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АНОТАЦІЯ 

 

Качур І. В. Метонімія у публіцистичному дискурсі: 

лінгвокогнітивний і дискурсивний аспекти (на матеріалі британської 

кінокритики). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата філологічних 

наук (доктора філософії) за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – 

Київський національний лінгвістичний університет – Запорізький 

національний університет, Київ – Запоріжжя, 2020. 

У дисертації визначено лінгвокогнітивні характеристики метонімії у 

світлі теорії ідеалізованої когнітивної моделі та встановлено функційну 

значущість метонімії у її дискурсивно-текстовій реалізації у британській 

кінокритиці. 

У результаті огляду вітчизняних і зарубіжних наукових праць, 

присвячених вивченню метонімії, сформовано теоретико-методологічну базу 

дослідження. Систематизація основних підходів до вивчення метонімії 

сприяла визначенню специфіки її прояву у дискурсі кінокритики. У термінах 

лінгвістичної стилістики, яка ґрунтується на здобутках античної риторики, 

метонімію тлумачать як троп, засіб «прикрашання» мовлення шляхом 

використання імені одного предмета у якості імені іншого предмета, 

пов‟язаного з першим певними реальними або асоціативними відношеннями. 

У площині когнітивної лінгвістики метонімія розглядається як механізм 

мислення, який полягає у тому, що одна концептуальна сутність відкриває 

ментальний доступ до іншої концептуальної сутності в межах певної системи 

знань. Ідеї про когнітивну природу метонімії беруть свій початок з епох 

середньовіччя і нового часу, коли у тропах вбачали вияв творчого мислення і 

способу світовідчуття відповідно.  

Саме в межах лінгвокогнітивного підходу визначено когнітивні 

операції, на яких ґрунтується явище метонімії. Базовими метонімічними 

операціями визначено пов‟язування концептосфери корелята і концептосфери 



 3 

референта, що корелює з традиційним поняттям суміжного зв‟язку у 

метонімії; висунення концептосфери корелята й одночасне затемнення 

концептосфери референта, що зумовлює дискурсивну реалізацію метонімії у 

функції впливу на громадську думку, а також і відповідає семіотичним 

характеристикам кінематографічних прийомів у фільмі; обернена до 

попередньої операції – висвітлення другорядної підсфери концептосфери 

референта; когнітивні операції розширення або звуження концептуального 

матеріалу пояснюють природу взаємодії метонімії і метафори в одному 

мовному виразі – метафтонімії.  

Концептуальні властивості метонімії зумовлюють її застосування у 

дискурсі. Кінорецензія становить критичний відгук на фільм, у якому 

рецензент інформує читача про кінострічку, надає характеристику 

змістовому наповненню і художній формі кінотвору, обґрунтовує свою 

оцінку кінофільму. Комплекс згаданих стратегій покликаний здійснити вплив 

на думку читача, що зумовлює вибір експресивних мовних засобів, у тому 

числі метонімій, та їх особливу організацію у тексті кінорецензії. Метонімія 

як семіотична універсалія лежить в основі специфічного кінематографічного 

коду, оскільки будь-яке зображення на екрані репрезентує лише частину від 

цілого. Відповідно, особливості метонімічного за своєю природою твору 

мистецтва репрезентуються у тексті рецензії за допомогою метонімії. 

Дослідження метонімії у текстах британської кінорецензії із 

залученням інтегрованого когнітивно-дискурсивного підходу вимагало 

використання методології лінгвістики (зокрема корпусних методів, методу 

контекстологічного аналізу, дистрибутивного аналізу, аналізу словникових 

дефініцій, компонентного аналізу, методу лінгвістичного опису), когнітивної 

поетики (методика реконструкції концептуальних тропів і моделювання 

концептуальних блендів) і дискурсології (контент-аналізу і 

мультимодального критичного дискурс-аналізу). 

Застосована методика реконструкції концептуальних тропів 

уможливила класифікування концептуальних метонімій, які реалізуються в 
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межах ідеалізованих когнітивних моделей у дискурсі британської 

кінокритики. Метонімія у британській кінорецензії актуалізується в межах 

ІКМ ПРИЧИНОВІСТЬ, ІКМ ЛЮДИНА, ІКМ ВИРОБНИЦТВО, ІКМ ДІЇ, ІКМ КАТЕГОРІЯ 

І ЇЇ ЧЛЕНИ, ІКМ ФІЗИЧНІ ПРЕДМЕТИ / ЯВИЩА.  

Найбільш детально представлена ІКМ ЛЮДИНА, в межах якої 

здебільшого реалізуються моделі, які ґрунтуються на використанні фізичних, 

психо-емоційних, вікових, діяльнісних, одіжних ознак персонажів, в якості 

ознак фільму і його компонентів, що приводить до ефекту персоніфікації 

останніх і підтверджує валідність когнітивного принципу переваги 

ЛЮДСЬКОГО над НЕЛЮДСЬКИМ при виборі корелята метонімічної 

концептуалізації.  

Однак за кількістю контекстних репрезентацій найчастотнішими 

виявились МКМ, реалізовані в межах ІКМ ПРИЧИНОВІСТЬ, які здійснюють 

референцію до компонентів сюжету та емоційного впливу кінострічки. В 

результаті авторської модифікації метонімій у корелят метонімічної 

концептуалізації МКМ ФІЗІОЛОГІЧНА РЕАКЦІЯ замість ЕМОЦІЯ, МКМ МІМІКА 

замість ЕМОЦІЯ, МКМ ЖЕСТ замість ЕМОЦІЯ інтегрується гіпербола, що 

зумовлює підсилення риторичного ефекту тропу.  

В межах ІКМ ВИРОБНИЦТВО, ІКМ ДІЇ, ІКМ ПРИЧИНОВІСТЬ реалізуються 

подвійні метонімічні моделі, які характеризуються залученням проміжної 

концептосфери корелята / референта, що зумовлено зміною звичної 

метонімічної референції певних корелятів метонімічної концептуалізації у 

дискурсі кінокритики. Тому метонімії, у яких референція здійснюється у два 

етапи, характеризуються більшою оригінальністю, а їх правильне розуміння 

цілком залежить від знання сюжету аналізованої кінострічки. 

Більшість метонімічних концептуальних моделей структуровані з 

дотриманням когнітивного принципу переваги КОНКРЕТНОГО над 

АБСТРАКТНИМ. Порушення згаданого когнітивного принципу в 

МКМ ПСИХІЧНИЙ СТАН ЛЮДИНИ замість ЛЮДИНА і МКМ СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ 

ЛЮДИНИ замість ЛЮДИНА надає більшої образності й експресивності тропу.  
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Застосована у дисертаційному дослідженні методика моделювання 

концептуальних блендів у дослідженні метафтонімій у дискурсі британської 

кінокритики уможливила виокремлення трьох метафтонімічних 

концептуальних блендів й опис механізму формування у них специфічного 

емерджентного значення ДОМІНАНТНІСТЬ, НАДМІРНІСТЬ, НИЗЬКОЯКІСНІСТЬ,  

Метонімічний концептуальний бленд ДОМІНАНТНІСТЬ утворюється 

внаслідок взаємодії концептуальної метафори СПЕЦИФІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ СЮЖЕТУ 

ФІЛЬМУ Є РІДИНА і метонімічних концептуальних моделей, які реалізуються в 

ІКМ ЛЮДИНА, ДІЇ, КАТЕГОРІЯ І ЇЇ ЧЛЕНИ, ПРИЧИНОВІСТЬ. Застосування 

когнітивних операцій проекції, компресії, композиції, завершення і 

нарощування дозволяє реконструювати значення ДОМІНАНТНІСТЬ, яке 

характеризує елемент сюжету кінофільму як визначальний і всеосяжний. 

Метонімічний концептуальний бленд НАДМІРНІСТЬ формується в 

результаті метафоричної асоціації впливу кінострічки на глядача з руйнівною 

фізичною силою. Природа впливу структурована за МКМ ОРГАН ЛЮДИНИ 

замість ФУНКЦІЯ ОРГАНУ ЛЮДИНИ, яка, в результаті когнітивної операції 

компресії, проектується у простір бленду як МКМ ОРГАН ЛЮДИНИ замість 

ЛЮДИНА. Як наслідок, корелят метонімічної концептуалізації ОРГАН ЛЮДИНИ 

одночасно позначає два референти – глядач і певна психо-емоційна або 

когнітивна діяльність людини. 

Метонімічний концептуальний бленд НИЗЬКОЯКІСНІСТЬ, найменш 

репрезентований у досліджуваному матеріалі, формується в результаті 

метафоричної проекції характеристик шкідливої їжі на кінотвір і 

метонімічного розширення концептуальної інформації за МКМ ОБ‟ЄКТ ДІЇ 

замість ДІЯ. При цьому корелят метафоричної концептуалізації одночасно є 

корелятом метонімічної референції, який відкриває ментальний доступ до 

різних ІКМ. 

Застосовані методи дискурс-аналізу уможливили опис функцій 

метонімії і метафтонімії у дискурсі британської кінокритики. Кінорецензія як 

тематичний різновид жанру рецензія характеризується поліфункційністю, а 
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саме у ній реалізуються інформативна, аналітична, оцінна функції, а також 

функції здійснення впливу і переконання. Дискурсивна реалізація метонімії у 

британській кінорецензії відбувається в межах окреслених функцій. 

У дисертаційній праці було визначено, що метонімія використовується 

для надання загальної характеристики кінопродукту, визначення сюжетних 

особливостей фільму, репрезентації кінематографічного коду, опису 

емоційного впливу кінострічки. 

Загальна характеристика кінопродукту передбачає визначення його 

місця у світі кінематографу, що досягається в тому числі за допомогою 

метонімічної референції до кіножанру, категорії фільмів, стилю режисера, 

акторів, кінофестивалів. Найбільш функційними виявилися МКМ ЧЛЕН 

КАТЕГОРІЇ замість КАТЕГОРІЯ, МКМ МІСЦЕ ПОДІЇ замість ПОДІЯ, МКБ 

НИЗЬКОЯКІСНІСТЬ. Для позначення жанру реалізовано також МКМ ЗНАРЯДДЯ 

ДІЇ замість ДІЯ, а для характеристики стилю режисера МКМ КІНОРЕЖИСЕР 

замість СТИЛЬ КІНОРЕЖИСЕРА. Належна інтерпретація метонімії можлива за 

наявності у реципієнта фонових знань у сфері кіноіндустрії. 

Дискурсивна реалізація метонімії для позначення сюжетних 

особливостей фільму, як компоненту аналізу змісту кінотвору, здійснюється 

шляхом референції до віку, статі, діяльності персонажів і інших 

специфічних елементів сюжету. Визначальні змістові характеристики 

фільму концептуалізуються за допомогою метафтонімічного 

концептуального бленду ДОМІНАНТНІСТЬ, представленого найбільшою 

кількістю контекстних репрезентацій. У спеціалізованих виданнях, які 

слідкують за тенденціями фестивального й арт-хаузного кіно,  здійснюється 

порівняння сюжетної лінії з творами світової літератури за допомогою 

метонімій, структурованих за МКМ ПИСЬМЕННИК замість ЛІТЕРАТУРНИЙ ТВІР. 

