monkey's cymbals: 

Jang-jang-jang-jang, who's dead, Hal? Is it Terry? Dennis? Is it Petey, Hal? He's your 

favorite, isn 't he? Is it him? Jang-jang-jang <…> (Ibidem, c. 387-388).  

Здатність іграшки рухатися, звучати спричинила суб’єктивне уявлення про 

неї як про живого суб’єкта, тому суб’єкт-суб’єктні відношення актуалізовано в 

тексті предикатами мовлення в процесі уявних діалогів суб’єкта й джерела страху: 

Hal stood staring at it, fists bunched, heart pounding. It grinned saucily back at him, the sun a 

burning pinpoint in one glass eye. Kick me all you want, it seemed to tell him. I'm nothing but 

cogs and clockwork and a worm-gear or two, kick me all you feel like (Ibidem, c. 394);  

It had escaped from the suitcase and now stood on the windowsill, grinning at him. Thought you 

got rid of me, didn't you? But you've thought that before, haven't you? Yes, he thought sickly. 

Yes, I have (Ibidem, c. 397); 

фізичної перцепції, що викликає огиду:  

«You had it in bed with you. <…> He said you looked like a baby with a teddy bear.» Hal looked 

at the monkey. His mouth was too dry to swallow. He'd had it in bed with him? In bed! That 

loathsome fur against his cheek, maybe against his mouth, those glass eyes staring into his 

sleeping face, those grinning teeth near his neck? Dear God (Ibidem, c. 398).  



340 

Як бачимо, предикати, що допомагають здійснити референцію джерела 

страху, позначають дії, які не можна вважати агресивними або такими, що можуть 

завдати шкоди реципієнту, тому потрактування суб’єкта як страхітливого лежить 

виключно у сфері індивідуально-суб’єктивних страхів, які переслідують реципієнта 

з дитинства. Це дає підстави стверджувати можливість експлуатації 

соціокультурних засад страху внаслідок минулих неомовлених травм, тобто 

привнесення в текст елементів референції привиду («страх-попередження») або 

Антихриста («страх-кооперація»). Відповідно, страх перед іграшковою мавпою 

базується не лише на її відразливій зовнішності, а й на її всюдипроникності та 

уявному переслідуванні реципієнта (за сюжетом реципієнт намагається позбутися її 

кілька разів, а вона знову з’яляється невідомим чином). 

Умовна ідентифікація джерел страху в неконвенційних текстах жахів також 

знаходить своє вираження в оперті на ознаки суб’єкт-суб’єктних відношень 

спокусника й жертви, Антихриста й людини. Це можуть бути тексти соціально-

історичної спрямованості або з відвертим сексуальним підтекстом. 

Експлуатація страху перед минулим і його повторення в сучасному для 

реципієнта вигаданому світі актуалізує комунікативний смисл «страх» у текстах 

соціально-історичної спрямованості. На соціокультурних чинниках, що впливають 

на формування різних дискурсів, почали наголошувати наприкінці ХХ століття, 

коли сформувалося поняття «постколоніальний дискурс» і стали з’являтися перші 

спроби простежити наслідування історичної травми з покоління в покоління («the 

intergenerational transference of a trauma» в оригінальних термінах англомовних 

дослідників). Як зазначав С. Кару, такий підхід дає змогу залучати психоаналітичні 

й антропологічні розвідки, адже «становить новий модус читання й слухання, який 

чітко й невблаганно вимагає як мови вербалізації травми, так і замовчування її 

німого повторення у стражданнях» (Caruth 1996, с. 9). Травматичні наративи дають 

широкий спектр спогадів про минулі події та їхні наслідки, фіксують колективні 

травми (домінування іншої нації, страждання під час війн, винищення, втрата 

ідентичності та інше) й уводять у життя новий тип романів – постколоніальні й 
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посттоталітарні, які мають нові методи написання та вимагають нових шляхів 

прочитання (Гундорова 2015).  

Ці твори, що виникли в англійському та українському мовному середовищі й 

побудовані навколо неконвенційних суб’єкт-суб’єктних відношень реципієнта 

страху й умовно ідентифікованого джерела, яке імпліцитно або явно 

ототожнюється з Антихристом, об’єднує повчальний характер: більшою чи 

меншою мірою вони спрямовані на повчання й попередження асоціальної 

поведінки читача (Винничук 1990; Шевчук 1990), а також слугують для передачі 

історичної пам’яті національної або соціальної групи людей. Серед травм, 

відображених у текстах цих творів, учені (А. Боком, Т. Гундорова, Дж. Деріда, 

М. Павлишин, Ф. Фанон, Дж. Уїтлок) (Baukom 2005; Гундорова 2015; Derrida 1994; 

Павлишин 2013; Fanon 2004; Whitlock 2015) виокремлюють історичні чинники 

формування нації чи державності, релігійні аспекти їхнього становлення: перехід 

від феодальної до капіталістичної системи державного устрою; обмеженість і 

відсутність мобільності соціальних класів, важливість класової ідентичності та 

катастрофічність невідповідності їй; імперськість Великої Британії, опозиція 

Британії колоніальним територіям і віддаленим Шотландії та Ірландії; 

протистояння католицизму й англіканської церкви. Відповідно, можемо провести 

паралель з українською колоніальною історією і війнами із загарбниками різних 

частин України, протистоянням християнства і язичництва, православ’я і 

неправослав’я.  

Расова й національна упередженість характеризують обидві культури. 

Психологічне підґрунтя страхів, викликаних цими історичними травмами, 

зрозуміле, адже за будь-якої із них людині загрожувала соціальна катастрофа, що 

потенційно несла погіршення рівня життя й ризик біологічної смерті через голод, 

катування і вбивство. У текстах із умовно ідентифікованим суб’єктом-джерелом 

страху, який уособлює соціально-історичну травму й ототожнюється з 

Антихристом, референція ґрунтується на онтологічній опозиції британськість-

небританськість і, відповідно, українськість-неукраїнськість, або ширше – на 

расовому протиставленні. Тобто суб’єкт-джерело страху в цьому типі текстів жахів 
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маркований атрибутами, що в широкому соціально-історичному контексті і в 

межах дискурсу жахів мають конотацію страху і виконують відповідну 

текстотвірну функцію, здійснюючи ідентифікувальну референцію-уособлення. 

Основні відтінки комунікативного смислу в цих текстах – «страх іншого» й «страх 

Божий», що поєднуються з відтінками «страх-попередження», «страх-ненависть», 

«страх-зневага», «страх-протистояння», «страх-покарання», «страх насилля» 

«страх-кооперація», де останній актуалізується лише за умови вираження «страху 

Божого» (детальніше про це див. Сазонова 2015 а; 2018 а). 

Тексти з умовно ідентифікованим джерелом страху, чия класифікованість 

умотивована історичними неомовленими травмами, з’являються в Україні у ХVIII-

ХІХ століттях і мають виховну мету – показати, що будь-які стосунки з 

представниками агресора руйнівні для національної чи релігійної ідентичності 

місцевого жителя (зазвичай дівчини, яку спокушає іноземець):  

Першим влетів на подвір’я степовий кінь з козаком – молодша сестра зиркнула на 

смагляве обличчя, червоний шлик – і серце їй забилося, а рум’янець розквітнув на щоках. За 

ним влетів мурза татарський на тонкостаннім бахматі, що низько над землею 

стелився. Середня сестра подивилася на чорні очі, на кожух зі сріблястої вовни – і 

опустила очі додолу. Вслід за ними лях об’явився на спіненім скакуні, що аж дибки 

ставав. Старша глянула на пишно оздоблену зброю і на шапку з павиним пір’ям, а відчула, 

що на такого витязя всеньке життя потайки сподівалася (Чайковський 2014, с. 150);  

Не поганий вітер повіяв, і не лихе око зиркнуло, і не чаклуни зурочили її: у Киеві, 

наповненому тоді ляхами, був один, на ім’я Казимир Чепка. Ставний тілом і гарний з 

лиця, багатий і славного роду, Казимир вів життя молодецьке: пив вино угорське із 

друзями, на шаблях стинався за гонор, вибивав краков’як і мазурку з красунями. <…> 

Хтозна, що на душі в іновірця, в католика? А мо’ ще й таке трапитися <…>, що у 

личині польського пана з’являвся тобі лихий спокусник (Сомів 2014, с. 133-134).  

