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Статтю присвячено дослідженню основних структурно-композиційних й лінгвостилістичних ком-
понентів романів, що виступають актуалізаторами емоції жаху у текстовому середовищі романів.

Розглядаючи емоцію жаху як основний жанротвірний елемент, було виявлено, що її реалізація у 
художньому тексті відбувається крізь призму описів емоційних станів персонажів, що лякаються. Емо-
ційне портретування є невід’ємним елементом жанру. 

Значна частина сюжету припадає саме на описи внутрішніх станів та переживань героїв, що ляка-
ються. Оскільки спектр негативних емоцій, включаючи страх та жах, що відчувають протагоністи, є 
наслідком впливу подразника (основного об’єкту страху), то елементами оповіді стають такі «рамки 
уваги», як причина жаху (психічна вада чи порок персонажа першого типу); насильницька дія (насиль-
ство, вбивства), скоєна персонажем, що лякає; та емоційна реакція персонажа, що відчуває жах.

У цілому, елемент жахливого виникає на межі буденного та фантастичного, за рахунок чого ство-
рюється враження «надприродного».
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Постановка проблеми в загальному та 
обґрунтування її актуальності. Американський 
жанр хорор розвиваючись як новий окремий вид 
англійської готичної літератури, став самобутнім 
й увійшов до скарбниці жанрів світової літера-
тури саме завдяки вигадливості авторів.

Одною із базових характеристик літератури 
жанру хорор є те, що емоція жаху є жанротвірною, 
впливаючи на структуру й образність художнього 
твору. Жанр хорор викликає цікавість у сучасних 
науковців оскільки він знаходиться у постійному 
процесі розвитку та існує для того, щоб вивести 
творчість за межі раціонального, змінити стан-
дартне художнє мислення, що характеризується 
авторським фокусуванням на естетизації «жаха-
ючого». Актуальність дослідження базується на 
спрямованості сучасних лінгвосеміотичних сту-
дій на вивчення маніфестації жанрових елемен-
тів хорор у вербальному емоційно забарвленому 
середовищі. Окрім того, існує необхідність тео-
ретичного обґрунтування репрезентації емоцій-
ності у мові та мовленні. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідження хорору привернули увагу багатьох 
зарубіжних вчених [28; 29; 31; 33; 44; 48; 35; 
39; 42; 47; 16] та комбінування хорор із іншими 
жанрами зокрема [45; 37]. Тож постійно зроста-
юча кількість праць свідчить про актуальність 
питання. В Україні дослідженням жанру хорор 
присвячено наукові праці, що базуються на кон-
цептуалізації емоцій страху/жаху [6; 23; 19], 
дослідженню генези та розвитку жанру хорор 

[25], а також співвідношенню елементів вира-
ження жаху у текстах оригіналу та перекладу 
[13]. Проте, на нашу думку, у наукових дослі-
дженнях приділено недостатньо уваги реалізації 
емоційного аспекту жанру хорор паралельно у 
різних семіотичних системах. 

Вербалізація емоцій слугує об’єктом вивчення 
таких дисциплін як загальне мовознавство [4; 18; 
26], психолінгвістика [9; 24; 12; 46], стилістика 
[1; 22; 2; 21; 34], когнітивна лінгвістика [10; 6; 32; 
8; 36; 30] та лінгвокультурологія [49].

Формулювання мети та завдань статті. 
Дослідження полягає у з’ясуванні основних еле-
ментів словесної об’єктивізації емоції жаху у тек-
стах романів жанру хорор. Для поставленої мети 
потрібно ми виокремлюємо ряд наступних завдань: 

– розглянути становлення поняття «тексту»;
– обґрунтувати поняття «жанр хорор»;
– виокремити, проаналізувати та систематизу-

вати лінгвальні засоби репрезентації емоції жаху 
в романах хорор. 

Мовлення та комунікація є основою життя 
людини та суспільства. Одним із базових джерел 
набуття досвіду, пізнання та розуміння навколиш-
нього світу є текст.

