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Актуальність теми дослідження мотивована необхідністю всебічного 

вивчення впливу художньої референції на смислотворення, яке являє собою 

формування пристрасного компонента вербального спілкування автора з 

читачами задля трансляції певного смислу. Підґрунтя пристрасного 

компонента може становити будь-яка емоція або психічний стан, зокрема 

страх як складний психо-ментально-соматичний феномен.

Заявлена проблема не поставала в сучасній українській лінгвістиці 

предметом та об’єктом дисертаційного опису, хоча вивчення психологічних 

та емотивних складників спілкування є досить популярним, передусім через 

порубіжний характер таких студій, адже вони вимагають залучення 

результатів досліджень із психології, соціології, фізіології, 

нейролінгвістичного програмування, прагматичної й сугестивної лінгвістики 

й под. Опонована дисертація є спробою викінченого аналізу фікційного 

комунікативного смислу «страх» та його варіацій в текстах жахів.

Робота Я. Ю. Сазонової є цілком самостійним фрагментом наукової 

теми НДР «Сучасна українська мова: когнітивний і прагматичний аспекти

дослідження» (номер державної реєстрації 0111U006434), у межах якої
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працюють фахівці кафедри української мови Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Наукова новизна одержаних результатів мотивована тим, що опонована 

дисертація є першим комплексним дослідженням текстового втілення 

феномену страху, виконане з опертям на теорію художньої референції. 

Установлено дискурсивну зумовленість референції й номінації в текстах 

жахів, умотивовано суб’єктність як основу смисл отворення й 

смислосприйняття; описано типи референційних ланцюжків у розглядуваних 

текстах; доведено, що комунікація автора й читача передбачає обмін не лише 

інформацією, а й пристрасним досвідом; скваліфіковано перелік відтінків 

комунікативного смислу «страх», які пов’язано з новими типами референції; 

проаналізовано дискурсивну зумовленість мовних засобів утілення суб’єкта- 

джерела страху та виявлено їхній вплив на розгортання тексту.

Ступінь обґрунтування наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їхня достовірність визначувана тим, що 

Я. Ю. Сазонова обрала феномено-герменевтичний методологійний підхід, 

який відповідає особливостям аналізованого матеріалу, меті та завданням 

наукової праці. У дослідженні застосовано комплекс наукових методів, як 

суто мовознавчих (контекстуально-інтерпретаційного, лінгвонаративного 

аналізу), так і загальнофілософських (методу редукції, інтенційного аналізу 

смислу) та загальнонаукових (гіпотетично-індуктивного, зіставного, 

структурного аналізу). Дискусійним бачиться превалювання 

загальнонаукових і загальнофілософських методів над лінгвістичними, адже 

мовознавче дослідження (навіть таке, предмет якого має межовий характер) 

вимагає опертя передусім на лінгвістичний методологійний апарат.

Матеріал дослідження становлять 128 авторських текстів українською 

й англійською мовами XIX -  XXI ст. загальним обсягом 10 000 сторінок. 

Більше того, проаналізовано тексти української лінгвокультури, створювані 

вихідцями з українського культурного середовища (І. Барщевським, 

М. Гоголем, Г. Данилевським, М. Костомаровим, С. Грабинським,



М. Чайковським) російською або польською мовою. Англійськомовний 

матеріал репрезентовано англійською, шотландською, ірландською, 

австралійською, американською літературами.

Значний обсяг теоретичної й емпіричної баз, володіння сучасними 

методами аналізу текстів засвідчують належний рівень підготовки 

дисертантки й достовірність висновкових положень дослідження.

Оцінка змісту й завершеності дисертації вимагає розгляду структурних 

елементів студіювання. Вступ до дисертації має традиційну структуру й 

містить аргументування актуальності обраної теми, окреслення мети, завдань 

і методів дослідження, його об’єкта й предмета, джерельної бази, 

вияскравлення наукової новизни, теоретичного та практичного значення 

праці (сс. 21-36). У Вступі розкрито особистий внесок здобувачки, 

схарактеризовано структуру дисертації, обсяг і зв’язок із науковими темами й 

відповідними науковими напрямами. Істотно ціннісним бачиться 

акцентування засадничих принципів дослідження (сс. 25-26): експансіонізму 

й холізму; сучасної феноменологіії й герменевтики; загальнометодологійних 

положень про інтенційність тексту та його розуміння, а також про смисл як 

мінімальну дослідницьку одиницю; теорій можливих світів і референції.

Будова основної частини дисертації відбиває логіку дослідницького 

пошуку: від аналізу історії вивчення страху як психологічного, 

філософського й філологічного поняття (Розділ 1, сс. 37-111) -  до 

студіювання смислотворення в текстах жахів: суб’єктності як його основи 

(Розділ 2, сс. 112-195), а також конвенційного й неконвенційного його виявів 

(Розділи 3 і 4, сс. 196-357). Висновки відображають результати дослідження 

й не викликають сумнівів. Додатки до дисертації (зокрема додаток А, що 

містить термінологічний покажчик) унаочнюють та узагальнюють окремі 

аспекти роботи.

У розділі 1 «Страх як міждисциплінарний об’єкт дослідження» 

(сс. 37-111) схарактеризовано підходи до розуміння страху як складного 

психологічного та релігійно-філософського феномену. Ґрунтовно



проаналізовано потрактування страху в роботах таких видатних психологів, 

як 3. Фройд, Ж. Лапланш, П. Жане; описано фобійний, моральний та інші 

види страху.

Студіювання еволюції страху у філософському аспекті здійснено з 

опертям на хронологію філософської й культурологічної думки: розглянуто 

ставлення до страху в античний період, в епохи Середньовіччя, Відродження, 

Реформації, а також у Новітній час; окреслено ключові філософські течії, 

дотичні до предмету дисертаційного дослідження; схарактеризовано джерела 

й причини феномену страху. Його мовознавче осмислення здійснено з 

опертям на аналіз таких напрямів, як концептологія, лексикологія, 

семасіологія, коґнітологія та ін. На схвалення заслуговує докладний аналіз 

інтерпретації розглядуваного явища представниками цих напрямів у 

порівняльному аспекті. Так, авторка фіксує подібність висновків 

коґнітологів, лексикологів і семасіологів щодо природи досліджуваного 

феномену, проте акцентує необхідність залучення до всебічного його аналізу 

й інших напрямів, зокрема лінгвокультурології.

Розділ 2 «Теоретико-методологічні засади дослідження суб’єктності як 

основи смислотворення в текстах жахів» присвячено вивченню принципів і 

методів лінгвістичної прагматики в дослідженні смислотворення в обраних 

текстах, а також докладно розглянуто референцію в них.

Аналіз референції у текстах жахів Ярослава Сазонова здійснює з 

урахуванням засадничого принципу поділу можливого світу та об’єктів, що в 

ньому існують, на дескриптивну й модальну компоненти. Останні впливають 

на референцію суб’єктів-джерел страху (дескрипції є складником референції, 

модальність кваліфікує цей суб’єкт як страшний; шляхи реалізації обох 

компонент упливають на смислотворення й смислосприйняття та успішність 

комунікації автора й читача загалом).

На схвалення заслуговує п. 2.6. «Комплексна референція VS 

кореференція VS консолідована референція в текстах жахів» (сс. 173-192), у 

якому дисертантка розрізнює поняття кореференції як системного мовного



явища, нейтрального за дискурсивною належністю, з одного боку, і 

комплексної референції й консолідованої референції як явищ дискурсивно 

зумовлених та комунікативно навантажених у текстах жахів, з другого. 

Теоретичні твердження цілком достатньо авторка унаочнює схемами, що у 

своїй репрезентативній частині узагальнюють аналізоване.

У розділі 3 «Конвенційне смислотворення в текстах жахів» (сс. 196— 

268) авторка докладно аналізує тексти з конвенційними суб’єкт-суб’єктними 

відношеннями «людина VS чорт», «людина VS привид» і «людина VS 

зомбі», доходячи висновку, що їхня конвенційність ґрунтована на 

соціокультурній основі уявлення про втілення зла в міфічних зловмисних 

істотах. Дисертантка виокремлює дві основні варіації смислу «страх» в 

розглядуваних текстах: 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). Істотним у цьому разі постає врахування членування 

світу на реальний, віртуальний і внутрішній світ, де низка речей віртуального 

світу є канонізованою на зразок русалка, нявка чи мавка. Про них можна 

говорити як про активних агенсів. Саме як агенси вони спроможні творити й 

реалізувати такі дії, які люди реального світу не творять. Подібно і в релігіях 

створені не лише агенси, а й цілісні «ділянки» віртуальності на кшталт рай, 

пекло, події в яких, попри нереальність заявлених ділянок, зображувано, 

описувано, характеризовано й кваліфіковано. Не менш посутнісним є 

внутрішній світ людини, те, що особа відчуває, переживає, а відповідно -  й 

жахається, лякається та ін.Такі почуття і/чи відчутя реальні лише для 

експерієнсера. Для нього це найважливіший елемент емпіричного світу. 