Переживання історичних травм виробило в українцях несприйняття утиску з 

боку влади та її представників і зневагу до опортуністів, що вплинуло на 

вербалізацію суб’єкта-джерела страху в неконвенційних текстах (Знає Танський, 

кому й казати такі речі. Обидва брати – перехрещені татари, а Скарбовський – 

недоляшок (Александрович 2014, с. 358)), додаючи суб’єктивної негативної оцінки 

зрадникам, конформістам і колаборантам. Така мовно-комунікативна стратегія дає 
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змогу знизити статус суб’єкта, зробити його менш страхітливим, актуалізуючи 

відтінок «страх-зневага». 

Сучасні неконвенційні тексти дискурсу жахів вербалізують суб’єкт-джерело 

страху, актуалізуючи не лише посттоталітарну, а й контрідеологічну опозицію 

джерелу страху, як це, наприклад, здійснює Г. Пагутяк у романі «Слуга з 

Добромиля», що починається ототожненням представників більшовицької влади й 

Антихриста:  

Пізнали небезпеку спершу із Заходу, коли вступили до Польщі, а тепер зі Сходу, про який 

мало що чули, й не зичили собі ані мобілізації, ані конфіскації, ані безчестя дівок і 

молодиць, бо від діда-прадіда добре знали, чим обертається для простих людей війна. За 

два місяці при більшовиках зрозуміли, що сам Антихрист ступив у їхні Бескиди (Пагутяк 

2012, с. 5).  

Ідентифікувальна міфологійна референція здійснюється шляхом надавання 

людських рис Антихристу: він виглядає як людина  

(Солдати зіскакували з борту, брязкаючи зброєю і казанками. Деякі посунули відразу до 

церкви і стали на порозі. Були подібні на людей <…>; їх звуть енкаведистами, хоч 

насправді то слуги Антихриста (Ibidem, с. 6-7);  

він говорить російською (Не положено! Скоро вас всех отсюда увезут. <…> 

Военная тайна (Ibidem, с. 7); але це представник ворожого соціального прошарку, 

адже він поводиться як нехристиянин:  

<…> Антихрист палить церкви, котрі дерев’яні, а й з кам’яних робить вертепи, стайні 

(Ibidem, с. 5);  

[солдати] виносять [із монастиря] образи, свічники, книги, а рушники зривають і кидають 

собі під ноги <…> (Ibidem, с.7);  

[Антихристу] йому хочеться садовити [людей] на палю, розпанахувати їм черева, 

виривати серце й печінку, пити ще теплу кров із золотої чаші, садженої дорогим 

камінням (Ibidem, с. 12);  

[лейтенант] не мав часу заглядати в ті смердючі книжки [релігійна література], що 

розсипались від старості. Його відтручувала від них чистота радянського офіцера, як від 

зарази, або як опира відтручує дванадцять разів свячена пшениця (Ibidem, с. 13);  

він почувається «не вдома» в Україні: 

Лейтентант, який командував невеликим загоном осквернителів Лаврівської святині, 

став на сходах і довго дивився на гори, оповиті туманом. <…> Був сам із степу, мав у 
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жилах трохи татарської крові, і в нього з’явилося, як кажуть французи, дежа вю: гори, 

які не вдасться завоювати, зрівняти із землею, а не тільки випалити дотла ліси, щоб там 

ніхто не міг сховатися. Як і його предки, він вважав основою військового мистецтва – 

жорстокість і терор. <…> Його плоть розчинялась у чужому пейзажі й слабла без 

поживи (Пагутяк 2012, с. 11-12);  

але не знає, де його дім, його пращури (лейтенант не знав навіть свого батька, не 

те, що діда або прадіда (Ibidem, с. 14)).  

Імплікована тотожність референції, що її здійснюють апелятиви / оніми 

більшовики – солдати – енкаведисти – татари = слуги Антихриста – Антихрист, 

вимагає, насамперед, спільного культурно-історичного й ідеологічного підґрунтя 

автора й читача, адже для того, хто не засуджує більшовизм або нічого не знає про 

цей період в історії України, відновлення змісту імплікації неможливе, а 

комунікація буде викривлена. Атрибути й предикати дій, що супроводжують 

джерело страху у вигаданому світі, ускладненому історичними й ідеологічними 

важелями, мають вторинне значення. 

На таких самих засадах побудовані й англомовні тексти, у яких джерело 

страху може бути номіноване лексемою-назвою національності або місця 

походження, що доповнена суб’єктивною оцінкою в контексті (in the days when the 

Scots made their raids terrible as far south as this (Gaskell 1856); They are a queer set, 

these New Englanders, <…> They are rare chaps for praying; down on their knees at 

every turn of their life (Ibidem ); The devil is painted, it hath been said so from old times; 

and are not these Indians painted, even like unto their father? (Ibidem)), або в яких 

джерело страху оточене речами іноземного походження й нав’язує їхнє 

використання носію автентичної культури: 

And by degrees this foreign gentleman got such a hold over the old lord, that nothing would 

serve him but that he must come every year; and it was he that had the great organ brought 

from Holland, and built up in the hall, where it stood now. He taught the old lord to play on it 

(Ibidem).  

В англомовних текстах жахів небританськість може підсилюватися расовою 

відмінністю: 
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What should make you distrust the Indian woman? – <…> you know, her look and colour were 

strange to me when first I came; and she is not a christened woman; and they tell stories of 

Indian wizards; and I know not what the mixtures are which she is sometimes stirring over the 

fire, nor the meaning of the strange chants she sings to herself (Gaskell 1856). 

Наведений приклад переконливо ілюструє явище заперечення як необхідний 

елемент вербалізації й текстового функціонування умовно ідентифікованого 

суб’єкта-джерела страху в процесі вираження комунікативного смислу «страх 

іншого».  

В англійських текстах жахів умовно ідентифіковані суб’єкти-джерела страху 

мають відразливу зовнішність: портрет у цьому разі підкреслює неохайність 

людини (<…>she looked as if she had been scorched in the flames of hell, so brown, 

and scared, and fierce a creature did she seem (Ibidem)), божевільну поведінку  

(She had got into the habit of perpetually talking to herself; nay, more, answering herself 

(Ibidem );  

This strange child seemed to be tossed about by varying moods: to-day she was caressing and 

communicative, to-morrow she might be deceitful, mocking, and so indifferent to the pain or 

sorrows of others that you could call her almost inhuman (Ibidem))  

або описує епілептичний напад  

(In the midst of the prayer, Hester Tappau, the younger girl, fell into convulsions; fit after fit 

came on, and her screams mingled with the shrieks and cries of the assembled congregation 

(Ibidem)).  

На нашу думку, атрибути джерела страху як хворого на епілепсію не 

виражають відтінок комунікативного смислу «страх хвороби», а слугують саме 

його маркуванню як одержимого дияволом, що закріплено в європейській 

християноцентричній традиції і не тільки (згадаймо какодемономанію). Суб’єкти-

джерела страху набувають і соціального несхвалення і, якщо й не називаються, то 

порівнюються, наприклад, з відьмами (<…>she was unconsciously earning to herself 

the dreadful reputation of a witch (Ibidem). Суб’єкт-джерело страху можна впізнати 

також за нехарактерною поведінкою, а саме – неабиякими фізичними здібностями, 

які також відповідають християнським уявленням про одержимість: здатністю 

пересуватися повітрям 
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(<…>they [дівчата] would fly like geese, and be carried with an incredible swiftness, having 

but just their toes now and then upon the ground, sometimes not once in twenty feet, and their 

arms waved like those of a bird (Gaskell 1856)),  

звірячою манерою видавати звуки (<…>they would bark like dogs and purr like cats 

<…> (Ibidem)), а також за відразою до всього, що асоціюється з британськістю та 

належністю до протестантизму (She could read Popish books well enough, while both 

sight and speech seemed to fail her when I gave her the Assembly’s Catechism 

(Ibidem)).  

