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Огида як конституентний компонент жанротвірного регістру літератури жахів у площині перекладу
Література жахів уже сягає свого 250-річного віку. Ще стародавні балади про чаклунські ритуали, виклик демонів та привидів, шабаш відьом були невичерпними джерелами для народження легенд і навіть надихали скульпторів на створення готичних споруд, як наприклад собор Нотр-Дам де Парі та замок Мон-Сен-Мішель у Парижі. У давні часи, навіть серед освічених людей, віра у надприроднє не підлягала сумніву, слід згадати відьом, алхіміків, чаклунів та чорну магію. 
У радянському літературознавстві та лінгвістиці жанр літератури жахів займав маргінальне положення, його розглядали як явище масової літератури, яке за канонами радянської історико-літературної методології не налічувало у своєму арсеналі фактору естетичного розвитку, однак переосмислення літературного процесу спричинило пожвавлення у процесі дослідження колись ігнорованого жанру. 
Особливість впливу літератури жахів на читача полягає у парадоксальній привабливості огидного, відштовхувального й відлякувального, саме тому наявність відразливої складової у текстовій тканині літератури жахів є жанрово детермінувальним фактором. Відображуваний світ у творах досліджуваного жанру опосередковано індукує негативну палітру емоцій, серед яких огида відіграє важливу роль. У реальному житті негативний спектр емоцій спонукає до розриву взаємозв’язків з джерелами його витоку, однак у романах «жахів» реципієнт добровільно згоджується на контакт, який породжує неприємні відчуття гострої емоційної напруги [1]. 
Огида, як ефективний інструмент маніпулювання увагою читача та фокусування уваги на відштовхуючому, бажання осягнути емоційний  катарсис, який уможливлює переживання сильних, небезпечних відчуттів, є превалюючим в усіх авторів аналізованих творів та витворюється за допомогою когнітем, які формують концепт. Дослідження засвідчило, що когнітема скалічене й понівечене людське тіло та його органи постає концептоутворюючою та формує концепт ОГИДА. 
Усі автори досліджуваного жанру апелюють до сенсорних почуттів, як механізму змалювання відвертих та відштовхувальних описів та акумуляції огидних відчуттів. Так, концепт ОГИДА знаходить свою мовну реалізацію крізь призму когнітеми скалічене й понівечене людське тіло та його органи, в рамках якої текстова тканина насичена розлогими описами людських нутрощів, які жорстоким шляхом були відокремлені від тіла та зображеннями частин тіла, які були скуйовджені та повністю втратили естетичний вигляд та викликали огидні відчуття. Зорові та нюхові відчуття найпромовистіше витворюють інтенцію авторів у змалюванні огиди у творах. 
Зображення огиди у творі Б. Стокера «Дракула» крізь когнітему скалічене й понівечене людське тіло та його органи знаходимо у тих фрагментах тексту, де автор описує намагання повністю знищити тіло вампіра, щоб той не зміг більше зазнати воскресіння та відродитися. Так, Б. Стокер реалізує когнітему крізь жанротвірний регістр, який налічує соматизми, що вказують на понівечені людські органи та частини тіла head, mouth, body, jaw; лексеми, що позначають дію, тобто описують що відбувається з органами та частинами тіла cut off, fill in, drive through, лексеми, що номінують відчуття огиди shudder, loathe. Відрубування голови, набивання ротової порожнини часником, встромляння кілка у тіло – усе це створює огидні емоції крізь призму сенсорних відчуттів та дозволяє автору витворити відразу для її максимально глибокого сприйняття. 
Д. Стокера та А. Голта можна вважати майстрами створення огидної атмосфери та відразливих відчуттів, адже сторінки роману «Дракула. Повстання мерців» переповнені описами огидних людських нутрощів, відокремлених від тіла, відсутні шлунку, кишок, трахеї у живої людини та відразливого зовнішнього вигляду. Представлення огиди авторами відбувається у деталізованих описах огидного естетичного виду кожного внутрішнього органу, який був відокремлений від тіла та зазнавав розпаду. Так, жанротвірний регістр когнітеми скалічене й понівечене людське тіло та його органи знаходимо у соматизмах intestines, internal organs, jaw, mouth, lips, eyes, ears, nose, body, blood, fangs, throat, larynx, chest, privates, innards, stomach, neck, bones, arms, eyes, face; лексемах, що позначають огиду maggots, ooze, putrescence, bloodcurdling, horrific, vomit; лексемах, що позначають дію wriggling, hooked, gutted, tore. 
М. Шеллі також послуговується відразливими які викликають огиду, неприємні відчуття та особливо наголошує на бридкості дотику чудовиська до людського тіла. У жанротвірний регістр твору «Франкенштейн, або Сучасний Прометей» в рамках когнітеми скалічене й понівечене людське тіло та його органи входять наступні лексеми: соматизми muscles, joints, hands, bodies; лексеми, що позначають огиду hideous, ugly, hated, abhor. 
Аналіз фактологічного матеріалу дослідження дозволяє констатувати, що Д. Стокер та А. Голт у творі «Дракула. Повстання мерців» найпромовистіше витворюють досліджувану когнітему. Про що свідчать кількісні показники соматизмів у використанні жанротвірного регістру, які охоплюють практично увесь людський організм. 
