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У мовному спілкуванні людей важливу роль відіграють слова, що вживаються в 
переносному значенні. Серед них найбільша роль належить метафорі. Ще найвидатніший 
оратор Давнього Риму Ціцерон відзначав: «Нема тропа більш блискучого, що надає мові 
найбільшої кількості яскравих образів, ніж метафора». 

Вчення про метафору бере свій початок з «Поетики» старогрецького філософа 
Арістотеля. Під метафорою Арістотель розумів не тільки один із засобів прикрашення мови, 
а й особливість образного мислення людини. З того часу дослідники метафори звертають 
увагу передусім на естетику слова, розглядають метафору як засіб, що надає художній мові 
виразності, краси й чарівності. 

Метафора як мовне явище має свою історію розвитку і свої особливості, що залежать від 
уживання метафори в різних функціональних стилях мови. При цьому кожна відмінність 
функціонального навантаження метафори зумовлює й характер її словесної структури. 

Метафора, в сукупності з іншими образними засобами, сприяє розрізненню як 
функціональних, так і індивідуальних стилів мови. Нерідко саме метафора робить стиль 
автора самобутнім, оригінальним. 

Кожний період розвитку літературної мови характеризується певними тенденціями 
творення метафори, використанням тих чи інших асоціативних зв’язків. Є специфіка і у 
виборі, продуктивності синтаксичних типів, морфологічної будови слів, що утворюють 
метафори. 

Складовими елементами метафори виступають окремі частини мови — іменник, 
прикметник, дієслово, прислівник та ін. Метафоричні словосполучення спираються на 
несподіване асоціативне поєднання понять. Відбуваються словесні перетворення, при яких 
слово то набуває метафоричності, то знову її втрачає. При цьому, як відзначав 
О. О. Потебня, діє специфічна діалектика людського пізнання, в умовах якої «постійна зміна 
поетичного і прозаїчного мислення постійно йде назад і перед»: слова з прямим значенням 
перетворюються в слова із значенням переносним і навпаки. 

У розкритті зв’язків між прямим і переносним значеннями слів О. О. Потебня виходив 
з переконання, що кожне слово народжується за допомогою образу і таким чином 
перетворюється у слово-поняття.  

Письменник при створенні образу користується загальновживаними, відомими 
словами. Він поєднує їх у несподівані словосполучення. Наприклад, у збірці В. Сосюри 
«Осінні мелодії» читаємо: 

Вечір зіркою в небі повис 
і розсипав, розлив свої бризки 
на тремтливі листочки беріз... 

У цьому індивідуальному образі більшість з ужитих слів має пряме, звичне значення і 
переносне, метафоричне, яке сприймається тільки в цілісному образі. Коли порівняти 
поетичні рядки В. Сосюри з такою словесно-образною картиною: «Увечері повисла в небі 
зірка; вона розсипала, розлила свої бризки на тремтливі листочки беріз», то можна помітити 
тут приховану присутність загальномовних або принаймні літературно-традиційних 
метафор: зірка повисла в небі, місяць повис у небі, розсипані по небу зірки, розлите світло. 
Всі ці можливі метафоричні словосполучення переплавляються в індивідуальний поетичний 
образ з ускладненою асоціативною будовою. Вечір зіркою в небі повис. В основі цього 
образу лежить порівняння у формі орудного відмінка. Вирішальну роль у створенні цієї 
метафори відіграє сполучуваність слів-понять. 

У словесній структурі метафори особлива роль належить дієслову. Воно створює 
динамізм у метафоричному тексті, надає всім переносним ознакам рухливості, активізує їх. 
За своєю природою дієслово здатне викликати таку експресивність слів у метафорі, яка 
найбільш вразливо діє на емоції. Не випадково метафоризація дієслів найбільш відчутна в 



ліричній поезії. При цьому кожен поет метафоризує дієслова по-своєму. Пор. рядки: 
Зоря упала на коліна 
і руки простягла в блакить. 

(В. Сосюра) 
 
Поете! Ой гляди! Візьми себе в обценьки В красивому 
кохайсь, але не розпливайсь. 