У якісних виданнях, які публікують рецензії на фільми, створені для 

масового глядача, кінотвір порівнюється з іншими кіноверсіями, а спільні 

риси сюжетної лінії позначаються метоніміями, структурованими за 

МКМ ЧЛЕН КАТЕГОРІЇ замість КАТЕГОРІЯ. Проблематика кінострічки, 
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пов‟язана з певною сферою діяльності людини, відображена у тексті 

кінорецензії за допомогою метонімій, у яких ознака професії чи хобі 

персонажів використовується у якості фільму та його фрагментів, а також на 

ґрунті МКМ ОБ‟ЄКТ ДІЇ замість ДІЯ, ЗНАРЯДДЯ ДІЇ замість ДІЯ. 

Аналіз художньої форми здійснюється шляхом метонімічної 

репрезентації зміни планів зображення, способу кінозйомки, кіномонтажу, 

візуальних спецефектів і звукового ряду. Когнітивні властивості метонімії 

уможливлюють відтворення у рецензії планів зображення у кінострічці. 

Відтворення крупного плану здійснюється за допомогою метонімій, 

структурованих за МКМ ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛЮДИНИ замість ЛЮДИНА і 

МКМ ОРГАН ЛЮДИНИ замість ЛЮДИНА; перший план вербалізовано 

метоніміями, які ґрунтуються на МКМ ОЗНАКА ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ замість 

ОЗНАКА ФІЗИЧНОГО ПРЕДМЕТУ, план деталі вербалізовано метоніміями, 

структурованими на МКМ ЧАСТИНА ПРЕДМЕТА замість ПРЕДМЕТ. Метонімічне 

позначення звукового ряду, способу зйомки, кіномонтажу і візуальних спец 

ефектів, структуроване за МКМ ЗНАРЯДДЯ ДІЇ замість ДІЯ, які виявилися 

найбільш функцій ними.  

Метонімічна і метафтонімічна референція до емоцій виявлена у 

сильних позиціях текстів кінорецензій, переважно якісних видань, 

орієнтованих на читачів-аматорів, які цікавляться новинами кіноіндустрії 

непрофесійно. Використання експресивного позначення емоційного 

враження в останньому абзаці або реченні тексту відповідає меті заключного 

функційно-тематичного блоку кінорецензії здійснити емоційний вплив на 

потенційного глядача. Метонімічно репрезентовано емоційні стани 

хвилювання, розчулення, розгубленість, страху, нудьги,  захоплення, 

здивування, огиди, зацікавлення. Кожен із цих станів концептуалізується із 

дотриманням когнітивного принципу переваги КОНКРЕТНОГО над 

АБСТРАКТНИМ. Метонімії реалізуються в межах ІКМ ПРИЧИНОВІСТЬ із 

залученням експресивних, фізіологічних і поведінкових виявів різних 

емоційних станів людини; у такий спосіб критик демонструє, які враження 
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пропонує фільм, що впливає на бажання чи небажання читача подивитися 

кінострічку. 

Результати дослідження засвідчують, що когнітивні і дискурсивні 

особливості метонімії у текстах британської кінорецензії зумовлені такими 

факторами як комунікативні цілі кінорецензії як жанру публіцистичного 

дискурсу, семіотичною природою аналізованого у тексті об‟єкту, тобто 

фільму, і типу адресата, на якого орієнтується видання, що публікує критичні 

відгуки на кінотвори. 

Ключові слова: британська кінорецензія, метонімія, метафтонімія, 

ідеалізована когнітивна модель, метонімічна концептуальна модель, 

метафтонімічний концептуальний бленд, контекстна репрезентація. 

 

ABSTRACT 

Kachur I. V. Metonymy in Publicist Discourse: Cognitive Linguistic and 

Discourse Aspects (a case study of British film criticism). – Manuscript. 

Thesis for a Candidate degree in Philology. Specialty 10.02.04 – Germanic 

languages. – Kyiv National Linguistic University – Zaporizhzhia National 

University, Kyiv – Zaporizhzhia, 2020. 

The thesis reveals a cognitive linguistic nature of metonymy in terms of 

Idealised Cognitive Model theory and defines functional significance of metonymy 

in discourse and text realization in British film criticism.  

The overview of Ukrainian and foreign scientific essays on metonymy 

enabled the formulation of theoretical and methodological basis of the research. 

The systematization of the main approaches to the study of metonymy contributed 

to determination of its manifestation specificity in discourse of film criticism. 

From the point of view of linguistic stylistics, which rests on ancient rhetoric ideas, 

metonymy is defined as a trope, ornamental addition to speech, and is created by 

the use of the name of one thing instead of the name of another thing which is 

connected to the former by means of a relation. From cognitive linguistic 

perspective metonymy is viewed as cognitive mechanism whereby one conceptual 

entity provides mental access to another conceptual entity within some knowledge 
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structure. The idea of cognitive nature of metonymy dates back to the medieval 

and modern period theories when tropes were regarded as the expression of 

creative thinking and worldview. 

Cognitive linguistic studies reveal a set of cognitive processes underlying 

metonymy. The process of binding the vehicle domain to the target domain 

corresponds to the notion of contiguity relation in metonymy; conceptual vehicle 

foregrounding and conceptual target backgrounding provide for discursive 

function of metonymy to affect public opinion and are akin to semiotic 

characteristics of cinematic code. The process of highlighting a subdomain within 

a target domain is opposite to the previous one. Cognitive processes of domain 

reduction / domain expansion shed the light on the nature of metonymy and 

metaphor integration in metaphtonymy. 

The conceptual properties of metonymy determine its application in 

discourse. Film review is a critical appraisal of a film, in which the reviewer 

informs the reader about the film, gives a description of the content and artistic 

form of the film, justifies his/her assessment of the film. The set of strategies 

mentioned is designed to influence the opinion of the reader, which determines the 

choice of expressive means, including metonymies, and their special organization 

in the text of the film review. Metonymy as a semiotic universal is the basis of a 

specific cinematic code, because any image on the screen represents only a part of 

the whole. Accordingly, the peculiarities of a metonymic work of art are recreated 

in the text of the review by means of metonymy. 

The study of metonymy in British film reviews in the framework of 

integrated cognitive linguistic and discourse approach required the use of linguistic 

research methodology (including corpus-based methods, contextual analysis 

method, distributive analysis, analysis of dictionary definitions, component 

analysis, method of linguistic description), cognitive poetics methods 

(reconstruction of conceptual tropes and conceptual blends modeling) and 

discourse research methods (content analysis and multimodal critical discourse 

analysis). 
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The method of conceptual tropes reconstruction allowed us to elaborate the 

classification of conceptual metonymies, which are realized in the discourse of 

British film criticism, in terms of idealized cognitive models. Metonymy in the 

British film review is realized in terms of ICM CAUSATION, ICM MAN, ICM 

PRODUCTION, ICM ACTIONS, ICM CATEGORY AND ITS MEMBERS, ICM PHYSICAL 

OBJECTS / PHENOMENA. 

Models realized in terms of ICM MAN are presented in the most detail and 

rely on the use of physical, psychological and emotional characteristics of the film 

characters, as well as their age, activity, and clothes as attributes of the film and its 

components. This leads to personification effect of the latter and confirms the 

validity of the HUMAN over NON-HUMAN principle for selection of the vehicle.  

However, ICMs realized in terms of ICM CAUSATION, which make  

reference to the components of the plot and the emotional impact of the film, 

appered to be the most frequent by the number of contextual representations. 

Hyperbole can be integrated into the vehicle domain of metonymies based on 

MCM PHYSIOLOGICAL REACTION FOR EMOTION, MCM MIMICS FOR EMOTION, MCM 

GESTURE FOR EMOTION as a result of the author's modification of metonymies; this 

amplifies rhetoric effect of the trope. 

In terms of ICM PRODUCTION, ICM ACTIONS, ICM CAUSATION double 

metonymies are realized, in which an intermediary vehicle / target domain is 

employed due to the usual metonymic reference of metonymic vehicles in 

discourse. Therefore, metonymies, in which reference is carried out in two stages, 

are more vivid, and their correct understanding is entirely determined by the 

knowledge of the film plot. 

Most metonymic conceptual models are structured with respect to the 

guiding principle for selection of CONCRETE OVER ABSTRACT. Violation of the 

mentioned principle in MCM PERSON`S MENTAL STATE FOR PERSON and MKM 

SPHERE OF ACTIVITY OF THE PERSON FOR PERSON adds to the expressiveness of the 

tropes. 
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The method of conceptual blend modeling employed in the framework of 

thesis research for the study of metaphthonymies in the discourse of British film 

criticism enabled us to distinguish three metaphthonymic conceptual blends and 

describe the formation mechanism of their specific emergent meaning DOMINANCE, 

OVERWHELMEDNESS, LOW QUALITY. 

The metaphtonymic conceptual blend DOMINANCE is formed as a result of 

the integration of conceptual metaphor COMPONENT OF A FILM PLOT IS LIQUID with 

metonymic conceptual models realized in terms of ICM HUMAN BEING, ICM 

ACTIONS, ICM CATEGORY AND ITS MEMBERS, ICM CAUSATION. By means of 

cognitive operations of projection, compression, composition, completion and 

elaboration we have reconstructed the sense DOMINANCE, which characterizes the 

film plot component as principal and prevailing.  

The metonymic conceptual blend OVERWHELMEDNESS is formed as a result 

of metaphorical association of the film's influence on the viewer with destructive 

physical force. The nature of the impact is structured as MCM HUMAN ORGAN FOR 

FUNCTION OF HUMAN ORGAN; but after the projection into the blended space the 

metonymic relation is transformed into MKM HUMAN ORGAN FOR HUMAN due to 

the cognitive operation of compression. As a result, the vehicle of metonymic 

conceptualization HUMAN ORGAN simultaneously denotes two referents – the 

viewer and certain psychological, emotional or cognitive human activity. 

Metonymic conceptual blend LOW QUALITY is the least represented in the 

studied material. It is formed by metaphorical projection of the characteristics of 

harmful food on the film and metonymic expansion of the target domain structured 

as MCM OBJECT OF ACTION FOR ACTION. The source domain of metaphorical 

projection is at the same time the vehicle of metonymic reference and activates 

mental access to different ICMs. 

The methods of discourse analysis employed for the research enabled us to 

describe the functions of metonymy and metaphtonymy in discourse of British film 

criticism. Film review is a subgenre of a review and is characterized by 

multifunctionality. It aims to inform, analyse, assess a movie as well as influence 
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and persuade the reader. Discourse realization of metonymy in the British film 

review is implemented within the outlined functions. 

As the research results indicate, metonymy is used to provide a general 

description of the film, to determine plot features of the film, to denote and 

recreate cinematic code, and to describe the emotional impact of the film. 

