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В ствіье рассматриваются особенности вербализации конмспіа НІ ЛИКОЬРИІ АІщИ 
м современном английском политическом дискурсе. Определено, что сж ;іш ф |И  
объективации концепта ВЕЛИКОБРИТАНИЯ с о с т о и т  и м м . Ч'го к о н іїн  
ВЕЛ И КОБРИТ АН И Я актуализируется как средствами прямой, гак и непрямой номиншЯВ 
Составляющие концепта ВЕЛИКОБРИТАНИЯ первичной номинации прсдсіанлямм сірі 
Великобританию в дискурсивных контекстах как целостно, так и мстонимичес 
Основными способами объективации образного компонента концепта ВЕЛ ИКОБРИТ АН і 
являются концептуальные метафоры; метафоры движения, статуса, строительства, а з а к; 
персонифицированная метафора I "ОСУДАРСТ’ВО-как-ЧЕЛОВЕК, которые отражав 
особенности этнической ментальности и мировосприятия, которые сформировали] 
благодаря уникальным географическим и историческим условиям.
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АТМОСФЕРИ «САСПЕНС» У ЛІТЕРА ТУРНОМУ Ж А Н Р І«ХОРРОР»

У статті висвітлюється я'шгвопсихологі чи і передумови формування атмосфери 
«саспенс» у літературному жанрі в хоррор», аналіз експресивних поведін кових реакції/ 
спричинених станом страху>, в якому перебуває персонаж та дається визначення поняттю 
«страх» як фундаментальної властивості людської істоти та її  універсальної базової 
емоції, що виявляється у  вигляді афективно загостреного сприйняття загрози для життя.

Ключові слова: саспенс, література .ж анру «хоррор», страх, атмосфера «саспенс».

Сучасна лінгвістика все частіше звертається до вивчення мовної репрезентації 
внутрішнього світу людини, зокрема її емоційної сфери. Людина є не тільки мислячою, але й 
глибоко емоційною істотою. Саме тому емоційність не може не залишити слід у мові, адже 
емоційні стани, зумовлюючи когнітивні процеси людини, безпосереднім чином втручаються 
в її номінативно-комунікативну діяльність.

У руслі когнітивного підходу формується активне розуміння того, що 
саме мова забезпечує найкращий доступ до внутрішнього світу людини, до структур її 
досвіду, які не спостерігаються безпосередньо. Наші уявлення про навколишню дійсність 
об’єктивуються у мові та створюють базу для аналізу тих процесів, що мають місце у 
людській свідомості та мисленні.

Аналізуючи зв’язок мови та мислення, слід мати на увазі, що мислення є активним 
процесом цілеспрямованого, опосередкованого й узагальненого відображення істотних 
зв'язків і закономірностей світу й утримання знань про них у понятійній сфері свідомості [7, 
с. 12]. Остання є вищою формою психічного відображення дійсності нервово-мозковою 
системою людини, що несе у своїх структурах привласнений суб'єктом суспільний досвід як 
раціонального, так і чуттєвого відображення дійсності «Емоції є ядром людини, мовної 
особистості» [3, с. 63]. Вони постійно супроводжують індивіда, беручи активну участь у
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ня оточуючої дійсності й зумовлюючи всі інші види його дальності та

в в

є  ф ун дам ен тальн ою  властивістю  людської істоти, природною універсальною 
емоцією. ЩО відображ ає інстинкт самозбереження і відіграє провідну роль у 

ж иттєдіяльності людини. У сучасній філософській літературі страх 
Ея як  один  з  осн овни х  способів ставлення людини до світу. Страх може бути 

Ц Д і  ю вніш німи обставинам и, що становлять заірозу для життя; у ньому випадку 
його цілком конкретний , і такий страх можна схарактеризувати як психологічний 

Ув^яус страх інш ого роду — метафізичний, предмет якою  не може бути ясно визначено.
не мас зовніш нього дж ерела і визивається внутрішніми причинами. Мсгафіїичиии 

родинний страху  релігійном у, містичному ... [10. с. 144] метафізичний страх може бути 
^ В р р о м у  рахунку представлений як страх перед Ніщо, зумовлений смертністю людини, 
лдомлюваної і переж итої ним.