Наскільки цей світ можна вважати поряд із віртуально-техногенним і/чи 

вірутально-міфічним вторинним, і наскільки внутрішній страх корелює чи не 

корелює із зовнішнім та багато інших питань вимагають свого прискіпливого 

й витонченого розгляду. Безперечно, їх студіювання можливе за умови



фундаментального розуміння й кваліфікації страху і як феномена, і як 

категорії (категорія страшного), і як концепту, і як концептосфери. Не 

вдаючись до розлогих резюмувань, наголошу, що авторка має опертям 

розуміння феномена страху як об’єктивовану сутність, яка притаманна 

людській природі, здебільшого визначає стилістику її поведінки (за С. 

К’єркегором). І чому в ідеології страху, його онтології компонент там 

(аналогічно і внизу в опозиції вверху внизу) співвіднесний зі страхом 

(очікуваним, сподіваним, принаймні, осмислюваним та уявлюваним таким у 

його суті). До цього потрібно додати також значущість шкалювання і/чи 

диференціювання суб’єктивних чинників страху, співвіднесеним із 

гріховністю, соціальним рівнем адаптації та ін.

Досягненням Я.Ю. Сазонової можна вважати виявлення в українських 

текстах жахів суто національних нашарувань 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.

Диференціювання екзистенційного страху, соціального страху, страху 

смерті та ін. дає змогу простежити їх функційний статус у різний час у житті 

суспільства. Страх у повсякденні в сучасній парадигмі інтерпретують як 

негативне явище (у психології так само кваліфіковане). В античній філософії 

страх кваліфіковано як проблему, актуалізовану для вирішення, а в 

Середньовіччя страх уже визначувано через відповідні постулати Євангелія: 

страх торкається фізичної оболонки людини, її гріховного начала. Для 

філософії Відродження страх постає, як щось неприродне, що вимагає осуду. 

М. Монтень відстоював тезу про подолання почуття страху, згодом 

розширили тезу про подолання зі страхом через спілкування з Богом, 

прагненням до істини Ф. Бекон, Б. Спіноза, Д. Юм, І. Кант).

Для опонованої дисертації актуальною є концепція страху як 

регулювання стійкості людини, збереження власного «Я» (Г. Гегель, А. 

Шапенгауер, Ф. Ніцше), де актуалізовані модуси страху: боязнь, тривога,



жах, де останній руйнує людську екзистенцію. Заявлений аспект розглянуто 

побіжно. В екзистенційній парадигмі страх перемітився в середину людини 

як постійний супутник її буття. Я. Сазонова послідовно використовує 

невротичний та екзистенційний аспекти страху (3. Фрейд, М. Гайдеггер), де 

перший кваліфіковано як страх без конкретного об’єкта (сс. 41-52, 57-59 і 

далі), а другий -  як природний (сс. 53-56 і далі), мотивований об’єктивною 

ситуацією, виражений у відповідній духовно-психологічній напрузі. Тому 

страх у сучасній парадигмі важливо досліджувати: 1) як страх 

екзистенційний, породжуваний певною загрозливою ситуацією, що визначає 

активність і/чи пасивність розвитку людини; 2) як страх соціальний, 

мотивований існуванням людей, -  переборювання соціальних чинників 

актуалізує відповідні чинники розвитку суспільства; 3) як страх смерті, 

знеособлена сутність якої має поставати відстороненою, віднесеною на 

маргінеси або ж наближення з наданням їй нових постмодерних ознак.

Розділ 4 «Неконвенційне смислотворення в текстах жахів» (сс. 269- 

357) містить дослідження текстів із неконвенційними суб’єкт-суб’єктними 

відношеннями «людина VS монстр», «людина VS неідентифікований 

суб’єкт», «людина VS умовно ідентифіковане джерело». Провідною рисою 

неконвенційних текстів жахів Я. Ю. Сазонова вважає номінацію суб’єкта- 

джерела страху як відбиття рефренційно-смислової взаємодії й інтенції 

автора, де суб’єктом визнається будь-що, спроможне змінити моральні чи 

психологічні засади або онтологію будови світу реципієнта. Смислотворення 

в таких текстах авторка пов’язує з комунікацією автор -  читач, адже 

неідентифіковане джерело страху завжди залишається актуалізатором 

комунікативного смислу «страх невідомого», «страх іншого». Істотним є те, 

що страх постає джерелом пізнання нового. З одного боку, страх 

концентрований на збереженні наявного в людини, з другого, -  страх 

активізує пізнання того, що перебуває за ним, спонукає людську особистість 

до подолання страху.



Водночас страх активізує соціальні зв’язки, розширюючи й посилюючи 

і вертикальні, й горизонтальні зв’язки: якщо людина сама неспроможна 

вирішити проблему, то вона розширює свій горизонтальний простір, 

охоплюючи нових людей, що яскраво простежувано в романі «Танго смерті» 

Ю. Винничука. У своїй цілісності екзистенційний страх і соціальний страх 

зумовлюють саморозвиток людської особистості. Такий саморозвиток 

спрямований на упередження таких і подібних ситуацій. Горизонтальний 

вимір мотивує формування нових корпоративних груп, що знову ж таки є 

похідним від боротьби зі страхом. У соціальному аспекті страху взаємодіють 

зовнішні й внутрішні чинники, що вимагають свого дослідження.

Не менш актуальним є страх смерті, який Я. Сазонова як один із 

біологічних (с. 45 дис.), розглядає його інтерпретацію в середні віки, епоху 

Відродження та ін. Потрібно додати, що страх смерті є одним із тих, що 

примушує людину шукати оптимальні шляхи для досягнення мети . Якби не 

було страху смерті, то не поставало б таким великим прагнення життя в 

чотиривимірному просторі в психічному плану.

Вагомим бачиться п. 4.2. Тексти із неконвенційними суб’єкт- 

суб’єктними відношеннями «людина VS неідентифікований суб’єкт» 

(сс. 289-332), у якому скрупульозно описано мовне втілення цих відношень 

(лексеми загальної семантики).

Загальні висновки відображають основні результати дослідження, є 

розгорнутими, логічними й засвідчують те, що виконана дисертація -  

завершена кваліфікаційна праця. Кожний розділ містить власні висновки, які 

ані структурно, ані змістово не повторені в загальнопідсумкових міркуваннях 

Я. Ю. Сазонової.

Значення одержаних результатів для науки й практики визначуване 

тим, що теоретичне значення роботи актуалізовано систематизацією ідей 

розуміння страху в різних науках як бази опрацювання принципів 

комунікації автор -  читач у текстах жахів. Авторка довела дискурсивну 

зумовленість художньої референції в текстах жахів, а також докладно



проаналізувала суб’єктність як основу смислотворення й смислосприйняття, 

обґрунтувавши вплив типів референції на творення тексту й успішність 

комунікації за умови адекватного сприйняття адресатом інтенції автора, 

закладеної в референції джерела страху.

Цілком очевидною є повнота викладення наукових положень, 

висновків і рекомендацій дисертації в опублікованих працях. Основні 

наукові положення дисертації повною мірою викладено в 36 одноосібних 

публікаціях, з-поміж яких: 1 монографія обсягом 20,3 друк, арк., 27 наукових 

статей (15 -  у фахових виданнях України, 6 - у  вітчизняних фахових 

виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, 6 - у  

закордонних виданнях) і 8 тез доповідей. Наукові студіювання Я.Ю. 

Сазонової здобули критичне осмислення в рецензіях та анотаціях, уміщених 

в авторитетних вітчизняних періодичних і неперіодичних виданнях. Загальна 

кількість, якість та обсяг публікацій відповідають чинним вимогам. 

Апробаційні матеріали цілком розкривають дослідницьку проблематику. 

Основні положення дисертації апробовано на 21 міжнародній і 

всеукраїнській науковій і науково-практичній конференції в Україні й за 

кордоном.

Ще одним аспектом розгляду дисертації є встановлення відповідності 

змісту автореферату основним положенням дисертації. Як свідчить аналіз, 

автореферат відображає всі основні положення дисертації й за формою та 

змістом повністю відповідає вимогам МОН України. Основні ідеї авторських 

статей повноцінно використані в аналізованій дисертації.

Ґрунтовне прочитання дисертації, автореферату, монографії та 

опублікованих статей із досліджуваної проблеми дають змогу висловити 

окремі дискусійні положення й міркування, які потребують свого уточнення, 

розширення.

