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Данилова. Д. М. - Структурно-семантичні особливості пролонгованої метафори в науково-популярній монографії Т. 
Мура «Піклування про душу» - Дана стаття присвячується аналізу інтерпретації структурних та семантичних 
особливостей пролонгованої метафори в творі Т. Мура «Піклування про душу». Для ґрунтовності роботи було знайдено 
та проаналізовано більше ста прикладів пролонгованої метафори.  Основним результатом роботи є виокремлення 
чотирьох рівнів розгортання метафори: протягом усього твору, структурного розділу, декількох послідовних речень та 
одного речення. Семантично кожна пролонгована метафора несе окреме значення, проте їх використання в науково-
популярній літературі можна окреслити як полегшення сприймання інформації для читача. Як інформація, так і досвід у 
метафорі сприяють наміру промовця спонукати слухача або читача до дії чи до певного ставлення до образності 
поняття. Відповідно, похідні значення, виявлені у метафорі, становлять концепти досвіду двох планів – прагматичної 
значущості для автора та семантичного коду певних характеру й настанови метафори для сприймача.     
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Метафора - це фігура мови, в основі якої ле-
жить перенесення назви осіб, явищ, предметів, 
дій або ознак для позначення інших об'єктів за 
подібністю і аналогією. Іншими словами, вжи-
вання назв не за їх прямим призначенням. Мета-
фора належить до одного з прийомів пізнання 
дійсності, створення нових художніх образів, 
утворення нових значень. Як наслідок, велика 
кількість лексичних одиниць утворено метафо-
рично. Іноді переносне значення слова витісняє 
первинне, і воно більше не сприймається як 
слово з переносним значенням.  Люди почали 
використовувати метафору у своєму мовленні 
дуже давно адже за допомогою метафори могли 
висловити своє ставлення до предмету, причому 
іноді дуже емоційно.  

Постановка проблеми : пролонгована 
метафора є одним з найяскравіших прикладів 
утворення образності в науково – популярному 
жанрі.  Проте функціонування пролонгованих 
метафор ще не досліджено на належному рівні, 
тому існують питання, які потребують 
детальнішого вивчення, такі як семантичні та 
структурні особливості їх вживання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій: 
Лінгвісти Лакофф та Джонсон поклали початок 
дослідженням метафори, створивши Концептуальну 
теорію метафори. Вивченню пролонгованих 
метафор присвячували свої роботи такі вчені як 

Н.Д. Арутюнова, Ю.М. Караулов, А.П. Чудінов, 
A. Musolff та інші. Річардс А.М. у своїй праці 
«Философия риторики» досліджував основні 
структурні компоненти метафори, так само як 
і Арутюнова С.М. у праці «Метафора и 
дискурс». М.Феллер розглянув функції 
метафори у науково-популярному жанрі. 

Мета статті: розкриття поняття пролонгована 
метафора, визначення особливостей їх вживання 
в науково-популярному монографії Т. Мура 
«Піклування про душу». 

Основні результати дослідження: 
виокремлення чотирьох рівнів розгортання 
метафори, визначення основних семантичних 
особливостей пролонгованої метафори. 

«Піклування про душу» Томаса Мура – це 
науково-популярна монографія про спосіб 
життя, який показує, як додати духовності, 
глибини та сенсу в сучасне життя, плекаючи 
душу. Читачам представлений революційний 
підхід до роздумів про повсякденне життя – 
повсякденну діяльність, події, проблеми та 
творчі можливості - і пропонується терапев-
тичний спосіб життя, який зосереджується на 
більш глибокому вивченні емоційних проблем 
та навчанні відчувати сакральність навіть у 
звичайних речах. Спираючись на "піклування 
про душу", яка забезпечувала релігійний кон-
текст для перегляду повсякденних життєвих 
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подій, Мур вводить моделі піклування про 
душу у 21 століття. Пообіцявши поглибити та 
розширити погляд читача на власний життє-
вий досвід, Мур спирається на власне життя 
терапевта, який практикує «турботу про ду-
шу», а також на свої дослідження світових ре-
лігій та свої роботи в галузі музики та мис-
тецтва, щоб створити цей натхненний посіб-
ник, який досліджує зв’язок між духовністю та 
проблемами людей та суспільства. 