General description of a film involves determining its place in film industry, 

which is achieved through metonymic reference to the film genre, category of 

films, director`s cinematic style, actors, film festivals. MCM CATEGORY MEMBER 

FOR CATEGORY, MCM PLACE OF EVENT FOR EVENT, MCB LOW QUALITY appeared 

to be the most functional. MCM INSTRUMENT FOR ACTION is used to denote film 

genre whereas MCM CINEMA DIRECTOR FOR OF DIRECTOR`S CINEMATIC  STYLE is 

used to characterize cinematic style of a director. Proper interpretation of 

metonymy is possible in the event the recipient has background knowledge in the 

field of film industry. 

Discursive implementation of metonymy to denote the plot features of the 

film, as a component of the analysis of the content of the film, is carried out by 

reference to age, gender, activities of the characters and other specific elements of 

the plot. The defining semantic characteristics of the film are conceptualized with 

the help of the metaphthonymic conceptual blend DOMINANCE, represented by the 

largest number of contextual representations. In specialized publications that 

follow the trends of festival and art-house cinema, the plot line is compared with 

works of world literature using metonymies structured according to MCM WRITER 

for LITERARY WORK. In high-quality publications that publish reviews of films 

created for the mass audience, the film is compared with other film versions, and 

the common features of the plot line are denoted by metonymies structured by 

MCM CATEGORY MEMBER for CATEGORY. The problems of the film, related to a 

certain area of human activity, are reflected in the text of the film review using 

metonymies, in which the feature of the profession or hobby of the characters is 

used as a film and its fragments, as well as on the basis of MСM OBJECT ACTION 

instead of ACTION. 
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The analysis of an art form is carried out by metonymic representation of 

change of plans of the image, a way of filming, film editing, visual special effects 

and a sound series. The cognitive properties of metonymy make it possible to 

reproduce in the review the plans of the image in the film. Reproduction of the 

close-up is carried out by means of the metonymies structured on MСM PHYSICAL 

PROPERTIES OF THE HUMAN for the HUMAN and MСM HUMAN ORGAN for HUMAN; 

the first plan is verbalized by metonymies, which are based on MСM SIGN OF 

HUMAN ACTIVITY for SIGN OF PHYSICAL OBJECT, the plan of detail is verbalized by 

metonymies structured on MCM PART OF OBJECT for SUBJECT. The metonymic 

designation of the sound series, method of shooting, film editing and visual special 

effects, structured according to the MCM WEAPON OF ACTION for ACTION, which 

turned out to be the most functional of them. 

Metonymic and metaphthonymic reference to emotions is found in the 

strong positions of the texts of film reviews, mostly specialised publications aimed 

at amateur readers who are interested in news from the film industry 

unprofessionally. The use of expressive notation of emotional impression in the 

last paragraph or sentence of the text corresponds to the purpose of the final 

functional-thematic block of the film review to make an emotional impact on the 

potential viewer. Emotional states of excitement, emotion, confusion, fear, 

boredom, admiration, surprise, disgust, interest are metonymically represented. 

Each of these states is conceptualized in compliance with the cognitive principle of 

the superiority of the CONCRETE over the ABSTRACT. Metonymies are realized 

within the ICM CAUSATION with the involvement of expressive, physiological and 

behavioral manifestations of various emotional states of man; in this way, the critic 

demonstrates the impressions offered by the film, which influences the reader's 

desire or unwillingness to watch the film. 

The results of the study show that the cognitive and discursive features of 

metonymy in British film review texts are due to such factors as the 

communicative goals of film review as the genre of film criticism discourse, the 

semiotic nature of the object analyzed in the text, i.e. the film, and the type of 

addressee. 



 14 

Key words: British film review, metonymy, metaphtonymy, idealized 

cognitive model, metonymic conceptual model, metaphtonymic conceptual blend, 

contextual representation. 

 

Список публікацій здобувача 

 

Статті у наукових фахових виданнях України:  

1. Качур І. В. Сучасна лінгвістична теорія метонімії:  лінгвокогнітивний і 

дискурсивний підходи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія Філологія. 2016. № 23. Том 2. С. 21–25. 

2. Качур І. В. Метонімічна концептуалізація емоційних вражень 

кінокритика (на матеріалі британських кінорецензій). Вісник 

Університету ім. Альфреда Нобеля. Серія Філологічні науки. 2017. 

№ 2 (14). С. 186–191. 

3. Качур І. В. Ознакові метафтонімічні концептуальні бленди у 

британській кінорецензії. Львівський філологічний часопис. 2020. №7. 

С. 40–49.  

4. Качур І. В. Предметні метонімічні концептуальні моделі у британській 

кінорецензії. Актуальні питання гуманітарних наук. 2020. №31. С. 46–

50.  

5. Качур І. В. Дискурсивна реалізація метонімічної / метафтонімічної 

концептуалізації об‟єктів кінокритики у британській кінорецензії. 

Записки з романо-германської філології. Одеський національний 

університет іменіІ. І. Мечникова. 2020. Вип. 1 (44). С. 171–178.  

Статті у зарубіжних фахових виданнях: 

6. Качур І. В. Дискурсивна реалізація метонімічної / метафтонімічної 

концептуалізації у британській кінорецензії при характеристиці 

сюжетних особливостей фільму. Sciences of Europe. 2020. Vol. 4. № 53. 

С. 43–46.  



 15 

Матеріали і тези конференцій: 

7. Качур І. В. Метонімія як вербальний засіб відтворення 

кінематографічних прийомів у тексті кінорецензії. Проблеми іноземної 

філології і перекладу : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих науковців (м. Київ, 15 грудня 2016 року). Київ : 

Освіта України, 2016. С. 107–111. 

8. Качур І. В. Метафтонімічна репрезентація сюжетно-стильових 

особливостей фільму у британській кінорецензії. Україна і світ : діалог 

мов та культур : Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Київ, 29-31 березня 2017 року). Київ: Видавничий центр 

КНЛУ, 2017. С. 497–499. 

9. Качур І. В. Дієприкметникова метонімія в англомовному дискурсі (на 

матеріалі британських кінорецензій). Україна і світ : діалог мов та 

культур : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Київ, 11-13 квітня 2018 року). Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2018. 

C. 129–131. 

10. Качур І. В. Метонімічна мотивація голофрастичних конструкцій у 

текстах британської кінорецензії. “Ad orbem per linguas. До світу через 

мови” : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Київ, 20-22 березня 2019 року). Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2019. 

С. 118–119. 

11. Качур І. В. Корпусні методи ідентифікації метонімії у тексті.  “Ad orbem 

per linguas. До світу через мови” : Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (м. Київ, 17-18 червня 2020 року). Київ: 

Видавничий центр КНЛУ, 2020. С. 117–119. 

 



 16 

ЗМІСТ 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ……………………………………….. 18 

ВСТУП………………………………………………………………………… 19 

РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОНІМІЇ  

У ЛІНГВОКОГНІТИВНОМУ І ДИСКУРСИВНОМУ ВИСВІТЛЕННІ…... 28 

 1.1 Теоретичне осмислення метонімії в історичній перспективі……….. 28 

  1.1.1 Трактування явища метонімії в античній риториці, 

середньовіччі та у новий час………………………………………… 28 

  1.1.2 Метонімія у системі тропеїчної номінації……………………. 33 

 1.2 Метонімія з позиції лінгвокогнітивного підходу…………………… 39 

  1.2.1 Лінгвокогнітивна концепція метонімії………………………... 39 

  1.2.2 Концептуальна метонімія vs. концептуальна метафора і 

концептуальна метафтонімія………………………………………… 45 

  1.2.3 Метонімія у світлі теорії концептуальної інтеграції…………. 54 

 1.3 Метонімія як дискурсивне явище……………………………………. 59 

  1.3.1 Таксономія дискурсивної метонімії…………………………… 59 

  1.3.2 Функції дискурсивної метонімії……………………………….. 63 

Висновки до першого розділу……………………………………………….. 71 

РОЗДІЛ 2  

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОНІМІЇ  

В СУЧАСНІЙ БРИТАНСЬКІЙ КІНОКРИТИЦІ……………………………. 74 

 2.1 Лінгвістичні і корпусні методи ідентифікації метонімії в тексті….. 74 

 2.2 Процедури конструювання метонімічних концептуальних моделей 80 

 2.3 Методологічний інструментарій конструювання блендів як 

моделей концептуальної інтеграції ……………………………….…….. 84 

 2.4 Методи дискурсивного аналізу явища метонімії у британській 

кінокритиці……………………………………………………………….... 90 

 2.5 Методика дослідження лінгвокогнітивної природи метонімії у її 

дискурсивній реалізації у кінорецензії як жанрі британського 

публіцистичного дискурсу……………………………………………….. 96 

Висновки до другого розділу……………………………………….……….. 112 



 17 

РОЗДІЛ 3 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ МЕТОНІМІЇ У БРИТАНСЬКІЙ КІНОРЕЦЕНЗІЇ. 113 

 3.1 Концептуальна реалізація метонімії у світлі теорії ідеалізованої 

когнітивної моделі………………………………………………………… 113 

 3.1.1 Ідеалізована когнітивна модель ПРИЧИНОВІСТЬ…………………. 113 

 3.1.2 Ідеалізована когнітивна модель ЛЮДИНА………………………... 117 

 3.1.3 Ідеалізована когнітивна модель ВИРОБНИЦТВО………………….. 126 

 3.1.4 Ідеалізована когнітивна модель ДІЇ………………………………. 128 

 3.1.5 Ідеалізована когнітивна модель КАТЕГОРІЯ І ЇЇ ЧЛЕНИ…………… 131 

 3.1.6 Ідеалізована когнітивна модель ФІЗИЧНІ ПРЕДМЕТИ / ЯВИЩА…… 134 

 3.2 Концептуальна реалізація метафтонімії у світлі теорії 

концептуальної інтеграції ментальних просторів…................................. 137 

 3.2.1 Метафтонімічний концептуальний бленд ДОМІНАНТНІСТЬ……... 137 

 3.2.2 Метафтонімічний концептуальний бленд НАДМІРНІСТЬ………… 141 

 3.2.3 Метафтонімічний концептуальний бленд НИЗЬКОЯКІСНІСТЬ…… 144 

Висновки до третього розділу……………………………………….……..... 148 

РОЗДІЛ 4 

ДИСКУРСИВНА РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОНІМІЧНОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ 

У БРИТАНСЬКІЙ КІНОРЕЦЕНЗІЇ…………………………………………. 151 

 4.1 Загальна характеристика кінопродукту……………............................. 151 

 4.2 Визначення сюжетних особливостей фільму………………………… 159 

 4.3 Репрезентація кінематографічного коду...………………………….... 169 

 4.4 Опис емоційного впливу кінострічки ………………………………... 179 

Висновки до четвертого розділу…………………………………………...... 189 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………. 192 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……….……………..………………. 198 

ДОДАТОК. Типологія метонімічних концептуальних моделей ………….. 228 



ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

БК  – британська кінорецензія / британські кінорецензії 

ІКМ   – ідеалізована когнітивна модель / ідеалізовані когнітивні моделі 

КБ   – концептуальний бленд / концептуальні бленди 

КР  – контекстна репрезентація / контекстні репрезентації 

МКБ  – метафтонімічний концептуальний бленд / метафтонімічні  

концептуальні бленди 

МКМ  – метонімічна концептуальна модель / метонімічні концептуальні 

моделі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

ВСТУП 

У дисертаційній праці дослідження метонімії у британській 

кінорецензії здійснюється шляхом розкриття лінгвокогнітивної природи 

метонімії у світлі теорії ідеалізованої когнітивної моделі та встановлення 

функційної значущості метонімії у її дискурсивно-текстовій реалізації у 

британській кінокритиці.  