Ф ункціональне призначення страху полягає у тому, що він виявляється у вигляді 
зфестивно загостреного сприйняття загрози для життя, благополуччя чи самопочуття 
Ш р в і та активної чи пасивної реакції на несприятливі фактори навколишньою 
..фсдовища. П огляд на світ крізь призму небезпеки приводить до специфічного викривлення 
jttCHOcn, що безпосередньо позначається на характері її сприйняття індивідом, вірної 
інтерпретації ним подій, вдалого вибору шляхів подолання труднощів та збагнення 
в Л № и н о ї й ш кідливої для організму емоції. При цьому, крім прототипового 
перспективного» прочитування страху як реакції на загрозливу майбутню подію, він може 
воставати як «ретроспективна» емоція, що виникає при розумовому відтворенні вже 
пережитої у минулому небезпеки [6, с. 256].

Емоція страх є одним із найважливіших компонентів емоційної сфери людини, який 
|Шпшпоє процес пізнання та орієнтації людини у світі, характеризуючись біологічними, 
Ш яю яогічними та соціокультурними вимірами. Страх є фундаментальною властивістю 
людської істоти, природною універсальною базовою емоцією, що відображає інстинкт 
омозбереження і відіграє провідну роль у забезпеченні життєдіяльності людини [20, с. 15].

Погляд на світ крізь призму небезпеки приводить до специфічного викривлення 
ЯЛсиості, що безпосередньо позначається на характері її сприйняття індивідом, правильної 
інтерпретації ним подій, вдалого вибору шляхів подолання труднощів та збагнення 

ІФЩраємної й шкідливої для організму емоції'. При цьому, крім прототипового 
«перспективного» прочитування страху як реакції на загрозливу майбутню подію, він може 
поставати як «ретроспективна» емоція, що виникає при розумовому відтворенні вже 
пережитої у минулому небезпеки (18, с. 82].

Отже, першопричиною появи страху є фізичне чи ментальне сприйнятгя певного 
Аврану речей, яке категоризуеться свідомістю як небезпечна ситуація, що не відповідає 
потребі людини у почутті безпеки. Зазначена оцінка зумовлена тим, що виникає 
неузгодженість між змістовним компонентом установки та образом реальної ситуації - 
когнітивний дисонанс, який переживається як стан дискомфорту [5, с. 9J. Останній неминуче 
тягне пошук можливостей повернення почугтя безпеки та спокою.

Стан страху безпосередньо виявляється у мимовільних нейрофізіологічних та 
нейромоторних реакціях індивіда. До них відносяться, наприклад, такі симптоми, як 
неможливість сконцентруватися, зниження тонусу мускулатури, збільшення частоти 
серцебиття, що відображав неспокій, дискомфорт, зміїні у міміці та пантоміміці, мимовільні 
мовленнєві вигуки тощо [5, с. 367J. Ц і симптоми є підставою для класифікації емоції як 
неприємної, гакоі, що приносить невдоволення, у більшості випадків дезорганізує діяльність 
ін ди в ід а , і відповідно  оцінюєт ься ним як негативна.

Після первинної інтуїтивної оцінки обов'язково з’являється більш усвідомлена 
інтелектуальна^ оцінка як самої небезпеки, так і свого психофізіологічного та фізичного

сооою появу осмисленого бажання припинення впливустану-
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несприятливоїt> фикшрв, яке ідійснюсіься через більш глибокий ШІШІ11 можливих й н Н к  
вихолу із ситуації та вироблення п мну дій [8, е 34]

Кристалізація замислу детермінується тим, як субУкт обмірковуй' план те 
початкове та кінцеве рішення відносно тих кроків, що приведуть до бажаного ре з\
Сама емоція га оцінка сприяють формуванню ін геннії, відмічають початок га і ^ В  
вольового акту.

Специфіка реакції людини на загрозу та виникнення емоціі страху визиячшПІН 
рівнем п соціалізованеє ті у межах конкретного етносу. ( 1 трах ба юна емоція, яка, 
біологічний вимір, соціально конструюсгься і набуваг відповідних культунН  
характеристик (19, с. 305].

Йдеться про накладання суспільних обмежень на способи емоційної екенр^Н  
усвідомлювані та мимовільні дії індивіда, спрямовані на знаходження виходу із створ^^Н 
ситуації, серед яких чільне місце посіла* вираження реакції на страх одиницЛ Г  
національної мови (20, с. 5]. При цьому, соціальна детермінація пояснюг походження емоЦ 
культурно-історична детермінація визначає форми її вираження та способи регуляції 
С. 711.