А. Річардс запропонував використовувати 
такі терміни для позначення складових 
метафори: «зміст» (tenor) і «оболонка» 
(vehicle). Метафора, відповідно, розглядалася 
ним як результат значень «оболонки» і 
«змісту», який не може існувати без взаємодії 
останніх, тільки в сукупності вони формують 
нове значення, що відрізняється від значень 
кожного окремо взятого компонента. [9] 

Суть метафори - це транспозиція ідентифі-
куючої (дескриптивної і семантично дифузної) 
лексики, призначеної для вказівки на предмет 
мовлення, в сферу предикатів, призначених 
для вказівки на його ознаки і властивості. [6] 

Коли метафора розширюється і стає більше, 
ніж просто прохідним посиланням, саме тоді 
йдеться про розширену метафору. 

Пролонгована метафора – це метафоричний 
образ, який послідовно розгортається цілою 
групою асоціативно чи тематично пов’язаних 
метафоричних конструкцій протягом значного 
фрагменту тексту або й цілого тексту. Інакше 
кажучи, у тексті певна метафора може 
породжувати низку інших, пов’язаних із нею – 
для розгортання метафоричного образу.  

У розгорнутій метафорі може виразно 
виділятися ключова метафора, яка зумовлює 
використання  породжених нею метафор та 
дає поштовх для адекватного сприйняття 
реципієнтом тексту. [1] 

Дуже часто метафори використовують для 
пояснення термінів – і в описових, і в 
тлумачних частинах науково-популярного 
твору Взагалі, пояснення термінів – це складна 
проблема для науково-популярного викладу. 
М.Феллер зазначає, що, оскільки популярний 
твір розрахований на довільне прочитання, 
істотну роль у ньому відіграє "інформаційний 
комфорт", що його має відчувати реципієнт під 
час сприймання написаного; саме це зумовлює 
залучення слів з невеликою кількістю ознак у 
значенні, а також обмежене використання 
термінів, причому, "навіть кажучи про видові 

по суті явища, автор позначає їх родовими 
поняттями" – це уможливлює розширення 
змісту за рахунок глибини. [10] 

Назва твору «Care of the soul», «Піклування 
про душу» - є пролонгованою метафорою, що 
простягається усією книгою. Це є найвищим 
рівнем розповсюдження метафори.  «Плекати» 
означає з любов'ю вирощувати, виховувати 
кого-, що-небудь. Душа є якістю людини, 
недоторканою частиною сутності людини, і 
тому слово «плекати» у прямому своєму 
значенні ми ніяк не можемо використовувати 
до душі. В кожному розділі книги Томас Мур 
наводить різні способи піклування про душу. 
Наприклад: «We are not caring for the soul when 
we fabricate ways of denying its inferior stations, 
childhood prominent among them. We care for 
the soul by acknowledging the place of eternal 
childhood, seeing its disadvantages to be virtuous 
and its inadequacies to be the conduits of soulful 
sensitivity». [4; c. 54 ] Концепт плекання душі 
Мур реалізує складним метафоричним фоку-
сом, який представлений предикатом (плека-
ємо), що виражений перехідним дієсловом, і 
додатком (душу), зробити метафору пролон-
гованою допомагають підрядні речення умови. 
Семантичний центр метафори полягає саме в 
зображенні способів плекання душі. Метафора 
виконує стилістично-описову функцію, що 
полягає у зображенні відповідної ситуації, а 
саме як людина може піклуватися про душу.  