У неконвенційних англійських текстах жахів, як і в українських, суб’єкти-

джерела страху виконують дії, які потенційно загрожують національній і релігійній 

самоідентифікації нащадків  

(<…>many and many a time, when Lord Furnivall was thinking of nothing but his fine organ, 

and his finer music, the dark foreigner was walking abroad in the woods with one of the young 

ladies; now Miss Maude, and then Miss Grace; His family had kept to the old faith, and were 

staunch Roman Catholics, esteeming it even a sin to marry any one of Protestant descent, 

however willing he or she might have been to embrace the Roman religion. <…> he had fallen 

in love with an Irish beauty, a Miss Byrne, as zealous for her religion and for the Stuarts as 

himself. <…> The sins of the fathers shall be visited upon the children (Ibidem)),  

що дає авторові змогу виразити відтінок «страх-покарання».  

В англійських текстах жахів суб’єкти-джерела страху мають виняткову владу 

над іншими людьми, наприклад, своїми господарями 

(They [mother and daughter] had great influence over her, and, through her, over her husband. 

But other servants were afraid of them, as being in secret the ruling spirits of the household; it 

was that Bridget could exert such despotic power; her «magic of a superior mind» (Ibidem))  

або пересічними людьми  

(You shall live to see the creature you love best, and who alone loves you – ay, a human 

creature, but as innocent and fond as my poor, dead darling – you shall see this creature, for 

whom death would be too happy, become a terror and a loathing to all, for this blood’s sake 

(Ibidem)).  

У таких суб’єкт-суб’єктних відношеннях також виражається відтінок 

комунікативного смислу «страх-кооперація», коли реципієнт страху свідомо або ні 

стає помічником чи інструментом зловмисних дій джерела страху.  
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Відтінок смислу «страх-кооперація» і «страх покарання» виразно 

актуалізується, наприклад, у тексті оповідання Х. Елісона «The Whimper of 

Whipped Dogs», де замальовується страх маленької людини у великому місті – 

«жорстока фантазія про щоденне життя у великому місті з мораллю, яка 

притаманна суспільству, що спирається на мізерність людини, виражену в бруді, 

пригніченні, хворобах та перенаселеності території» (dystopian moral – за 

літературною класифікацією) (Ellison 1987, с. 118). Базовий комунікативний смисл 

«страх» актуалізується в цьому тексті у відтінку «страх Божий» в осучаснений 

спосіб – людина-реципієнт страху протиставлена новому Богові сучасності – 

великому місту зі своїми законами, яким потрібно підкоритися, інакше неминуча 

смерть:  

You can't live in this city and survive unless you have protection … you can 't live this way, like 

rats driven mad, without making the time right for some godforsaken other kind of thing to be 

born … you can't do it without calling up some kind of awful … God! A new God, an ancient 

God come again with the eyes and hunger of a child, a deranged blood God of fog and street 

violence. A God who needed worshippers and offered the choices of death as a victim or life as 

an eternal witness to the deaths of other chosen victims. A God to fit the times, a God of streets 

and people (Ibidem, с. 129).  

Кооперація, якої вимагає джерело страху, вербалізована предикатом to 

respond (The city responded to her overtures) та іншими, що омовлюють зловмисні 

дії, які спрямовані на переконування реципієнта, змушуючи його до співпраці:  

She stepped off the curb and a car came sliding through the red and splashed her. «Hey!» she 

yelled. «Eat shit, sister!» the driver yelled back, turning the corner (Ibidem, с.127);  

A well-dressed man with an attache case thrust the handle of his umbrella up between her legs 

from the rear. She gasped and dropped her case. The city responded and responded and 

responded. Her overtures altered quickly (Ibidem, с. 127);  

He [невідомий грабіжник] came for her, arms hanging casually at his sides. <…> Then he had 

a hand around her neck and he pulled her backward. <…> He trapped her in the corner 

between the closet and the bureau and kicked her. <…> Then he reached down with both hands 

and pulled her erect by her hair. He slammed her head against the wall (Ibidem, с. 128).  

Так у тексті здійснюється комплексна референція умовно ідентифікованого 

джерела страху, яке впливає на реципієнта в безліч способів у безлічі облич. 
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Візуалізація божества, якому підкорюється життя в місті, також сприяє 

переконуванню реципієнта вступити до кооперації, адже його всемогутність, 

страхітливість і велич – це ті атрибути, що допомагають актуалізації смислу «страх 

Божий», наприклад:  

But the fog was unnatural, thick and gray and filled with tiny scintillas of light. She stared at it, 

rising up in the empty space of the courtyard. Bach in the cathedral, stardust in a vacuum 

chamber. Beth saw eyes. There, up there, at the ninth floor and higher, two great eyes, as surely 

as night and the moon, there were eyes. And – a face? Was that a face, could she be sure, was 

she imagining it ... a face? In the roiling vapors of chill fog something lived, something 

brooding and patient and utterly malevolent had been summoned up to witness what was 

happening down there in the flower bed. Beth tried to look away, but could not. The eyes, those 

primal burning eyes, filled with an abysmal antiquity yet frighteningly bright and anxious like 

the eyes of a child; eyes filled with tomb depths, ancient and new, chasm-filled, burning, 

gigantic and deep as an abyss, holding her, compelling her. The shadow play was being staged 

not only for the tenants in their windows, watching and drinking of the scene, but for some other. 

Not on frigid tundra or waste moors, not in subterranean caverns or on some faraway world 

circling a dying sun, but here, in the city, here the eyes of that other watched (Ibidem, с. 120).  

У наведеному уривку тексту референція божества міста вербалізована 

мовними засобами, що експлуатують раніше закладені засади вираження джерел 

страху в конвенційних текстах жахів про привидів (поява у вигляді туману або 

флюорисцентного випаровування, часткова візуалізація через очі), і займенниками 

(something, other), які уможливлюють референцію до неідентифікованого джерела 

страху в неконвенційних текстах. У поєднанні з атрибутами типу primal, filled with 

an abysmal antiquity, filled with tomb depths, ancient and new, chasm-filled, burning, 

gigantic and deep as an abyss референція невідомого суб’єкта доповнюється 

смислом «Божий», а такі атрибути, як brooding, utterly malevolent, frighteningly 

bright додають змісту зловмисності референції невідомого божества. Авторська 

інтенція у вираженні комунікативного смислу «страх Божий» утілюється також і в 

референції, здійсненій номінативними реченнями: Bach in the cathedral, stardust in a 

vacuum chamber (Ibidem, с. 120). 

Божество міста – новітнє джерело страху, тому референт частково має 

атрибути дитини (anxious like the eyes of a child; But she was locked with those 
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smoldering eyes, overcome with the feeling that they were childlike, though she knew 

they were incalculably ancient (Ellison 1987, с. 121)), а частково – звіра (And the form 

took firmer shape. Enormous paws with claws and shapes that no animal she had ever 

seen had ever possessed <…> (Ibidem, с. 130)). Тож суб’єкт-джерело страху, що 

втілює смисл «страх Божий» у цьому тексті, – багатоликий (комплексна 

референція), складений із протиріч (і новий, і давній; і дитина, і звір, і невідомо 

хто), схиляє до кооперації й підкорення (він терплячий і зловмисний).  

Як наслідок суб’єкт-суб’єктних відношень, реципієнт страху підкорюється, 

коли змушений вибирати між смертю й наверненням до нової релігії міста:  

She knew she had to call out, to make appeal, to try and win the approbation of that God. I can't 

… save me! (Ibidem, с. 129);  

«Him! Take him! Not me! I'm yours, I love you, I'm yours! Take him, not me, please not me, 

take him, take him, I'm yours!» And the black man was suddenly lifted away, wrenched off her, 

and off the balcony, whirled straight up into the fog-thick air in the courtyard, as Beth sank to 

her knees on the ruined flower boxes (Ibidem, с. 130);  

Nothing in the city could do her any further evil, because she had made the only choice. <…> 

Now she was taken to the bosom of her God (Ibidem, с. 130). 

