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Дослідження семантико-когнітивного аспекту лінгвапьної репре
зентації атмосфери саспенс у художніх творах жанру хоррор відбува
ється із застосуванням методів і процедур аналізу, передбачених ме
тодикою поетико-когнітивного аналізу художнього тексту [3; 5; 7], 
основою якої є методологія лінгвопоетики, розглянута крізь призму 
когнітивної парадигми.

Когнітивногпоетологічннй підхід (або поетико-когнітивний під
хід [3]) здійснюється у когнітивних дослідженнях художньої семанти
ки у межах когнітивно-дискурсивної парадигми (Л. І. Белєхова [1], 
О. М. Кагановська [2], В. Г. Ніконова [5; 7], І. А. Тарасова [8]таін.).

Послідовне проведення дослідження у зазначених напрямках реа

лізується у шести етапах.

56



Перший етап це використання загальнонаукових методів індукції 
і дедукції, емпірико-теоретичних методів аналізу і синтезу для оцінки 
зарубіжних і вітчизняних психолінгвістичних, культурологічних, фі
лософських, літературно-критичних і лінгвістичних досліджень із ме
тою визначення чинників і складників атмосфери саспенс та виявлен
ня особливостей її створення у мистецтві та літературі.

На другому етапі, на методологічних засадах лінгвопоетики із за
лученням методології літературознавства зокрема методів філологіч
ного, компаративного, герменевтичного аналізу, а також загальнонау- 
кових методів спостереження, опису, систематизації і зіставлення 
здійснюється жанрова характеристика досліджуваних художніх творів.

Третій етап -  це проведення, на методологічних засадах лінгвопо
етики, контекстуально-інтерпретаційного аналізу художніх творів 
жанру хоррор із метою виявлення особливостей текстової репрезента
ції атмосфери саспенс і виокремлення таких текстових фрагментів 
напружено маркованих контекстів, у яких у будь-який спосіб ство
рено атмосферу саспенс -  наративну напругу, спрямовану на підтри
мку реципієнта художнього твору в емоційному стані напруженого 
очікування з метою інтенсифікації інтересу читача до того, що буде 
відбуватися далі.

Четвертий етап, який завершує перший напрямок дисертаційного 
дослідження жанр -  текст -  мова, що базується на застосуванні ме
тодології лінгвопоетики, -  це виявлення особливостей лінгвальної ре
презентації атмосфери саспенс у художніх творах жанру хоррор. Ви
користання загальнонаукових методів індукції і дедукції, емпірико- 
теоретичних методів аналізу й синтезу, а також спеціальних лінгвіс
тичних методів семантичного, компонентного, лінгвостилістичного і 
дескриптивного аналізу уможливило виокремлення вербальних репре
зентантів атмосфери саспенс, при цьому їх контекстна реалізація у рі
зних типах напружено маркованих контекстів є різною.

Наступні етапи дисертаційного дослідження здійснюються у дру
гому напрямку концепт -  концептуальна схема -  смисл, передбаче
ному методикою поетико-когнітивного аналізу художнього твору, і 
грунтуються на методологічних засадах лінгвокогнітології, зокрема 
методиках концептуального аналізу, для моделювання концептуаль
ної системи художніх творів жанру хоррор (п’ятий етап) із залучен-
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ням методики реконструкції та ідентифікації художніх концепті 
зробленої В. Г. Ніконовою [3; 7], і побудови концептуальноГ ^ 
ру атмосфери саспенс (шостий етап) із метою експлікації глибинного 
концептуального змісту художніх творів жанру хоррор із використай’. І 
ням методики когнітивного моделювання концептуального простого 
як багаторівневого когнітивно-семіотичного конструкту [4; 6], який 
складається з поняттєво-ціннісного шару й образно-ціннісного шару.

Класифікацію напружено маркованих контекстів зумовлено харак
тером текстової репрезентації атмосфери саспенс. Залежно від тема
тичної спрямованості текстового способу створення атмосфери сас
пенс напружено марковані контексти розрізняються за темою: «люди
на» — «а human being», «природне явище» — «natural phenomenon» і 
«надприродне явище» — «supernatural phenomenon». Залежно від >- 
гу напружено маркованого контексту, у якому достатньо повно розк
ривається тема, виділяються пропозитивні, комплексні і ситуативні 
контексти.

Таким чином, когнітивно-дискурсивна парадигма сучасної лінгвіс
тики, у межах якої виконано дисертаційне дослідження, сприяє залу 
ченню до інструментарію цієї галузі методів і прийомів лінгвістично
го аналізу художнього тексту, концептуального аналізу і когнітивного 
моделювання, а прикладний аспект лінгвістичних досліджень тексту 
визначає застосування багатьох методик атрибуції із використанням 
статистичних методів.
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няи методики реконструкції та ідентифікації художніх коні*™» 
зроблено. В. Г. Нисоновою [3 ; 7], і побудови концептуального про^І 

ру атмосфери саспенс (шостий етап) із метою експлікації глибинного 
концептуального змісту художніх творів жанру хоррор із використан
ням методики когнітивного моделювання концептуального простору 
як багаторівневого когнітивно-семіотичного конструкту [4; 6], який 1 
складається з поняттєво-ціннісного шару й образно-ціннісного шару.

Класифікацію напружено маркованих контекстів зумовлено харак
тером текстової репрезентації атмосфери саспенс. Залежно від тема
тичної спрямованості текстового способу створення атмосфери сас
пенс напружено марковані контексти розрізняються за темою: «люди
на» -  «а human being», «природне явише» -  «natural phenomenon» і 
«надприродне явише» — «supernatural phenomenon». Залежно від я* 
гу напружено маркованого контексту, у якому достатньо повно розк
ривається тема, виділяються пропозитивні, комплексні і ситуативні 
контексти.

Таким чином, когнітивно-дискурсивна парадигма сучасної лінгвіс
тики, у межах якої виконано дисертаційне дослідження, сприяє залу 
ченню до інструментарію цієї галузі методів і прийомів лінгвістично
го аналізу художнього тексту, концептуального аналізу і когнітивного 
моделювання, а прикладний аспект лінгвістичних досліджень тексту 
визначає застосування багатьох методик атрибуції із використанням 
статистичних методів.
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