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Стаття присвячена установленню специфіки метафоричної вербалізації концепту PERSONAL RELATIONSHIP у сучасному 

англомовному художньому дискурсі. У роботі концепт трактується у межах когнітивно-дискурсивного підходу як відкрита 

багатогранна одиниця людської свідомості, що безупинно конструюється в ситуації спілкування і репрезентує, з одного боку, 

індивідуальний, а з іншого, - усуспільнений досвід, пов'язаний з трактуванням певного феномену дійсності у свідомості носіїв 

англійської мови. Концепт, що досліджується, є абстрактним концептом, який важче описати, ніж конкретний, саме тому 

задля його вербалізації мовці часто вдаються до метафори. Когнітивну метафору як підґрунтя вербалізації концепту розуміємо 

як стійку відповідність між областю джерела та областю цілі, що зафіксована в мовній та культурній традиції суспільства. 

Системний набір відповідностей між складовими елементами областю джерела та областю цілі метафори називають 

мапуванням. Дослідження специфіки метафоричної вербалізації концепту PERSONAL RELATIONSHIP у сучасному англомовному 

художньому дискурсі дозволило виявити метафоричні кореляції, на яких ґрунтується його втілення у зазначеному типі дискурсі, 

а саме: PERSONAL RELATIONSHIP is a JOURNEY; PERSONAL RELATIONSHIP is BUSINESS; PERSONAL RELATIONSHIP is a 

BUILDING; PERSONAL RELATIONSHIP is ILLNESS та описати системні відповідності між областями когнітивної експансії. 

Ключові слова: концепт, вербалізація, метафоричний вираз, когнітивна метафора, мапування. 

 

Когнітивна лінгвістика – молода наука, яка 

сформувалася в ХХ столітті. Вона розглядає функці-

онування мови як різновид когнітивної, тобто пізна-

вальної, діяльності, а когнітивні механізми та струк-

тури людської свідомості  досліджує через мовні 

явища. Концепт є основною категорією когнітивної 

лінгвістики. Поява в лінгвістиці поняття «концепт» 

зумовила створення нових граней в дослідженні 

закономірностей, способів і особливостей взаємодії 

мови, культури і свідомості, а також виявила нові 

аспекти взаємодії лінгвістики, культурології, 

філософії та когнітології. 

Актуальність цього дослідження визнача-

ється його спрямованістю на встановлення взаємо-

зв'язку мови, мислення та культури через концепт, 

який вербалізується в мові за допомогою метафори. 

Його мета – установити специфіку метафорич-ної 

реалізації концепту PERSONAL RELATIONSHIP 

у сучасному англомовному художньому дискурсі. 

Поставлена мета передбачає виконання таких 

завдань: розглянути літературу за темою та визна-

чити сутність поняття «концепт» у когнітивній 

лінгвістиці»; розглянути структуру, типи концеп-

тів та засоби їх вираження в мові та мовленні; 

визначити поняття «концептуальна метафора» та її 

види; проаналізувати концепт PERSONAL 

RELATIONSHIP, що вербалізується за допомогою 

метафори у сучасному англомовному художньому 

дискурсі; виявити когнітивні метафори, на 

підґрунті яких концепт PERSONAL RELATIONSHIP 

вербалізується у сучасному англомовному 

художньому дискурсі та здійснити їх мапування. 

Сучасна лінгвістична наука приділяє особливу 

увагу проблемам вивчення когнітивної діяльності 

людини в її лінгвістичній репрезентації. Одним із 

основних понять когнітивної лінгвістики є концепт. 

На сьогодні проблемі відображення об’єктивного 

світу у концептах присвячено чимало праць як 

вітчизняних, так і зарубіжних учених [2-4; 7-9]. 

Термін «концепт» з’явився в науковій літературі 

в середині 20 століття, хоча його використання 

зафіксовано в 1928 році в статті С.О. Аскольдова 

«Концепт і слово». Автор розглядає концепт як 

«уявне утворення, що  заміщає нам у процесі 

мислення невизначену безліч предметів однакового 

роду …, деякі сторони предмета або реальні дії …, 

різного роду хоча б і точні, але уявні функції» [1]. 

У сучасній лінгвістичній науці існує декілька 

підходів до розуміння концепту: культурологіч-

ний, лінгвокультурологічний, логічний, семанти-

ко-когнітивний, філософсько-семіотичний, 

лінгвістичний, когнітивно-дискурсивний та інші. 