Вибір інтегративного когнітивно-дискурсивного підходу відповідає 

загальній орієнтації сучасного мовознавства на комплексний аналіз мовних 

явищ у руслі когнітивно-дискурсивної лінгвістичної парадигми.  

Тривалий час метонімія ігнорувалася дослідниками, які головним 

чином фокусувалися на вивченні метафори. Тепер, на початку ХХІ століття, 

можна сміливо констатувати, що ця дослідницька лакуна заповнюється. 

Метонімія привертає до себе увагу науковців і різнобічно вивчається у 

сучасній парадигмі мовознавчих знань, що підтверджується великою 

кількістю розвідок, присвячених цьому явищу.  

Дотепер уже розкрито лекcикo-cемaнтичну прирoду метонімії 

(З. А. Харитончик [176], О. М. Кримець [99], Н. З. Цісар [178], 

О. О. Тараненко [316], R. Bartsch [194], A. Koskela [249] та ін.); 

запропоновано детальну класифікацію метонімічних перенесень 

(Н. Д. Арутюнова [15; 16], Бадеева Е. Я. [19], М. В. Бондаренко [40] та ін.); 

досліджено стилістичні функції цього тропу (І. В. Арнольд [13], Л. І. Мацько 

[119], Л. М. Приблуда [139] та ін.); метонімію розглянуто як семіотичну 

універсалію (Р. О. Якобсон [187], А. Е. Сериков [152] та ін.) і запропоновано 

у якості риторичної моделі опису художніх систем (Т. В. Цвигун [177] та ін.).  

Вагомий внесок у сучасну концепцію метонімії зробили лінгвісти-

когнітивісти, які розкрили механізми формування метонімії як явища 

повсякденної свідомості (R. Dirven [216], G. Lakoff [256; 255], G. Radden [287], 

M. Turner [301] та ін.), розробили типологію концептуальної метонімії 

(A. Blank [197], Z. Kövecses [251], A. Barcelona [190], S. Handl [241] та ін.), 

пояснили її відмінність від метафори на концептуальному рівні (R. Dirven 
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[216], G. Lakoff [256], M. Turner [300] та ін.) та описали моделі їх взаємодії 

(W. Croft [209], L. Goossens [237], R. Mendoza [266], Р. Устарханов [168] та ін.). 

Спектр вивчення дискурсивного потенціалу метонімії розвивається в 

декількoх напрямaх. З одного боку, в термінах когнітивної поетики 

(О. А. Бабелюк [17], Я. В. Бистров [31; 32], О. П. Воробйова [49], 

В. Г. Ніконова [130], Л. І. Бєлєхова [27], О. М. Кагановська [78], 

О. О. Приходченко [142; 283] та ін.) метонімія досліджується в художньому 

дискурсі і розглядається як компонент когнітивного стилю автора (R. Gibbs 

[233; 234], A. Pankhurst [277], Л. П. Кожевникова [94], І. А. Трубенко [162] та 

ін.). З іншого боку, метонімія становить дослідницький інтерес у руслі 

критичного дискурс-аналізу у якості регулятивного інструменту масово-

інформаційного дискурсу (T. Catalano & L. Waugh [201; 202], G. Cislaru [205], 

І. О. Голуб [57], О. С. Шарманова [182] та ін.). 

Зрозуміти, чому мовець порушує логічні й граматичні правила, 

вдаючись до метонімічних перенесень, у той час як ці самі завдання 

теоретично можливо реалізувати за допомогою стандартних мовних схем, 

можна, пов‟язавши функціонування метонімії з комунікативною ситуацією, 

тобто розглянути метонімію в дискурсі, з позицій певних мовленнєвих 

стратегій. Таким дискурсом у дисертаційній праці обрано дискурс 

кінокритики, оскільки об‟єктом кінорецензії є мультимодальний або 

полікодовий текст, у якому значення передається різними модусами або 

семіотичними кодами. Таким текстом є власне фільм, де візуальний код 

значною мірою базується на метонімічній суміжності (Ю. Лотман [114]). 

Зокрема, Р. Якобсон [187] знаходив у кіно широку гамму синекдохічних 

крупних планів і метонімічних монтажів. Оскільки завданням кінорецензії є 

характеристика й опис цього твору мистецтва, то кінозображення неминуче 

впливає на форму його аналізу. 

Більш того, залучення традиційного контекстного підходу до реалізації 

тропів у художньому тексті надає можливість виокремити всі додаткові 

значення та смислові асоціації, що створюється тропами. Ця сама ідея, 
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переосмислена у світлі когнітивно-дискурсивної парадигми, може допомогти 

з‟ясувати важливі параметри стилістичного прийому метонімії, які не можуть 

знайти адекватного вираження з точки зору традиційного 

лінгвостилістичного підходу. 

Відтак актуальність дисертаційного дослідження, виконаного в руслі 

когнітивно-дискурсивної парадигми мовознавства, зумовлена передусім 

становленням когнітивної риторики, що спрямована на пояснення 

мисленнєвих механізмів породження образності, та загальною орієнтацією 

лінгвістичної науки на функціональний аспект мови, що зумовлює 

необхідність аналізу мовних одиниць у різних типах дискурсу. Вивчення 

метонімії крізь призму глибинних ментальних і психічних процесів створення 

авторської образності сприяє глибшому розумінню особливостей взаємодії 

мовного та когнітивного аспектів дискурсу кінокритики. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертація відповідає профілю 

досліджень, які проводяться на кафедрі англійської і німецької філології та 

перекладу імені професора І. В. Корунця Київського національного 

лінгвістичного університету в руслі кафедральної науково-дослідної теми 

«Когнітивні, дискурсивні та культурологічні аспекти сучасної германістики і 

перекладознавства» (номер державної реєстрації 0117U003776). Тему 

дисертації затверджено (протокол протокол № 10 від 29 квітня 2013 року) 

вченою радою Київського національного лінгвістичного університету.  

Мета дисертаційної праці полягає у розкритті лінгвокогнітивної 

природи метонімії у її дискурсивно-текстовій реалізації у кінорецензії як 

жанрі британського публіцистичного дискурсу. 

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

− розглянути етапи розвитку теоретичної думки стосовно метонімії в 

різні історичні періоди (в античній риториці, середньовіччі та у новий час); 

− упорядкувати концепції метонімії у системі тропеїчної номінації (у 

зіставленні з метафорою і метафтонімією) з позиції когнітивної лінгвістики і 

дискурсології та уніфікувати термінологічний апарат дисертаційної праці; 
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− обґрунтувати методологічні засади дослідження метонімії у 

британській кінорецензії та запропонувати методику комплексного аналізу 

лінгвокогнітивної природи метонімії у її дискурсивно-текстовій реалізації у 

кінорецензії як жанрі британського публіцистичного дискурсу; 

− розкрити лінгвокогнітивну природу метонімії у її зіставленні з 

метафтонімією шляхом конструювання метонімічних концептуальних 

моделей та метафтонімічних концептуальних блендів; 

− установити функційну специфіку тексту британської кінорецензії і 

його референтні особливості та визначити чинники набуття метонімією 

дискурсивно-текстової значущості. 

Об’єктом дослідження є метонімія у текстах кінорецензій, 

представлених у сучасній британській пресі. 

Предмет вивчення – лінгвокогнітивні механізми формування метонімії 

та особливості її функціонування у кінорецензії як жанрі британського 

публіцистичного дискурсу.  

Матеріалом дослідження слугували тексти рецензій кінокритиків у 

сучасній британській пресі, опубліковані у період із 2012 по 2020 роки і 

доступні на Інтернет-сайтах видавництв. Джерела матеріалу дослідження 

розподілено на три категорії залежно від типу адресата: 

1) спеціалізована преса для тих, хто професійно займається сферою 

кіномистецтва (Film Comment, Total Film, Little White Lies, Sight&Sound); 

2) якісні видання для культурно освічених, обізнаних у сфері кіно 

читачів, які цікавляться кіноновинками (The Guardian, The Independent, Time 

out London); 

3) популярна («бульварна») преса для масового читача (The Daily 

Mirror). 

Корпус досліджуваного мовного матеріалу становить 1263 тропеїчних 

засобів, із них 1022 метонімії і 241 метафтонімія, вилучених із 1057 

проаналізованих текстів британської кінокритики. 
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Методика дослідження. Мета, завдання, об‟єкт і предмет 

дисертаційної праці вимагають комплексного підходу до обрання методів 

аналізу. Так, загальнонаукові методи індукції і дедукції, емпірико-теоретичні 

методи аналізу і синтезу та методологія дискурсивної парадигми, зокрема 

методи дискурс-аналізу і контент-аналізу, були застосовані у ході добору 

текстів британської кінокритики із різнорівневих британських видань із 

метою створення джерельної бази дослідження. Наскрізне використання 

критичного дискурс-аналізу (для визначення характерних ознак кінорецензії 

як жанру британського публіцистичного дискурсу) разом із лінгвістичними 

методами контекстологічного аналізу (для визначення мікро-, макро- та 

мегаконтекстів, у яких реалізується метонімія), інтерпретаційно-текстового 

і дистрибутивного аналізу (для з‟ясування особливостей дискурсивного і 

текстового втілення метонімій у кінорецензіях), компонентного і 

стилістичного аналізу (для диференціації метонімічної або метафоричної 

семантичної транспозиції), а також корпусні методи ідентифікації метонімії 

у тексті й описовий метод (для узагальнення, інтерпретації і систематизації 

отриманих даних) створили методологічне підґрунтя для формування 

корпусу мовного матеріалу для подальшого його опрацювання. Методологія 

когнітивної лінгвістики, насамперед методика реконструкції концептуальних 

тропів і методика моделювання концептуальних блендів, уможливили 

конструювання метонімічних концептуальних моделей і метафтонімічних 

концептуальних блендів для розкриття лінгвокогнітивної природи метонімії і 

метафтонімії як інструментів створення авторської образності. Методики 

мультимодального критичного дискурс-аналізу і контент-аналізу залучено 

для дослідження метонімії і метафтонімії як дискурсивних явищ, визначення 

їх дискурсивної ролі й окреслення їх дискурсино-текстових функцій у 

британській кінорецензії. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в 

дисертаційному дослідженні вперше у вітчизняному мовознавстві: 
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– систематизовано концепції метонімії як способу осмислення 

дійсності у різні історичні періоди й уточнено її місце у системі тропеїчної 

номінації у зіставленні з метафорою і метафтонімією;  

– запропоновано методику комплексного аналізу явища метонімії у 

його дискурсивно-текстовій реалізації як інструменту створення образності у 

кінорецензії як жанрі британського публіцистичного дискурсу; 

– здійснено комплексний аналіз та інтерпретацію окресленого 

інвентарю метонімічних і метафтонімічних тропеїчних засобів у 

досліджуваних текстах британської кінокритики; 

– розкрито лінгвокогнітивну природу метонімії і метафтонімії шляхом 

конструювання метонімічних концептуальних моделей і метафтонімічних 

концептуальних блендів, що становлять когнітивне підґрунтя досліджуваних 

тропеїчних засобів; 

– визначено ефективність метонімічних концептуальних моделей і 

метафтонімічних концептуальних блендів шляхом кількісних підрахунків  

частотності їх дискурсивно-текстової актуалізації у текстах кінорецензії; 

– встановлено референтні особливості та функційну специфіку 

метонімії у текстах британської кінорецензії та визначено чинники набуття 

метонімією дискурсивно-текстової значущості у межах сучасного 

британського дискурсу кінокритики. 