Обравши нову релігію, реципієнт стає частиною тих суб’єктів (третя сторона 

суб’єкт-суб’єктних відношень), що вже ведуть цей спосіб життя, вони номіновані 

survivors at any cost: вони не втручаються у справи божества (not that they had been 

frozen with horror; not that they didn’t want to get involved; not that they were inured to 

death by years of television slaughter), вони стали такими, що не бояться (At last she 

was unafraid, and it was so good, so very good not to be afraid (Ibidem, с. 131)), вони 

стали розділяти уподобання, відповідно до нової релігії (They were worshippers at a 

black mass the city had demanded be staged; not once, but a thousand times a day in this 

insane asylum of steel and stone (Ibidem, с. 130)), але ці референти вже не 

особистості, а частина покірної людської маси, що разом зі страхом втратила 

індивідуальність, опинившись у полоні тваринних інстинктів: 

<…> she looked up and around at the windows of darkness where the others still stood even as 

she had stood – and somehow she could see their faces, bruisepurple with the dim light from the 

mercury lamps, and there was a universal sameness to their expressions. The women stood with 

their nails biting into the upper arms of their men, their tongues edging from the coners of their 
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mouths; the men were wild-eyed and smiling. They all looked as though they were at cock fights. 

Breathing deeply. Drawing some sustenance from the grisly scene below. An exhalation of sound, 

deep, deep, as though from caverns beneath the earth. Flesh pale and moist (Ellison 1987, 

с. 120). 

Тексти другого типу, зі спокусником, утіленням Антихриста, відрізняються 

вербалізацією суб’єкта-джерела страху, адже він / вона повинні бути водночас і 

страхітливими, і сексуально привабливими. Наприклад, у тому ж таки тексті 

Х. Елісона «The Whimper of Whipped Dogs» референція одного з джерел страху, Рея 

Глісона, вербалізована лексичними одиницями позитивної конотації – young man, a 

nice laugh, an editor at a religious book publisher. Але з самого початку суб’єкт-

суб’єктних відношень він діє нав’язливо (stopped the elevator; hold her wrist tighter 

than necessary), переходячи до відвертого насилля (grabbed her breast; he grabbed 

her by the shoulder, forced her to lie down again). Слідування схемі 2 допомагає 

апостеріорно актуалізувати відтінок комунікативного смислу «страх насилля»:  

I'm like this because I'm a New Yorker, baby. Because I live in this fucking city every day. <…> 

what I really want to do is toss the stupid psalm-suckers out the thirty-seventh-floor window 

and listen to them quote chapter – and – worse all the way down. Because I've lived in this great 

big snapping dog of a city all my life and I'm mad as a mudfly, for chrissakes! (Ibidem, с. 125). 

Варто наголосити, що комунікативний смисл «страх насилля» актуалізується 

в текстах сучасного періоду англомовного дискурсу жахів, супроводжуючи інші 

варіації, як у наведеному тексті, або домінуючи, як у текстах із суб’єктом-

джерелом страху маніакального характеру, наприклад, у «An Evil Mind» 

К. Картера, «Dread» К. Баркера та багатьох інших, які відносять все ж таки до 

текстів із суб’єктом-джерелом страху «психологічним монстром» (Hartwell 1987, 

с. 339), що має викривлені уявлення про мораль. У текстах із єдиним 

актуалізованим смислом «страх насилля» референція суб’єкта-джерела страху 

здійснюється виключно предикатами, що передають фізичне й морально-

психологічне знущання над реципієнтом, насилля над особистістю й фізичне 

насилля. 

Український дискурс жахів також має приклади актуалізації комунікативного 

смислу «страх насилля», і зловмисна спокуса до кооперації в неконвенційних 
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текстах із умовно ідентифікованим джерелом страху може носити еротичний 

характер. Наприклад, у тексті В. Шкляра «Кров кажана» референт спокусника й 

зловмисного джерела страху – отець Серафим, охарактеризований далекими від 

священнослужителя атрибутами (бездоганно скроєний чолов’яга у синіх потертих 

джинсах і чорній шкірянці (Шкляр 2003, c. 8)) й предикатами (був майором 

російської армії; воював у гарячих точках; встиг закінчити біблійні курси у місті 

Курську, а водночас і астрологічну школу Павла Глоби (Ibidem, c. 9); Він лікував 

мене накладанням губ, і невдовзі я відчула в собі дивовижну наповненість – не 

тяжку й нудотну, яку знала раніше, а ту природну повноту власного тіла, що 

живиться хвилюванням здорової крови (Ibidem, c. 148)), номінований лексемами 

патріарх київський, владикавказький, карабас-барабаський чи, перепрошую ґречно, 

карабахський і грозненський (Ibidem, c. 106), підозрюється у вбивстві, а крім того, 

має дитину з фізичними вадами (<…> воно зовсім дике. Ще й атавізм у нього: 

хвостик на куприку. І майже не говорить. Питають у нього, як звуть, каже: 

«Нікуб» (Ibidem, с. 217)).  

Стосунки суб’єкта-джерела страху спокусника із реципієнтом страху завжди 

призводять до смерті когось із його оточення або самого реципієнта, як це 

відображено у творі В. Винничука «День ангела». Суб’єкт-суб’єктні відношення в 

цьому тексті – секс, але належність твору до дискурсу жахів визначається 

внаслідок переосмислення причинно-наслідкових чинників цих відношень. 

Суб’єкт-реципієнт страху має певну особливість, а саме – дар передбачення:  

<…> дарунок сил темних і злих. Вони спочатку обдаровують людину різними 

чудодійниим здібностями, дають їй силу передбачення, але не задарма. Мине час, і він 

почне втручатися у твоє життя, змусить тебе підкоритися його волі (Винничук 

2015, с. 121).  

Така настанова скеровує розвиток сюжетної канви тексту в напрямі 

актуалізації смислу «страх-кооперація», хоча реципієнт свідомо хотів би уникнути 

цього впливу (відпочити, мати секс), що йому радить інший суб’єкт – доктор, який 

у непрямий спосіб також пов’язаний із суб’єктом-джерелом страху: кава, якою він 

пригостив Грушкевича (реципієнта), дивна на смак (Грушкевич надпив кави, і смак 
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її видався йому дивним. Була солонувата й тягуча. Наче кров (Винничук 2015, 

с. 123)), хоча його поради цілком відверті (Не підкорятись йому. Не виявляй нікому 

своїх здібностей, не використовуй їх ні для себе самого, ні для когось. (Ibidem, 

с. 122)). Суб’єкт-суб’єктні відношення, що мають під собою основу Людина VS 

Антихрист починають вибудовуватися, коли дії реципієнта відбуваються врозріз із 

християнськими моральними нормами – він починає звертати особливу увагу на 

секретарку (Як так вийшло, що я ніколи до неї не залицявся?(Ibidem, с. 124)).  

Так новий суб’єкт (секретарка) набуває атрибутів спокусника; референція до 

цього суб’єкта інтенційно спирається на атрибути, що характеризують його як 

легкодоступну жінку (секретарка Вірунька; дурне теля; пишний задочок; рожеве 

поросяче личко з маленькими наквацяними очками; перетвориться на пухку 

розморену льоху). Вербалізована відповідними предикатами активність суб’єкта 

додає іще більше підстав для віднесення його до потенційно пристрасних, адже він 

спрямовує суб’єкт-суб’єктні відношення в бажане русло (<…> секретарка не раз 

його зачіпала, робила очка, закопилювала губки і при кожній нагоді наставляла 

свою фантастичну дупенцію (Ibidem, с. 125); Ще за дверими встигла засвітити на 

своєму пухкому личку привітну посмішку і тепер, сяюча й піднесена, виповнила 

кабінет неймовірною радістю існування (Ibidem, с. 126)).  

Слід нагадати, що цей текст – неконвенційний: який суб’єкт стане джерелом 

страху, яким саме чином він себе виявить, як будуть вибудовані страхітливі 

суб’єкт-суб’єктні відношення – це все належить до компетенції автора. До певного 

часу в тексті реципієнт страху відчуває недобре: 

Натомість чув незбагненний приплив тривоги, що стискав йому серце і викликав піт на 

чолі. Передчуття якоїсь неприємної події гнітило його й наповнювало страхом. Але кого 

він мав боятися? Цього дивака-сажотруса? Чи самого себе? (Ibidem, с. 125).  

Його уваги домагається іще один суб’єкт – неідентифікована істота, що 

схожа чи то на птаха, чи то на сажотруса.  