Зацікавленість текстом та визначенням / кла-
сифікацією умов його існування й особливостей, 
призвела до виникнення цілого ряду лінгвістич-
них та лінгво-орієнтованих наук, котрі вивчають 
не тільки текст як феномен, але й різноманітні 
його аспекти та властивості. Текст позиціонується 
як необмежене за розміром смислове об’єднання 
лексичних одиниць, характеризується цілісністю, 
зв’язністю, особливою мовною системою та наяв-
ністю суб’єкта (автора). 
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Текстуальність як засіб створення тексту 
виступає у формі організації інформації через 
людське мислення. Саме завдяки текстуаль-
ності, текст набуває своєї індивідуальної особли-
вості, значення та емоційного забарвлення, що є 
основою для створення художніх творів.

Розглядаючи текст з позиції лінгвістики та 
літературознавства ми виокремлюємо два основні 
принципи дослідження тексту як об’єкту. Такі 
принципи певною мірою протиставляються один 
одному: лінгвістичний – текст у цьому випадку 
виступає як продукт мовної комунікації, пара-
лельно із цим літературознавчий – вивчає текст як 
цілеспрямовану комунікативну діяльність, засіб 
соціальної інтеракції [15, 224]. 

Текст як лінгвістичне утворення є сукупністю 
речень та володіє рядом лише йому притаман-
них закономірностей, що проявляються у таких 
взаємообумовлених специфічних аспектах як 
інформативність, завершеність, зв’язність, ціліс-
ність, глибина (підтекст), прагматика та ліній-
ність [11, 39]. Для подальшого аналізу матеріалу 
дослідження, ми розглядаємо текст як мовний 
простір, у якому всі компоненти тісно пов’язані 
ідейно-смисловою сферою, а кожна окрема лек-
сична одиниця може впливати на загальну суму 
смислів, створену автором.

Поняття жанру пов’язане із цілою низкою мов-
них феноменів, що розглядаються іншими лінг-
вістичними дисциплінами і мають іншу комуніка-
тивно-мовленнєву природу [14, 13]. Не дивлячись 
на те, що визначення жанру часом різняться, вони 
зберігають одну головну ідею, а саме те, що жанр 
є своєрідною формою вираження інформації в 
певних умовах зі створеними авторами критері-
ями, композиційними прийомами та стилем. Ми 
розглядатимемо жанр в ракурсі емотивності. 

Виходячи із такого розуміння жанру, хорор, що 
виступає окремим жанром за такими критеріями 
як специфічне зображення головних персонажів 
та особливої картини подієвості. 

Також твори хорор розглядалась дослідником 
В. Вацуро, котрий стверджує: «Інструментом 
готики був не стільки terror / страх, який пробу-
джує відчуття насолоди, думки про величне, а 
horror / жах, як те, що його знищує» [7, 160]. 

Особливістю жанру хорор є поєднання двох, 
здавалось би, протилежних складових: створення 
ефекту жаху від нереального та вигаданого, і у 
той самий час, отримання задоволення від цього 
ефекту.

Емоція жаху для жанру хорор є найважливі-
шим елементом, котрому підпорядковані художні 
засоби та прийоми. На думку Д. Є. Комм у жанрі 
хорор відсутній сталий компонент, котрий міг би 
формувати сюжетні моделі. Жанр хорор є систе-
мою художніх прийомів, котра націлена на ство-
рення контакту із адресантом. Такий процес вче-
ний трактує як «технологія страху» [20, 75]

У свою чергу О. Є. Артем’єва, досліджуючи 
жанр хорор, стверджує, що потрібно виходити не із 

сюжетних складових, а з емоційного спектру, адже 
саме він формує сприйняття інформації [3, 100].

С. Кінг у жанрі хорор вбачав неоднорідність 
жаху у різнорівневих емоційних станах, що зобра-
жуються у творах [27]. Письменник запропонував 
триступеневу структуру маркування зображува-
них емоцій у якій на найвищому рівні є «чистий 
жах», другим – страх, а найнижчим рівнем – огида 
та відраза. Присутність «жахливого» є визна-
чальним для жанру хорор, оскільки «жахливий» 
походить від аморальності, тілесних деформацій, 
жертвоприношення та смерті. 

Окрім емоції жаху, наступним важливим еле-
ментом жанру хорор є смерть [17, 50]. Навіть у 
випадку якщо смерть не присутня у сюжетній 
лінії – вона є ключовим актуалізатором жаху. Саме 
тому можливістю чи фактом смерті пронизано 
атмосферу будь-якого твору хорор. 