Теоретичне значення проведеного дослідження визначається тим, що 

його результати є внеском у розвиток лінгвостилістики, зокрема теорії 

образності (визначення специфіки метонімічної непрямої референції у 

зіставленні з метафоричною і метафтонімічною), лінгвосеміотики і 

дискурсології (виявлення текстово-дискурсивного потенціалу метонімії і 

метафтонімії у мильтимодальному кінодискурсі масмедіа), когнітивної 

лінгвістики, зокрема теорії концептуальних тропів (конструювання 

метонімічних концептуальних моделей і метафтонімічних концептуальних 

блендів), комунікативної лінгвістики, зокрема теорії мовленнєвого впливу 
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(встановлення ролі метонімії і метафтонімії як засобів непрямої референції 

для створення «невизначеності» висловлення). 

У практичних цілях результати дослідження можуть бути використані в 

курсах лекцій та на семінарських заняттях ряду мовознавчих дисциплін. 

Проблема типології метонімії, принципи співвіднесення метонімії і жанру, 

функціональні особливості жанру кінорецензії можуть розглядатися в курсах 

стилістики («Стилістика тексту», «Стилістична лексикологія», «Стилістична 

семасіологія», «Поетичні тропи і фігури мовлення») і лексикології (розділ 

«Лексична семантика»). Окремі положення про жанротвірні риси 

кінорецензії можуть використовуватися у практичному курсі викладання 

англійської мови, а саме для розвитку мовленнєвої компетенції написання 

рецензій. Процедури конструювання метонімічних концептуальних моделей і 

метафтонімічних концептуальних блендів можуть застосовуватися у 

спецкурсах із когнітивної лінгвістики (розділи «Теорія когнітивних 

моделей», «Теорія концептуальної інтеграції», «Концептуальна метафора і 

концептуальна метонімія»), у збагаченні доробку в галузі дискурсології і 

комунікативної лінгвістики, у написанні курсових і магістерських 

кваліфікаційних робіт когнітивно-дискурсивного напряму. 

Апробацію результатів дослідження здійснено на міжнародних 

наукових і науково-практичних конференціях: Проблеми іноземної філології і 

перекладу : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

молодих науковців (м. Київ, 15 грудня 2016 року), «Україна і світ: діалог мов та 

культур» (Київ, 2017), «Україна і світ: діалог мов та культур» (Київ, 2018), 

“Ad orbem per linguas. До світу через мови” (Київ, 2019), “Ad orbem per linguas. 

До світу через мови” (Київ, 2020). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено в 11-ти 

одноосібних публікаціях автора: у наукових фахових виданнях України – 

5 (3,86 др. арк.), у зарубіжних виданнях – 1 (0,46 др. арк.), у збірниках матеріалів 

конференцій – 5 (0,85 др. арк.). Загальний обсяг публікацій становить 5,17 др. арк.  



 26 

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна праця складається з двох 

анотацій (українською та англійською мовами), переліку умовних скорочень, 

вступу, чотирьох розділів із висновками до кожного з них, висновків і списків 

використаної наукової літератури, списків, довідкової літератури і джерел 

ілюстративного матеріалу і додатків. Повний обсяг дисертації становить 

235 сторінок, із них 180 – основного тексту, у тому числі 9 таблиць і 

8 рисунків. Бібліографія містить 331 джерело, із них 307 позицій – праці 

вітчизняних і зарубіжних авторів, 120 позицій з яких іноземними мовами, 

16 позицій – лексикографічні джерела і 8 позицій – джерела ілюстративного 

матеріалу. 

У Вступі обґрунтовано вибір теми дисертації та її актуальність, 

окреслено мету і завдання, визначено об‟єкт і предмет дослідження, описано 

матеріал і застосовані методи аналізу, сформульовано новизну одержаних 

результатів, їхнє теоретичне і практичне значення, висвітлено структуру 

й обсяг дисертації, наведено дані про апробацію основних положень 

дисертації та публікації. 

У першому розділу «Теоретичні засади дослідження метонімії у 

лінгвокогнітивному і дискурсивному висвітленні» розглянуто теоретичне 

осмислення явища метонімії в історичній перспективі, зокрема, в античній 

риториці, середньовіччі та у новий час; висвітлено природу метонімії з 

позиції лінгвокогнітивного підходу та визначено її місце у системі тропеїчної 

номінації, поряд із метафорою і метафтонімією; окреслено основні тенденції 

дослідження метонімії у світлі теорії концептуальної інтеграції та описано 

метонімію як дискурсивне явище.  

У другому розділі «Методологічні засади дослідження метонімії в 

сучасній британській кінокритиці» обґрунтовано інвентар методів 

лінгвокогнітивного аналізу (процедури конструювання метонімічних 

концептуальних моделей і метонімічних концептуальних блендів) і 

дискурсивного аналізу (методики мультимодального критичного дискурс-

аналізу і контент-аналізу); запропоновано комплексний підхід у дослідженні 
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лінгвокогнітивної природи метонімії у її дискурсивній реалізації у 

кінорецензії як жанрі британського публіцистичного дискурсу. 

У третьому розділі «Концептуалізація метонімії у британській 

кінорецензії» реконструйовано метонімічні концептуальні моделі у межах 

семи ідеалізованих когнітивних моделей: ПРИЧИНОВІСТЬ, ЛЮДИНА, 

ВИРОБНИЦТВО, ДІЇ, КАТЕГОРІЯ І ЇЇ ЧЛЕНИ, КАТЕГОРІЯ І ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ, ФІЗИЧНІ 

ПРЕДМЕТИ / ЯВИЩА. Концептуальну природу метафтонімії розкрито у світлі 

теорії концептуальної інтеграції ментальних просторів шляхом 

конструювання трьох метафтонімічних концептуальних блендів: 

ДОМІНАНТНІСТЬ, НАДМІРНІСТЬ і НИЗЬКОЯКІСНІСТЬ. 

У четвертому розділі «Дискурсивна реалізація метонімічної 

концептуалізації у британській кінорецензії» визначено специфіку 

текстово-дискурсивної актуалізації метонімічних концептуальні моделей і 

метафтонімічних концептуальних блендів, що слугують когнітивним 

підґрунтям для досліджуваних тропеїчних засобів, які виконують у текстах 

кінорецензій чотири функції: загальна характеристика кінопродукту, 

визначення сюжетних особливостей фільму, репрезентація 

кінематографічних кодів, опис емоційного впливу кінострічки. 

У Висновках сформульовано теоретичні та практичні результати 

проведеного дисертаційного дослідження й окреслено перспективи 

подальших наукових пошуків у галузі лінгвокогнітивного аналізу тропеїчних 

засобів, утілених у літературних текстах британського публіцистичного 

дискурсу. 

Додаток містить кількісний аналіз контекстних репрезентацій 

метонімічних концептуальних моделей у текстах британської кіно рецензії. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОНІМІЇ 

У ЛІНГВОКОГНІТИВНОМУ І ДИСКУРСИВНОМУ ВИСВІТЛЕННІ 

 

1.1 Теоретичне осмисленні метонімії в історичній перспективі  

 

1.1.1 Трактування явища метонімії в античній риториці, 

середньовіччі та у новий час. Сучасні підходи до вивчення метонімії беруть 

витоки із доволі ранніх уявлень про способи створення образності, що, 

вочевидь, зумовлено також і тим фактом, що метонімія, як і метафора, – це 

базовий механізм мислення. 

Осмислення такого тропу, як метонімія в історичній перспективі 

передбачає огляд трактування цього явища в античній риториці, 

середньовіччі та у новий час. Період, що передує античності, називають 

епохою міфопоетики, коли естетична свідомість є такою, що назва речі 

осмислюється синкретично, невіддільно від самого об‟єкту, який позначає, 

тобто слово є чимось предметним [161, с. 8; 42, c. 32]. В архаїчній свідомості 

слово і предмет, який воно називає, – одна нероздільна реальність, тому 

тропи як слова, що вживаються у переносному значенні, неможливі, оскільки 

для цього потрібно відділити назву об‟єкта від об‟єкта, який позначається, а 

також повинні існувати самі поняття прямого та переносного значення [42, 

с. 33]. 

Однак, навіть в епоху синкретизму існували форми образної мови, а 

саме кумуляція та паралелізм. Те, як реалізуються ці ранні форми розвитку 

образу, можна простежити у рядках австралійської пісні про міфічних героїв, 

що типологічно має витоки з палеоліту: «Волосся, що розвивається / насіння 

трави трикутний клин / зірка / білий кристал носової кості» [дет. див. 42, 

с. 40]. Кумулятивний принцип тут проявляється завдяки тому, що члени 

образного ряду є самостійними і не вступають у підрядні зв‟язки між собою, 

вони просто розташовані поруч, «нанизані»: волосся, трава, зірка, кістка [42, 
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с. 40]. Примітно, що кожна деталь у пісні (волосся, трава і т.д.) за законом 

партиципації є частиною цілого, тому щоразу, коли називається певна 

характеристика героя, йдеться про того самого героя в різних його іпостасях. 

Більш того, у перерахованому ряді виділяються пари деталей з більш тісним 

семантичним зв‟язком, який ґрунтується на міфологічних уявленнях: трава – 

волосся, зірка – кістка; така тенденція є передвісником паралелізму [42, 

с. 42–43]. Таким чином, сутнісна нероздільність явищ, що була основою 

паралелізму, перетворилася в тропах на феноменальну схожість – на цьому 

принципі засновані метафоричні тропи, а міфологічна співпричетність або 

партиципація перетворилася на таке саме феноменальне відношення і стала 

основою розвитку метонімічних тропів [42, с. 47]. Коли з‟явилися тропи, 

засновані на принципі розрізнення, а не синкретизму, епоха міфопоетики 

завершилася [42, с. 46]. 