Оі рішаний досвід структур ується у свідомості ЛЮДИНИ у ВИГЛЯДІ 

лінгвопсихологічної моделі емоції страх, що описується фіксованим набором по,
1) небезпечна ситуація; 2) власне емонія прах та мимовільні реакції індивіда; 3) певнД  
чином усвідомлені дії й мовні реакції людини [18, с. 81-84]. 'Зазначена модель узагальшЛ 
знання, що формують інформаційний сірижень емоційної сфери людини 
репрезентації різнорівневими ліні'»істинними та комунікативними засобами.

Тож, у художньому творі жанру «хоррор», емоції персонажа є особливий 
психофізичним станом, що відображають ставлення персонажа до самого себе й середовищі 
у формі безпосередніх переживань [4, с. 28]. Переживання можуть мати як позасвідомий, таї 
і «усвідомлений» характер, хоч і не завжди піддаються вербалізації [2, с. 220].

Так, атмосфера «саспенс» описується за допомогою фіксованим набором подій:!
І) небезпечна ситуація: But even in the minute that had elapsed the number o f the rats had vastly] 
increased. They seemed to swarm over the place all at once, till the lamplight, shining on them 
moving dark bodies and glittering, baleful eyes, made the place look like a bank o f earth set with I 
fireflies. The dogs dashed on, but at the threshold suddenly stopped and snarled, and then, 
simultaneously lifting their noses, began to howl in most lugubrious fashion. The rats werel 
multiplying in thousands, and we moved out [17, c. 239]; To add to the difficulties and dangers on 
the time, masses o f  sea-fog came drifting inland. White, wet clouds, which swept by in ghostl\ I 
fashion, so dank and damp and cold that it needed but little effort o f  imagination to think that the\ 
spirits o f  those lost at sea were touching their living brethren with the clammy hands o f death, a m  
many a one shuddered as the wreaths o f sea-mist swept by [17, c. 68];

2) власне емоція страх та мимовільні реакції персонажа: I held tight, and /  thought /  ш  
going to win, fo r  I didn't mean Him to take any more o f  her life, till I  saw His eyes. They burned 
into me, and my strength became like water [17, c. 140]; «Well, well, well» gloated Regan 
sardonically, and hairs prickled on the back o f Karras' neck, метафора fo r  the voice was an 
impossibly deep bass thick with menace and power [12, c. 140]; His head throbbing, heart in his 
throat, Karras shut his eyes tightly as the voice grew imploring, grew frightened, grew, tearful [12, 
c. 373];

знаходя ь

3) певним чином усвідомлені дії й мовні реакції персонажа. «Let the bloody thing 
соте.» he cried. «ГИ deal with i t . . . !». He thrust her violently aside [11, c. 22]; I f  he didn't stun 
the mini-km with a blind shot, he would never get to the door [13, c. 76]; Backing out o f the garage, 
Tommy expected the mini-kin to rave! down from the rafters on a web o f  its own making, directly 
onto the w indshield. Still largely concealed by the increasingly soiled and ragged fabric that had 
been the skin o f its doll phase, the creature had appeared to be partly reptilian, with the scales and 
the eves oj a serpent, hut Tommy had perceived insectile qualities to it as well, features and 
capabilities not yet fully revealed [13, c. 58].
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ом виникнення емоції розрізняють такі ознаки диференціації номінативного 
В § ! " « п е н с » :  раптовість. Then something curious happened Regans hreath 

Ш Ш Я Ш Р " ,  was thick. Ike  a current. The psychiatrist smelled it from two feet away. He 
№ n I  h, un Regan's face  [12, c. 149]; поступовість. Sharon stopped. So did Regan. 
5 g Щ Щ  Щ  ми- nothing. And then screamed as she Jett Regan's tongue snaking out at her 
Н ж І  i42]; Karras., fe lt the glacial hands at the hack of his neck again, more palpable now, 

Regan-thing broke o ff its laughter and fixed him with taunting eyes [ 12, c. 246]. 
інтенсивності вияву емоції визначається в основному за такими ознаками [1, 