Концепт ОГИДА, який формується із наведеної вище когнітеми, ставить складне завдання для перекладача у процесі відтворення його мовної реалізації. Збереження у вторинному тексті жанротвірного регістру, що зображує відразу та неприязнь у негативній палітрі емоцій вимагає від перекладача глибокої проникну тості першотвором та намаганням зберегти огидну складову у текстовій тканині перекладу. Так, статистичні дані свідчать про наступні перекладацькі стратегії у відтворенні мовної реалізації концепту ОГИДА: стилістичне підсилення становить 17.64%, стилістична втрата – 35.29% та домінує стилістичний відповідник у кількісних даних 47.05%. Аналіз фактологічного матеріалу засвідчив, що у більшості випадків перекладачі послуговуються добром стилістичного відповідника для збереження жанротвірного регістру в перекладі, однак невтішну картину констатує доволі часте звертання до елімінації, що породжує стилістичну витрату та не зберігає єдність лексичних одиниць жанротвірного регістру у перекладі. 
Підтвердимо згадані тенденції прикладами:
The man’s jaw was broken from the pointed stake erupting from his mouth. Intestines and other internal organs, hooked by the spike as it passed through his body, spilled from his lips. Blood trickled from his eyes, ears, and nose. The body twitched, croaking a bloodcurdling moan. This poor man was still alive. It was indeed the work of a devil [2]. Щелепа нещасного була зламана, а з його рота визирало вістря палі з намотаними на ньому кишками. Нутрощі, зачеплені палею, що пройшла крізь тіло, висіли у нього з рота. Тіло чоловіка смикалося, а зі скривавлених губ виривалися стогони. З його очей, вух та носа стікали цівки крові. Чоловік був і досі живий. І дійсно – таке міг скоїти лише Диявол [3, c. 145]. 
Велика кількість соматизмів jaw, mouth, intestins, internal organs, lips, eyes, ears, nose, body детально описує скалічене тіло вже майже мертвої людини, за кількістю соматизмів доходимо висновку стосовно відсутності будь-якого живого місця на тілі скаліченого чоловіка. Усі лексеми були відтворені методом добору стилістичного відповідника щелепа, рот, кишки, нутрощі, губи, очі, вуха, ніс, тіло. Окремі характеристики викликають у рецепієнта відчуття огиди, а саме intestines and other internal organs… spilled from his lips, що в перекладі відтворені як нутрощі… висіли у нього з рота. Уявлення внутрішніх органів людини, які були вивергнуті через ротову порожнину, а також те, що крізь все тіло пройшла паля, яка розідрала всю плоть, викликає відштовхувальну та огидну реакції. Зображення авторами останніх звуків спотвореного чоловіка перед смертю уможливлюється за допомогою словосполучення croaking a bloodcurdling moan що в перекладі знаходимо зі скривавлених губ виривалися стогони, однак ми вважаємо невдалим перекладацьке рішення елімінації лексеми croaking, яка має значення помираючи, враховуючи те, що з такими фізичними ранами шансу вижити в людини не було та й тіло вже здригалося останніми хвилинами життя, а також недалекоглядним рішенням вважаємо елімінацію лексеми bloodcurdling, що послаблює жанротвірний регістр та не відтворює досліджувану когнітему в перекладі. На нашу думку, доречніше було б перекласти помираючи в жахливому стогоні, зберігаючи жанротвірний регістр оригіналу та інтенсифікуючи відчуття огиди у вторинному тексті. 
Жорстоке відділення людських органів від тіла, що в результаті витворюється огидним описом змальовано у наступному прикладі:
Lucy’s jaw unhinged, opening impossibly wide. Her fangs positioned themselves over his throat. His shrieks were silenced as she tore the larynx from his throat. In his last horrifying seconds, Arthur Holmwood witnessed his beloved Lucy tilt her head back in ecstasy, bathing in his blood [2]. Щелепа Люсі відвисла, і рот її роззявся неймовірно широко. Її ікла торкнулися його горла. Люсі вирвала трахею з його горла. В останні страшні секунди життя Артур Голмвуд побачив, як його кохана Люсі в екстазі закинула голову, купаючись у його крові [3, c. 254]
У цьому прикладі бачимо, що в результаті вампірських помислів та жаги до крові, героїня твору вириває своїми іклами трахею з горла свого коханого, щоб насититися кров’ю. Соматизми jaw, fangs, throat, larynx, blood, використані авторами першотвору допомагають у зображенні огидного процесу виривання трахеї та відтворені перекладачем стилістичними відповідниками щелепа, ікла, горло, трахея, кров. Результат насичення чужою кров’ю змальований автором словосполученнями head back in ecstasy, bathing in his blood, які були вдало відтворені перекладачем, зберігаючи увесь жанротвірний регістр методом доброго стилістичних відповідників в екстазі закинула голову, купаючись у його крові.
Резюмуючи викладене доходимо висновку, що одним із домінуючих концептів жанру літератури жахів виступає концепт ОГИДА, який мовно реалізується у досліджуваному жанрі крізь призму когнітеми скалічене й понівечене людське тіло та його органи. Відтворення мовної реалізації концепту крізь згадану когнітему висуває до перекладача складне завдання збереження відразливої складової у перекладі при відтворенні якої найпродуктивнішою стратегією для перекладача видається добір стилістичного відповідника у вторинному тексті. 
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