Поява поняття «троп» пов‟язана зі зміною міфологічного типу 

мислення, який ґрунтувався на ототожненні предметів і явищ зі словами, які 

їх називали, на абстрактно-логічне мислення, що характеризує епоху 

ейдетичної або традиціоналістської поетики у період з VII–VI ст. до н. е. і 

до ХІ ст. [42, с. 33, 46]. Саме в античній риториці зародилася теорія тропів, 

що зумовлено зацікавленістю риторів до проблем мовленнєвої взаємодії, 

принципів мистецтва переконання, засобів орнаментації мовлення. В 

результаті у спадок європейській культурі лишилася детальна класифікація 

тропів і фігур, що ґрунтуються на семантичних і синтаксичних відхиленнях 

від мовної норми відповідно, і представлена вона у третьому розділі античної 

риторики у вченні про елокуцію/елоквенцію [140, с. 652]. Система тропів 

сформувалася у IV–III ст. до н. е. в межах еліністично-римської риторичної 

системи, розробку якої пов‟язують з іменами Деметрія, Цицерона, 

Арістотеля, Теофраста, Квінтіліана, Філодема, Діонісія та інших [6]. Зокрема, 

псевдоцицеронівська «Риторика від Гереннія» (“Rhetorica ad Herennium”), яка 

містить розгорнутий перелік тропів і фігур, є головним посібником із 

риторики і поетики [140]. 
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У риторичній системі нараховували 64 фігури, які поділяли на фігури 

мовлення (англ. figures of speeсh) та фігури думки (англ. figures of thought); у 

подальшому 10 фігур мовлення, такі як метафора, метонімія і т. п., було 

названо тропами [319, с. 865]. Важливо, що Аристотель, який активно 

займався метафорою, послуговувався терміном «троп» на позначення форми 

силлогізму, логічної фігури, а вже Квінтіліан розтлумачив поняття тропу як 

«зміну значення слова чи виразу на інше, за рахунок чого відбувається 

збагачення значення» [6].  

У такій риторичній системі виокремлювали метафору, метонімію, 

синекдоху, однак із певними відмінностями від сучасного розуміння цих 

тропів. Для прикладу, Аристотель називає усі слова з переносним значенням 

метафорою, не виділяючи ні метонімії, ні синекдохи. Однак із тлумачення, 

яке давньогрецький філософ надає таким словам, зрозуміло, що до цієї 

категорії входить не лише метафора, а й метонімія і синекдоха: «Переносне 

слово – це невластиве ім‟я, перенесене із роду на вид, або з виду на рід, або 

за аналогією» [11, с. 669]. Як бачимо, про метафору мається на увазі лише в 

кінці аристотелевого визначення під словом аналогія [189]. Таким чином, 

традиція розгляду метонімії як однієї із категорій метафори закріпилася на 

століття.  

Пізніше, у період розвитку тенденції до розмежування тропів деякі 

ритори, зокрема Квінтіліан, уже розглядають метонімію як явище, відмінне 

від метафори. Проте римські ритори ще не дають чіткого визначення 

метонімії і пояснюють її як «перенесення назви з одного предмета на інший, 

що знаходиться з ним у тісному зв'язку» [8, c. 218]. У такому тлумаченні 

метонімії під «тісним зв‟язком», вочевидь, мається на увазі поняття 

суміжності. Вони звернули увагу на мовні механізми формування метонімій, 

на класифікації і риторичні ефекти тропу [6]. Серед зв‟язків, на яких 

ґрунтується метонімія, давньогрецькі філософи виокремлюють: власник – 

річ, винахідник – творіння, вміст – вмістилище, причина – наслідок [8, 

c. 222].  
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Більшість прикладів метонімії, узятих із праць Вергілія, Горація, 

Цицерона, базуються на моделі «ім‟я божества замість явища, за яке 

божество відповідає», наприклад, «Марс» замість «війна» в «Риториці від 

Гереннія», і були поширеними кліше, що запозичувалися античними 

риторами з одного підручника з мистецтва красномовства до іншого [140]. 

Вчені з‟ясували, що в античних працях наводяться приклади не лише 

іменникової метонімії, а й прикметникової метонімії [140], яку у сучасному 

мовознавстві називають «зміщеним означенням» [145], зокрема у Квінтілана 

у «Настановах оратору» це випита чаша, весела юність, бліда смерть. 

Синекдоха розглядалася окремо від метонімії й охоплювала не лише 

відношення частина – ціле, однина – множина, а й відношення рід – вид і 

попереднє – наступне, а також синекдохою іноді називали те, що «ми 

вловлюємо з контексту мовлення, але про що не говориться» [8, c. 221]. 

Для античної риторики визначальним є те, що тропи аналізуються 

лише за їх формою [120, с. 158; 35]. Метафора, наприклад, не розглядається 

як образ, а лише як семантичне перенесення [120, с. 158], а вивчення 

метонімії мало суто таксономічний характер і полягало у перерахуванні 

відомих типів метонімічного перенесення [120, с. 179]. Не зважаючи на це, 

римсько-еліністична риторична система лишалася актуальною протягом 

наступних епох, і навіть сьогодні на ній ґрунтується стилістична 

класифікація тропів. 

Усі вищезгадані типи метонімії і синекдохи широко 

використовувалися поетами у їх творчості й людьми у побутовому мовленні, 

проте оратори обережно вживали тропи, користувалися здебільшого лише 

тими з них, що вже стали загальновживаними, щоб мовлення їх лишалося 

зрозумілим і строгим [8, с. 222]. Іносказання розумілося як щось 

необов‟язкове, штучне, що можна використати для «прикрашання» мовлення 

[6].  

Важливо, що когнітивне тлумачення метонімії зародилося у 

Середньовіччі [4, с. 16], оскільки тропи (в тому числі і метонімія) вважалися 
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способом мислення, що має творчий характер, який філософи і богослови 

називали «тропеїчним розумом» [129, с. 11]. Проте інтерес до тропів як 

частини риторики не набував розвитку через релігійну недовіру до усього 

античного. Монотеїстичне суспільство вірило в ідею чудодійності слова, за 

допомогою якого Бог створив світ; відповідно, слово мало двоїсту природу, у 

ньому вбачали водночас і мирське, і духовне (трансцендентне), а тропи як 

іносказання слугували саме тією ланкою, через яку можна було наблизитися 

до Божественного [129, с. 15]. Будь-який текст міг тлумачитися або 

буквально, або містично, або символічно, або алегорично, або тропологічно, 

що свідчить про заданість тропів середньовічному мисленню [129, с. 127].  

Все ж таки, теорія тропів і фігур Середньовіччя ґрунтується на 

класифікації, представленій у праці «Риторика від Гереннія» Цицерона та на 

граматиці Доната. Найбільш істотною спробою впорядкувати тропи і фігури 

була класифікація Гервасія Мельклейського, який поділив фігури на три 

класи: фігури тотожності, фігури подібності, фігури протилежності [54, 

1997]. Фігури тотожності, за Гервасієм Мельклейським, – це ті, у яких слова 

не змінюють свого словникового значення. В межах цього класу 

виокремлюється підклас «фігури з різноманіттям», до якого належать у тому 

числі метонімія і синекдоха, хоча у метонімії відбувається зміна 

словникового значення [54, с. 630]. Вважалося, що метонімія виконує 

функцію зосередження цілого у частині шляхом диференціації одного 

предмета від іншого. Всі предмети мають певний набір ознак; через велику їх 

кількість неможливо за допомогою їх усіх позначити той чи інший предмет. 

Річ можна було описати або дати їй позначення при її розумінні з певної 

точки зору; саме таке позначення предмета ставало тропом, коли мовець 

обирав іншу точку зору у сприйнятті предмета [4]. 

У Новий час дослідники ігнорували тропи як об‟єкт наукових 

розвідок. Виключенням із загальної тенденції стала праця «Нова наука» 

(1725 р.) Джамбатіста Віко, італійського філософа епохи Просвітництва, 

який нетрадиційно для свого часу підійшов до розгляду тропів; його ідеї 
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зараз зарахували б до історичної поетики і теорії «втіленого розуміння» в 

термінах когнітивної лінгвістики [146, с. 100]. Він пов‟язав метафору, 

метонімію, синекдоху та іронію зі стадіями розвитку людства і древнім 

поетичним світовідчуттям, а також, усупереч раціоналістському духу 

Просвітництва, звернув увагу на «тілесний досвід» людини як джерело 

тропеїки [146, с. 100]. Згідно Дж. Віко, метонімія і синекдоха притаманні 

суспільству «епохи богів», коли їхня свідомість була нездатна абстрагувати 

форму і якості від предмета, частину від цілого і т. д. Древні люди не могли 

пояснити такі потужні в їхньому житті явища, як грім і блискавку, тому 

розуміли їх як іпостасі бога Юпітера, а в «епоху героїв» людина вважалася 

сином бога, тому уособлювала собою його абстрактні риси [154]. Іронія 

виникла історично пізніше, оскільки базується на істині, «одягненій» в 

оманливу форму; її не могли створити перші люди, що відзначалися своєю 

простотою, довірливістю, нездатністю вигадувати нічого хибного. Метафора 

також з‟явилася вже в «епоху людей», людське тіло стало джерелом 

установлення аналогій із операціями абстрактної свідомості [154]. Проте 

зацікавленість Дж. Віко тропами була лише виключенням із загальної 

тенденції. 

 

1.1.2 Метонімія у системі тропеїчної номінації. На початку ХХ ст. 

питання тропеїки вивчаються у руслі лінгвістичної стилістики, засновником 

якої є Ш. Баллі, автор фундаментальної праці «Основи французької 

стилістики» (1909 р.). Учений витлумачує стилістику як мовознавчу науку, 

що вивчає синонімію слів і виразів, які відрізняються своїм експресивним 

значенням або соціальною характеристикою [4, с. 22]. Мовознавець 

заперечує традиційне вивчення тропів у художньому мовленні і пропонує 

класифікацію образів, що формуються у мові. У такій тропеїчній системі 

метонімія і синекдоха розглядаються як менш образні, на відміну від 

метафори. Тлумачення метонімії, запропоноване Ш. Баллі, доволі близьке її 

сучасному лінгвокогнітивному розумінню у тому, що метонімія є показовим 
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проявом поверховості сприйняття різноманітних явищ: унаслідок 

недостатнього аналізу сприйнятого у метонімії «змішуються» два окремі, але 

постійно пов‟язані між собою явища, у синекдосі помічається лише одна 

ознака для позначення цілого предмету [20]. 

Ключову роль в активізації інтересу до тропів у 60-ті рр. ХХ ст. 

відіграли методи та концепції семіотики, структурної лінгвістики, 

лінгвістики тексту, нейролінгвістики [317]. Так, революційною в теорії 

метонімії стала концепція Р. О. Якобсона про метафоро-метонімічну 

полярність мовної системи [187; 245]. Якобсон дослідив, що метафора і 

метонімія складають дихотомію у мовленні людей з афатичними розладами, 

яка проявляється у порушенні здатності до певних операцій з мовними 

знаками. Наприклад, селекція і субституція слів із парадигматичного ряду 

відсутня у мовленні пацієнтів із певними типами афазії через нездатність 

розуміти відношення подібності, тобто спостерігається пригнічення 

метафоричного полюсу, і, відповідно, мовлення здійснюється за рахунок 

виключно відношень суміжності, в тому числі активно вживається метонімія. 