У слід за Н. Керрол, сюжет твору жанру хорор 
складається із наступних компонентів [28, 119–
120]: 1) Початок історії – це перший етап, під час 
якого автор знайомить читача із персонажами, що 
лякають та тими, що відчувають жах. Зосереджу-
ється увага на світобаченні та внутрішньому стані 
протагоністів; 2) Виявлення об’єкту страху – на 
другому етапі рушійною силою сюжетного розви-
тку у жанрі хорор є поступове напруження атмос-
фери через проявлення сутності антагоніста; 
3) Підтвердження – цей етап є визначальним 
для досліджуваного жанру. Відтак протагоніст 
упевнюється в існуванні об’єкта страху та своїй 
неспроможності втекти; 4) Зіткнення – на остан-
ньому етапі, автори зображують боротьбу героїв 
та їхнє протистояння один одному.

У нашому дослідженні ми визначаємо жанр 
хорор як такий, що характеризується: 1) Присут-
ністю героїв, що лякають та героїв, що лякаються 
у бінарній опозиції стимулятор жаху / жертва; 
2) Елементом «жахливого» у поведінці чи зовніш-
ності героя антагоніста. «Жахливе» виникає там, 
де стираються межі тривіальності, тому твори 
хорор справляють враження надприроднього; 
3) Стратегічність наративу. Сюжет твору жанру 
хорор повинен містити як мінімум один із пере-
лічених елементів розвитку подій, що поступово 
приводять до розкриття «жахливого» (початок, 
виявлення, підтвердження, зіткнення); 4) Загроза 
чи факт смерті персонажа, що є одним із головних 
людських страхів.

Так, у художніх творах хорор значна частина 
сюжету припадає саме на описи внутрішніх ста-
нів та переживань героїв-жертв. Оскільки спектр 
негативних емоцій, включаючи страх та жах, що 
відчувають герої, є наслідком впливу подразника, 
тобто об’єкта страху, ми можемо простежити сис-
тему подієвості в усіх аналізованих романах. Така 
система складається із трьох основних елементів: 
1) причина (психічна вада чи порок персонажа-
антагоніста); 2) дія (насильство, вбивства, що ско-
єні персонажем-антагоністом); 3) реакція (емо-
ційна реакція персонажа-жертви).
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Розглядаючи емоційність як комплексний 
феномен на позначення групи психічних проце-
сів, їхнє вираження відбувається у вигляді реак-
цій (поведінки) та станів (переживань). Іншими 
словами, фокусуючи увагу на емоціях жаху та 
страху, можна сказати, що їхній прояв – це не 
тільки внутрішні переживання, але й ряд дій у 
вигляді фізичних реакцій організму на подраз-
ник. На думку психолога С. Вуд [50, 128] емоції 
жаху мають такі фізіологічні ознаки: розширення 
зіниць, тремор, заціпеніння, зміна тембру голосу, 
зміна кольору обличчя, підвищення пульсу, підви-
щення потовиділення.

У ході нашого дослідження було виявлено, 
що використання у художніх творах жанру хорор 
основні прояви досліджуваної емоції мають 
наступні співвідношення:

Основні прояви емоції жаху
Прояви емоції 
жаху у творах 

хорор
Розширення зіниць 10%
Тремор 17%
Заціпеніння 25%
Зміна тембру голосу 0%
Зміна кольору обличчя 5%
Підвищення пульсу 13%
Підвищення потовиділення 4%

Описи емоційних станів персонажів характе-
ризуются різноманітністю та деталізованістю. 
Для того, щоб зобразити внутрішній стан персо-
нажа, автори послуговуються використанням лек-
сем, що асоціативно пов'язані із болем, жахом та 
смертю, а також слова, що є стереотипно непри-
ємними, і метафоричні звороти, що включають 
такі слова. 

У вербальному середовищі художніх творів, 
стани такого типу реалізуються через лексичні 
одиниці (назви, вираження та описи).