1. Аналіз феномену страху в ракурсі лінгвістичних досліджень (сс. 89- 

96) постав би повнішим і ґрунтовнішим, якби містив опрацювання концепції 

свідомості М. Бахтіна. Бахтінське розуміння свідомості спирається на



діалектику стосунків «Я» з «Іншим», що дозволяє усвідомити «самість» через 

«іншість», тобто пізнати істину в процесі безперервного діалогу власного 

«Я» з «неЯ». Розгляд концепції М. Бахтіна бачиться доцільним, оскільки, як 

відомо, одним із суттєвих аспектів поняття «Іншого» є розрізнення «свого» й 

«чужого». Члени опозиції «своє-чуже» традиційно наповнювані смислами, 

протилежними за своїм оцінним спрямуванням: «своє» -  це добре, «чуже» -  

зле. До цього можна також додати розгляд феномена страх через 

актуалізацію протиставлення «тут» -  «там», де другий елемент опозиції 

здебільшого може усвідомлюватися як щось тривожне, незвідане, непізнане, 

де на онтологічне накладається естетичне й етичне, національне й 

корпоративне та ін.

2. Дефінування деяких ключових понять роботи не завжди бачиться 

оптимальним. Так, внутрішній світ людини визначено як «складне фізично- 

ментальне просторове утворення, яке відмежоване від реального світу» (сс. 4, 

359 та ін.). Викликає сумнів уживання в дефініції такого абстрактного 

поняття прикметників «фізичний» і «просторовий», адже вони пов’язані з 

матеріальним світом. Пропонування подібного внутрішньо суперечливого 

визначення вимагає або покликання на певні наукові праці, або його 

детального пояснення, ув’язування з іншими рівно- і/чи нерівнорядними 

поняттями.

3. У дисертації подекуди простежувана термінологічна 

непослідовність. Так, на с. 48 авторка зауважує, що обирає як основний 

термін «феномен страху» і водночас вживає сполуку «афект страху». 

Остання бачиться дещо помилковим, адже афект (сильний психічний стан, 

що швидко виникає й бурхливо перебігає, характеризується сильним і 

глибоким переживанням) далеко не завжди пов’язаний зі страхом і може 

бути мотивований різноманітними причинами.

4. Не завжди аналіз текстів із тими чи тими суб’єкт-суб’єктними 

відношеннями відповідає меті дослідження. Зокрема, на с. 27 мету 

сформульовано як «обґрунтування теоретико-методологічних засад



референційно-смислової взаємодії в українськи х (розрядка наша -  А. 3.) 

текстах пристрасного дискурсу жахів з опертям на практику англомовної 

лінгвокультури». З огляду на таке формулювання видається надмірним 

детальний опис текстів із конвенційними суб’єкт-суб’єктними відношеннями 

«людина VS зомбі», адже авторка зауважує, що «в українській літературі не 

існує текстів зі схожими на зомбі міфічними істотами» (с. 265).

5. Страх можна кваліфікувати кількісно -  його присутністю й 

щільністю в межах того чи того покоління, в такому разі страх постає 

об’єктивним. Тоді потрібно подумати, по-перше, над тим, як співвідносяться 

об’єктивні й суб’єктивні чинники страху; по-друге: якщо страх є 

онтологічною сутністю привідкривання свободи, розширення її меж, тоді 

страх є «скутістю свободи», волі людини, її потенціально зреалізованого і/чи 

незреалізованого могти. Чи можна індексувати, встановити відповідну 

шкалу реалізації компоненти могти людською особистістю щодо страху й 

чому можна говорити про належність феномена страху до людського духу, а 

не душі. Які мовні засоби спеціалізовані на вираженні заявленого статусу 

феномена страху?

Можна побажати створити цілісний експериментальний науково- 

дослідницький корпус аналізованих текстів зі структуруванням за авторами, 

відповідною жанровою специфікацією. Такий корпус дає змогу встановити 

частотність ключових лексем і встановлення їх синтагмальних моделей, що 

розкриває не лише функційне навантаження заявлених слів, а і їх значущість 

у реалізації основних значень феномену страху, наявність спільних і 

лакунарних величин в аналізованих літературах. Наведені кількісні 

показники у тих чи тих українських та англійських контекстах розкрили б 

співвідносність і/ячи неспіввідносність і основних (зразка жах, смерть), і 

неосновних (на кшталт переживання, страждання) лексем, їх 

диференціювання через регулярні й нерегулярні сполучувальні інтенції та ін.

Загальний висновок -  дисертація «Феномен страху в текстах жахів: 

теорія референції та смислотворення» розв’язує актуальну теоретико-



прикладну проблему сучасного українського мовознавства, містить 

аргументовані та практично цінні результати, постає цілісним дослідженням, 

у якому розглянуто фундаментальну наукову проблему й запропоновано 

покрокові шляхи її вирішення. Ураховуючи актуальність обраної теми, 

ступінь обґрунтованості наукових положень і висновків, новизни та повноти 

викладу в публікаціях, уважаємо, що дослідження повністю відповідає 

вимогам до докторських дисертацій, спеціальностям 10.02.15 -  загальне 

мовознавство й 10.02.01 -  українська мова, а також пп. 9, 10, 12, 13 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого постановою КМ України 

№ 567 від 24 липня 2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 

України № 656 від 19 серпня 2015 p., № 1159 від 30 грудня 2015 р. та № 567 

від 27 липня 2016 p.). Авторка дослідження, Сазонова Ярослава Юріївна, 

заслуговує на присудження їй наукового ступеня доктора філологічних наук 

зі спеціальностей 10.02.15 -  загальне мовознавство й 10.02.01 -  українська 

мова.

Офіційний опонент -  
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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію Я.Ю.САЗОНОВОЇ «Феномен страху в 

текстах жахів: теорія референції та смислотворення», поданої 

на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальностями 

10.02.15 -  загальне мовознавство та 10.02.01 -  українська мова -  К., 2019. -428с.

Будь-який художній чи фольклорний текст, замовляння чи вірування має 

особливу прагматику, а всі його складники й коди (від акціонального до 

предметно-артефактного чи вербального) створюють особливі зони 

«емоційного і смислового напруження», де тісно взаємодіють сюжетно- 

наративний, жанровий, інтерактивний, аксіологічний, семіотичний, конітивно- 

прагматичний виміри породження і декодування змісту.

Останнім часом за аналогією до комунікативної прагматики в 

текстологію уводиться поняття фольклорної і міфологійної прагматики з її 

належністю до теорії мовленнєвих актів, вербальної синергетики і магії слова, 

символічної функції предметів, інтенції і впливу на адресата (Л.Виноградова,

О.Байбурін, О.Павлов, О.Левкієвська та ін.). При цьому універсальні 

семантичні категорії культури набувають різноманітної текстової, обрядової, 

міфопоетичної інтерпретації.

Ось що пише з цього приводу Т.Бернштам в праці «Новьіе перспективьі в 

познании и изучении традиционной народной культурьі» (К., 1993), де виразно 

закроєні елементи феноменологічної і художньої парадигми: ми маємо справу з 

природними і культурними символами, при цьому другі є результатом 

трансформації перших як предмет тривалої їх еволюції з виразним сакральним 

змістом. Вони обслуговують культуру і ритуали і разом з ними 

трансформуються, при цьому «діапазон впливу і прояву таких символів є 

набагато ширшим, ніж обрядова (ритуальна чи міфологічна сфера), якою їх 

намагаються обмежити» (с.82).

Ця теза має безпосереднє відношення до обговорюваної нами дисертації

п. Сазонової Я.Ю., в якій органічно переплетені ваасм о  11 Q & ,і щ ш  л н т о д о  г і  ч  I I  і ,
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епістемологічні, комунікативно-смислові, ідеологічні і текстові 

складники мовного образу страшного в різних за хронологією, мотивами і 

жанрами дискурсах жахів.

Характеризуючи вибір п. Сазоновою її об’єкта дослідження і, відповідно, 

теми її дисертації, слід зауважити, що, крім своєї безсумнівної обґрунтованості 

у плані актуальності і новизни, цей вибір можна також окреслити і як цілком 

умотивований з огляду на спробу поєднання у дослідженні суто 

комунікативного підходу з його розлогою методологією та етнокультурним і 

ширше -  етносеміотичним та етнолінгвістичним та до певної міри поетико- 

когнітивним аспектами, спрямованим на реконструкцію найдавніших 

архетипно-світоглядних принципів буття і космосу з його міфологічною і 

зіставною інтерпретацією у різних площинах сфер нижчої демонології та 

трансформованих у сучасних текстах (головно в англомовній літературі) різних 

за онтологією і походженням монструозних осіб.

Рецензована дисертація Сазонової Я. присвячена надзвичайно непростій 

дослідницькій проблемі взаємодії мови і культури, мови і народного 

менталітету -  пошуку когнітивно-дискурсивних, культурологічних, 

аксіологічних і семантико-прагматичних параметрів і закономірностей 

моделювання семіотичної тріади «автор-знак-читач» як поетико-когнітивної 

форми реалізації уявлюваного.

В центрі розбудованої авторської концепції перебувають етнокультурні та 

інтерактивні моделі референції концептосфери страшного у неблизько 

споріднених лінгвокультурах як основної базової одиниці емотивної 

категоризації довкілля, зокрема й художньої, міфопоетичної її рецепції, з 

наявими в ній крос-архетипними зв‘язками і ціннісними опозиціями свій- 

чужий, живий-мертвий, сакральне-профанне, верх-низ.

