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Метафоричні конструкції в сучасному англомовному релігійному дискурсі 

 

Добре відомо, що у сучасному мовознавстві дослідження здійснюються у 

межах когнітивно-дискурсивної парадигми. Саме сьогодні багато праць 

присвячуються дослідженню певних складних когнітивних механізмів через 

детальний аналіз існуючих різновидів дискурсу, із застосуванням основних 

ідей антропоцентризму у лінгвістиці. Поглиблений інтерес серед дослідників 

викликає аналіз релігійного дискурсу (Див. В. Карасик) та функціонування 

метафор (Див. Дж. Лаккоф, М. Джонсон, В. Телія та ін.), що значною мірою 

зумовлює актуальність представленої статті. Мета роботи – розглянути 

метафоричні конструкції, які функціонують в межах сучасного англомовного 

релігійного дискурсу. Завдання статті – розглянути сутність метафори, її 

різновиди, основні функції, базові властивості, особливості реалізації в 

релігійному мовленні. Об’єкт статті – англомовні метафори релігійного 

мовлення. Предмет статті – стилістичні, семантичні, структурні ознаки 

аналізованих метафоричних конструкцій.   

Варто зазначити, що важливість Біблії не викликає жодних сумнівів. Адже 

Біблія є джерелом знань, засобом створення зв’язків між різними 

лінгвокультурами. Завдяки їй люди можуть об’єднуватися ціннісною 

системою координат, системою приписів, заборон або норм. До речі, саме 

Біблію вважають найдавнішим зразком гіпертексту навіть перехрестям 

дискурсів.  

Відтак, Біблія є не просто текстом, а мовленням, тобто спілкуванням автора 

з Богом, необхідно зауважити, що біблійні тексти є частиною релігійного 

дискурсу. В. І. Карасик визначає релігійний дискурс у вузькому смислі таким 

чином: сукупність мовних актів, які використовуються в релігійній сфері, а в 

широкому: набір певних дій, орієнтованих на залучення людини до віри, 



сукупність мовленнєвоактових комплексів, які супроводжують процес 

взаємодії комунікантів. Також, вчений зазначає, що специфічною 

характеристикою релігійного дискурсу є те, що суперагентом, тим до кого 

звертаються у псалмах, молитвах та сповідях, є Бог, а ключовим концептом – 

віра: саме цей базовий концепт є основним доказом у релігії – можна не 

бачити чудес, але все одно вірити в них [2: 7], ми підтримуємо таку точку 

зору.  

Створення і використання метафор є незамінним елементом наших 

розумових здібностей і здатності використовувати мовну систему. Таким 

чином, метафора є не тільки риторичною фігурою, що знайшла своє 

відображення  в поетичній мові і в декількох різновидах дискурсу, але й 

стилістичним засобом, що використовується в повсякденній і науковій мові. 

Очевидно, немає такої сфери у житті, в якому метафора не відіграє певну 

роль. У випадку з релігійним дискурсом метафора використовується не тільки 

як стилістичний прийом, щоб прикрасити сакральні тексти, а відіграє 

фундаментальну роль, необхідну для мислення і релігійного досвіду [4: 11; 5: 

4].  

Відомо, що функцією релігійної мови є не тільки опис дійсності, яка є 

предметом релігії, а  й низка психологічних і соціальних функцій. Саме це дає 

нам розуміння того, що метафора відіграє важливу роль у релігійному 

дискурсі.  Крім того, віруюча людина діє за допомогою мови, що не зводиться 

лише до комунікації, але й включає в себе певні соціальні явища: регуляція 

поведінки людини, конструювання можливостей виходу з ситуацій, індукція 

емоційних станів, збереження реальності релігійного світу. Варто погодитися 

із думкою,  що метафора у релігійному дискурсі може трактуватися лише 

крізь призму культурного, соціального контексту. Наприклад, відома 

християнська метафора “God is our Father”, ймовірно, стала б незрозумілою 

для суспільства з матріархальним устроєм [4: 64].  

За час вивчення метафори, було сформовано багато підходів щодо її 

трактування та використання. Найперше визначення належить Арістотелю, 

який вважав, що  метафору варто вважати особливим перенесенням з роду на 



рід, з виду на вид або ж за аналогією… Тобто відбувається своєрідна передача 

смислу однієї сутності через смисл іншої. Найбільш доречним при аналізі 

релігійної мови є тлумачення “метафори”, яке базується на когнітивній теорії. 