Виходячи з аналізу текстових ситуацій у рома-
нах хорор описи емоційних станів персонажів-
жертв, включають у себе три основні типи лек-
сики, що служить для репрезентації емоцій жаху:

1. Лексика, що називає емоції. Варто заува-
жити, що такі лексичні одиниці “fear” та “hor-
ror” не є емотивними, оскільки, вони містять 
лише поняття про емоцію жаху. У всіх випадках 
використання такої лексики автори послугову-
ються стилістичним прийомом персоніфікації 
жаху. Автори ототожнюють цю емоцію з живою 
істотою, котра має безпосередньо прямий вплив 
на персонажів, що лякаються. Розглянемо такі 
уривки: 

“Fear brushed the walls of his chest, circling 
inside him like a bat in a house” [38, 117]. «Жах 
розфарбовував стіни його нутра, кружляючи 
всередині немов кажан в будинку» [переклад 
мій – О. В.].

Емоційний стан персонажа-жертви відтворю-
ється у текстовій тканині за допомогою прямої 
номінації “fear”, стилістичних прийомів персо-
ніфікації “brushed the walls of his chest” та порів-
няння “circling like a bat in a house” – опис емоцій-
ного переживання крізь опис тварини. 

“It was this horror that had kept him silent” 
[41, 135]. «Саме цей жах робив його мовчазним» 
[переклад мій – О. В.]. – У цьому прикладі автор 
персоніфікує жах, тим самим демонструючи, що 
герой неспроможний контролювати власні відчуття.

2. Лексика, що описує емоційний стан. Лек-
сичні одиниці, що описують психічний стан пер-
сонажа-жертви та його власне суб’єктивне відно-
шення до об’єкту. Із 162 проаналізованих уривків 
романів із описами емоційних станів персонажів-
жертв, нами було виявлено, що найчастіше вико-
ристовувані авторами лексичні одиниці є “fear” – 
32%, “terror” – 28%, “horror” – 25%, “recoil” – 10%, 
“consternation” – 5%. Наведемо декілька прикла-
дів:

“When he did see her, he was struck by a real 
superstitious horror” [40, 100]. «Коли він поба-
чив її, його вразив справжній забобонний жах» 
[переклад мій – О. В.]. 

У цьому реченні описується емоційний стан 
головного персонажа Пола Шелдона. Головна 
героїня Енні Уілкс не була із самого початку 
роману наділена фізичними недоліками чи 
потворністю. Тим не менш, Пола завжди пере-
слідувало відчуття небезпеки та страху від чогось 
йому невідомого та незрозумілого. У поданому 
прикладі про це свідчить епітет “superstitious”, 
«забобонний». У комбінації з прикментником 
“real” зіставлення протилежностей вказує на 
невпевненість усвідомлення існування власного 
об’єкту страху. С. Кінг використовує метафору 
“struck by horror”, що вказує на інтенсивність 
емоційного переживання. 

“Fear ballooned in her. Her instinct said be 
quiet, but the fumes were in her throat, chloroform 
and gasoline” [38, 158]. «Жах роздувався в ній. 
Інстинкт наказував їй мовчати, але пари хло-
роформу та бензину вже добралися до горла» 
[переклад мій – О. В.].

У цьому прикладі автор змальовує духовно-
психологічний стан героїні-жертви. Викорис-
товуючи метафору, а саме алюзію на повітряну 
кулю “fear ballooned”, що заповнюється газом і 
може вибухнути, так і Ріба наповнюється парами 
“fumes” страху (в емоційному плані) і випаро-
вуванням хлороформу і бензину (в реальному 
плані) і може померти.

3. Лексика, що описує фізіологічні прояви, які 
супроводжують емоцію жаху. Основна функція 
полягає в описанні емоційного стану через прояв 
фізичних реакцій персонажа-жертви чи реалізації 
його емоційної оцінки. Прикладами послужили 
такі уривки:

“The weeks before the holidays and the holiday 
season itself were dismal. The pain grew worse, grew 
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so grinding that something shut down in Rosemary 
some center of resistance and remembered well-be-
ing and she stopped reacting, stopped mentioning 
pain to Dr. Sapirstein, stopped referring to pain even 
in her thoughts. Until now it had been inside her; now 
she was inside it; pain was the weather around her, 
was time, was the entire world” [43, 168]. «Тиждень 
перед святом і саме Різдво були для неї просто 
жахливими. Біль зростав і ставав настільки 
ріжучим, що щось ніби обірвалося у Розмарі всере-
дині – якийсь центр опору цьому болю та згадкам 
про добре самопочуття. І вона з якогось моменту 
просто перестала реагувати на цей біль, пере-
стала говорити про нього з доктором Сапірш-
тейном і навіть думати на цю тему. Якщо раніше 
біль жив у ній, то тепер вона сама почала жити 
всередині цього болю: біль для неї став погодою, 
часом – цілим світом» [переклад мій – О. В.].

