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До питання про глибинну природу метафори у межах сучасної 

лінгвістики 

      Перш за все, варто зазначити, що сьогодні метафору 

розглядають у межах психології, філософії, поетики, риторики, 

літературознавства, у лінгвістичних дисциплінах: стилістиці, 

семіотиці, психолінгвістиці, когнітивістиці, соціолінгвістиці, 

лінгвокультурології, лінгвокраїнознавстві. Нас цікавить, насамперед, 

вивчення сутності метафори у мовознавстві, адже багато вчених 

зацікавлені виявленням її особливостей, функціями, умовами 

виникнення, існуючими різновидами, функціонуванням у мовах та 

культурах, що значною мірою зумовлює актуальність 

запропонованого дослідження. Отже, в останні десятиліття увага 

таких лінгвістів та філософів зосередилася на онтології метафори: 

Н. Арутюнова, М. Блек, М. Джонсон, Е. Кассирер, Дж. Лакофф, 

Е. МакКормак, В. Телія та ін. Варто зазначити, що Е. МакКормак не 

тільки бере в основу своєї  теорії метафори когнітивну взаємодію, але 

також передбачає міждисциплінарну взаємодію між психологією та 

філософією [6: 364]. Мета цієї розвідки полягає у вивченні явища 

метафори у межах сучасного мовознавства.  Завдання дослідження: 

розглянути існуючі визначення метафор, різновиди метафор, їх 

головні функції, а також механізми, які задіяні в їх утворенні.   

     Незважаючи на існування різних визначень метафори, вони 

походять від відомого аристотелівського розуміння цієї сутності. 

Метафора є перенесенням поетичного імені або з роду на  вид, або з 

виду на рід, або з виду на вид, або за аналогією  [1: 669]. У свою чергу 

Д. Розенталь наголошує, що від грецького metaphor – "перенесення, 

вживання слова або висловлення в непрямому значенні, тобто 

перенесення на предмет або явище назви іншого предмета, який має 

характерні ознаки, що властиві і позначуваному предмету" [7: 176]. 



Створення метафори пов’язане з концептуальною системою носіїв 

мови, з їх стандартними уявленнями про світ, із існуючою системою 

оцінок. Згідно з поглядами Н. Арутюнової, найважливішим 

компонентом механізму метафоризації є процедура порівняння. Вона 

зводиться до пошуків спільних ознак, "метафора може бути виведена з 

порівняння, заснованого на паралелізмі різнопорядкових явищ" [2: 

296, 297].  

     В основі метафор можуть знаходитися загальноприйняті 

асоціації та навмисно створені для певних випадків системи 

імплікацій [3: 167]. Для того, щоб пояснити метафору як певний 

пізнавальний процес варто уявити існування глибинних структур 

людського розуму як певного  механізму, який породжує мову. Отже, 

коли Е. МакКормак говорить про "існування" глибинних структур, 

йдеться про  "існування" у смислі ідеальної конструкції. Шляхом 

певних ієрархічно організованих операцій людський розум порівнює 

семантичні концепти, значною мірою не порівнювані, що є причиною 

виникнення метафори. Метафора передбачає схожість між 

властивостями її семантичних референтів, оскільки вона повинна бути 

зрозумілою, з іншого боку – несхожість між ними, оскільки метафора 

покликана  створювати новий смисл, тобто володіти сугестивністю. 

Таким чином, учений розмістив цю ієрархію ідеальних конструкцій на 

двох рівнях глибинних структур: семантичному та когнітивному. Ці 

рівні не є взаємовиключними, вони вказують на те, що в основі 

семантичного процесу знаходиться когнітивний процес. Він не 

ототожнює ці процеси, тому що допускає існування невербальних 

когнітивних функцій [6: 359], ми, у свою чергу, підтримуємо таку 

точку зору. Якщо розглядати метафори із середини, метафори 

функціонують як когнітивні процеси, за допомогою яких ми 

поглиблюємо наші уявлення про світ, створюємо нові гіпотези. Якщо 

розглядати їх із ззовні, вони функціонують як посередники між 

людським розумом та культурою [6: 360]. На думку Дж. Лакоффа та 

М. Джонсона, як феномен свідомості метафора проявляється не тільки 

в мові, але й у мисленні, в дії, більше того, "наша повсякденна 

понятійна система, в межах якої ми думаємо і діємо, за своєю суттю 



метафорична" [9]. Метафора виконує концептуальну функцію, а 

концептуальна метафора застосовує непрямі значення слів для 

вираження непредметних смислів.  