Отже, саме когнітивна теорія метафори була започаткована відомою роботою 

Дж. Лакоффа і М. Джонсона “Metaphor We Live By”, в якій автори 

розглядають метафору не лише як літературний троп, але і вказують на 

важливу роль метафори в щоденному житті, “… метафори є настільки 

повсякденними, що часто ми їх просто не помічаємо…” [5: 70]. З точки зору 

когнітивної лінгвістики “метафора” – це розумовий процес оперування 

концептами, що дає змогу зрозуміти конкретну сферу дійсності. Основна 

увага в роботі Дж. Лакоффа і М. Джонсона приділяється концептуальним 

системам, іншими словами, поняттям, які формують те, що ми сприймаємо, 

як ми отримуємо інформацію про навколишній світ, яким чином мислимо, як 

ставимося до людей. Крім того, у своїй праці згадані вчені називають таку 

метафору “концептуальна метафора”, що формує основу метафоричного 

використання мови, поєднує в собі дві різні концептуальні області: джерело і 

ціль (область “джерело” відображається на області “ціль”, а разом з нею 

відображаються зв’язки між її компонентами, їхні властивості). Це означає, 

що певний досвід може бути зрозумілим в категорії іншого досвіду, навіть 

якщо вони належать до різних концептуальних областей [4; 9] Саме 

концептуальні метафори формуються в цілі концептуальні системи, які 

становлять велику частину того, що ми думаємо, говоримо, робимо. 

Отже, однією із основних функцій концептуальної метафори є опис, 

позначення, трактування невидимого та абстрактного. До речі, саме такими 

поняттями керується сфера релігії. Варто підкреслити, що використання 

метафори в релігійних текстах дозволяє не лише трактувати духовні поняття, 

але і викликати емоції, реакцію, почуття реципієнта, що дозволяють краще 

зрозуміти зміст релігійного тексту, наприклад: “Therefore, if anyone is in 

Christ, he is a new creation; the old has gone, the new has come!” [Corinthians 

5:17]. У цьому прикладі інформацію представлено у вигляді 

складнопідрядного речення, до того ж, ми спостерігаємо конструкцію із 



протиставленням старе – нове. Також у прикладі зазначено, що послідовники 

Христа стануть “новим творінням”, що є метафорою. Завдяки такій метафорі 

досягається значний емотивний ефект, що здійснює маніпулятивний вплив на 

об’єкт комунікації. Ми підтримуємо точку зору  Д. Болінджера, А. Баранова 

та Е.Опаріної щодо того, що саме емоційно-образна функція метафор є 

найбільш впливовою у релігійному дискурсі. [1; 5] 

Таким чином, одним із трансформаційних засобів у релігійному тексті є 

використання метафори, де на людину перенесено ознаки абстрактних явищ, 

наприклад: “I am the way and the truth and the life” [John 14: 5-7]. Цей приклад 

ілюструє, як ознаки з області «джерела» переносяться до області «ціль», 

водночас розширюючи поняттєвий обсяг та надаючи Ісусу властивості, що 

притаманні шляху, правді та життю. Варто додати, що у цьому випадку 

відбувається ототожнення я (Ісуса) із вказаними абстрактними сутностями. 

Розглянемо інший приклад, у якому спостерігається схожа концептуалізація, 

а саме: “I am the light of the world” [John 8:12], коли Ісус наділяється ознаками 

світла, яке в релігійному розумінні означає категорію добра, асоціюється з 

усім істинним, позитивним. У прикладі “I am the resurrection and the life” 

[John 11:25] спостерігаємо перенесення ознак з абстрактних явищ на людину 

(тобто Ісуса). В цьому випадку трансформація має маніпулятивний характер, 

вона здатна впливати на підсвідомість віруючих: тобто людина (Ісус), набуває 

таких ознак, що дають їй можливість продовжити життя навіть після смерті.  

Очевидно, що у біблійних текстах часто використано метафори із таким 

перенесенням ознак предметів, їх здатностей на людину, у такому прикладі: 

“I am the vine; you are the branches. If you remain in me and I in you, you will 

bear much fruit; apart from me you can do nothing” [John 15:5], представлено 

складнопідрядну конструкцію, де людину (Ісуса) концептуалізовано як 

виноградну лозу, а послідовників як гілля цієї лози, що втілює тісний зв'язок 

Ісуса із віруючими. В даному випадку характеристики зі сфери джерела 

екстраполюються на сферу цілі, тобто на людину. Ця метафора володіє  

маніпулятивним потенціалом, адже послідовники у вірі будуть здатними  

плодоносити, що, звичайно, не сприймаємо у прямому смислі. Таке 



представлення інформації дає розуміння того, що віра принесе в життя все 

найкраще, а перебування поза вірою уособлює нездатність у всьому.  