На перший погляд, це класичний суб’єкт-джерело страху з конвенційних 

текстів тому, що він наділений усіма атрибутами й предикатами, властивими 

чортові (маленька чорна постать, що бігла мокрими осінніми дахами, смішно 
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підстрибуючи і розмахуючи руками; сумнівно, аби людина здатна була так собі 

легенько скакати по дахах; птах якийсь чудний – він змахував надміру довгими 

крилами, мовби намагався злетіти, але не злітав, якась сила прикувала його до тієї 

труби і не пускала; одяг мав чорний і нагадував крука; невідомий робив йому якісь 

знаки; підстрибує, пригинається, випростовується, махає руками-крилами), і цей 

суб’єкт має якусь інтенцію, але не може донести її до реципієнта страху: 

Він стояв тепер на комині не так уже й далеко, щоб не побачити нарешті його 

неприродно білого і пожмаканого, мов папір, обличчя. Нічого на цьому обличчі не було, 

крім сміху. З кого сміявся цей ідіот? З нього? Невже він бачить усе, що відбувається в 

кабінеті? Ось він випрямляє свою довжелезну руку і вказує пальцем. На що? (Винничук 

2015, с. 128);  

Сажотрус із білим обличчям продовжував свою мандрівку, але тепер уже не йшов, а біг, і 

руки його метлялися в усі сторони безладно й смішно. Він при цьому ще щось і кричав, 

кричав до нього, раз по раз прикладаючи долоні до вуст, але крик його розчинявся в 

шумі дощу, і вуха Грушкевича ловили саме лише сум’яття (Ibidem, с. 129). 

Як бачимо, у тексті вибудовується система із кількох потенційних суб’єктів-

джерел страху: доктор, хто радить, що робити, але пригощає трунком; секретарка, 

яка знає, чого хоче, але атрибути та дії її чарівні й не викликають негативних 

очікувань; умовний сажотрус, який має апріорно страхітливі, подібні до чорта, 

атрибути, але дії його не зрозумілі. Більше того, один із суб’єктів викликає 

співчуття, адже реципієнт страху передбачив страшну хворобу, від якої цей суб’єкт 

має невдовзі померти:  

Погляд Грушкевича ковзнув по її тілу, проник у потаємніші глибини і виніс на поверхню 

щось страшне і вражаюче. Вірунці лишилося жити лічені дні. Жахлива невиліковна 

хвороба загніздилася у її тілі, роз’їдала його з усе поглинаючим захватом, і смерть 

підступала все ближче та ближче (Ibidem, с. 126).  

Нарешті класифікація одного із суб’єктів як страшного відбувається, коли 

три суб’єкти вступають у відношення – умовний сажотрус своїми діями відволікає 

реципієнта страху від статевого акту:  

Але зосередитися Грушкевичу не дав клятий сажотрус на дахах. Саме лише відчуття, що 

хтось квапиться до тебе, вигукуючи якусь, може, й важливу вістку, зневолювало і 

позбавляло насолоди. Ну його к бісу, не хочу більше… (Ibidem, с. 129).  
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Суб’єкт-джерело страху набуває остаточних ознак Антихриста, додаючи до 

попередніх засобів референції (секретарка Вірунька) атрибути алогічного за 

ознаками й зловмисного за діями суб’єкта:  

І з тою думкою він спробував облишити Віруньку, але раптом з жахом усвідомив, що не 

здатен цього зробити, бо вона його не пускала. <…> Натомість почулося тихе 

зловтішне хихотіння, і голова Віруньки поволі розвернулася на шиї на всі 180 градусів. 

О Господи! Обличчя її, усміхнене, з вищиреними зубами, повернулося до нього і 

вихлюпнуло регіт. Ні, це вже не була та сама лагідно-покірна розімліла від ситі 

панночка, то був справдешній диявол в жіночій подобизні з розпеченими зіницями, в 

яких стрибали яскраві вогні пекла. <…> - Ха-ха-ха! – грубим чоловічим голосом 

засміялася Віруня, і в Грушкевича волосся стало сторч. <…> Сила, що всмоктувала 

його у тіло панни, була незборима (Винничук 2015, с. 129-130).  

Перемога зла над добром завершує актуалізацію комунікативного смислу 

«страх Божий» у характерний для української культури гумористичний спосіб:  

<…> і останнє, що побачив Грушкевич на цьому світі, була істота з поламаними 

крильми, але біла і чиста, мов сніг, біла і світла… – Вірунька граційно підсмикнула 

майтки, поправила зачіску і, повернувшись до вікна, показала язика (Ibidem, с. 131). 

 

Здійснений аналіз дає змогу стверджувати, що універсальність 

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. Відповідно, страх актуалізується за 

схемою 2 логіки своєї реалізації (див. 3.1.).  

Механізм, за якими здійснюєтться 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 Божий», 
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«страх-попередження», «страх-кооперація», «страх-покарання», «страх-

протистояння», «страх іншого», «страх насилля», «страх-ненависть» і «страх-

зневага».  

Основними типами референції в текстах із умовно ідентифікованим 

джерелом страху є 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 предикати (недиспозиційні й диспозиційні) такі, на 

які покладена функція переконування читача у страхітливості умовно 

ідентифікованого джерела страху протягом усього тексту.  

Ідентифікувальна референція-уособлення в цьому типі неконвенційних 

текстів жахів української лінгвокультури виконує не лише комунікативну функцію 

трансляції смислу «страх» на текстовому рівні, а й функцію діагностування 

соціальних проблем у синхронії чи діахронії, а також дидактичну функцію 

застереження перед можливим повторенням травматичного досвіду цілого 

суспільства. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

Неконвенційні тексти жахів з огляду на свою будову й прагматичні 

особливості характеризуються набором універсальних рис, серед яких 

найважливішими вважаємо номінацію суб’єкта-джерела страху як відбиття 

рефренційно-смислової взаємодії й інтенції автора. За проведеними 

спостереженнями цим суб’єктом може бути будь-що, яке здатне змінити або 

змінює моральні чи психологічні засади або онтологію будови світу реципієнта. 

Механізмом реалізації втілення такого суб’єкта в тексті вважаємо інтенційне 

створення онтологічних лакун, які слугують елементами вигаданого світу жахів і 

заповнюються у специфічні способи – це можуть бути найменування монструозних 

суб’єктів, мовні засоби загальної семантики й умовно ідентифіковані суб’єкти.  
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Змістовною характеристикою інтенційно створеної лакуни вважаємо 

відсутність у суб’єкта потенційної здатності до ідентифікації – яких би атрибутів і 

предикатів не додавалося для поповнення референції, суб’єкт-джерело страху 

завжди залишиться неідентифікованим (навіть у випадках умовної ідентифікації 

відмінності суб’єкта від норми настільки принципові, що заповнення онтологічної 

лакуни неможливе, а суб’єкт, який функціонує під умовним іменем, насправді ним 

не є). Ця умова побудови вигаданого світу дискурсу жахів впливає на структуру 

текстів: суб’єкт-суб’єктні відношення, що стають основою сюжетної розбудови, 

розкривають нові характеристики джерела страху та стратегії й тактики 

протистояння йому з боку реципієнта, але до кінця так і не викривають таємниці 

існування джерела страху, призводять до смерті реципієнта або створюють умови 

для потенційного відродження джерела страху.  

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-відраза», 

«апокаліптичний страх», «страх Божий», «страх-благоговіння», «страх-

кооперація», «страх-зневага», «страх-покарання», «страх-ненависть», «страх-

попередження», «страх-протистояння», «страх насилля», «страх хвороби» та інші. 

Хоча слід зазначити, що список варіацій поповнений сучасною формою страху, яка 

виникла в епоху розвитку філософії екзистенціоналізму, уваги до переживань 

людини, – «страх маленької людини перед системою». 

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, що створює умови для 

вираження, наприклад, комунікативного смислу «апокаліптичний страх».  

