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ТИПИ КОГНІТИВНИХ МЕТАФОР У ХУДОЖНЬОМУ  

АНГЛОМОВНОМУ ТЕКСТІ 
 
Дослідження когнітивної метафори яке дає можливість краще 

зрозуміти процес перетворення функціональних елементів мовлення в 
структурні елементи мови й навпаки. Визначення базових типів 
когнітивних метафор сприяє встановленню взаємозв’язку між мовою і 
мисленням, визначенню засобів мислення про світ (універсальне в 
людському мисленні й національне в лінгвістичній картині світу). 

Когнітивні метафори в художньому стилі мовлення досліджувалися 
нами за твором W. S. Maugham «The Painted Veil» [1, с. 72]. Результати 
проведеного дослідження дали підстави зробити наступні висновки. 

1.  Внаслідок образності, яка властива художньому мовленню, 
значна кількість метафор класифікується як образні, проте за когнітивними 
залишається їх провідна роль – утворювати нові значення. 

Частіше за все метафоричне значення виникає на основі 
асоціативного переносу імплікаціоналу екстенсіональної частини поняття, 
наприклад, у виразі she bored him to death. Перенос значення пов’язаний 
саме з обсягом поняття в тому, що жодне із значень слова death прямо не 
відповідає зазначеному переносу, тобто сема дуже ніяк не експлікується у 
лексико-семантичному варіанті зазначеної лексеми: The act or fact of dying; 
the end of life; the final cessation of the vital functions of an animal or plant [2, 
с. 72]. 

2.  Одним з поширених способів метафоризації є порушення 
сполучуваності. Такі метафори, як правило, наближаються до образних, 
наприклад, an icy disdain. У цій метафорі абстрактний іменник disdain 
сполучається з прикметником icy у фігуральному значенні unfriendly. 
Таким чином, центр метафоризації припадає на контенсіонал. 

3.  Ще одним типом виникнення переносного значення на основі 
контенсіоналу лексичного значення є фігуральний вираз типу a beam of 
mockery. У такому випадку він базується на такому лексико-семантичному 
варіанті слова beam: Nautical extensions of senses. fig. Ray, gleam, emanation 
[2, с. 728]. 

4.  Специфічним видом уособлення є метафора типу his eyes 
wandered restlessly about the room. В метафорах цього типу дієслово 
wandered містить в імплікаціоналі екстенсіоналу сему, пов’язану із 
людиною або живою істотою, яка спроможна рухатися. Тут дієслово 
сполучається з іменником eye, що позначає один із органів тіла людини, 
тому виникає актуалізація контенсіонального значення, зокрема, очі діють, 
як жива істота. 

5.  Нерідко перенос значення виникає на основі основного, цебто 
прямого значення, наприклад, a flash of gaiety. У даному випадку 



переносно вживається такий лексико-семантичний варіант іменника flash: 
With reference to fire or light. Of fire or light: To break forth suddenly [2, с. 290]. 

Отже, англійське художнє мовлення за структурою метафор 
характеризується переважно уніарністю, що свідчить про універсальність 
процесу метафоризації. 

Найпоширенішим типом залишається екстенсіонально-імплікаціональна 
метафора, а специфічним – контенсіонально-імплікаціональна, тобто з 
семантичним зсувом у змісті лексичного поняття. 
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