надмірниіі страх: «Oh, Mother, таке him stop!» she was screeching «Stop him. He's 
тс!» [12, c. 117]; And then, bending at the waist, started whirling her torso around inШ

ш ш
jikK't'

' H I  g f l   ̂ д м і г чт в ш т ппг «circles. She gasped fo r  breath. «Oh, stop him!» she wept. «Stop him! It hurts! Make
^ ^ щ ї іа к е  him stop! I can't breathe!» [12, c. 127]; сильний страх: Oh, oh. my Gawd, that

haff face on top o f  i t . . . that face with the red eyes a n ' crinkly albino hair, a n ' no
Whateleys . . .  It was a octopus, centipede, spider kind o ’ thing, but they was a haff-

s fact on top oj it, an it looked like Wizard Whateley's, only it was yards an ' yards
c. 32], What scared him most about the intruder was not its monstrous and alien

ntH its fierce hostility, not its physical spryness or speed, not its rodent-like size that
jgggec/ primal fears, and not even the fundamental mystery o f its very existence. What sent chills

,v spine and squeezed more cold sweat from him was the new realization
K  Ш  >WV high!y  inte,li8ent l 13, C. 78]; Chris stood rooted to the ground in horror, frozen.
^ m is p r e s s in g  tight against her cheeks as again the demonic, loud laugh cackled joyously  [12,

g » e  watched Jor a few  seconds thunderstruck, and then suddenly realised with a shock o f
^ ^ m to r fh a t  this small, purposive monster was the doll. Monica’s doll! [ 11, c. 9]

^Експресивні поведінкові реакції, спричинені станом страху, в якому перебуває о б ’єкт
«ІМ огічного впливу персонаж, представлені в текстах переважно за допомогою

і «Яфоричних виразів: «І am!» Regan bellowed with a sudden jerk Jorward, her fa ce  contorting
m tfoge Karras shivered as the massive, terrifying voice boomed crackling o ff the walls o f  the
•Ф - id  am!» [12, c. 141]; The eyes gleamed fiercely, метафора unblinking and a yellowish

^ ^ K k ib b fc d  down from  a corner o f  her mouth to her chin [12, c. 139]; The bruises on Danny's
і / and their fears seemed to have faded with them. Some o f  his terror — the part that

w'th driving o f f  the road or wrecking the snowmobile on an unseen curve - melted
Faintly, he could hear the sound of an air purifier siehing air into the room. He felt

is t i qg andturniiig inside him beneath his poker face [20, c. 134].
; Таким чином, на виході з ситуації відбуваються повністю чи частково усвідомлені та

^ Н в л ь о в а ш  д ії та мовні реакції суб'єкта на фактор, що викликає саспенс: адаптація до
ІН ІМ И ш ніх умов чи боротьба, або, навпаки, повне підкорення цьому емоційному
Ш р щ в а н ш о  з наступними негативними або позитивними для персонажа наслідками.
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Olcna Bozhko
THE LrNGUOPSYCOLOGICAL BACKGROUND OF THE FORMINGTHE 

ATMOSPHERE «SUSPENSE» IN THE LITERARY GENRE OF «HORROR»
The article focuses on the linguopsycological background o f the forming the atmosphere 

«suspense» in the literary genre of «horror», analysis o f  expressive behavior reactions of the 
character caused a state o f fear and defines the concept o f  «fear» as the fundamental qualities of 
human beings and its universal basic emotion turns as emotionally heightened perception of threat 
to life.

Key words: suspense, the literature of «horror» genre, fear, «suspense» atmosphere.

Елена Божко
ЛИНГВОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
АТМОСФЕРЫ «САСПЕНС» В ЛИТЕРАТУРНОМ ЖАНРІ- «ХОРРОР»

В статье рассматриваются лингвопсихологические предпосылки формирования 
ггмосферы «саспенс» в литературном жанре «хоррор», анализ экспрессивных поведенческих I 
»еакиий, вызванных состоянием страха, в котором находится персонаж и дается определений 
юнятию «страх» как фундаментального свойства человеческої о существа и ( Я  
ниверсальнои базовой эмоции, что образовывается в виде аффективно заострении 
осприятия угрозы для жизни.

Ключевые слова: саспенс, литература жанра «хоррор», страх, атмосфера «сасп|Ц
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