(П. Тичина) 
 
Де у зернині мріє сад і ходить осінь без досад,  
Літописання мудрі пише людського серця листопад. 

(А. Малишко) 
Усі дієслова в цих рядках вживаються в переноси му значенні. У Сосюри динамічні 

ознаки прості, але дуже разючі і контрастні. Метафора Тичини ґрунтується на 
абстрагованих поняттях. У Малишка прості переносні ознаки переплітаються з надто 
ускладненими і проходять декілька ступенів асоціативності. 

П. Тичина створює, наприклад, таку картину зоряної ночі: 
Світила гронами черкались 
одно об друге й, роздробившись, 
вмить розкидались на суцвіття 
і гасли в тьмі. Лиш неба річка 
Заледве тліла в вишині. 

Сполучаючи іменник світила з дієсловами — черкались, роздробившись, розкидались, 
гасли, — поет зіставляє буденні явища життя природи з поняттями Всесвіту, руху в космосі. 

На розгорнутій метафорі може бути побудований великий поетичний твір. Так, за 
допомогою асоціативних зв’язків між явищами Б. Олійник у поемі «Доля» змушує читача 
зримо відчути безперервний рух часу від минулого до сучасного і від сучасного до 
майбутнього: 

А він на порозі стоїть, 
Мій кінь, мій товариш і Доля. 
Не вперше на погук століть 
Його відпускаю на волю. 

І далі: 
Щоб пам’ять твою зберегти. 
На оба дивлюсь береги, — 
Між котрих сьогоднішнє плине. 
Ти в хату коня закликай, 
Він знає немало, вважай. 

Потяг до ускладненої метафоризації — типове явище в сучасній українській поезії. 
Нерідко метафора створюється з участю сучасної термінології. Звільняючись від впливу 

романтичної поетики, вона набуває майже прозових форм. Таку метафору можна зустріти у 
вірші І. Драча «Монолог проектанта»: 

Теплоелектростанція — це вам сучасна бруднуля, 
Гідроелектростанція поїдає луги, красуня серед боліт, 
Тільки атомна станція серце моє розчулює, 
Гігантом енергетичним продовжить наш буйний рід! 

У цих метафоричних рядках логічні висновки, цілком сучасні абстракції, втілені в 
буденні поняття. 

Динамічна ознака стає складнішою тоді, коли вона виступає у формі не дієслів, а 
іменників. Тому, наприклад, побудовані на іменникових динамічних ознаках метафори 
М. Бажана відзначаються ускладненою асоціативністю: 

Злобне кипіння магми, виверження породи,  



Мармуру біла спека, дикого каменю рик,  
Подих тяжкий вулкана, плоті могутні роди, —  
Майстер стальним зубилом брилу тупу розсік. 

У поезії А. Малишка переважають традиційні й пісенні метафори, що здебільшого 
ґрунтуються на тісних асоціативних зв’язках з природою, в якій поет тонко помічає 
багатство кольорів і звуків. Напр.: 

Блакитна осінь сяє в берегах, 
і помідори спіють, як пожари: 
Буй-тури вітру мчаться на лугах 
рогами заплітаючися в хмари. 

Хміліє мед у вуликах сухих, 
Бджола бринить, як промінь віковічно, 
І плід — мов серце яблунь молодих, 
У груди саду гупає ритмічно. 

Часто в загальній структурі художнього образу домінуючу роль відіграють 
прикметники, які виступають у ролі метафоричних епітетів. Вони створюють емоційний 
настрій поезії, увиразнюють ліричний струмінь вірша. Наприклад: 

Малиновий шуме, шуме малиновий. 
Як люблю в гаю я шепіт калиновий 

(В. Сосюра) 
На відміну від дієслів, прикметники у метафорі не І сприяють динамізму розповіді, а 

навпаки — уповільнюють її, ніби створюючи атмосферу розважливості чи зосередженості 
на певному явищі. 

Метафорична, переносна ознака може розкриватися і в іменникових словосполученнях. 
Один з іменників у таких випадках має пряме значення і виступає основою, до якої 
прирівнюються або додаються переносні ознаки, що на них вказує інший іменник. Напр.: 

Люблю світань твоїх холодні роси, 
Стрічки зорі, садів твоїх блакить. 