Виходячи з мети та завдань цього дослідження, 

за основу приймаємо розуміння концепту у 

когнітивно-дискурсивному підході. Когнітивно-

дискурсивний підхід [5] властивий як когнітивній 

лінгвістиці, так і лінгвокультурології, для яких 

поняття концепту являється одним з ключових. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Спираючись на постулати когнітивно-

дискурсивного підходу [5], концепт розуміємо як 

відкриту багатогранну одиницю людської 

свідомості, що безупинно конструюється в 

ситуації спілкування і репрезентує, з одного боку, 

індивідуальний, а з іншого, - усуспільнений досвід, 

пов'язаний х трактуванням певного феномену 

дійсності у свідомості носіїв англійської мови. 

Щодо типологій концепту, їх існує велика 

кількість, в залежності від ознаки, покладеної в 

основу класифікації. Задля реалізації мети нашого 

дослідження, релевантним є виокремлення концептів 

за ступенем абстракції змісту – абстрактних та 

конкретних. Конкретні концепти зберігають пере-

важно чуттєвий, емпіричний характер, і тому лег-

ко розпізнаються і відносно легко розрізняються і 

класифікуються. Зміст таких концептів розкрива-

ється переважно через демонстрацію предмета чи 

явища. Абстрактні концепти важче описати, їх не 

так просто класифікувати, саме тому задля їх 

вербалізації мовці часто вдаються до метафори. 

У даній роботі ми досліджуємо абстрактний 

концепт, який вербалізується за допомогою 

метафори. Метафора в когнітивній лінгвістиці – це 

одна з форм концептуалізації, когнітивний процес, 

який виражає і формує нові поняття і без якого 

неможливо отримання нових знань [7; 55]. 

Метафора досліджується як складне багатошаро-

ве явище в когнітивному, комунікативному, психо-

логічному та інших аспектах. Розробкою теорії 

когнітивної метафори займались такі вчені, як Дж. 

Лакофф, М. Джонсон, Р. Бойд, Т.С. Кун, П. Рікер, Е. 

Маккормак. Серед російських дослідників відомі 

такі: Н.Д. Арутюнова, В.Н. Телія, В.Г. Гак та інші. 

У книзі «Metaphors We Live by» вченими 

Дж. Лакоффом і М. Джонсоном [6] була розроб-

лена теорія, яка дала початок системності в описі 

метафори як процесу пізнання та показала великий 

евристичний потенціал в практичному досліджен-

ні. Автори стверджують, що перенос значення у ме-

жах метафори не обмежується лише сферою мови, 

а й наголошують, що мислення великою мірою є 

метафоричним. Метафора як невід’ємна частина 

свідомості проявляється не тільки в мовленні, але 

й в мисленні та дії. Тим самим вченим вдалося 

пояснити метафору на «емпіричній основі». Учені 

стверджують: «Наша буденна понятійна система, 

в рамках якої ми думаємо і діємо, по суті своїй 

метафорична»[6; 10]. 

Концептуальні метафори визначають способи 

номінації «однорідних» понять через серії 

метафор, що основані на загальних або схожих 

асоціаціях. Іншими словами метафори – це стійкі 

відповідності між областю джерела (вихідний 

домен) та областю цілі (цільовий домен), які 

зафіксовані в мовній та культурній традиціях сус-

пільства. Виходячи з цього, в лінгвістиці з’явилось 

таке поняття, як мапування – систематичний набір 

відповідностей, які існують між складовими 

елементами вихідної і цільової області. Багато 

елементів цільового концепту надходять з 

концептів-джерел. Щоб вивчити концептуальну 

метафору потрібно знати безліч відповідників, які 

застосовуються до даних джерел [10]. 

Образні уявлення, зафіксовані у метафорах, 

знаходять відображення в образному складнику 

концепту [3]. 

Дослідження метафоричної вербалізації концепту 

PERSONAL RELATIONSHIP у сучасному англо-

мовному художньому дискурсі дозволило зробити 

висновки, що така репрезентація концепту 

ґрунтується на таких метафоричних кореляціях: 

PERSONAL RELATIONSHIP is a JOURNEY: 

Метафорична кореляція PERSONAL 

RELATIONSHIP is a JOURNEY у сучасному англо-

мовному художньому дискурсі виявляє себе у вигля-

ді метафор, що позначають стосунки як подорож 

різними видами транспорту: автомобіль, корабель, 

кінна прогулянка. 