Цілком слушним є твердження дисертантки про те, що «внутрішній світ 

людини унікальний й універсальний одночасно; він являє собою складне 

фізично-ментальне просторове утворення, яке відмежоване від реального світу
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<...> , адекватне декодування якого пояснюється . спільним розумінням 

феномену страху як афекту зі специфічною чуттєвою реакцією на страхітливий 

об’єкт» (с.4).

Поєднуючи структурні складники художніх концептів цього 

уявлюваного, надреального і фантастичного -  змістовий, інтенціональний, 

образно-асоціативний, метафоричний, смисловий та когнітивний -  авторка 

формує відповідні ділянки категоризації фікційного комунікативного смислу 

«страх» в межах міфопоетичного простору і пропонує, так би мовити, свій 

маршрут «мандрівки у квазіреальність» (за аналогією відомого есе У. Еко 

"Мандрівки в гіперреальність"), потрактовуючи її як: 1) сукупність мовних і 

ментальних структур художніх творів з їх акціональним, предметним, 

просторовим, локативним, зооморфним кодами, де ключову роль відіграють 

страхітливі об’єкти з властивими їм діями і функціями в текстах англомовної й 

української лінгвокультур; 2) обґрунтовує і реконструює наявність 

різнополюсних і різнопланових референтно-смислових зв‘язків (кореферентних 

ланцюжкових, комплексних, парадигматичних, дистрибутивних тощо) між 

об‘єктами страшного з властивою їм ієрархією і таксономією з огляду на 

модальні, лексико-граматичні показники й ономасіологічні параметри їхньої 

концептуальної організації в текстах жахів.

Таке зіставлення, спостереження і висновки, отримані в його рамках, 

тобто розгляд суб’єкта-реципієнта і суб’єкта-джерела страху як ключових 

орієнтирів, основи для tertium comparationis, спроектоване, як побачимо далі, 

на розшук прямих культурних аналогій чи семіотичних паралелей таких чи 

подібних об’єктів страху -  аж до появи певних онтологічних, за термінологією 

авторки, лакун. Все це неминуче має оригінальний характер і приносить 

нетривіальні результати, причому не лише у суто науково-теоретичному, 

концептуальному, лінгвістичному плані, а й у плані прикладному, 

утилітарному, бо в перспективі може стати основою для укладення словника 

художніх образів демонічного і страшного у двох культурах.
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Йдучи можливостями заповнення таких лакун (онтологічно і філософсько 

заангажованими у загальний симболарій культури страшного і демонічного), п. 

Я. Сазонова намагається встановити психологічне підґрунтя їх категоризації і 

функціонування в текстах жахів. З цією метою вона спирається на існуючі у 

гуманітарній і загальнофілологічній і передусім культурологічній, 

психологічній і дискурсивній практиці, засади, що цілком переконливо 

продемонстровано у першому та другому розділах дисертації. На другому 

полюсі її концепції перебувають мовні (текстові і комунікативні) засоби 

концептуалізації ідеї страшного -  від лексики, прямих і опосередкованих, 

метафоричних, образно-оціночних номінацій страху -  до відповідних 

граматичних і стилістично-функціональних, включно із синтаксичними 

засобами їх вираження. З-поміж іншого авторка звертається і до тих ознак, які 

їм приписується художньою свідомістю чи авторською інтенцією в розрізі 

«яким є страхітливий об’єкт, як він виглядає» (субстанціональні, зовнішні 

чи внутрішні ознаки, здебільшого негативні (але трапляються і позитивні чи 

нейтральні характеристики), як він взаємодіє із собі подібними, яке має 

поширення на оточення і яких набуває трансформацій чи модифікацій в інших 

жанрах літературних текстів, і не обов’язково і доконечно страхітливих чи 

демонологічних. Такий закрій дослідження можна було б назвати за аналогією 

до термінології представників польської етнолінгвістичної орієнтації різними 

п р о ф і л я м и  с т р а ш н о г о ,  які в своїй сукупності створюють його 

к у л ь т у р н и й  с т е р е о т и п .

Особливо це стосується тих персонажів, що їх авторка відносить до 

розряду неконвенціонально маркованих, представлених в жанрах фентезі, у 

фантастиці, зокрема й науковій. З іншого боку, тих, хто є об’єктами 

репрезентації суб’єктів-реципієнтів страху текстах дискурсу жахів, зокрема 

особи, яких повчають страхом або тих, хто страждає невинно і випадково з 

відповідними семантичними підгрупами.
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Отже, розбудована авторкою модель становить макроконцептуальний і 

семіотичний конструкт, особливий ментально-дискурсивний простір, в якому 

відображені свідомість автора, його прагматичні інтенції, комунікативна 

ситуація, стратегії і тактики декодування комунікативних смислів з яскраво 

експлікованими ознаками універсального і типологійного, національно- 

культурного, ідіоетнічного, конвенціонального і неконвенціонального.

В центрі цієї моделі, як переконливо доводить далі дисертантка, 

перебувають втілені в наративно-смисловій і художній тканині тексту пре- 

логічні (часто-густо дохристиянські, поганські) стереотипи мислення, уявлення 

про представників інших етносів та іновірців, центром яких є образно- 

асоціативний і міфологічний хронотоп, де межа між предметом і його 

функцією, атрибутом і ознакою стерті, синкретично амбівалентні і все 

«спрацьовує» за принципом «міфологічної партиципації» (К. Леві-Брюлль).

Крім того, авторка намагається реконструювати, встановити і прописати 

(і це виглядає досить переконливим!) ті підвалини -  філософські, ментально- 

епістемологічні, психологічні -  на які б такий цілісний і комплексний опис- 

конструкт [включно з архітектонікою страхітливих об‘єктів з численними 

варіаціями, аломотивами (термін С. Неклюдова) і трансформаціями (пор. 

перевертнів і двоєдушних персонажів міфології) у співвідношенні з різними 

механізмами їхнього смислотворення] мав би спиратися.

З-поміж інших здобутків дисертантки звернімо увагу на таке. Авторкою 

вперше введено в науковий в обіг сучасної дискурсології та прагматики, 

переосмислено і креативно розвинуто в проекції на міфологічну і фантомну 

складову термін «референтно-смислова взаємодія», переконливо обґрунтовано 

його зв’язок з категорією суб’єктності, способом номінації (ідентифікації) 

об’єктів та іншими смислотворчими та концептуальними комунікативними 

характеристиками в дискурсі жахів (модальністю, чинником адресата, 

ілокутивним впливом на розгортання тексту, девіантною поведінкою 

персонажів і т.ін.). По-друге, встановлено і чітко прописано в різних жанрах
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текстів типи об’єктивації страхітливих об’єктів -  уособлення, референція- 

примара чи облуда, фантом, референція-міфологема і референція-ремінісценція 

тощо з позиції їх номінативної специфіки, способів номінації (лексичної, 

фразеологічної, образної, топономастичної, табуїстичної, дейктичної) залежно 

від стилетворчої специфіки, зображувальності, іконічності, семіозису предметів 

і об‘єктів та композиційної структури тексту. І, по-третє, виявлено типологійно- 

категоріальні ознаки і чітко диференційовано конвенційні і неконвенційні 

тексти жахів, встановлено їх семантичне та образне наповнення в обох мовах, 

функціональні, стильові можливості в межах таких семантичних біномів і тріад, 

як «суб’єкт-джерело страху і його реципієнт», «людина VS чорт», «людина VS 

привид», «людина VS зомбі» разом з належними семантико-граматичними, 

синтаксичними, прагматичними і модальними дескрипторами.

Так, заслуговує на увагу експлікована дисертанткою ціла серія таких 

формально-смислових і формально-граматичних засобів (заперечення, 

семантичні дескриптори опису тілесних і просторових метафор (на кшталт 

прірва, безодня), функція окремих дієслів зі значенням екзистенції, фізичного 

сприйняття і відчуття, деструктивної дії, близькі до прокльонів перформативні 

акти-відсили як «засоби віддалення небезпеки чи захисту від неї», функція і 

типи предикатів («неправильні згорнуті і асиметричні предикати», предикати 

існування і руху), конструкції з відсутнім суб’єктом як вираження приреченості 

і розмитості, аморфності злого, неперсоніфіковані і персоніфіковані об’єкти 

утілення стихійних лих, сфери надприродного). Вартими уваги з цього погляду 

є розшукані авторкою і текстово утілені ксеноніми і образи іновірців як 

представників чужого світу, деякі хтонічні образи потойбіччя.