У другому розділі книги «Міф про сім’ю і 
дитинство» Мур аналізує як відображаються 
сімейні відносини на стані душі. Так образ 
батька поєднується з міфічною історією, 
«Одісеєю» Гомера. Такий прийом також мож-
на вважати алегорією, яку деякі вчені тракту-
ють як розширену метафору. Автор зазначає, 
що Одіссей проходить через низку ритуалів, 
яких так багато, що його історія точнісінько 
скидається на ініціацію батьківства, таких як 
візит до потойбіччя. Проаналізуємо пролонго-
вану метафору батьківства: «True fatherhood is 
evoked not by a flexing of muscle but by initiation 
into family and culture in a profound, 
transformative way. It may also require a visit to 
our own depths and a conversing with figures of 
memory both personal and cultural». [4; c. 35] За 
допомоги цієї прологованої метафори Мур 
ілюструє, що щоб стати достойним батьком 
потрібно спочатку дослідити глибини своєї ду-
ші, дослідити культурний і особистий досвід 
батьківства. Проходження Одісеєм низки ри-
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туалів – є центральним фокусом метафори, що 
порівнюється з ініціацією батьківства, перелік 
же завдань є допоміжними фокусами. Така ме-
тафора є образотворчою. Становлення батька – 
складний процес, але він життєвонеобхідний 
для того, щоб пробудити батька, бо без цього 
«ми лишаємось дезорієнтованими і 
неконтрольованими».  

Образ матері розкривається через порівнян-
ня з Деметрою, божественною матір’ю, яка 
втратила дочку Персефону. ЇЇ викрав володар 
підземелля Гадес. Він – є уособленням темної 
сторони нашої душі, до якою ми можемо звер-
татися в певні періоди нашого життя, і особли-
во діти, ще несформовані особистості, мають 
тяжіння до «потойбіччя», яке здається їм неві-
домим та чарівним. Через Деметру Мур пока-
зує, що матері повинні поважати та приймати 
вибір своєї дитини та, за необхідністю, 
ненав’язливо допомагати їм знайти землю душі. 
Душа, спокушена небезпечними принадами, 
потребуватиме власної материнської відданості 
й турботи. Образи Деметри та Персефони є 
центральними у цій пролонгованій метафорі, 
вони символізують всіх матерів та доньок, та їх 
відносини під час трансформації. 

Наступним структурним рівнем пролонго-
ваної метафори є рівень двох або більше 
послідовних речень. 

«A thirty-year-old woman comes to me for 
therapy and confesses, "I have a terrible time in 
relationships because I become too dependent. 
Help me be less dependent." I am being asked to 
talce some soul stuff away. I should go to my 
toolbox and take out a scalpel, extractor, and 
suction pump. Instead, on the principle of 
observance, and not inclined in any case to this 
kind of pilfering, I ask, "What is it you find 
difficult about dependence?"» [4;c. 6] . У цій 
пролонгованій метафорі залежність жінки 
порівнюється з брудом, наче це хвороба душі. 
І відповідно, лікар – психотерапевт повинен 
перетворитися на практикуючого лікаря, який 
за допомоги хірургічного втручання зможе 
вилікувати пацієнтку. Проте, сам Мур вважає 
залежність частиною душі, такою ж 
унікальною, як і будь-яка риса характеру, тому 
позбавлення її можна вважати крадіжкою, 
дозвіл на яку пацієнтка дає добровільно. 

«America has a great longing to be the New 
World of opportunity and a moral beacon for the 
world. It longs to fulfill these narcissistic images 
of itself. At the same time it is painful to realize the 

distance between the reality and that image. 
America's narcissism is strong. It is paraded 
before the world. If we were to put the nation on 
the couch, we might discover that narcissism is its 
most obvious symptom. And yet that narcissism 
holds the promise that this all-important myth can 
find its way into life. In other words, America's 
narcissism is its unrefined puer spirit of genuine 
new vision.». [3;c. 62] В цьому абзаці Америка 
постає у вигляді амбіціозної людини з 
проявами нарцисизму. Її перевагами 
змальовуються наявність можливостей для 
самореалізації та висока моральність. У другій 
частині метафори оживає й сам нарцисизм. 
Він хизується перед усім світом та дає 
обіцянки реалізації мрій Америки.  

Найнижчим рівнем пролонгованої 
метафори є рівень речення. 