Нашу увагу привернув такий приклад:  “You are the salt of the earth. But if 

the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for 

anything, except to be thrown out and trampled underfoot” [Matthew 5:13], у 

якому представлено риторичне запитання, яке не потребує відповіді, володіє 

емотивністю. До того ж, сьогодні вживання ідіоми the salt of the earth (зі 

значенням дуже важлива та добра людина) є поширеним, зберігає своє 

біблійне походження.  

Таким чином, у християнській Біблії також можна спостерігати поряд із  

вживанням перенесення нежива істота – жива істота, також використання 

жива істота-жива істота, наприклад: “We are clay, and You our potter”, де 

характеристики, які  характерні для роботи гончара, тобто створення чогось 

нового, здатність надати глині певної форми надаються Богові, який схожим 

чином формує людину. Крім того, розглянемо приклад: “The Lord is my 

shepherd … ” [Psalms 23:1], у якому теж використовується перенесення 

характеристик за напрямом людина-людина. Отже, характеристики пастуха, 

який завжди турбується про своїх тварин, дбає про них, так і Бог дбає та 

охороняє віруючих, є поводирем у житті. В нижче представлені  прикладах 

можна прослідкувати як ознаки з області джерела переміщаються в область 

цілі, в якій знаходиться людина. Вагому роль у релігійному дискурсі 

відіграють іменні метафори (Г. Поліна) де Бог та Ісус зіставляються з людьми 

або ж абстрактними явищами. Такі метафори можна простежити у прикладах: 

“King of the Glory”, “Lord of Lords”, “Father-Creator”, що відносяться до Бога 

та “Hope of Glory”, “Gift of God”, “Prince of Peace”, що номінують Ісуса. Саме 

такі метафори роблять релігійне мовлення образним, емоційним, лаконічним, 

легким для сприйняття та ціліснісним, завдяки цьому релігійні тексти стають 

зрозумілими кожному, як наслідок, володіють сугестивним потенціалом, 

тобто мають ефект навіювання. Ю. Шерковін вважає, що “навіювання є 

основним способом маніпулювання свідомістю, прямим вторгненням у 

психічне життя людей.” Ознаками сугестивності є схильність підкорятися, але 



не на основі логічних доводів, а на саму лише вимогу, при чому той хто 

підкоряється повністю впевнений, що рішення базується на власній 

ініціативності [3: 43].  

Ми нерідко зустрічаємо звертання у прикладах “Father”, “Brothers and 

Sisters” [Luke 21:16],  що вживаються в релігійній мові. Метафори 

спорідненості не є одиничним випадком, адже вони здійснюють вагомий 

вплив на свідомість реципієнтів, передаючи відчуття спорідненості у сім’ї на 

священнослужителів та віруючих людей, що дає можливість встановити 

довірливе ставлення між ними.   

Варто зазначити, що в англомовному релігійному дискурсі такі поняття як 

пізнання істини та Бога також відображаються за допомогою метафоричних 

конструкцій. Ці поняття порівнюються з такими людськими потребами як 

голод чи спрага, вони є настільки ж важливими та необхідними, отже таке 

перетворення можна спостерігати в наведених нижче прикладах: “Blessed are 

they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled” 

[Matthew 5:6], “Man shall not live by bread alone, but by every word that 

proceedeth out of the mouth of God” [Matthew 4:4]. 

Отже, на розглянувши мовні приклади, можна зробити висновок, що 

метафора відіграє важливу роль у релігійній комунікації, вона надає їй 

емоційного забарвлення, дає змогу віруючим простіше зрозуміти сакральне,  

водночас зводить прості речі до божественного. Використання метафор має 

маніпулятивний характер, чинить вплив на свідомість та підсвідомість 

реципієнтів релігійних текстів. Метафори вважають поліфункціональними та 

полісемантичними структурами, у прикладах ми спостерігали перенесення за 

напрямом жива істота – нежива сутність, жива істота – жива істота, також 

риторичні запитання, звертання тощо. Перспективою дослідження вважаємо 

дослідження метонімії в англомовному релігійному  мовленні.  
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