При цьому важливою рисою усіх трьох означених нами блоків, що 

стосуються концептуальної новизни і нетривіальності методології дисертантки, 

є наскрізно витримане і послідовно зреалізоване міжмовне зіставлення 

міфологічних корелятів крізь призму етнолінгвістичних реконструкцій, аж до 

появи певних лакун. Інакше кажучи, відповідні контрастні, тобто образно-



специфічні ознаки демонічного, отримують свою вагу на тлі спільного 

культурного і загальнолюдського досвіду.

Практично весь багатющий ілюстративний матеріал отримує свою 

верифікацію крізь призму певних типологічно-характерологічних оцінок і 

типологічних, культурних констант, до яких ще додаються константи 

комунікативно-прагматичні «автор-читач», «комунікативний намір і адресат», 

стратегії і тактики передачі змісту (які часто існують лише у свідомості 

адресата). Останні витлумачуються дисертанткою з точки зору того, наскільки 

релевантними вони можуть бути у плані вираження тих чи інших 

комунікативно-дискурсивних чинників (навіть конфліктів і девіантної 

поведінки персонажів, з чим можна було б і подискутувати!), що реалізуються у 

дискурсі жахів. І дуже добре, що дисертантка постійно наголошує на таких 

міжкультурних розбіжностях ментально-культурного, суто лексемного, 

номінативного чи граматичного характеру (констатуючи факти відсутності 

образу чи реалеми в іншій культурі чи тексті).

Основними чинниками конвенційності текстів жахів вона вважає 

«міфологійне загальноєвропейське й християноцентричне соціокультурне тло 

їхньої появи», а суб’єктність неконвенційних текстів зумовлена «інтенційністю 

авторського задуму і наявністю т.зв. онтологічних лакун референції джерела 

страху як прояв пристрасного досвіду». Необхідно підкреслити, що, поряд з так 

званим концвенційними текстами з виразною міфологійною референцією (цю 

лінію і хід аналізу можна вважати наскрізними у двох практичних розділах 

дисертації, зокрема третьому і четвертому) авторка також залучає до розгляду й 

аналізу власне образи-фантоми чи трансформовані міфологеми, а серед 

останніх ті, які належать до сучасного постмодерного дискурсу, які вона 

послідовно розглядає з позиції заявленої раніше методики референції, типології 

комунікативних смислів (передусім в аспекті) варіативності базового концепта 

страху, формально-граматичними та стилістичними і композиційними 

параметрами когезії, зв’язності тексту (пор. анафоричні займенники і
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катафоричні елементи модифікації евфемійного змісту -  укр. голос -  щось, 

англ. займенник it, як засіб узагальнення уявлень про вигаданий суб’єкт і його 

граматичні ознаки (неістота або істота-нелюдина, необчислюваність, 

невизначеність (с.299). Цікавими є роздуми здобувачки і про анафоричну 

функцію займенника вони (авторка переконує нас в тому, що він 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

Ь, с. 52) (с.300)), інших дейктичних одиниць, наприклад, займенника something 

(King 2016, с. 8) та укр. щось.

Промовистою і оригінальною видається нам і розбудована ієрархія 

смислів і способи їх заповнення в межах референтних ланцюжків {creature -  

animal — monster -  the dog-thing), які представлені як юкстапозитними, 

складними утвореннями і словами загальної семантики з розмитою або 

невизначеною референцією (неозначені займенники та інші анафоричні 

засоби), так і супровідними кваліфікаторами, до яких відносяться різні 

порівняння і метафори, квантори розміру, порожніх субстанцій і місць і т.ін.

Намагаючись встановити місце цих смислів і, так би мовити, прописати 

їхній статус в системі демонолонічного чи фантастичного пантеону, вона 

з‘ясовує специфіку і типологію відповідних комунікативних смислів на тлі 

інших стратегій і способів трансляції фікційного комунікативного змісту з його 

численними аломотивами і варіантами. Відтак подає їх прозору класифікацію 

як за модусом об’єктів, так і за ментально-розумовими наслідками, 

супровідними емоціями, з поміж-яких особливий акцент зроблено на таких 

емоціях, як страх-ненависть, страх-покарання, страх-кооперація, страх- 

благоговіння, страх-зневага, страх Божий, страх хвороби тощо), які добре 

прописані у другому та четвертому розділі дисертації.

8



Авторка цілком слушно зауважує, що окремі з них позначають не 

страхітливі об‘єкти, а актуалізують смисли божественного й непізнаного, як і 

назва іншого суб’єкта -  сина богині мавп у Г. Ф. Лавкрафта (с. 278), потвори- 

перевертні з викривленою зовнішністю the crazy ones, phonecrazies, phone 

people/phoners). Говорячи про т.зв. комплексну референцією, закодовану через 

символіку онімів, власних назв, найчастіше біблійних антропонімів, авторка 

цілком слушно згадує про інтертекстуальні концепти і образи-варіації з Біблії, 

що виявляється в межах мотивів Апокаліпсису і т.ін.

В різних фрагментах і підрозділах практичної частини дисертації 

(підрозділи ЗЛ., 3.2. с.201) дисертанка вводить в науковий обіг ряд 

філософських і культурологічних понять і категорій, пропущених крізь фільтр 

теорії комунікації і лінгвопрагматики міфологічної тканини аналізованих 

текстів - апріорний і апостеріорний смисли (с. 198), з якими вона співвідносить 

схеми-матриці, які репрезентують специфіку референції страшних об’єктів: 

суб’єкт — онтологічна класифікація «страшного -  атрибути і дії» та 

апостеріорна ситуаційна класифікація, і на цьому тлі окреслює основні ознаки 

неконвенційних текстів, звертаючи увагу на їх більшу реалістичність, наявність 

«онтологічних лакун» в розбудові вигаданого світу жахів, більшу доказовість і 

маніфестацію крізь призму атрибутів, предикатів, дескриптивних елементів. 

Крім того, у підрозділі (2.5) уводиться поняття «прототипної категоризації» 

(с.167), як інструменту який дає змогу «стиснути безкінечність проявів світу до 

певної обмеженої, й відповідно, вичерпної кількості», що вимірюється, на 

думку, дисертантки, ознакою аномальності страхітливих об’єктів. Тут розгляд 

відповідного мовного матеріалу зосереджується навколо таких сфер, як 

психологічні функції страху, онтологія і ідеологія об’єктів вигаданого світу, 

суб’єктність/несуб’єктність, варіативність базового концепту і їх утілення, 

комунікативний намір автора, ідентифікувальна/неідентифікувальна

референція, інтимізовані структури в суб’єкт-суб’єктних відношеннях. У 

зв’язку з просторово-часовими і фізично-сутнісними, чуттєво-сенсибільними
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характеристиками об’єктів міфологійного континууму п. Сазонова Я. 

наголошує на належності нечистих істот до відповідних локусів, границь і меж, 

їхній ідентифікації за зоровим, звуковим кодом, які знову ж таки тісно 

переплетені з морфологічними і граматичними показниками вираження цих 

референтів, наприклад, зменшувально-пестливі форманти іменників, збірні 

назви при позначенні істот нижчої демонології в суто українській традиції, 

концепти зустрічі зі злом, співвіднесені зі сферами обміну, гостини, частування, 

міжособистісних взаємин -  шлюбу, побрання, кохання, ревнощів, 

приятельських стосунків, пропозиції вищій силі вступити у родинні або дружні 

стосунки (с.208), стереотипні уявлення, пов’язані з ознаками-аномаліями 

(народження дітей у неприродний спосіб) або не-такої поведінки дітей, не-такої 

мови, способу існування, геть до метаморфоз, тобто перетворень, якими є 

перевертні (с. 210). Принагідно зауважимо, що цей підхід є суголосним до 

деяких чисто етнолінгвістичних текстових рефлексій, які здійснили свого часу 

JI. Виноградова та О. Левкієвська при аналізі формул погроз в слов’янських 

мовах та типології оберегів, взятих крізь призму мовленнєвих актів. Можна 

згадати з цього приводу і праці польських етнологів про т.зв «народну 

мегаломанію» Я. Ст. Бистроня, де представлено образ чужинців за ознаками не- 

такої мови, не-такого вигляду чи запаху, чорноти, сліпоти, які водночас є 

явними ознаками сфери демонічного. Про це, до речі, свого часу говорила і 

російська дослідниця О. Бєлова у своїй відомій роботі про етнічні стереотипи.

Зауважимо, підводячи підсумок, що такий, безсумнівно, 

антропоцентричний і міжпарадигмальний, цілісний в своїй основі підхід 

вимагав звернення до здобутків і напрацювань лінгвопрагматики, теорії 

комунікації лінгвокультурології, семіотики, психології із залученням сучасних 

етнолінгвістичних і етносемантичних теорій, зокрема й феноменології (пор. 

класифікацію можливих світів художніх текстів М. Райєн (Ryan 1991), теорію 

змінених станів свідомості, реконструкцію етнокультурних і фольклорних 

смислів і типології побутових, утилітарних і ритуальних символів
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(A. K. Байбуріна-Топоркова). Не завадило проглянути працю С. Толстої, 

присвячену семантико-мотиваційним моделям демонологічної і іншої 

предметної лексики). Схвальною є також здійснена Сазоновою Я. Ю. 