У кожній подорожі має бути партнер, певний 

маршрут, напрямок. Під час подорожі людина до-

лає перешкоди, може змінювати свій маршрут та 

партнера. Ці ознаки за допомогою асоціативного 

механізму переносяться на стосунки між людьми. 

Так, наприклад, PERSONAL RELATIONSHIP 

концептуалізується  як  кінна прогулянка та 

вербалізується за допомогою метафоричного 

виразу to be in the saddle: 

(1) I’m one in the saddle in our marriage, 

apparently [11]. 

Труднощі, що виникають на шляху, 

концептуалізуються через призму процесів, які 

відбуваються під час плавання на кораблі, і 

вербалізується за допомогою метафоричних 

виразів jump the ship, hit the rocks. 

(2) This time she must not jump the ship. She must 

rescue the situation [13]. 

(3) Never mind that her career and marriage had 

hit the rocks [12]. 

Якщо один партнер хоче розірвати стосунки, 

його дії концептуалізуються як процес зміни 

напрямку руху і вербалізуються образними 

словами steer away, pull back. 

(4) It was like she was steering away in another direction 

and leaving im behind like so much baggage [12]. 

(5) A relationship isn’t going to deepen if you 

always pull back []13. 

Розвиток стосунків може мати динамічний або 

пасивний характер. Ці ознаки PERSONAL 
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RELATIONSHIP реалізуються за допомогою 

виразів down the road, steady plateau відповідно. 

(6) She’d been down this road many times before 

with Neasa [11]. 

(7) But usually when nothing at all was happening 

and her life was on a steady plateau [12]. 

Так, мапування концептуальної метафори 

PERSONAL RELATIONSHIP is a JOURNEY 

можна подати таким чином: 

JOURNEY – PERSONAL  RELATIONSHIP 

1) Перешкоди під час подорожі на кораблі   - 

Труднощі в стосунках (jump the ship, hit the rocks) 

2) Відмова від подорожі - Розрив стосунків 

(steer away, pull back) 

3) Перебіг подорожі - Розвиток стосунків (down 

the road, steady plateau) 

PERSONAL RELATIONSHIP is BUSINESS: 

Mетафора PERSONAL RELATIONSHIP is 

BUSINESS виявляє себе у сучасному 

англомовному художньому дискурсі у вигляді 

метафор, що позначають PERSONAL 

RELATIONSHIP як ділові стосунки, тобто бізнес. 

У будь-яких ділових стосунках є лідер, 

директор компанії, в руках якого зосереджена вся 

повнота влади. Щоб розширити свій бізнес та 

досягти вищого рівня компанія робить інвестиції. 

Усі рішення обговорюються під час зборів, але 

погляди на певні питання не завжди співпадають. 

Для того, щоб бути поза конкуренцією, компанія 

створює монополію на певний продукт. Такі 

процеси за допомогою асоціативного механізму 

можна прослідкувати в стосунках між людьми. 

PERSONAL RELATIONSHIP концептуалізується як 

інвестиції та вербалізується за допомогою 

дієслівного образного слова to invest. 

(8) She thought about herself and her baby and her 

marriage, the safe existence she had painstakingly 

built for herself, her energy and commitment she had 

invested in everything, like a hard-working squirrel 

hoarding nuts for a comfortable winter [11]. 

Стосунки розглядаються як розподіл обов’язків 

та прийняття на себе активної ролі лідера або 

пасивної ролі. Такі процеси концептуалізуються за 

допомогою метафоричних виразів held the power, 

to exist in a supporting role. 

(9) You’ve always held the power in our 

relationship [13].  

(10) I only exist in a supporting role, right? We 

wouldn’t want me robbing you of your moments in the 

sun [12]. 

Коли компанія хоче існувати поза 

конкуренцією, вона створює монополію в якійсь 

сфері бізнесу. У стосунках один з партнерів також 

створює для себе прерогативу в почуттях. У 

такому випадку PERSONAL RELATIONSHIP 

концептуалізується за допомогою метафоричного 

вислову to have monopoly on feelings. 

 (11) You don’t have a monopoly on feelings, you 

know. Just because people don’t show them doesn’t 

mean they don’t have them [13]. 

Обговорення певних питань в PERSONAL 

RELATIONSHIP концептуалізується за 

допомогою виразу to negotiate a crisis. 