(В. Сосюра) 
Іменникові словосполучення метафоричного змісту — досить поширене явище в 

літературних стилях. 
Займенник у словесній структурі метафори виконує головним чином організуючу роль. 

Він виражає семантичні відношення між окремими частинами мови, що несуть на собі 
метафоричний зміст. Для прикладу можна навести рядки з вірша М. Рильського «Вітчизна»: 

Вітчизно! горді ми тобою,  
Трудом і подвигом твоїм,  
Твоєю чистою весною  
І сили струменем живим.  
Ти—серце, сповнене любові,  
Ти — правий непоборний гнів,  
Горять в твоїй стобарвній мові  
Зірниці молодих вогнів. 

Індивідуальні метафори можуть оцінюватись як вдалі чи невдалі словесні образи. Ця 
оцінка залежить від того, як сприймається естетичне слово в ідейно-художній тканині всього 
твору. 

Буває так, що твір насичений найсучаснішою термінологією, в ньому є реактивні літаки і 
фотонні ракети, уранові родовища і космічні кораблі, але нема новизни і повноцінності 
образних засобів, нема індивідуального бачення світу. Тоді з-під пера виходить 
ілюстративна чи просто коментаторська метафора, що не збагачує художнього стилю. У 
молодої поетеси Ніни Гнатюк є вірш «Одкровення», в якому читаємо такі рядки: 

Я проти хворості на байдужість, 
Проти троянд паперових я, 



Проти запертих наглухо вікон 
І невдоволених кислих лиць.. 

Над проліском двадцять першого віку 
Схрестилися чорні мечі блискавиць. 
І їх роз’єднати і спопелити 
Повинна людина в своє ж ім’я... 

Метафоричність тут має свою асоціативну основу, зле вона легко руйнується 
ілюстративним переліком переносних ознак. Досить зняти будь-який рядок, і нічого у вірші 
не зміниться. 

Важко собі уявити, навіть спираючись на віддалені зв’язки між явищами, як це можна 
роз’єднати і спопелити чорні мечі блискавиць. Нанизані у вірші переносні ознаки не 
створюють цілісної образної картини. 

Не досягає художнього ефекту і автор таких віршованих рядків: 
А під вікном стоїть  
Велика тема  
І стука, стука  
У моє вікно. 

(В. Малишко) 
З формального погляду заперечити існування такої метафори не можна: тут 

використано засіб персоніфікації — слово тема сполучається з дієсловами стоїть, стука. 
Але цілий образ сприймається скоріше в іронічному, ніж у ліричному плані. Пор., як вдало 
Б. Олійник обігрує слово-поняття тема на основі цього ж художнього засобу 
(персоніфікації): 

Не купуйте теми в магазинах, —  
Істини не висмоктати з пальця!—  
В картузах, у вицвілих хустинах  
Ходять теми на роботу вранці. 

* * *  
Художня проза, на відміну від ліричної поезії, — мистецтво епічного слова. У прозі 

завдання метафори спрямоване на відображення суті конфлікту, який розкривається у 
зіткненні персонажів. Не випадково філософ Гегель у своїй «Естетиці» вважав, що 
метафора, даючи естетичну насолоду, посилюючи почуття, разом з тим гальмує, 
уповільнює дію. На його думку, коли персонажі твору в пориві почуттів прагнуть діяти, не 
варто змушувати їх говорити метафорами. Слід, проте, мати на увазі, що метафоричне 
мовлення не тільки гальмує дію, воно збільшує емоційну напругу художньої розповіді. 
Завдяки метафоричності точніше вимальовуються деталі загальної дії. Метафоричність 
стилю нерідко пов’язується з відображенням напруженості конфлікту. 

Важливою рисою структури метафори в сучасній художній прозі є широке 
використання різних шарів лексики. Яскравим прикладом можуть бути прозові твори 
М. Стельмаха, в яких метафоризація виростає з усно-розмовних джерел і служить засобом 
індивідуалізації мови персонажів. Ось, наприклад, метафори, що характеризують одного з 
персонажів «Правди і кривди»: «Пришелепуватий! не голову, а баняк дірявий викапустив на 
плечах! — визвірилась головиха й одним оком І мене поїдає, а другим вулицю пантрує». 