комплексна рефлексія феномену страху представниками етіології, 

літературознавства, фольклору, когнітивної лінгвістики, лінгвоконцептології, 

представниками різних мовознавчих трендів, сучасні етнологічні рефлексії 

Р. Кіся та ін., чому присвячений перший і почасти другий розділи дисертації 

як її методологічне і історіографічне підгрунтя.

Достовірність і обгрунтованість запропонованих авторкою 

концептуальних положень забезпечується опрацюванням великого масиву 

різних за хронологією художніх текстів міфологічної тематики, зокрема й 

жанру фентезі -  від початку XIX століття (окремі тексти) й до сьогодення 

(українських, англійських, шотландських, автралійських, включно з текстами 

американської постмодерної літератури). Крім того, це положення умотивоване 

комплексним використанням різноманітних як традиційних, так і новітніх 

методів і прийомів, їх міждисциплінарністю, експланаторністю та дифузністю. 

Обравши як відправний пункт феномено-герменевтичний підхід до аналізу і 

концептуального синтезу страхітливих об‘єктів, дисертантка застосувала 

цілком самодостатній і умотивований набір таких методів: ейдетичної та 

феноменологічної редукції, інтерактивного моделювання, наративний, 

структурний, спрямованих на концептуалізацію чуттєво-емоційних елементів 

смислопорождення й узагальнення з огляду на інваріантні і варіантні складники 

базового комунікативного смислу страх, засобів його вираження на різних 

мовних рівнях і субрівнях, контекстуально-інтерпретаційний -  задля 

реконструкції авторської комунікативної інтенції, мотивів і цілей, а також 

можливих інтерпретацій з боку читача його соціокультурного і ціннісного 

досвіду, зіставно-типологічний, когнітивний тощо.
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З усього сказаного вже цілком ясно, що загальна оцінка дисертаційного 

дослідження може бути лише позитивною. Мету дослідження досягнуто, 

завдання, що їх перед собою поставила дисертантка, успішно виконано.

Рецензована дисертація в цілому перебуває на межі міжпарадигмальних 

студій, які охоплюють здобутки і напрацювання з емоційної стратифікації 

різних концептосфер (психології, фразеології, етносеміотики, когнітології, 

аксіологічної лінгвістики тощо). Вона становить цілісне, завершене і 

самостійне дослідження, яке присвячене темі, водночас новій і актуальній для 

сучасного зіставного мовознавства, для дискурсології, лінгвопрагматики, 

етносемантики, фольклористики та етнолінгвістики. Крім того, особливо 

значущій для теорії лінгвоконцептуальних і лінгвокультурологічних зіставних 

студій в аспекті моделювання мовних і концептуальних моделей світу засобами 

різних неблизько споріднених мов і культур.

Зміст цієї праці відзначається глибиною й доказовістю теоретичного 

опрацювання об’єкта вивчення. Ця праця виконана на адекватному науковому 

рівні, із коректним застосуванням багатого теоретико-методологічного апарату 

і з використанням надійної фактологічної бази художніх текстів та сучасних 

методик у галузі загального і типологічного мознавства, наслідком чого стала 

достовірність отриманих результатів, зроблених авторкою спостережень та 

висновків та її відповідність як результат і загально-теоретичній спеціалізації 

дослідження і спеціальностям 10.02.15 -  загальне мовознавство та 10.02.01 -  

українська мова.

Усе це зумовлює наукову, зокрема теоретико-лінгвістичну та прикладну, 

значущість матеріалів цього дослідження, які, до того ж, отримали достатню 

апробацію на наукових форумах і належним чином представлені в 

авторефераті і друкованих працях дисертантки. Дисертація також не містить 

положень із інших досліджень, запозичених без необхідних посилань. Усі 

покликання є коректними. Автореферат дисертації вповні відбиває зміст і
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структур дисертації, теоретичну глибину основних концептуальних положень 

та коректність застосування термінологічного апарату.

З приводу тексту дисертації і його загальної оцінки дозволимо собі 

висловити ряд міркувань та побажань.

1. Розрізнення таких варіацій базового комунікативного смислу "страх" як 

"страх Божий" і "страх покарання" принципове, але, на наш погляд, потребує 

пояснення і уточнення.

2. Широкий часовий діапазон досліджуваних текстів, який охоплює три 

століття, звісно, схвальний. Однак, на нашу думку, логічним було б чіткіше 

окреслення зв'язку культурного часу й простору створення певного тексту з 

виявами відтінків комунікативного смислу «страх», інваріантами і варіантами, 

закладеними авторами.

3. Не зовсім виправданим і дещо штучно натягнутим, нашу думку, виглядає 

термін «пристрасний дискурс» (у тексті дисертації уживається більше 150 

разів), що ним так часто дисертантка оперує. Якщо ще до жанру фентезі і 

сучасного постмодерну він якось пасує, то до текстів з виразним міфологічним 

забарвленням того ж І. Нечуя-Левицького та ін., де функціонують постаті 

нижчої демонології через моделювання міфологічного верху і низу, не дуже, 

адже в них не стільки йдеться про пристрасть чи інші подібні емоції, скільки 

про моделювання міфологічної рецепції і рефлексії автора. Більше того, не 

менші пристрасті вирують у детективах чи любовних романах, ніж в текстах 

жахів.

4. Впадає в очі деяке дублювання термінів, омовлення (17 разів), вербалізація 

(74 p.), чи є якась відмінність між ними, чи це синоніми.

5. Хотілось би почути пояснення і на таке: незрозумілим не зовсім 

переконливим виявляється зв‘язок категорії девіації з міфологічними істотами і 

персонажами; такі їхні ознаки, як волохатість, кульгавість, різноманітні 

шкідливі дії і навіть безчинства -  для них це якраз норма і, так би мовити, 

прототипні ознаки. Тому не зовсім ясно, що авторка вклала у цей термін,
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розглядаючи, приміром, «девіації в суб’єкт-суб’єктних відношеннях як основи 

породження нових варіацій комунікативного смислу«страх» (с.5, с.198,), в 

контексті «комунікативної невдачі».

6. У роботі зазначено, що «страх не можливо виокремити з-поміж спорідених 

емоцій та психічних станів, які його супроводжують», хоча в переліку варіацій 

цього комунікативного смислу виокремлено групу «за супровідними 

емоціями». Гадаємо, авторці варто було б додати до переліку й такі емоції, 

пов'язані зі страхом, як паніка, жах, переляк тощо.

7. Нам також не вдалося знайти у бібліографічному списку авторки роботи 

наших відомих етнографів В. Гнатюка, авторитетні збірники представників 

слов’янської етнолінгвістики, зокрема, «Славянский и балканский фольклор. 

Народная демонология, 2000; Н. Толстого, С. Толстої «Семантико- 

мотивационньїе модели и картина мира», роботи Н. Хобзей з гуцульської 

народної демонологічної лексики, О. Санникової, О. Березович, О. Бєлової 

«Славянский бестиарий» та ін. Не завадило б звернутися і до словників 

англійського фольклору, приміром, «А Dictionary of English Folklore» 

Дж. Сімпсон і Ст. Роуда (Oxford University Press); Pickering D. Dictionary of 

Superstitions. -  Cassel, 1995. Відсутні в бібліографії й оглядовій частині і праці 

представників когнітивної лінгвістики, лінвоконцептології і фразеології, 

присвячені Страху та ін. емоціям Ю. Апресяна, В. Шаховського,

Н. Красавського, М. Гамзюка.

Висловлені побажання жодним чином не впливають на високу оцінку 

докторської дисертації Сазонової Я.Ю, її практичної і теоретичної ціннності, 

доказовості та концептуальності представлених положень, зроблених висновків 

та узагальнень.

За актуальністю розв’язаної наукової проблеми, обсягом дослідження, 

науковим рівнем і практичною цінністю отриманих результатів дисертаційна 

робота Сазонової Я.Ю. повністю відповідає пунктам 9,10,12,13 "Порядку
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присудження наукових ступенів"(Постанова Кабінету Міністрів України № 567 

від 24.07.2013 р.) до дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Сказане дає підстави вважати, що Сазонова Ярослава Юріївна заслуговує 

на присудження їй наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальностями 10.02.15 -  загальне мовознавство та 10.02.01 -  українська 

мова.