Мовні засоби, що їх використано у репрезентації суб’єкта-джерела страху, 

мають відповідати інтенції вербалізувати неідентифікованість цього суб’єкта, тому 
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міра узагальненості змісту й рівень наповненості онтологічної лакуни відбита в 

імпліцитному змісті кожного із засобів. Універсальними засобами вираження 

найвищого ступеня узагальненості вважаємо іменник thing в англійській мові та 

неозначені займенники щось / something; аналогічними за цією характеристикою 

вважаємо особові займенники воно / it. Та попри міру узагальненості або 

конкретності у вираженні джерела страху, неконвенційність текстів насамперед 

полягає в повній залежності суб’єкт-суб’єктних відношень від інтенції автора, яка, 

у свою чергу, спирається на універсальні психологічні й моральні засади 

сприйняття страшного. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дослідження специфіки смислотворення й смислосприйняття під час 

комунікації автор – читач у дискурсі жахів, виокремлення універсальних і 

диференційних ознак мовного вираження феномену страху в текстах української й 

англомовної  лінгвокультур дали змогу сформулювати такі висновки: 

1. Вивчення природи й сутності комунікації автор – читач, а саме її 

змістовного наповнення, засобів утілення й 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. 

2. Комплексний аналіз комунікації в текстах дискурсу жахів виявився 

найбільш продуктивним і результативним у межах лінгвістичної прагматики як 

основного дослідницького підходу із залученням інших напрямів мовознавства. 

Доцільність комплексного підходу зумовлена цілеспрямованим використанням 

кожного з долучених напрямів:  

- дискурсивної прагматики з метою розуміння інтенційності текстів;  

- емотіології з метою з’ясування досвіду вивчення психологічних явищ 

та станів у лінгвістиці; 

- наративної семіотики з метою обґрунтування існування дискурсу жахів 

у межах пристрасного дискурсу й розуміння семіотичної природи суб’єктів 

пристрасті та втілення пристрасті в тексті; 

- логічної семантики з метою дослідження специфіки референції 

суб’єктів у текстах пристрасного дискурсу жахів; 

- лінгвістики тексту з метою виявлення системних текстотвірних 

елементів та з’ясування зв’язків між ними;  
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- функціональної лінгвістики з метою аналізу засобів мовного утілення 

пристрасті;  

Урахування наслідків досліджень психологів, філософів, семіологів, 

культурологів і філологів у межах синтетичного підходу дає підстави вибудувати 

уявлення про страх як психо-ментально-соматичне явище, що відбивають такі 

висновки. 

3. 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, 

поняття про який може бути універсально-психологічним (реальний страх) або 

суб’єктивно мотивованим (фобійний страх). Страх актуалізується в тексті за 

економічним принципом, коли вплив пристрасті й реакція на нього накопичуються, 

формуються спади й підйоми, динамічні коливання, й нарешті зіткнення зі 

страшним об’єктом вивільняє пристрасть уповні. Економічний принцип дає змогу 

врахувати всі нюанси феномену страху відповідно до його ступеня вираження, 

поєднання з іншими емоціями, мисленнєвою діяльністю, соматичною реакцією 

тощо. За умови реалізації економічного принципу актуалізується й уявлення 

реципієнта про страшний об’єкт – так стає очевидним увесь спектр універсальних 

уявлень людини про втілення та матеріалізацію страшного. Принциповим стало 

розуміння того, що внутрішній світ людини унікальний й універсальний водночас, 

він становить складне фізично-ментальне просторове утворення, яке відмежоване 

від реального світу; зафіксований у вигаданому світі художнього пристрасного 

дискурсу внутрішній світ людини у вирі пристрасті стає змістом комунікації автор 

– читач. 

4. Філософське підґрунтя творення текстів жахів дає розуміння 

неможливості виокремити страх з-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 
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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. Під кутом зору філософії всеосяжність й 

усепроникність страху не суперечать коливанням і поступовості у вияві цього 

феномену, а також у поступовості розуміння іншої страхітливої онтології – це 

відбито на текстовому рівні в аномальності референції й опозиціях типу 

людина / нелюдина, живий / мертвий, свій / чужий, світло / морок, знаю / не знаю, 

вірю / не вірю. 

5. 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. Із погляду семіотики, у вираженні пристрасті в 

тексті важлива модалізація суб’єктів, тобто той момент у пристрасному вимірі, що 

актуалізує пристрасть, якій підпорядкований увесь подальший текст. Стверджуємо, 

що на цьому етапі розгортання пристрасного дискурсу суб’єкти в тексті жахів 

розмежовуються і поділяються на суб’єкт-джерело страху й суб’єкт-реципієнт 

страху. Етап протенсивності відповідає психічному стану попередньої напруги, 

саспенсу, який ще не є страхом, але невід’ємний від нього. «Категоризація втрати» 

– інший важливий етап, який слідує за протенсивністю і передує зануренню в 

страх, коли реципієнт страху класифікує об’єкти світу, що виникли під впливом 

нових умов, тобто будує нову онтологію; на цьому етапі важливими вважаємо 

модальну конфронтацію реципієнта з собою й зі світом, «розгойдування» 

модальностей знання, сумніву, віри й об’єктивної реальності сприяє розвитку 

сюжету. 

6. 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 
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створюється для безпечного переживання феномену страху, долучення до естетики 

страху, виховання в читача емоційного інтелекту й емпатії. Відтворюваність й 

універсальність текстів жахів вважаємо ознакою їхньої системності як у 

формально-структурній побудові текстів, так і в змістовій частині.  

7. Тексти дискурсу жахів презентують вигаданий світ зі страхітливою 

онтологією, де існують суб’єкт-джерело й суб’єкт-реципієнт страху – основа 

будови тексту, а суб’єкт-суб’єктні відношення – спосіб побудови тексту. Ідеологія 

тексту жахів – базовий 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 лінгвокультури з опертям на традиції англомовної як 

основоположної у творенні текстів дискурсу жахів: 

- 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); 

- за ментально-розумовими наслідками суб’єкт-суб’єктних відношень 

(страх-усвідомлення, страх-попередження / нагадування, страх-передбачення). 

У межах лінгвопрагматичного підходу об’єктами дослідження стають не 

лише суб’єкти пристрасті в тексті, а й суб’єкти комунікації (автор і читач), адже 

текст побудовано згідно з авторською інтенцією для транслювання цього смислу й 

долучення читача до переживання певних пристрастей і естетики почуттів. 

Універсальність суб’єкт-суб’єктних відношень у текстах жахів сприяє 

смислосприйняттю в межах окремої лінгвокультури та в дискурсі жахів загалом; 
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девіації в суб’єкт-суб’єктних відношеннях стають основою породження нових 

варіацій комунікативного смислу «страх». 

8. 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 такі типи: неідентифікувальна референція, 

ідентифікувальна референція-уособлення, ідентифікувальна референція-облуда, 

ідентифікувальна референція-ремінісценція, ідентифікувальна індивідуально-

шизофренійна референція, ідентифікувальна міфологійна референція. 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).  

Два типи комплексної референції корелюють зі змістовним і пристрасним 

навантаженням тексту: лінійна комплексна референція використовується в текстах, 

де поступово розкривається сутність джерела страху шляхом накопичення 

тенсивності, центрично-радіальна – у текстах, де зло багатолике й матеріалізується 

в безкінечному семіозисі зловмисних суб’єктів. Можливе й змішування типів 

комплексної референції та кореференції.  

9. 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 аналізі 

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.  

10. Глобалізовані типи смислотворення, які впливають на будову тексту та 

референцію суб’єктів у ньому, розрізнено як конвенційні й неконвенційні. Із 
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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). 

11. Суб’єктність, заснована на конвенційних суб’єкт-суб’єктних 

відношеннях у вираженні смислу «страх», породжує конвенційні тексти жахів. 

Референційно-смислова взаємодія в межах таких текстів спирається на основний 

чинник конвенційності текстів жахів – міфічне загальноєвропейське й 

християноцентричне соціокультурне тло їхньої появи; це відбито в першій 

формально-логічній схемі: суб'єкт – апріорна онтологічна класифікація 

«страшний» – атрибути й дії. Апріорні атрибути зла, що породжує страх, 

вербалізуються в референції джерела страху й роблять текст передбачуваним і 

звично сприйнятим; авторська інтенційність відіграє вторинну роль. Основними 

типами референції в конвенційних текстах є ідентифікувальна міфологійна 

референція, ідентифікувальна референція-облуда, ідентифікувальна референція-

уособлення.  