Часто метафори у прозі мають фразеологічний характер Вони органічно вплітаються в 
контекст, відтворюючи образність, колорит і яскравість народного мовлення. Фразеологічні 
метафори вживаються переважно для характеристики негативних персонажів. 

Для зображення позитивних персонажів більш характерними є індивідуально-авторські 
метафори. Напр.: «І тільки після цього почав придивлятися до села, захаращеного наростами 
землянок, скорботними пам’ятниками печей» (М. Стельмах); «Славиться Микола тим, що, 
мабуть, найраніше з усіх у Комишанці встає, про нього й мати Порфирові каже: «Оце ранній! 
Це такий, що не проспить росяні блакитні світанки» (О. Гончар). 

Метафора в прозі може бути й поетичного характеру. Наприклад: «Я дивлюсь на вишні, і 



в них справді то тут, то там паленіють розпуклі щічки» (М. Стельмах); «Ось, бачиш, 
сьогодні літечко торкнулось руками до ягід, і вони почали паленіти» (М. Стельмах). 

Метафора властива також публіцистичному стилю. Але публіцистичний текст значною 
мірою обмежує вживання метафор. Тут перевага віддається точності, дохідливості слова. 
Тому засоби вираження метафоричного образу в публіцистичному стилі значно простіші, 
ніж у стилях художніх. Характерною для публіцистики є метафоризація термінів суспільно-
політичної лексики і лексики з різних галузей діяльності людини. Напр.: «Ми вийшли на 
фінішну пряму дев’ятої п’ятирічки»; «В усіх космічних цехах завершується підготовка до 
спільного польоту кораблів «Союз» і «Аполлон»; «Наша столиця повинна стати своєрідною 
лабораторією удосконалення ідейно-виховної роботи». 

Є метафори, позначені виразним забарвленням публіцистичності. До них належать 
метафоризовані терміни, наприклад, з військової лексики: фронт польових робіт; битва за 
врожай; правофланговий дев’ятої п’ятирічки. 

У переносному значенні вживається термінологічна і професійна лексика, що виступає як 
образний засіб спеціального тексту: «Зовні наче непоказні люди, але кожного є щось своє, є 
своя якась особлива струна. бринить та струна вперто, міцно, творячи свою неповторну ноту 
в загальній заводській симфонії праці»; справжній, образно кажучи, високовольтної напруги 
конфлікт можливий тільки між розумними суперника ми»; «Справжні шедеври створюють 
не «аристократ духу», а поети, що тримають руку на пульсі життя». 

Оригінальне варіювання нових сполучень зі слово герметичний, побудованих за 
принципом значеннєвої відмінності, бачимо, наприклад, у текстах: «До чого при веде 
герметичний розум імперіалістичних заправил?» «Герметична поезія, до якої прийшов 
сучасний дека дане, унеможливлює, кінець кінцем, і справжній само вияв особистості». 

У лексичному арсеналі мови є багато метафоричних слів і словосполучень, які від 
частого вживання втрачають образність. Наприклад: «Відбувається технічне переозброєння 
підприємств»; «Залізна воля», «Закам’яніла душа», «Питання втратило гостроту». Всі ці 
метафоричні з походження вирази сприймаються тепер я безобразні. 

Процес образного мислення безперервно розвивається. Народжуються нові асоціації, 
порівняння, виникають нові поняття в мові, а це вносить зміни і в художні засоби. 

Метафоризація у мові — властивість людського мислення. Вона невичерпна, бо 
зближення явищ, предметів, дій і властивостей — безперервний мовний процес Мовна 
структура метафоричного образу також не є статичною. її слід розглядати конкретно в 
кожному стилі Заглиблення в таємниці словесної структури метафор означає пізнання 
таємниць художньої майстерності. Meтафора не тільки засіб образності, а й засіб осмислення 
навколишнього світу. 
 