У проілюстрованому вище уривку спостеріга-
ємо хронотопні маркери, що свідчать про значну 
тривалість важкого психологічного та фізичного 
станів головної героїні. Усе це автор характеризує 
лише одним емотивом “dismal”, що містить у собі 
значення чогось гнітючого, зловісного, сумного 
та похмурого. А. Левін використовує стилістич-
ний прийом персоніфікації та із кожним реченням 
збільшує всеохопність болю й страждань та їх 
впив на Розмарі. Він зображає це через лексичні 
повтори “stopped reacting”, “stopped mentioning 
pain”, “stopped referring to pain”. Маніфестація 
жаху відбувається під час кульмінації уривку, 
коли біль повністю поглинув Розмарі та став для 
неї новою реальністю:

“He backed up against the wall, weeping with 
terror now, his heart racing like the heart of a 

rabbit caught in a snare” [41, 89]. «Він притулився 
спиною до стіни, тепер уже ридаючи від жаху, 
серце його калаталося, як у кролика, що спій-
мався в тенета» [переклад мій – О. В.].

Прояв схвильованості та знервованості персо-
нажа відбувається за рахунок використання авто-
ром метафори “weeping” та емотиву “terror”. 
Фізичний прояв емоційного стану, а саме при-
швидшення серцебиття проілюстровано через 
стилістичний прийом порівняння “his heart racing 
like the heart of a rabbit”. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, вираження жаху через прямі 
описи героїв можуть створюватись за допомогою 
лексичних одиниць, що вказують на емоцію жаху. 
До них ми відносимо синонімічний ряд іменника 
“horror”: “dreadful, terrible, terrific, horrible, hor-
rific, fearful, frightful”.

Описи емоційних станів та відчуття жаху 
у героїв, що лякаються описуються авторами 
романів із використання лексики, що називає 
емоції, лексики, що описує емоційний стан та 
лексики, що описує фізичний прояв емоції жаху. 
Зіставивши психологічні прояви емоції жаху із 
описами емоційних станів героїв аналізованих 
романів, було виявлено, що описи зміни тембру 
голосу у героїв, що відчувають страх відсутні, 
а стан тотального заціпеніння чи шоку найчас-
тіше описується авторами, тому може вважа-
тися стереотипним для жанру хорор. Перспек-
тиви подальших наукових розвідок убачаємо у 
вивченні функціонування символіки у творах 
жанру хорор з детальним з’ясуванням специ-
фіки її трансформації у мультимодальному дис-
курсі.
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HORROR MANIFESTATION THROuGH THE PRISM 
OF CHARTER-VICTIMS’ EMOTIONAL STATES DESCRIPTIONS 
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The thesis analyzes main genre elements of horror fiction and the transformations of its structural, compositional and 
linguo-stylistic components.

Horror as the main genre element finds its way to the literary texts through the prism of the characterization or / and 
descriptions of emotional states of the main characters, as this is one of the most important elements in the literary text 
of horror genre.  

The major actions within the plot are driven by the vices or disabilities of the antagonist who went through some trau-
matic experience as a child or has a mental illness. A significant part of the plot is made of the descriptions of protago-
nists’ emotional states. As the range of negative emotions, including the fear and horror, experienced by the protagonists, 
is a result of the exposure to the stimulus, the following “attention frames” become the part of narration: (a) the cause 
of horror (antagonist’s mental defect or vice); (b) violent action (violence, murder) committed by the antagonist; and  
(c) emotional reaction of the protagonist.

All in all, the element of horror emerges when an author balances mundane and fantastic creating an impression of 
“supernatural” in this way.

Key words: horror genre, emotionality, text, verbal environment.
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