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ВИКО РИСТАН Н Я ТРО П Е ЇЧ Н И Х  ЗАСОБІВ 
У Ф ОРМ УВАННІ А ТМ О СФ ЕРИ  «САСПЕНС»

Стилістика вивчає виразні засоби мови з точки зору використання Гх у різних 
стилях мови, полі функціональності, потенційних можливостей використання в 
якості стилістичного прийому. Асоціації емпіричної свідомості виражають складний 
світ історичного переломлення людського сприйняття та уявлень крізь досвід 
реального, матеріального та духовного життя народу. Тому розгортання процесу 
лінгвокреативного мислення приводить до ототожнення емоції з будь-яким 
конкретним, доступним спостереженню, явищем дійсності, прояви якого 
виступають у якості квазісимптомів емоції, представлених у тексті [4, с. 13].

На вербальному рівні тропи складаються з елементів знакового утворення 
виразних смислів, що виникають на основі операції трансформації, тотожності та 
контрасту, які поєднують елементи в образні структури внаслідок чого відбувається 
прирощення виразного смислу. Під тропами розуміється вживання одиниць у 
невластивих для них переносних значеннях з метою створення образності та 
виразності [1, с. 83].

Завдяки своєму смисловому навантаженню тропи утворюють своєрідну образну 
сітку. крізь яку сприймається світ, а також відтворюють певне суб'єктивне відношення 
до світу, що зумовлює як характер бачення світу, так і його відчуття (3. с. 367]. Вони є 
одним із найбільш ефективних шляхів викликання емоційного відгуку у читача та 
актуалізації у його свідомості усього запасу пов'язаних з відображеним денотатом 
асоціативних зв'язків. Виділення образів сучасної англомовної художньої прози 
дозволяє відкрити способи та механізми осмислення національною спільнотою емоцій, 
які формують образну складову атмосфери «саспенс».

Всебічне та адекватне усвідомлення атмосфери «саспенс» передбачає її 
структурування з позицій «втіленого розуміння». Відповідна інтерпретація полягає у 
встановленні зв'язків подібності між спектром соматичної сенсорики страху та 
якісними й кількісними параметрами об'єктів живої та неживої природи. Порівняння 
виступає головною лінгвокогнітивною операцією у процесі аналогового осмислення 
дійсності, розкриваючи механізми концептуалізації її людською свідомістю.

Мовне відображення атмосфери «саспенс» здійснюється через сполучення 
номіиантів і лексикою, природно застосовуваною для опису різноманітних 
«неемоційиих» онтологічних сфер дійсності». Образна інтерпретація атмосфери 
«саспенс» у сучасній англомовній художній літературі жанру «хоррор» інтенсивно 
здійснюється за допомогою залучення механізму метафори. Якщо порівняння обмежує 
значення постійної ознаки порівнюваної сутності, формуюючи ілюзорну подібність, то
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метафора, втрачаючи зв 'я зо к  like «подібно», надає й--------------------  іманентної хапактеоиеппл.
збраза. Редук у в а т и  порівняння веде до того, що метафора вносить
апїрпретацію тта властивості, щ о слугує основою порівняння: зніманим« 
обмеження й створюється ш ирш е семантичне поле асоціації [5, с. 68].

Письменники використовують метафору, тому що вона допомагає розкрити 
внутрішню природу якогось явищ а, предмета, часто будучи вираженням 
індивідуально-авторського бачення світу. Адже метафорично насичена мова, що мас 
високу ступінь художньої інф орм ативності, не допускає автоматичного сприйняття 
тексту, зм уш ую чи  працювати читацьку уяву. В ряду стилістичних прийомів 
метафора відрізняється особливою експресивністю , оскільки володіє необмеженими 
м ож ливостям и в зближенні, нерідко -  в несподіваному уподібненні самих різних 
предметів і явищ, по суті по-новом у осмислю ю чи предмет [6, с. 120], наприклад:
/ realized м іth fresh horror that new doors o f  perception were opening up inside. New? 
S o t so. O ld doors o f  perception. The perception o f  a child who has not yet learned to 
protect itself by developing the tunnel vision that keeps out ninety percent of the univeise 
[11]; Karras shivered as the massive, terrifying voice boomed crackling off the walls oft t 
room  [8]. The eves eleamed fiercely, unblinking and a yellowish saliva dribbled d m  
from a com er o f  her mouth to her chin. Then her lips stretched taut into a feral grin, into
bow-mouthed mockery [8]. ,

Наступним із основних шляхів пізнання та структурування атмосфери 
«саспенс» виявляється у дії тропеїчного механізму епітету. су іасно у 
мовознавстві під епітетом розуміють експресивно-образне або ^емотивно о 
означення, яке відмічає суттєву для певного контексту рису об єкга номінал 
метою  конкретизування уявлення про нього. Епітети відносяться до на і

у тому сенсі, що виражаються порівняно 
На відміну від логічно-предметноі 

емотивно забарвленим, виступаючи засобом 
до об’єкту пізнання [2, с. 88],

компактних компаративних тропів 
невеликими синтаксичними структурами, 
інформації про денотат, епітет є 
вираження суб’єктивно-оцінного ставлення 
експлікуючи основні складові атмосфери «саспенс».

Пнсьменнки часто використовують епітети для більш ої емоційності мовлення, 
індивідуального опису, створення особливого стану та для нагнітання атмосфери. 
Епітети є потужним засобом у руках письменника для створення необхідного 
емоційного фону розповіді; вони розраховані на певну реакцію читача та 
відносяться до найбільш компактних компаративних тропів у тому сенсі. ЩО 
виражаються порівняно невеликими синтаксичними структурами, наприклад: his 
hard-headed Yankee manner; totally unconscious cruelty; the laughter o f  the damned; the 
thin and acrid stench o f the mist; ululating howl: superficially amused: serene sureness; 
pinkish color o f  burned fleshi «bulbous eyes; that crazy cunt [11]. The real heavy horrors» 
Dick said [9]. Staring fixedly at the astronaut, she intoned in a lifeless voice [8].

К о п т и в ш ій  процес осмислення людським індивідуумом фрагментів 
зовнішнього та внутрішнього світу, зокрема емоційного стану напруги з 
формальної та смислової точок зору найбільш помітно виявляється в тропеїчній 
природі порівняння, в якому найбільш яскраво та повно позначена сутність 
переносу значення. Порівняння ж використовують для вираження оцінки 
емошйного п о я с , ш д я в і д у ш і ь н о г о  опису, для створення а с о „ іа т „ ,„ „ го о б п т у
M S  в  наприклад: ШШШЇ Ш  Ш.hammering in his chest.I . n°] Its lidless eyes, fringed by hideously ridiculous a/.JT
lashes were not so much ,mocem. m  hluuklu snmul a mmk o f Z T Z t a p t l
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cheaply a pretence o f  life, where life could never be [7]. The Regan-thing hissed at him, 
mad eyes gleaming, head gently undulating like a cobra s  [8].

Таким чином, у сучасній англомовній художній прозі порівняння, метафора, 
епітет та порівняння виступають найбільш продуктивними тропеїчними способами 
адекватного усвідомлення ціннісно-образної складової атмосфери «саспенс». 
Зазначені тропи формують та визначають її структуру, яка базується на асоціативно- 
образних конотаціях як результатоаналогового зіставлення різних поняттєвих сфер 
людської свідомості.
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