 (12) Each time they negotiated a crisis, they 

emerged weaker as a couple, not stronger [12]. 

Так, мапування концептуальної метафори 

PERSONAL RELATIONSHIP is BUSINESS можна 

подати таким чином: 

BUSINESS - PERSONAL RELATIONSHIP 

1) Інвестиції  - Вклад в стосунки (to invest) 

2) Монополія - Право на почуття (to have 

monopoly on feelings) 

3) Лідерство - Лідерство в стосунках (held the 

power, to exist in a supporting role) 

4) Обговорення певних ділових питань   - 

Вирішення сімейних проблем (to negotiate a crisis) 

PERSONAL RELATIONSHIP is a BUILDING: 

Метафорична кореляція PERSONAL 

RELATIONSHIP is a BUILDING виявляє себе у 

сучасному англомовному художньому дискурсі у 

вигляді метафор, що характеризують процес 

зведення або зносу будівлі. 

Будь-який будівельний проект починається із 

закладання фундаменту, що є основою для подаль-

шої споруди. Коли у будівельників виникають 

розбіжності, це може призвести до нехтування 

правилами і в подальшому до обвалу конструкції. 

Такі дії можна легко зіставити з певними вчинками 

партнерів. Адже коли стосунки погіршуються, за-

кохані стикаються з труднощами, які можна подо-

лати тільки шляхом кооперації, а не самостійно. 

PERSONAL RELATIONSHIP концептуалізується як 

процес закладання фундаменту, коли партнери 

хочуть почати стосунки з чистого листа, та 

вербалізується з допомогою метафоричного 

виразу to lay the groundwork. 

(13) He wouldn’t be consorting with Mary Murphy even 

in a professional capacity. It was clear and forthright effort to 

lay the groundwork for trust again [11]. 

PERSONAL RELATIONSHIP як процес 

руйнації якоїсь частини або всієї будівлі, 

вербалізується за допомогою образних виразів to 

break something, to fall apart at the seams. 

(14) Emily had funny feeling inside like something 

was breaking [11]. 

(15) Pretending that they had sorted things out when 

they hadn’t at all, and off they would walk into the sunset 

until the next big crisis loomed and the whole thing would 

fall apart at the seams again [12]. 
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Так, мапування концептуальної метафори 

PERSONAL RELATIONSHIP is a BUILDING 

можна подати таким чином: 

BUILDING - PERSONAL RELATIONSHIP 

1)  Закладання фундаменту - Початок нових 

стосунків (to lay the groundwork) 

2) Руйнування певної частини або всієї будівлі    -   

Розчарування в стосунках (to break something) 

- Розрив стосунків (to fall apart at the seams) 

PERSONAL RELATIONSHIP is ILLNESS: 

Метафорична кореляція PERSONAL 

RELATIONSHIP is ILLNESS виявляє себе в 

сучасному англомовному художньому дискурсі у 

вигляді метафор, що ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ 

PERSONAL RELATIONSHIP як хворобливий стан 

організму або процес перебування на лікуванні. 

- Діагностування хвороби починається з 

виявлення її симптомів та причин. Лікування 

хвороби вимагає клінічного втручання до повного 

знищення осередку захворювання. 

Ці ознаки ми можемо перенести на PERSONAL 

RELATIONSHIP і сказати, що  стосунки 

концептуалізуються як процес діагностування 

хвороби і виражаються вільним словосполученням to 

be more a symptom than a cause: 

(16) Emily felt she was genuinely stumped by her 

romantic disasters. But men were more a symptom 

than a cause [11]. 

Під час лікування відбувається знищення 

збудника хвороби. Так і в стосунках, коли один з 

партнерів відмовляється від розвитку стосунків, 

він намагається знищити всі спогади, пов’язані з 

коханою людиною. Цей концепт вербалізується за 

допомогою метафоричного виразу to put something 

clinically from:  

(17) She put him from her mind clinically and 

started to review her wardrobe [12]. 

Негаразди та труднощі в стосунках викликають 

сплеск емоцій, інколи людина заплутується в своїх 

почуттях. У романі такий стан вербалізується за до-

помогою атрибутивного виразу emotional diarrhea:  

(18) She certainly didn’t want a man who went 

around the house gnashing his teeth, a man with 

emotional diarrhea [11]. 