«In this sense a psychologist is someone who, like 
a botanist, is unusually preoccupied with nature, 
human nature.» [4;c. 13]  Семантичним центром 
цієї метафори є порівняння психолога з ботані-
ком. Розширення метафори відбувається завдяки 
грі слів. Слово «природа» вживається у двох зна-
ченнях. Перше - сукупність особливостей рос-
линного і тваринного світу, кліматичних умов, 
рельєфу і т. ін. якої-небудь місцевості, країни; 
навколишнє географічне середовище. [тлумач-
ний словник]. Друге - філософське поняття, яке 
позначає сутнісні характеристики людини. 

«Part of our alchemical work with soul is to 
extract myth from the hard details of family 
history and memory on the principle that increase 
of imagination is always an increase in soul». [4;c. 
32] Центральним фокусом цієї пролонгованої 
метафори є алхімія, яка виступає способом 
роботи з душею. Допоміжним фокусом є 
алхімічний процес виділення міфу з твердої 
речовини сімейної історії.  

Висновки та пропозиції: У статті було 
дано визначення пролонгованої метафори. На 
основі аналізу використання пролонгованих 
метафор у монографії виявлено, що вони 
відіграють важливу роль у підвищенні 
образності науково – популярного тексту і 
спрощенні сприйняття інформації читачами. 
Було розглянуто структуру пролонгованих 
метафор різних рівнях поширеності.  Також у 
творі Т. Мура наявний найвищий структурний 
рівень пролонгованої метафори, метафорична 
модель задається в назві монографії, а потім 
розгортається потягом усього твору, 
формуючи у читача цілісний образ. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЛОНГИРОВАННОЙ МЕТАФОРЫ В 

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ МОНОГРАФИИ Т. МУРА «ЗАБОТА О ДУШЕ» 

Данилова. Д. М. - Структурно-семантические особенности пролонгированной метафоры в научно-популярной 

монографии Т. Мура «Забота о душе» - Данная статья посвящается анализу интерпретации структурных и 

семантических особенностей пролонгированного метафоры в произведении Т. Мура «Забота о душе». Для 

основательности работы было найдено и проанализировано более ста примеров пролонгированного метафоры. 

Основным результатом работы является выделение четырех уровней развертывания метафоры: на протяжении 

всего произведения, структурного раздела, нескольких последовательных предложений и одного предложения. 

Семантически каждая пролонгированная метафора несет отдельное значение, однако их использование в научно-

популярной литературе можно определить как облегчение восприятия информации для читателя. Как информация, 

так и опыт в метафоре способствуют намерениям оратора побудить слушателя или читателя к действию или к 

определенному отношению к образности понятия. Соответственно, производные значения, выявленные в 

метафоре, составляют концепты опыта двух планов - прагматической значимости для автора и семантического 

кода определенных характера и установки метафоры для читателя. 

Ключевые слова: пролонгированная метафора, научно-популярный жанр, структурные особенности, семантика, 

художественный троп.  
 

 

STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURES OF A PROLONGED METAPHOR IN A SCIENTIFIC-POPULAR 

MONOGRAPH "CARE OF THE SOUL" BY THOMAS MOORE 

Danylova. D. - Structural and semantic features of prolonged metaphor in T. Moore's popular science monograph "Care of 

the soul" - This article is devoted to the analysis of interpretation of structural and semantic features of prolonged metaphor 

in T. Moore's work "Care of the soul". For the thoroughness of the work, more than a hundred examples of prolonged 

metaphor were found and analyzed. The main result of the work is the separation of four levels of metaphor development: 

throughout the work, the structural section, several consecutive sentences and one sentence. Semantically, each prolonged 

metaphor has a separate meaning, but their use in popular science literature can be described as facilitating the perception of 

information for the reader. Both information and experience in metaphor contribute to the speaker's intention to motivate the 

listener or reader to action or to a certain attitude to the imagery of the concept. Accordingly, the derived meanings revealed 

in the metaphor constitute the concepts of the experience of two planes - pragmatic significance for the author and the 

semantic code of certain characters and guidelines of the metaphor for the receiver. 

Keywords: prolonged metaphor, popular science genre, structural features, semantics, artistic trail.  
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