При інших типах афазії втрачається здатність до комбінації та контекстної 

композиції мовних знаків, що свідчить про пригнічення метонімічного 

полюсу, відсутність відношень суміжності та скасування ієрархії мовних 

одиниць, і, як наслідок, спостерігається аграматизм, деградація мовлення до 

ранніх стадій мовного розвитку дітей і навіть повна втрата мовлення [187]. 

Більш того, за Р. О. Якобсоном, метафоро-метонімічна полярність 

притаманна всім семіотичним системам, символічним процесам і поведінці 

людини взагалі. Зокрема, такі літературні течії, як романтизм і символізм, 

відзначаються істотним превалюванням метафори, а реалізм – метонімії; в 

скульптурі кубізм «відверто метонімічний», а сюрреалізм – «стримано 

метафоричний»; мистецтво кіно має метонімічну природу за рахунок зміни 

кута зору, фокусу і перспективи в кадрі, зокрема у роботах Д. В. Гріффіта, в 

той час як більш нові техніки фільмів епохи Чарлі Чапліна – це 

метафоричний монтаж, мікшування кадрів напливом [245, с. 44]. Концепція 



 35 

Р. Якобсона стимулювала інтерес учених до проекції тропів у несловесні 

типи мистецтва (живопис, кіно, пантоміма, та ін.) [14]. Його розуміння 

метафори і метонімії як семіотичних універсалій тепер використовується для 

аналізу еволюції літературних систем, у цьому випадку тропи є риторичними 

моделями або метатропами [177]. 

Окрім такого семіотичного підходу у ХХ ст. метонімія традиційно 

розглядається у двох напрямах: лексико-семантичному та стилістичному [13; 

132; 164]. У першому випадку метонімія – це природній мовний процес 

формування лексичної одиниці [68, с. 14], надзвичайно продуктивний тип 

семантичних змін [176; 68, с. 14; 13, с. 35], причина виникнення полісемії в 

синхронії [68, с. 20; 194]. У такому ключі синекдоху і метонімію розглядають 

як механізми звуження або розширення семантичного об‟єму слова [176, 

с. 47; 13, с. 63]. Така мовна метонімія, як правило, не відзначається 

експресивністю через регулярність уживання, виконує номінативну функцію, 

сприяючи розширенню корпусу лексичних засобів мови. У річищі 

стилістичного напряму метонімію розглядають як стилістичний прийом, що є 

одним із засобів створення образності, естетично важливої структури тексту 

[132; 13; 157; 53; 67]. 

Сьогодні питання тропеїчної номінації входить до компетенції 

стилістичної семасіології, предметом якої є не узуальні значення лексичних 

одиниць, а їх додаткові значення. Хоча сучасна система тропів ґрунтується 

на римсько-еліністичній риторичній системі, нова класифікація 

послуговується іншими термінами. Вважається, що всі додаткові значення 

виникають унаслідок двох механізмів: незвичної денотації / вторинної 

номінації та незвичної комбінації лексичних одиниць і їх значень. Відповідно 

виокремлюють засоби виразності, або фігури заміщення, та стилістичні 

прийоми, або фігури поєднання / комбінації [157, с. 162]. У термінах такої 

таксономії класичні «тропи» отримують назву «засобів виразності», «фігур 

заміщення», оскільки ґрунтуються на взаємодії прямих і переносних значень 

слів у процесі створення художніх образів [13, с. 145].  
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Метонімія як засіб вторинної номінації ґрунтується на реальному зв‟язку 

об‟єкта номінації та об‟єкта, чия назва переноситься на об‟єкт номінації [157, 

с. 168]. О. О. Потебня писав: «Будь-яке зображення або репрезентація явища 

(речі, дії, стану, якості) у вигляді одного з його аспектів, враховуючи 

враження, є метонімія» [138, с. 147]. Розрізняють лексичну метонімію, яка 

давно увійшла у мовну систему, позбавлена стилістичної конотації, 

наприклад, makintosh, sandwich – назви продуктів, утворених від власних 

назв, імен їх винахідників, та стилістичну метонімію, що ґрунтується на 

певному неочікуваному зв‟язку двох об‟єктів, наприклад, між знаряддям 

праці та самою діяльністю або її результатами: He was not sure whether he 

altogether approved of mascara and eye-shade. Of course, lipstick was alright 

(D. Garnett) [157, с. 168]. 

Метафора – засіб вторинної номінації, що ґрунтується на подібності, 

спільних рисах (реальних чи суб‟єктивних) об‟єкта номінації і того об‟єкта, 

чия назва переноситься на об‟єкт номінації [157, с. 171]. Іноді метафору 

визначають як приховане порівняння, що реалізується шляхом використання 

назви одного предмета для найменування іншого так, щоб підкреслити 

визначальну ознаку другого [13, с. 146]. Розрізняють номінативну, 

когнітивну, генералізуючу й образну метафори [16], що відрізняються 

частиномовною приналежністю, функціями та стилістичним ефектом. 

Приміром, номінативна метафора утворюється за допомогою 

ідентифікувальної лексики – іменників – і слугує для нового найменування 

класів предметів, не має стилістичного ефекту, наприклад the apple of the eye, 

the leg of the table. Когнітивна метафора формується з ознакової лексики – 

дієслів і прикметників – і ґрунтується на незвичному поєднанні ознакових 

слів так, що їх значення змінюється від більш конкретного до абстрактного, 

мають легкий стилістичний ефект, наприклад black dispare, white lies. 

Генералізуюча метафора утворюється за рахунок переходу ознакової лексики 

в ідентифікувальну, коли слова із загальним значенням використовуються 

для утворення власних назв торгових марок, закладів, наприклад, рос. 
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восторгаться – «Восторг», розрахована навіювати позитивне враження від 

пропонованого продукту, однак має низьку стилістичну цінність. Образна 

метафора має найбільший стилістичний ефект, утворюється з 

ідентифікувальної лексики в позиції предиката, лишає простір для різних 

інтерпретацій. Образна метафора може бути простою, тобто вираженою 

одним словом або виразом, що актуалізує одну спільну ознаку, або 

розгорнутою, тобто включати декілька виразів, що доповнюють один образ. 

Виокремлюють також стерту, або мовну, метафору, мотивація якої зрозуміла 

за рахунок фонових знань інтерпретатора, й оригінальну, мовленнєву, 

метафору, що реалізується лише в межах певного контексту.  

Метафора і метонімія розглядаються не лише як мовне явище, а й як 

явище загальносеміотичне, що передбачає їх реалізацію у мовних об‟єктах 

різної складності та інших знакових системах [157, с. 182]. Відповідно, у 

системі тропеїчної номінації виокремлюють метонімічну групу тропів, до 

яких належать синекдоха, перифраз, евфемізми, та метафоричну – 

персоніфікація, антономазія, алегорія [13; 157, с. 168–178].  

Проте не усі вчені погоджуються з таким поділом. Зокрема, антономазію 

зараховують до метонімічних тропів як різновид синекдохи [119; 160, с. 38], 

що полягає у перейменуванні з використанням імен відомих персонажів для 

позначення особливої риси окремої людини, наприклад Othello замість 

«ревнивець», та навпаки – при використанні загальних іменників, що 

позначають визначну рису людини, у якості прізвиська, як у Mr. Mumble „пан 

Буркутун‟.  

Останні дослідження також доводять, що евфемістичні вирази 

утворюються не лише з однієї метонімії, а іноді завдяки поєднанню метонімії 

і метафори [127]. Перифраз може бути як метонімічним, так і метафоричним 

[168]. Щодо епітета, то розрізняють метафоричний [64; 170; 60, с. 37] і 

метонімічний епітети [69; 60, с. 37]; у руслі когнітивного підходу 

виокремлюють навіть метафтонімічні епітети [58; 60, с. 37]. Зокрема, 

метонімічний епітет також називають термінами «метонімія ознаки» [128], 
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«зміщене означення» [67; 171], «контекстуальна метонімія» [30], 

«відображена метонімія» [149], «дискурсивна метонімія» [145], «ад‟єктивна 

метонімія» [123]. Дискусії щодо визначення тропів як метонімічних або 

метафоричних спричинені тим, що довгий час учені не могли провести чіткої 

межі між цими фундаментальними тропами –  метафорою і метонімією. 

Питання розмежування метонімії і метафори досі становить науковий 

інтерес для лінгвістів [151, с. 105]. Існує підхід до розрізнення цих тропів, що 

ґрунтується на їх синтаксичній позиції. На думку Н. Д. Арутюнової, 

метонімія, як правило, розташовується у позиції суб‟єкта та інших 

референтних членів речення і не вживається у позиції предиката, позаяк 

метафора, виконуючи характеризуючу функцію у реченні, тяжіє до позиції 

предиката [15, с. 31]. Однак є винятки із такої закономірності, зокрема, 

метонімія може вживатися й у предикативній позиції, наприклад, She is my 

joy. „Вона – моя радість‟, де радість – це емоція, враження від певної людини, 

має місце метонімічне перенесення «наслідок замість причини».  

Вперше такий підхід запропонував Є. Курилович, пояснюючи, що 

метафора має семантичну природу, метонімія – синтаксичну [151, с. 105]. 

Спостереження польського вченого співзвучні з твердженням Р. Якобсона, 

що метафора корелює із парадигматичним полюсом мови, оскільки створює 

нові мовні знаки на позначення уже існуючих понять, таким чином 

збагачуючи парадигму номінативних одиниць; метонімія ж співвідноситься 

із синтагматичним полюсом мови, оскільки здатна змінювати значення цілої 

синтагми [187; 245].  

Ідеї Р. Якобсона були органічно підхоплені лінгвістами 

когнітивістами у 80-х рр. ХХ ст. у термінах антропоцентричної лінгвістичної 

парадигми. Так, у світлі теорії концептуальної метафори та метонімії [284], 

концептуальної інтеграції [300] метафора і метонімія тлумачаться як спосіб 

мислення. Про здобутки когнітивного і дискурсивного підходів в теорії 

метонімії детальніше йтиметься далі. 

1.2 Метонімія з позиції лінгвокогнітивного підходу 
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1.2.1 Лінгвокогнітивна концепція метонімії. Активне вивчення 

метонімії у руслі когнітивної лінгвістики розпочалося наприкінці ХХ ст. й 

представлено працями А. Барселони, Р. Мендоси, Р. Коха, Д. Жирара, 

К. Пентер і Л. Тонтберг (цит. за: [215, с. 1]). У вітчизняній лінгвістиці явище 

концептуальної метонімії знаходить висвітлення у когнітивно-поетологічних 

розвідках В. Г. Ніконової [130], О. П. Воробйової [49], І. А. Трубенко [162] та 

ін. Метонімія розглядається як механізм мислення і концептуалізації 

повсякденного досвіду, що проявляється не лише у мовленні на всіх рівнях 

мови [38; 39; 77; 191; 279; 278], а й невербальних текстах [227; 243] та навіть 

поведінці людини [284; 256].  