Дослідження творення конвенційних текстів здійснено на прикладі текстів 

про чорта, привидів, зомбі, лічів та гулів. З’ясовано, що вербалізація джерела 

страху відповідно до референційних ознак і предикатів актуалізує комунікативний 

смисл «страх» у таких варіаціях: апріорні (відраза, кооперація, протистояння, 

покарання, підтримка / заспокоєння / сум, нагадування, шок, марення / сон, вічне 

кохання, усвідомлення, передбачення, божественний страх і апокаліптичний страх) 

й апостеріорні (співчуття / жаль, гумор, здивування, роздратування, цікавість, 

неповага).  

Апріорні відтінки комунікативного смислу страх можна розрізняти за 

характером супутнього психічного стану (відраза, сум, шок, марення / сон), за 

причинно-наслідковими обставинами появи страху (покарання, 

підтримка / заспокоєння, нагадування, вічне кохання, божественний, 
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апокаліптичний) або за супутніми мисленнєвими та дієвими процесами 

(кооперація, протистояння, усвідомлення).  

Апостеріорні відтінки смислу можна зарахувати до суб’єктивних психічних 

станів, що впливають на підсилення або зниження інтенсивності вияву феномену 

страху в текстах. Вважаємо, що набір варіацій базового комунікативного смислу 

незмінний і універсальний для європейського християнського тла смислотворення, 

які б інші конвенції й договірні відношення між реципієнтом і міфічним джерелом 

страху не були використані.  

12. Суб’єктність, заснована на неконвенційних суб’єкт-суб’єктних 

відношеннях породження смислу «страх», ґрунтується виключно на інтенційності 

авторського задуму, тому референційно-смислова взаємодія ускладнена 

суб’єктивністю авторської інтенції та смислосприйняття адресатом. 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 основу тексту, за якої 

комунікація автора й читача здійснюється в річищі поступового переконання, що 

суб’єкт страшний, а згодом «підживлення» цієї впевненості. 

13. Основною змістовною характеристикою джерела страху в 

неконвенційних текстах вважаємо його нездатність бути ідентифікованим 

відповідно до онтології «свого» світу, що відбито в специфіці вербалізації цих 

суб’єктів. 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 омовлення феномену «страх» 

довів, що в текстовому втіленні універсальне домінує над національно-

специфічним, що підтверджують викладені вище висновки. Вплив англомовної 

культури на формування дискурсу жахів взагалі й текстів зокрема вважаємо 

беззаперечним, як і те, що сучасний дискурс жахів у текстовому вияві стає 
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глобалізованим явищем, де національно-специфічні риси значною мірою 

нівелюються. Слід при цьому зауважити, що моральні страхи, хоча й універсальні в 

сучасному світі, усе ж мають соціально-культурний, історичний та релігійний 

складники і виражають національну специфіку в текстах двох аналізованих 

лінгвокультур. Європоцентричність та християноцентричність культурного тла 

зумовлює референцію й номінацію реципієнтів та джерел страху й побудову 

текстів, уможливлює комунікацію адресанта й адресата як представників різних 

лінгвокультур (обмеження можуть мати лише випадки референції-уособлення). 

14. Універсальною характеристикою неконвенційних текстів жахів 

вважаємо ідеологічну складову референції джерела страху – нездатність суб’єкта 

до ідентифікації, що створює онтологічні лакуни. Текстовий матеріал 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). МЗЗС, що вербалізують суб’єкт-джерело 

страху, у текстах можуть бути вжиті анафорично, катафорично або абсолютно, 

тобто бути позбавленими функції заміщення; реалізація функції заміщення чи її 

відсутність впливає на актуалізацію комунікативного смислу «страх» («страх 

невідомого»). МЗЗС виконують прагматичну функцію коригування смислів, 

функцію контейнера, сигнальну, характеризувальну, номінативну функції, функцію 

змісту й узагальнення.  

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: 

«страх невідомого», «страх іншого», «страх-відраза», «апокаліптичний страх», 

«страх Божий», «страх-благоговіння», «страх-кооперація», «страх-зневага», «страх-

покарання», «страх-ненависть», «страх-попередження», «страх-протистояння», 

«страх насилля», «страх хвороби», «страх маленької людини» та інші; страх 
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актуалізується за другою формально-логічною схемою референції (суб'єкт – 

атрибути і дії – апостеріорна ситуативна класифікація «страшний»).  

Висока міра суб’єктивності, притаманний 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.  

Універсальною рисою текстів жахів вважаємо дискурсивну зумовленість 

засобів номінації суб’єкта-джерела страху, зокрема засобами МЗЗС, хоча ступінь 

вживаності цих засобів різний, що пов’язане з характером систем української й 

англійської мов. Дискурсивна зумовленість полягає в тому, що лише в текстах 

жахів суб’єкт, вербалізований МЗЗС, апріорно класифікується як джерело страху 

через свою неспроможність бути ідентифікованим й іменованим. Висока міра 

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 (вони, 

він / he, they). Неідентифікованість джерела страху відбивається й 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, як і 

дискурсивна зумовленість смислотворення засобами референції й номінації, 

знаходять свій найвищий прояв у текстах із умовно ідентифікованим джерелом 

страху, тому в цих випадках специфічні риси певної лінгвокультури не 

виокремлюються. 
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15. 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.  

Серед позамовних чинників особливої референційно-смислової взаємодії 

виокремлюємо:  

- 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, одиничні 

тексти про зомбі та монстрів); 

- високий ступінь повчальності конвенційних тестів, зокрема текстів 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 

інше); 

- інтимізація суб’єкт-суб’єктних відношень як у конвенційних, так і в 

неконвенційних текстах жахів, що відбито в актуалізації варіантів 

базового 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 під час 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 є актуалізація варіацій «страх-співчуття / жаль», 

«страх-гумор», «страх-здивування», «страх-роздратування», досягнута шляхом 
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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 мікро-

моделі відбивають 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 

порівневого втілення феномену страху – від лексичного до текстового й 

дискурсивного. Модус і модальність дискурсу жахів загалом і текстів зокрема 

можуть бути іще одним об’єктом зацікавленості вчених як із суто мовознавчого 

погляду, так і в ракурсі прагматичного виміру. Насамкінець, вивчення омовлення 

страху становить і нагальну практичну проблему, адже світ, в якому ми живемо, 

перенасичений спекуляціями й маніпуляціями людськими страхами, чому можна й 

необхідно протистояти. 
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ДОДАТОК А 

 

Термінологічний покажчик 

 

Аномальність референції суб’єкта-джерела страху – удаване порушення 

логіки дескриптивної компоненти референції задля створення «нової системи 

координат» у вигаданому світі дискурсу жахів. 

Афект страху – емоційна або чуттєва реакція на страхітливий об’єкт. 

Вигаданий світ – один із можливих світів, світ художнього твору (за М. Райєн). 

Гіпостазис – усвідомлення себе тут і зараз; актуалізація потенції 

тимчасовості, перехід від знеособленого до визначеного стану речей через прорив 

миті в майбутнє, її перетворення на подію (Е. Левінас). 

Дескриптивна компонента референції – атрибути й предикати, які 

допомагають здійснити референцію об’єкта вигаданого світу (за Я. Хінтіккою). 

Дискурс жахів – корпус зразків соціокультурної, художньої та ін.  діяльності 

людини, зв’язаних змістовими критеріями, комунікативною й функціонально-

цільовою спрямованістю та інтенційністю виразити  смисл «страх»; дискурс 

співвідноситься із закономірностями продукування текстів та інших артефактів в 

етнокультурі й визначається як комунікативний процес, зумовлений 

екстралінгвальними факторами. 

Дискурсивний простір – це прагматична форма контексту, яку 

використовують для структурування знань, що містяться в дискурсі. Дискурсивні 

простори створюються, оновлюються або пробуджуються агентом, який 

намагається генерувати чи зрозуміти дискурс (Б. Мулін). 

Допельгангер – двійник.  

Економічний принцип існування феномену страху – накопичення 

негативних емоцій, тобто фіксація на дійсних та уявних джерелах страху (див. 

також тенсивність). 

Ідентифікація суб’єктів – механізм побудови онтології світу жахів. 
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Ідеологія вигаданого світу жахів – абстрагована ідея, інтенційно закладена в 

текст (дивись комунікативний смисл) (за В. Квіном). 