      Здатність мислити метафорично є рисою homo sapiens. Крім 

того, було встановлено, що метафори є універсаліями свідомості, 

метафоричне бачення світу психологи пов’язують із генезисом 

людини. У цьому контексті варто згадати про точку зору 

Е. Кассирера. Відтак, він вважає можливим уявити метафору як 

свідоме перенесення назви одного уявлення в іншу сферу, на інше 

уявлення, яке є подібне певною рисою попередньому або передбачає 

певні непрямі аналогії із ним. У такому випадку йдеться про метафору 

як справжнє "перенесення": обидва значення цілком визначені та 

самостійні, між ними відбувається рух уявлень або понять, що 

призводить до перетворення одного в інше, заміни одного іншим у 

плані вираження. Якщо намагатися проникнути у причини такої 

заміни та пояснити надзвичайно різноманітне використання, що 

характерне для цього різновиду метафори, тобто навмисного 

ототожнення двох змістів, які по-різному сприймаються, тоді при 

цьому ми повернемося до основного способу міфологічного мислення 

[5: 35].   

Існує думка, що метафора є результатом когнітивного процесу, 

який співвідносить два референти, які звичайно не пов’язуються, що 

призводить до семантичної концептуальної аномалії, симптомом 

якого є певна емоційна напруга. Концептуальний процес, на думку 

Е. МакКормака, який породжує метафору, розпізнає як суміжні 

властивості референтів, на яких ґрунтується аналогія, міра схожості/ 

несхожості визначає істинне значення метафори [6:  362]. В. Телія 

вважає, що метафоризація – процес такої взаємодії запропонованих 

сутностей та операцій, що призводить до отримання нових знань про 

світ та знань про їх омовлення. Метафоризація супроводжується 

вкрапленням у нове поняття ознак уже пізнанної дійсності, 

відображеної у значенні [8]. Дійсно, одна з основних функцій, яку 

виконує метафора – це надання мові образно-експресивного 

забарвлення. Ще одна функція метафори – номінативна, вона насичує 



мову лексичними і фразеологічними конструкціями. Метафора 

виконує також функції: образно-наочну, репрезентативну, 

передбачувальну, орнаментальну. Оцінно-експресивний різновид 

метафори відіграє вагому роль у конструкції мовних картин світу. Як 

вважає І. Голумбовська, зберігаючи яскраву образність, яка 

підкріплена прозорістю внутрішньої форми, оцінно-експресивна 

метафора завжди емоційно насичена та стилістично маркована [4: 

201].  

Загальноприйнятим є виділяти два основних види метафор: 

стерта та різка. Перша є загальноприйнятою та вживаною, її непряме 

значення не є чіко визначеним. Друга передбачає зіставлення 

очевидно не зіставних  понять. За кількістю одиниць-носіїв 

метафоричного образу розрізняють: просту метафору, в якій план 

вираження представлений одним словом; розгорнуту метафору, в 

якій носієм метафоричного образу є група тематично пов'язаних 

одиниць. Щодо семантичної точки зору метафори  поділяють на: 

антропоцентричні, анімалістичні, образні. До того ж, розрізняють 

метафори, які функціонують у певних галузях: спортивні, політичні, 

медичні. За способом концептуалізації явищ і предметів об'єктивної 

дійсності концептуальні метафори прийнято класифікувати на 

структурні, онтологічні та орієнтаційні. Варто підкреслити, що 

Е. МакКормак підтримує погляд Ф. Уілрайта про епіфори та діафори, 

відтак, епіфори є метафорами, в яких експресивна функція превалює 

над сугестивною. А в діафорах сугестивна функція переважає над 

експресивною. Оскільки в основі метафори знаходяться як схожості, 

так і несхожості між властивостями її референтів, у будь-якій 

метафорі присутні епіфоричний та діафоричний елементи. Метафору, 

яка більшою мірою пов’язана із схожістю між властивостями її 

референтів, можна вважати епіфорою, тоді як метафору, яка пов’язана 

із несхожістю, можна вважати діафорою. Більше того, метафора може 

виникнути або як діафора, або як епіфора, але у процесі вживання 

може змінити свій статус [6: 362].  Ціллю метафори, як гадає М. Блек, 

не є заміщення формального порівняння або будь-якого іншого 

буквального твердження, адже у неї свої власні відмінні ознаки та 



завдання [3: 162]. Існує велика кількість контекстів, у яких значення 

метафоричного висловлення повинно реконструюватися із 

урахуванням намірів тих, хто говорить [3: 157]. Відтак, метафора 

здатна впливати на поведінку особи або осіб. Загалом метафори 

розглядають як бачення одного об'єкта через інший. В цьому смислі 

вона є одним із ефективних способів репрезентації знання в мовній 

формі. Отже, метафора може бути описаною як процес у двох 

смислах: 1) як когнітивний процес, котрий виражає та формує нові 

поняття; 2) як культурний процес, за допомогою якого змінюється 

сама мова  [6: 362].   

     Отже, метафора є складним та багатогранним  явищем, 

метафоризація не є тільки вживанням одного слова замість іншого, 

вона утворює новий зміст, який виникає як результат дії певних 

когнітивних механізмів. Метафора характеризується 

поліфункціональністю, зокрема реалізує експресивну та сугестивну 

функції, реалізується у мові та культурі. Перспективою цього 

дослідження вважаємо аналіз реалізації метафоричних конструкцій в 

межах єврейського англомовного релігійного дискурсу.  
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