Офіційний опонент:

завідувач кафедри іноземних мов та перекладознавства 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності,

доктор філологічних наук, професор
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Відгук 
офіційного опонента 

доктора філологічних наук, професора 
Ніки Оксани Іванівни 

про дисертацію Сазонової Ярослави Юріївни
«Феномен страху в текстах жахів: теорія референції та смислотворення», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 
спеціальностями 10.02.15 -  загальне мовознавство, 10.02.01 -  українська мова

Дослідження різних виявів почуттів та емоцій людини у мові, тексті, 

дискурсі активізувалося за останні десятиліття, що пов’язано з 

«антропоцентричним переворотом» у лінгвістиці, і, відповідно, розвитком нових 

наукових підходів, які поглиблюють розуміння й лінгвістичну атрибуцію 

«олюдненого простору» тексту, дискурсу. Складність вивчення цих феноменів, 

зокрема феномену страху, полягає в багатовимірності та множинності виявів, 

урахування соціальних, культурних, індивідуальних чинників, що потребує 

залучення результатів суміжних наук, релятивізації текстотворення залежно від 

типу дискурсу, особливостей взаємодії «автор -  читачі». Дисертація 

Я.Ю. Сазонової є актуальною і перспективною як щодо окреслення основних 

ознак тексту жахів у дискурсі жахів, так і осмислення суб’єктності як основи 

смислотворення в аналізованих текстах.

Значним поштовхом до активізації досліджень про феномен страху стали 

напрацювання із семіотики Р. Варта, А. Греймаса, Ж. Фонтанія, Ю. Лотмана, 

Г. Берестнєва, авторів колективної праці «Семіотика страху» (2005) та ін.

У лінгвістиці набули поширення смисловий / прототипний і метафоричний 

підходи для дослідження феномену страху; мовне вираження цієї емоції розкрито 

у працях із лінгвоконцептології, лексикології, семасіології, граматичної 

семантики. Нині до найбільш опрацьованих належить вивчення емоційних 

концептів, в тому числі й концепту страх, на матеріалі однієї чи кількох мов, із 

врахуванням послідовності етапів лінгвоконцептологічного аналізу, що 

починається зі словникових дефініцій. В україністиці концепт страх
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представлено за допомогою фрейму, із такими слотами та субслотами: 

«каузатор», «експерієнцер», «внутрішній вияв», «зовнішній вияв», «оцінка 

каузатора», «локалізація», «ступінь вияву», а також таксономічний слот 

«[емоційний] стан-реакція» (О.О. Коляденко. Лексико-семантична репрезентація 

концепту «страх» в українській наївній та науковій картинах світу (К., 2018).

Сучасний аналіз наукових напрацювань, присвячених вивченню емоції 

страх та текстового втілення цього феномену, доводить, що творення основного 

комунікативного смислу та його варіацій у текстах жахів ще не було 

розпрацьоване в лінгвістиці з урахуванням принципів і методів 

лінгвопрагматики, які ґрунтовно досліджено у працях Ф.С. Бацевича, 

Т.В. Булигіної, Т.В. Радзієвської, І.П. Сусова, Ю.С. Степанова, І.С. Шевченко та 

ін.

У дисертаційній праці Я.Ю. Сазонової вивчення смислу «страх» в дискурсі 

жахів вперше осмислено в комунікативно-прагматичному ракурсі, розбудовано 

теоретичні засади дослідження в аспекті теорії референції та смислотворення.

Відзначаючи новизну отриманих результатів дисертаційного дослідження, 

наголосимо на тому, що вперше текстова реалізація комунікативного смислу 

«страх» та його варіацій розглядається з позицій теорії художньої референції, 

дискурсивної зумовленості референції й номінації, що визначає суб’єктність як 

основу смислотворення і смислосприйняття в текстах жахів.

Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що здійснене ґрунтовне 

комплексне вивчення текстів жахів становить значний внесок у розбудову 

лінгвістичної прагматики, лінгвонаратології, теорії референції, теорії можливих 

світів, художнього/пристрасного дискурсу. Систематизація ідей розуміння 

страху в полідисциплінарному вимірі спроектована на розкриття смислотворення 

і смислосприйняття текстів жахів.

Дослідниця чітко і послідовно дотримується прийнятих у дисертації 

визначень «пристрасний дискурс», «дискурс жахів», «тексти жахів», що дають



можливість виокремити, з одного боку, ряд продукції, в тому числі текстової, що 

реалізує естетичне переживання страху, а з іншого, -  розкрити специфіку 

смислотворення і смислосприйняття в текстів жахів, які є результатом 

пристрасного дискурсу і художнього дискурсу водночас. Дисертантка 

встановлює та аналізує формування мовними засобами смислу «страх», означає 

його як «базовий комунікативний смисл», «фікційний комунікативний смисл».

Дисертаційна праця Я.Ю. Сазонової має значне практичне значення: 

основні положення і результати дослідження можуть бути враховані у процесі 

викладання навчальних дисциплін із загального мовознавства, лінгвістичної 

прагматики, дискурсології, лінгвістики тексту, лінгвонаратології, лінгвістичного 

аналізу тексту, а також у контрастивних дослідженнях. Запропонований у 

Додатку А Термінологічний покажчик (с. 417-420 дисертації) може 

використовуватися для навчальних цілей, для написання підручників, посібників.

Значний за обсягом матеріал дослідження репрезентує часовий -  XIX -  

початок XXI століття -  і просторовий вектори функціонування текстів жахів в 

українській та англійській лінгвокультурах. Як зазначається у 

Вступі (с. 30 дисертації), а також у Списку джерел ілюстративного 

матеріалу (с. 407-415 дисертації), загальна кількість текстів обома мовами -  

128 джерел (із них українською -  66, англійською -  62; 50 текстів XIX ст., 56 -  

XX ст., 22 -  XXI ст.), загальний обсяг- понад 10 000 сторінок. За таким 

співвідношенням можемо встановити, що в дисертації проаналізовано приблизно 

однакову кількість джерел ілюстративного матеріалу обома мовами, що так само 

мали б бути розподілені за часом створення проаналізованих текстів, проте, за 

міркуваннями'дослідниці, «добір матеріалу для аналізу свідомо не пов'язаний як 

із поділом творів за течіями і жанрами, так і з хронологією 

створення» (с. 12 автореферату). Такий вибір певною мірою підтверджується 

міждисциплінарним висновком про те, «що дискурс жахів -  це сталий історико- 

культурний досвід людства, де відношення між суб’єктами страху визначені й



упізнавані незалежно від часу «споживання» культурного 

продукту» (с. 1 автореферату). Як бачимо зі списку джерел ілюстративного 

матеріалу, в дисертації не передбачалося охоплення перекладів текстів жахів 

українською та англійською мовами.

Вважаємо, що урахування загальних механізмів текстотворення та 

виявлення спектру варіацій основного смислу «страх», робота з різночасовими та 

різномовними текстами умотивовує вибір у дисертації загальної назви «тексти 

жахів», що аналізуються не за їх жанровою належністю.

Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів із висновками до 

кожного з них, загальних висновків, списків використаних джерел і джерел 

ілюстративного матеріалу, словників, двох додатків -  перший із них містить 

визначення основних термінів праці, другий -  список публікацій дисертантки з 

теми дисертації та відомостей про апробацію основних положень дисертації.

Вивчення феномену страху в текстових виявах, як послідовно доводить 

дисертантка, важливо розглядати в полідисциплінарному пошуку, що 

виформовує загальнонаукові підвалини дослідження. Перший розділ дисертації -  

«Страх як міждисциплінарний об’єкт дослідження» -  присвячено висвітленню 

розуміння природи страху у психології, філософії, семіотиці, у філологічних 

студіях -  лінгвістичних і літературознавчих. Цей розділ містить ґрунтовний і 

змістовний виклад основних засад витлумачення феномену страху для створення 

системного розуміння і максимального врахування виявів, форм, джерел та ін. 

характеристик страху для лінгвопрагматичного аналізу текстів.

Як уже відзначалося вище, важливим для розуміння особливостей творення 

текстів жахів є семіотичні напрацювання, в яких було запропоновано вивчення 

«пристрасного виміру дискурсу». У підрозділі 1.3. Психологічні стани в ракурсі 

семіотики докладно схарактеризовано текст як зразок дискурсу жахів за 

дев’ятьма визначальними ознаками (с. 87-88 дисертації). Вони виформовують



основні принципи творення -  й аналізу -  текстів жахів, передусім розрізнення 

суб’єкта-джерел а і суб’єкта-реципієнта страху, взаємодію суб’єктів комунікації.

Увага до семіотичних досліджень, як мотивує дисертантка, пов’язана з тим, 

що «методологічний і термінологічний апарат дослідження дискурсу ще 

перебуває в стадії розвитку, а самі дослідження ведуться на перетині різних 

напрямів лінгвістики», тому вважає за можливе «скористатися деякими ідеями 

семіологів стосовно особливостей пристрасного дискурсу й можливостей його 

вивчення для обґрунтування оригінальності та самостійності дискурсу жахів як 

об’єкта лінгвістичних досліджень» (с. 10 автореферату). Закономірно, що 

творення тексту із розгортанням цього смислу може спиратися на семіотичні 

праці про властивості реалізації такого феномену.

