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СТИЛІСТИЧНА СВОЄРІДНІСТЬ АНГЛОМОВНОЇ 

ПОЛІТИЧНОЇ МЕТАФОРИ 

 

У наш час, коли відбувається інтенсивний розвиток політичних 

технологій, зростає роль засобів масової інформації, а політична діяльність 

набуває все більшої популярності, спостерігається підвищення уваги з 

боку суспільства до політичної лінгвістики, політичної комунікації та 

політичного дискурсу.  

Дуже часто для впливу на аудиторію використовуються різні 

стилістичні засоби з метою зробити промову або текст більш виразним та 

цікавим. Найбільш дієвим засобом передачі виразності, агресивності, 

полемічності і маніпулятивності в політичній мові виступає метафора. У 

політичній сфері метафора виступає засобом переконання, прийняття чи 

неприйняття певних політичних позицій [2]. Питання щодо метафори та її 

функціонування у політичній сфері є досить актуальним у наш час. Багато 

науковців звертали увагу на дослідження політичної метафори. Її 

специфіку вивчали такі вчені як Дж. Лакофф, Дж. Вей, А. Мусолфф, Ж. П 

Бєзценна, О. С. Кубрякова, А. М. Баранов, Н. Д. Арутюнова та ін. 

У загальному розумінні, метафора –  це стилістичний прийом, що 

розкриває ознаки одного предмета чи явища шляхом перенесення на нього 

ознак іншого предмета чи явища [4, c. 112]. Вивчення феномену метафори 

сягає античних часів. Римський оратор М. Квінтіліан вважав, що 

«метафора дарована нам самою природою» і «сприяє тому, щоб ні один 

предмет не залишився без позначення» [1, c. 344]. Схожа думка 

простежується і у Деметрія: «Повсякденна мова створила такі хороші 

метафори для деяких понять, що ми вже не потребуємо для них точних 

висловів: така метафора утвердилася в мові, зайнявши місце буквального 

позначення» [1, c. 345]. 

Спочатку метафора являла собою риторичну фігуру, троп і 

виконувала лише естетичну функцію, а саме – посилення образності мови, 

виступала в якості прикраси мови. У зв'язку з цим в епоху античності 

метафора розглядалася лише в контексті риторики і поетики. 

Сучасна наука відходить від вивчення феномена мовної метафори до 

розгляду більш глибоких процесів свідомості, що стоять за нею. В основі 

сучасних поглядів на природу метафори домінує положення про 

метафоричну природу мислення, згідно з яким «метафора виникає через 

глибинні особливості людського мислення, яка одночасно є його 

знаряддям у пізнанні світу» [3, c. 26]. Якщо раніше метафору розглядали з 

точки зору комунікативної функції у її широкому розумінні, то за останні 

десятиріччя було запропоноване нове трактування метафори як ментальної 
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одиниці, що отримала назву «концептуальної метафори», пов’язаної з 

когнітивним напрямом вивчення мовних одиниць. Таким чином метафора, 

яка раніше вважалась лише прийомом для забарвлення мови, отримала 

нове осмислення в рамках когнітивного дослідження мови. 

Політичний дискурс різних культур останніх десятиліть XX століття 

значно метафоризувався. Це пов'язано з загальною метафоризацією 

людської свідомості. Вивчення політичних метафор дає вихід на суспільну 

свідомість, що дозволяє не тільки фіксувати стан справ, але і виявляти 

загальні тенденції уявлення про світ в різних культурах. Кожна метафора 

формує модель сприйняття політичної дійсності, в якій відображені 

уявлення про роль та місце діючого політичного суб'єкта [2, c. 153]. 

Теорія політичної метафори виникла в процесі взаємодії двох 

провідних напрямків сучасного мовознавства – метафорології та 

політичної лінгвістики. Зближення цих напрямків обумовлено як 

бурхливим розвитком досліджень, присвячених політичній комунікації, 

так і переосмисленням самого поняття метафори, новим розумінням її ролі 

в організації ментальних процесів і мовної картини соціальних відносин. У 

сучасній науці формується уявлення про політичну метафору як про 

інструмент для усвідомлення, моделювання та оцінки політичних процесів, 

як засобу впливу на соціальну свідомість. Так, політична метафора – це 

інструмент усвідомлення, моделювання та оцінки політичних процесів, 

засіб впливу на суспільну свідомість [5, c. 256]. 

Також, розглядаючи політичну метафору, слід згадати про явище 

«мовної маніпуляції», яка, на думку З. Д. Попової, розуміється як 

використання оратором прихованих можливостей мови з метою нав'язати 

аудиторії певне уявлення про дійсність, сформувати потрібне ставлення до 

неї, викликати необхідну емоційну реакцію [6, c. 47]. З даного визначення 

можна зробити висновок, що вживання метафори, в якій замаскована 

інформація для досягнення певної мети тим, хто володіє даними засобом 

маніпуляції в політичному дискурсі, є ефективним прийомом маніпуляції 

свідомістю, вона є одним з найпотужніших засобів формування у адресата 

необхідного емоційного стану і світосприйняття.  

Окрім впливу на аудиторію, використання метафор дозволяє 

передати інформацію в більш доступній для адресата формі, пояснити 

складні політичні явища за допомогою більш простих і знайомих читачеві 

реалій. Оскільки політична мова часто адресована найширшим масам, а 

політична сфера відрізняється складністю і високим ступенем абстракції, 

метафора виявляється вкрай корисним і дієвим інструментом. 

Підсумовуючи все вищесказане, метафора – досить популярне явище 

в політичній сфері. Вона надає висловам виразність, емоційність, які 

певним чином впливають на аудиторію. 
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СЕМАНТИКА ПОНЯТЬ «МІФОЛОГЕМА», «МІФЕМА», 

«МІФОЛОГІЗМ» (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЙ ІВАНА ФРАНКА) 

 

Одним із важливих завдань сучасної української літератури є 

ґрунтовне дослідження фольклорного міфологізму поезій І. Франка, в яких 

автор повною мірою висвітлив тогочасні проблеми суспільства.  

Протягом усього процесу розвитку літератури міфологічні образи не 

залишалися незмінними, вони трансформувалися. Їх дослідженням 

займалися літературознавці та філософи, зокрема Я. Грімм, О. Лосєв, 

Н. Фріє, З. Фройд, К. Юнг та інші [4]. 

Величезний літературний пласт присвячено питанням міфологічного 

сприйняття дійсності людьми в різні проміжки часу. Це питання ґрунтовно 

досліджували дослідники М. Еліаде, В. Євсюков, Ф. Зелінський, 

Т. Іванова, Є. Мелетинський, В. Михайлович, Е. Тайлор, М. Шахнович [2]. 

Над встановленням особливостей вищеокреслених понять активно 

працюють науковці із України: Л. Левчук, О. Оніщенко, В. Панченко, 

М. Попович, Ю. Рак, М. Хамітов та інші. Вони займаються вивченням і 

окресленням теорії міфології, вияву міфологем та ґрунтовній дефініції 

самого терміну «міфологема» [2]. 

Зміст понять «міфологізм» та «міфопоетика» окреслено в працях  

науковців С. Аверінцева, М. Гаспарова, М. Зубрицької, Т. Мейзерської, 