Імітація кореференції – дискурсивно зумовлене й комунікативно 

навантажене в текстах жахів явище, коли референт спільний, але відсутня логічна 

тотожність імен у кореференційному ланцюжку. 

Індоктринація – насильницьке нав’язування особистості (групі, народу) 

цінностей, цілей, ідеологій тими чи тими суб’єктами або інститутами влади (за 

Енциклопедією практичної психології). 

Категоризація втрати – операція заперечення, що дає змогу перетворити 

атрибут на нехарактерний (А. Греймас, Ж. Фонтаній). 

Комплексна референція – дискурсивно зумовлене й комунікативно 

навантажене в текстах жахів явище, коли спільний референт і референційна 

тотожність відсутні, замість того в тексті здійснена референція до кількох об’єктів, 

які репрезентують джерело страху (безкінечний семіозис). 

Комунікативний смисл – інформаційний компонент спілкування, який 

формується як результативна домінанта комунікативних стратегій усіх учасників 

кооперативного спілкування в межах певного контексту й ситуації із застосуванням 

вербальних, невербальних і паравербальних засобів (Ф. Бацевич). У випадку 

текстів жахів комунікативний смисл – це пристрасний компонент спілкування 

одного автора з необмеженою кількістю читачів із застосуванням вербальних 

засобів задля трансляції цього смислу. 

Конвенційні тексти – тексти, де референція суб’єктів-джерел страху 

здійснюється за принципом міфологійної референції, тобто на основі 

комунікативного потенціалу номінації суб’єктів апріорно «страшними» 

лексичними одиницями; це робить текст односпрямованим й однозначним зразком 

дискурсу жахів. 

Консолідована референція – дискурсивно зумовлене й комунікативно 

навантажене в текстах жахів явище, за якого актуалізація референта відбувається 

шляхом поступового знайомства через поетапне введення в текст частин об’єкта 
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(також розконсолідація референта – зворотній процес поступового «зникнення» 

референта). 

Мовні засоби загальної семантики (МЗЗС) – лексеми, які 

характеризуються семантичною невизначеністю і дають змогу здійснювати 

референцію широкого класу об’єктів; вважаються перехідними між повнозначними 

частинами мови й займенниками, що пояснюється поєднанням вказівних і 

називних сем у їхньому значенні. 

Модалізація суб’єкта – 1) модальність; 2) поєднання, проектовані суб’єктом у 

вигаданому світі; модалізація суб’єкта пристрасті стає можливою за умови вираження 

його валентності (потенційного набору тяжінь і відштовхувань, пов’язаних із 

суб’єктом відповідними атрибутами й предикатами); 3) момент перетворення на 

суб’єктів-джерел страху або реципієнтів страху (А. Греймас, Ж. Фонтаній). 

Модальна компонента референції – суб’єктивне відношення до об’єкта 

можливого світу (наприклад, сподівання, осуд, надія тощо) (за Я. Хінтіккою). 

Можливий світ – можливий стан справ, або можливий напрям розвитку 

подій (Я. Хінтікка). 

Напад страху – фіксація на чинниках страху або соматичні симптоми 

переживання негативних наслідків страху. 

Неконвенційні тексти – тексти, де суб’єкт-джерело страху вербалізований 

мовними одиницями, що не мають закріплених у культурній пам’яті носіїв мови 

асоціацій і конотацій, які впливають на текстотворення й текстосприйняття; будова 

тексту мотивована не культурними чинниками, вона суб’єктивна й повністю 

спирається на інтенцію автора. 

Обсяг сфери буття референта – змістовно організований і завершений 

фрагмент тексту жахів (за І. Шатуновським). 

Онтологічна лакуна – незбіг онтології «звичного» й вигаданого світів, що 

не дає змогу адекватного омовлення й номінації референта в тексті жахів. 

Онтологія вигаданого світу жахів – об’єктивовані й матеріалізовані 

(вербалізовані) суб’єкти, дії, стани і відношення між суб’єктами в цьому світі (за 

В. Квіном). 
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Пристрасний дискурс – ланцюжок патемійних (пристрасних) актів 

(А. Греймас, Ж. Фонтаній).  

Референція – 1) відношення імені до об’єкта, який називають; 2) процедура 

співвіднесення знака з цим об’єктом; 3) інструмент актуалізації світу, у процесі 

якого досягається мета референції – відбиття об’єкта в мові, тобто номінація 

(О. Бразговська). 

Саспенс – прийом драматургії у фільмах, літературних творах тощо, коли 

автори свідомо занурюють глядача / читача в події, підтримуючи стан хвилювання, 

тривоги, напруження, що постійно наростає. 

Сенсибілізація – 1) операція, за допомогою якої певна культура інтерпретує 

частину модальних систем, що дедуктивно визначаються як смислові ефекти 

пристрасті; 2) переривання в дискурсі, входження суб’єкта в транс, що перетворює 

його на іншого суб’єкта (А. Греймас, Ж. Фонтаній). 

Смислосприйняття – процес декодування смислів тексту з метою зрозуміти 

авторську інтенцію; зумовлене культурно-історично, соціально, індивідуально-

психологічно й темпорально. 

Смислотворення – процес формування пристрасного компонента 

спілкування одного автора з необмеженою кількістю читачів із застосуванням 

вербальних засобів задля трансляції певного смислу. 

Суб’єкт-джерело страху – аномальна реальна або ірреальна особа чи 

неособа (група таких), яка своїми зовнішніми рисами, поведінкою, намірами тощо 

сприймається як загрозлива для самоідентифікації, добробуту, здоров’я чи життя 

людини; це активний суб’єкт, який діє з наміром завдати шкоди суб’єкту-

реципієнтові страху. 

Суб’єкти пристрасті в дискурсі жахів – суб’єкт-джерело страху і суб’єкт-

реципієнт страху. 

Суб’єктність – поняття внутрішньотекстового рівня, коли у світі 

пристрасного дискурсу жахів відбувається поділ суб’єктів на суб’єкта-джерело 

страху й суб’єкта-реципієнта страху. Суб’єктність – це основа будь-якого тексту 
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художнього дискурсу, а за обставин його віднесеності до дискурсу пристрастей 

стає основою текстотворення. 

Суб’єкт-реципієнт страху – це реальна особа або група осіб, що 

переживають негативні емоції, пов’язані з феноменом страху, у процесі взаємодії з 

суб’єктом-джерелом страху. 

Текст жахів – цілісний вербальний зразок або екземпляр дискурсу жахів 

нарівні із фільмами, картинами, соціокультурними практиками. 

Тенсивність – напруга в тексті (А. Греймас, Ж. Фонтаній).  

Тимічний вимір – це послідовно розгорнутий автономний вимір, який 

розуміють як надбудову над когнітивним і прагматичним вимірами, він з’являється 

внаслідок розгортання пристрасних ефектів модальних послідовностей, а також як 

наслідок чергування ейфорії і дисфорії. (А. Греймас, Ж. Фонтаній). 

Трансгресія – креативна сила, яка змінює закони, що існують, межі та 

соціальні структури й змушує їх підкоритися й трансформувати розуміння, 

цінності й систему вірувань людей (М. Фуко); акт таких змін. 

Тривожне очікування – складник побудови суб’єкт-суб’єктних відношень у 

процесі розпізнавання й диференціації суб’єктів на джерело й реципієнта страху. 

Тригер (подія-тригер, уявлення-тригер) – елемент, який уводить у дію 

захисні механізми суб’єкта-реципієнта страху; перша складова суб’єкт-суб’єктних 

відношень у текстах жахів. 

Уявлення про страх – поняттєвий складник про страхітливий об’єкт. 

Феномен страху – узагальнений термін, який вжито на позначення 

комплексного явища в психології людини; він дає підстави визначати складники, 

супровідні стани й емоції, стадії розвитку, симптоматику та ін. Це психологічний 

процес, складний за структурою, етіологією і соматикою. 

Форія – вимір, який фіксує підйоми й спади емоцій (ейфорія і дисфорія), 

притаманні дискурсу пристрастей (А. Греймас, Ж. Фонтаній). 

Фрактал – множина, що має характеристику самоподібності.  

Функційний принцип існування феномену страху – фіксація сигналів 

підготовки до небезпеки і реакція на них. 
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