Так, мапування концептуальної метафори 

PERSONAL RELATIONSHIP is ILLNESS можна 

подати таким чином: 

ILLNESS - PERSONAL RELATIONSHIP 

1) Діагностування хвороби - Пошук причини 

погіршення стосунків (to be more a symptom than a 

cause) 

2) Клінічне втручання, лікування хвороби   -  

Відмова від стосунків (to put something clinically from) 

3) Діарея - Емоційний розлад (emotional diarrhea) 

Отже, спираючись на проведене дослідження, 

можемо сказати, що концепт – це одиниця 

мислення, яка відображає результат пізнання і 

розуміння людиною навколишньої дійсності. У 

концепті проявляється взаємодія всіх основних 

антропологічних факторів, в тому числі і 

культурного, тому цей фактор має велике значення 

при вивченні концепту в межах лінгвістики. 

Концепти являються ключовими елементами 

культури, оскільки впливають на національну 

свідомість людини. Таким чином було 

досліджено, як концепт PERSONAL 

RELATIONSHIP метафорично вербалізується у 

сучасному англомовному художньому дискурсі. 
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Мала Ольга Сергеевна 

КОНЦЕПТ PERSONAL RELATIONSHIP – МЕТАФОРИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА) 

Статья посвящена установлению специфики метафорической вербализации концепта PERSONAL RELATIONSHIP в 

современном англоязычном художественном дискурсе. В работе концепт трактуется в рамках когнитивно-

дискурсивного подхода как открытая многогранная единица человеческого сознания, которая непрерывно 

конструируется в ситуации общения и представляет, с одной стороны, индивидуальный, а с другой - обобществленный 

опыт, связанный с трактовкой определенного феномена действительности в сознании носителей английского языка. 

Исследуемый концепт является абстрактным концептом, который труднее описать, чем конкретный, именно 

поэтому для его вербализации носители языка часто прибегают к метафоре. Когнитивную метафору как основу 

вербализации концепта понимаем как устойчивое соответствие между областью источника и областью цели, 

зафиксированное в языковой и культурной традиции общества. Системный набор соответствий между 

составляющими элементами областей источника и цели метафоры называют картированием. Исследование 

специфики метафорической вербализации концепта PERSONAL RELATIONSHIP в современном англоязычном 

художественном дискурсе позволило выявить метафорические корреляции, на которых основывается его воплощение 

в указанном типе дискурсе, а именно: PERSONAL RELATIONSHIP is a JOURNEY; PERSONAL RELATIONSHIP is 

BUSINESS; PERSONAL RELATIONSHIP is a BUILDING; PERSONAL RELATIONSHIP is ILLNESS и описать системные 

соответствия между областями когнитивной экспансии. 

Ключевые слова: концепт, вербализация, метафорическое выражение, когнитивная метафора, картирование.  

 

Mala O. 

THE CONCEPT PERSONAL RELATIONSHIP : METAPHORIC EMBODIMENT 

(CASE STUDY OF CONTEMPORARY ENGLISH LITERARY DISCOURSE) 

The article deals with the specificity of the metaphorical verbalization of the concept PERSONAL RELATIONSHIP in 

contemporary English literary discourse. In the work, the concept is viewed within the cognitive-discursive approach as an open 

multifacet unit of human consciousness, which is continuously constructed in the context of communication and represents, on the 

one hand, individual, and on the other hand, the generalized experience associated with the interpretation of a certain phenomenon 

in the consciousness of English speakers. The concept under study is an abstract concept that is harder to describe than a concrete 

one, which is why, its verbalization it often resorted to metaphor. Cognitive metaphor is understood as the basis for the verbalization 

of the concept as a consistent match between the source domain and the target domain, and is recorded in the linguistic and cultural 

tradition of a society. The systematic set of correspondences between the constituent elements of the source and the target domains 

is called mapping. The study of the specificity of the metaphorical verbalization of the concept PERSONAL RELATIONSHIP in 

contemporary English literary discourse has revealed metaphorical correlations on which its embodiment is based in discourse in 

question, namely: PERSONAL RELATIONSHIP is a JOURNEY; PERSONAL RELATIONSHIP is BUSINESS; PERSONAL 

RELATIONSHIP is a BUILDING; PERSONAL RELATIONSHIP is ILLNESS and enabled to describe the systemic 

correspondences between areas of cognitive expansion. 

Key words: concept, verbalization, metaphoric expression, cognitive metaphor, mapping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