У другому розділі дисертації -  «Теоретико-методологічні засади 

дослідження суб’єктності як основи смислотворення в текстах жахів» -  

відповідно до. вибраного за основу лінгвопрагматичного виміру текстів жахів 

визначається реалізація комунікативного смислу «страх», встановлено його 

варіації (в дисертації також використовується -  «відтінки»). Дисертантка 

визначила та докладно проаналізувала чотири варіації основного смислу в 

текстах жахів: за модусом співіснування суб’єктів; за супровідними емоціями; за 

діяльнісними наслідками суб’єкт-суб’єктних відношень; за ментально- 

розумовими наслідками суб’єкт-суб’єктних відношень (с. 124 дисертації).

На увагу заслуговє той факт, що в дисертації взаємодія автора та читача 

текстів жахів схарактеризована як двобічний процес -  смислотворення і 

смислосприйняття (визначення цих понять на с. 121 дисертації). Дисертантка 

переконливо доводить, що основою смислотворення є суб’єктність, зреалізована 

у вивченні референції суб’єктів, їхньої номінації, де «розрізнення суб’єктів 

пристрасті -  перший етап актуалізації комунікативного смислу «страх», а 

референція й номінація -  це стратегії його мовного втілення» (с. 123 дисертації).



Для характеристики вигаданого художнього світу авторка дисертації 

розкриває історію та сутність питання про «можливі світи», що було сформоване 

в межах модальної логіки: «у світах, відмінних від реального світу, деякі 

актуально наявні індивіди можуть бути відсутні, у той час як можуть з’являтися 

нові індивіди, подібні, наприклад, до Пегаса» (Крипке С.А. Семантическое 

рассмотрение модальной логики // Семантика модальних и интенсиональньїх 

логик. М., 1981, с. 29). Показово, що Я.Ю. Сазонова повно аналізує досліджувану 

проблему «можливих світів», розкриваючи багатовимірність цієї перспективної 

ідеї: за Я. Хінтіккою, «можливий світ» можна інтерпретувати і як можливий стан 

справ, і як можливий розвиток подій (с. 130 дисертації).

Відповідно до семіотичного визначення пристрасного дискурсу Ярослава 

Юріївна розрізняє суб’єкти пристрасті -  суб’єкт-джерел о страху і суб’єкт- 

реципієнт страху. За проведеним дослідженням, встановлено шість типів 

референції суб’єкта-джерел а страху, з них один -  це неідентифікувальна 

референція, інші -  різновиди ідентифікувальної, а саме: референція-уособлення, 

референція-облуда, референція-ремінісценція, індивідуально-шизофренійна 

референція, міфологійна референція.

Третій і четвертий розділи дисертації -  «Конвенційне смислотворення в 

текстах жахів» і «Неконвенційне смислотворення в текстах жахів» -  

розмежовують об’єкти вираження і референції «страшного» за універсальними 

константами досвіду людини. На цій основі деталізовано варіації основного 

комунікативного смислу в текстах жахів українською та англійською мовами. 

Показово, що конвенційність чи неконвенційність текстів диференціюється за 

основними чинниками, де домінують міфічне загальноєвропейське й 

християноцентричне соціокультурне тло появи текстів жахів чи інтенційність 

авторського задуму. За цими критеріями дисертанка визначає дві схеми 

референції: апріорну онтологічну чи апостреріорну ситуативну класифікацію 

«страшного».



У висновках узагальнено основні результати дослідження, а також 

сформульовано його перспективи. Зокрема, переконливо підтверджено, що текст 

дискурсу жахів має універсальний характер, поєднуючи пристрасний і художній 

дискурс; доведено, що основою текстотворення є розрізнення суб’єкта джерела і 

суб’єкта реципієнта страху, а основним способом -  суб’єкт-суб’єктні 

відношення; обґрунтовано особливість референції страхітливих суб’єктів; 

аргументовано встановлення глобалізованих типів смислотворення, що 

поділяються на конвенційні та неконвенційні; встановлено домінування 

універсального над національно-специфічним.

Результати дисертаційної праці мають достатній ступінь апробації. Різні 

аспекти досліджуваної проблематики повно відбиті у понад 20 доповідях, 

виголошених на міжнародних і всеукраїнських конференціях та семінарах, що 

проводилися в Україні, Польщі, Литві, Чехії, Данії.

Із теми дисертації опубліковано монографію та 36 наукових статей, із них: 

2 1 - у  фахових виданнях України, 6 -  в іноземних наукових виданнях; 8 статей і 

тез -  у збірниках матеріалів в Україні та за кордоном.

Концепція дослідження, основні положення і результати дисертації точно й 

послідовно відображені в авторефераті дисертації.

З огляду на складність та масштабність дослідження висловимо деякі 

міркування і побажання, які доречно врахувати в наступних студіях.

1. У дисертації на с. 140 вказано, що: «Дискурсивний підхід, який домінує в 

сучасній лінгвістиці (С. Кріпке, О. Ревзіна. П. Стросон, Дж. Сьорль, Я. Хінтікка 

та інші)..., дає змогу мовознавцям сфокусуватися не на референції в межах 

окремого речення, а на референції в межах тексту...... Щодо названих

дослідників зробимо уточнення: Саул Кріпке- відомий дослідник логіки, 

зокрема модальної логіки, епістемології, як і Яакко Хінтікка, ідеї яких 

розбудували теорію можливих світів і лише з певною опосередкованістю їх 

можна співвіднести із сучасним дискурсивним підходом. Логічно, що на



c. 26 дисертації ці дослідники названі в аспекті теорії референції, «у вимірі 

відмінностей і особливостей художньої референції у вигаданих світах тексту».

2. У дисертації визначено комунікативно-прагматичний підхід до аналізу 

текстів жахів, проте в процесі дослідження термінологічний ряд розширюється 

термінами дискурсології: від визначення терміна «дискурс» до характеристики 

«дискурсивної зумовленості», «дискурсивних просторів» та ін., що є посутнісним 

для проведення дослідження та опису його результатів: «дискурсивну 

зумовленість референції й номінації» (с. ЗО дисертації), визначення дискурсу (на

с. 115, с. 127 дисертації) та ін. Це підтверджує потребу вироблення інтегрованого 

підходу до аналізу складних феноменів;

3. У дисертації з ’ясовано, що «матеріалом дослідження стали художні 

авторські тексти різних періодів створення -  від початку XIX століття (окремі 

тексти) і дотепер» (с. ЗО), що може бути деталізовано за хронологічним 

критерієм. Як уже відзначалося, час створення тексту не брався до уваги 

(с. 12 автореферату), проте за таким критерієм вибудовується еволюція 

аналізованих текстів: які зміни відбулися в реалізації суб’єктності в текстах жахів 

упродовж значного за обсягом часу (понад два століття), у різних типах 

лінгвокультур (української й англійської), у співвідношенні 

«конвенційності/неконвенційності» аналізованих текстів.

4. Позитивним є розмежування модусу і модальності висловлювання (с. 140 

дисертації). Продовження дослідження логічно вбачати в деталізації модусних, 

модальних параметрів текстів жахів, вивчення мультимодальності. 

Реальність/іррельність, що є основою визначення модальності, становить цікаву 

і ще не досліджену площину дослідження, яка розрізнює та поєднує реальний і 

«можливі» (вигадані) світи у дискурсі жахів. У дисертації цьому присвячено 

підрозділ 2.4. Дескриптивна й модальна компоненти в основі референції 

страшнього. Суб’єкти-джерела страху VS суб’єкти-реципієнти страху. Таку 

перспективу дослідження вбачає дисертантка у висковковій частині (с. 368



дисертації). У наступних студіях доцільно розширити цей аспект, що повністю 

відповідає сформульованим теоретико-методологічним засадам дослідження.

У дисертації є окремі стилістичні та правописні неточності (с. 2, 5, ЗО, 74, 82, 

84, 417 та ін.).

Загалом дисертація Я.Ю. Сазонової чітко структурована, з виробленою 

методикою аналізу з узагальненням та систематизацією основних спостережень.

Концепція дисертації, об’єкт і предмет дослідження, застосовані методи, 

основні положення і результати відповідають двом спеціальностям, з яких 

дисертація подана до захисту.

На нашу думку, дисертаційна праця Ярослави Юріївни виконана на 

високому рівні, розкриває складну і малодосліджену проблему, вирішення якої 

аргументовано розбудовою термінологічного інструментарію для 

комунікативно-прагматичного дослідження дискурсу жахів, ретельним 

студіюванням емпіричного матеріалу (текстів-репрезентантів двох 

лінгвокультур). З огляду на все вищесказане вважаємо, що дисертація «Феномен 

страху в текстах жахів: теорія референції та смислотворення», відповідає 

вимогам п.п. 9, 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого Постановою КМУ № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними 

згідно з Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 p., № 1159 від 30.12.2015 р. та 

№ 567 від 27.07.2016 p.), а її автор -  Сазонова Ярослава Юріївна -  заслуговує на 

присудження їй наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальностями 10.02.15-загальне мовознавство, 10.02.01 -  українська мова.
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