Загальноприйняте тлумачення метонімії у когнітивній лінгвістиці таке: 

«Метонімія – це когнітивний процес, при якому одна концептуальна одиниця 

(річ, подія, властивість) – корелят – забезпечує ментальний доступ до іншої 

концептуальної одиниці – референта – в межах того самого фрейму, 

концептосфери або ідеалізованої когнітивної моделі» [250, c. 99]. Інакше 

кажучи, витлумачення метонімії ґрунтується на наявності зв‟язку між двома 

елементами, один із цих елементів репрезентується у мовленні – корелят, 

інший мається на увазі – референт. Цей зв'язок називають суміжністю, і 

виникає він між компонентами певної системи знання, що формується у 

людини з набутого нею досвіду й енциклопедичних знань про світ. Як 

бачимо, лінгвісти-когнітивісти розглядають такий зв‟язок у фреймах [21; 93; 

121; 197; 248], або ідеалізованої когнітивної моделі [255; 284], або 

концептосферах [136; 137; 190; 190; 209; 268; 266], що відкриває можливості 

для аналізу різних аспектів цього когнітивного явища. 

Опрацювання теоретичного матеріалу в межах кожного підходу 

уможливлює надання характеристики когнітивної природи метонімії. 

Ключовим поняттям першого підходу до вивчення когнітивної природи 

метонімії – з позиції фреймової семантики – є термін «фрейм», що у               

70-х рр. ХХ ст. запропонував М. Мінський [271], виконуючи дослідження у 

галузі штучного інтелекту, і визначив його як структуру даних для 



 40 

репрезентації стереотипної ситуації, схожу на бланк із порожніми 

клітинками, які необхідно заповнити; ці клітинки є компонентами фрейму – 

слотами, що використовуються для наповнення відповідною інформацією 

[271, c. 245].  

У 80-х рр. Ч. Філмор [226] запозичив термін «фрейм» для опису 

семантики слова і потрактував його як систему концептів, пов‟язаних таким 

чином, що для розуміння одного з них необхідно розуміти цілу структуру, до 

якої він входить [226, c. 111]. Метонімічна суміжність виникає на основі 

відношень між концептами / слотами в межах фрейму, концептами / слотами 

і фреймом, а також між пов‟язаними фреймами [197, с. 174]. З позицій 

фреймової семантики метонімічне значення утворюється внаслідок згортання 

фрейму до слоту, а багатозначність, спричинена метонімією, пояснюється 

перенесенням назви з одного слоту фрейма на інший [93; 121].    

Вивчаючи метонімічний зв‟язок у фреймах, А. Бленк [197] проводить 

чітку межу між метоніміями, що виникають у межах фреймів, що 

характеризуються статичністю, і тими, що утворюються зі сценаріїв, 

динамічнго різновиду фреймів. Наприклад, у метонімії I like Mozart 

використано ім‟я відомого композитора замість його творчості, тут концепти 

ВИКОНАВЕЦЬ і ПРОДУКТ функціонують у фреймі і часова складова неістотна. 

Натомість, метонімія на кшталт put the kettle on, де використано модель 

ОКРЕМА ДІЯ замість ЦІЛОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ ДІЙ, яка активує сценарій процесу 

чаювання шляхом згадування лише початкової дії поставити чайник.  

Інша когнітивна структура, за допомогою якої вивчають метонімію, це 

ідеалізована когнітивна модель, і визначають її як ідеалізовану модель 

досвіду [70, с. 88], що зображується у вигляді мережі. Ідеалізована 

когнітивна модель характеризується енциклопедичністю, абстрактністю, 

формується у процесі взаємодії із навколишнім світом, враховуючи також 

культурний і тілесний досвід людини, тому відзначається певною 

ідіосинкретичністю, тобто має індивідуальні суб‟єктивні варіації [255; 284].  
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Дж. Лакофф [255] розглядає метонімічні перенесення як один із 

чотирьох структурних принципів побудови ідеалізованої когнітивної моделі 

уряд із пропозиційними моделями, схемними образами (англ. image-schemas) 

і метафоричними перенесеннями. Напротивагу, Ж. Літлмор [262, с. 10], услід 

за Р. Мендосою [267], відходить від позиції виокремлення метонімічних 

ідеалізованих когнітивних моделей як статичних когнітивних моделей і 

потрактовує метонімію більше як динамічний когнітивний механізм, що 

активується завдяки асоціаціям, які виникають із мережевих зв‟язків у 

пропозиційних ідеалізованих когнітивних моделях.   

Ґрунтуючись на підході розгляду метонімій у межах ідеалізованої 

когнітивної моделі, З. Кьовечеш і Г. Редден [284] розробили детальну 

класифікацію метонімічних перенесень за ієрархічним принципом. 

Дослідники виділяють дві головні категорії метонімій: ЧАСТИНА і ЦІЛЕ та 

ЧАСТИНА і ЧАСТИНА. 21 тип перенесень ЧАСТИНА і ЦІЛЕ реалізуються в 

ідеалізованих когнітивних моделях ФІЗИЧНІ ОБ‟ЄКТИ, ШКАЛИ, СТРУКТУРИ, 

ПОДІЇ, КАТЕГОРІЯ І ЇЇ ЧЛЕНИ, КАТЕГОРІЯ І ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ. 43 типи перенесень 

ЧАСТИНА І ЧАСТИНА виникають в ідеалізованих когнітивних моделях ДІЇ, 

СПРИЙНЯТТЯ, ПРИЧИННОСТІ, ВИРОБНИЦТВА, КОНТРОЛЮ, ВОЛОДІННЯ, ВКЛЮЧЕННЯ, 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, ЗНАКОВОСТІ та МОДИФІКАЦІЇ СЛОВЕСНОЇ ФОРМИ. Наведена 

типологія демонструє, що метонімічні перенесення виникають не в усіх 

ідеалізованих когнітивних моделях, наприклад, такі компоненти моделі 

ОБЛИЧЧЯ, як ніс чи брови не відкривають ментальний доступ до інших 

компонентів цієї ідеалізованої когнітивної моделі, скажімо, очей або цілого 

обличчя, незважаючи на наявність між ними суміжного зв‟язку у просторі. 

Натомість в ідеалізованій когнітивній моделі СПРИЙНЯТТЯ виникає 

концептуальна метонімія ЕМОЦІЯ замість ПРИЧИНИ ЕМОЦІЇ, як у реченні She is 

my joy замість She makes me be happy. 

Беручи за основу ідеалізовану когнітивну модель як систему, в якій 

реалізуються метонімічні зв‟язки, З. Кьовечеш і Г. Радден [284, c. 43–51] 

також визначають когнітивні принципи, що пояснюють конвенційність 
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певних корелятів на позначення відповідних референтів (англ. vehicle-to-

target-routes). Наприклад, антропоцентричний погляд на світ і наша взаємодія 

з ним впливають на те, що при виборі кореляту ми надаємо перевагу 

людському фактору над нелюдським (як у метонімії ВИРОБНИК замість 

ПРОДУКТУ), суб‟єктивному над об‟єктивним (наприклад, СПРИЙНЯТТЯ замість 

РЕЧІ / ПОДІЇ, ЩО СПРИЙМАЄТЬСЯ), конкретному над абстрактним (наприклад, 

ФІЗИЧНИЙ ПРОЯВ ЕМОЦІЇ замість ЕМОЦІЇ) тощо. Усі закономірності 

систематизовано у три групи: а) принципи, що виходять із досвіду людини, 

б) принципи, що базуються на вибірковості сприйняття, в) принципи, 

зумовлені культурними вподобаннями. Важливо, що порушення зазначених 

когнітивних і комунікативних принципів призводить до створення «живих» 

метонімій (англ. vivid), що може пояснюватися прагненням автора досягти 

певного риторичного ефекту або зумовлено ситуативним контекстом, 

наприклад, необхідність використання евфемістичного метонімічного виразу, 

як у британському варіанті англійської мови redundancies „надлишкові робочі 

місця‟ вживають замість dissmissals „звільнення працівників', при цьому 

реалізується метонімічна модель ПЕРЕДУМОВА ДІЇ замість ДІЇ і порушується 

принцип переваги центральних компонентів категорії над периферійними та 

зрозумілого над нечітким [284, c. 43–51]. 

Досить продуктивним є розгляд метонімічних перенесень у термінах 

концептосфери. За К. Ленекером [259], «концептосфера» (англ. domain) – це 

структурований блок знань, що ґрунтується на досвіді, який досить часто 

входить до інших окремих досвідних концептосфер у якості елементу 

складної концептуальної мережі. Лише базові концептосфери, як-то ЧАС, 

ПРОСТІР, ТЕМПЕРАТУРА, ЕМОЦІЇ та інші, осмислюються самі по собі, без 

залучення інших концептосфер [259, с. 154–166]. Компонентами 

концептосфери є підсфери, а концептосфери, що корелюють із певним 

концептом, утворюють матрицю концептосфер [209; 71]. Як уже 

зазначалося, метонімічний зв'язок виникає між двома (під)сферами в межах 

спільної концептосфери / матриці концептосфер [209, с. 178]. За такого 
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підходу виявлено когнітивні операції, що складають основу концептуальної 

метонімії [190; 190; 209], та систематизовано типи взаємодії метафори й 

метонімії [266]. 

При розгляді метонімії в межах однієї концептосфери (англ. one-domain 

approach) ключовою для метонімії визначають операцію висвітлення (англ. 

highlighting), що полягає у ментальній активації (під)сфери у матриці 

концептосфер [190, с. 224; 209]. Наприклад, у реченні Proust is tough to read 

метонімічно вжито фамілію Пруст на позначення творчості цього модерніста; 

літературний доробок Марселя Пруста є важливою підсферою знань про 

письменника, але не важливішою від того, що Пруст, насамперед, 

особистість, людина. Таким чином, у вищенаведеній метонімії висвітлюється 

другорядна підсфера ЛІТЕРАТУРНІ РОБОТИ в межах матриці концептосфер, що 

корелює із концептом ПРУСТ [див. дет. 190, c. 224]. Однак операція 

висвітлення має місце лише у метоніміях, де концептосфера референта є 

підсферою концептосфери корелята [268], як у реченні Let‟s drink one more 

glass „Давай пропустимо ще по одному келиху‟ назва вмістилища glass 

„келих‟ вживається замість вмісту, наприклад, вина. У цьому прикладі 

підсфера ВМІСТ не є визначальною для концептосфери ВМІСТИЛИЩЕ, тому 

дійсно відбувається висвітлення другорядної підсфери. Проте Мендоcа [270] 

наполягає, що у метоніміях, у яких концептосфера корелята є підсферою 

концептосфери референта, зазначена операція неможлива, наводячи приклад 

The sax has been late to rehearsal one too many times (досл. „Саксофон надто 

часто спізнюється на репетиції‟), де назва музичного інструменту sax 

„саксофон‟ вживається замість особи, що грає на ньому – певного 

саксофоніста. Тут референт концептуально ширший від корелята – 

висвітлення другорядної підсфери не відбувається [270, с. 83]. 

Розглядаючи метонімію в межах двох концептосфер (англ. two-domain 

approach), А. Барселона пропонує, що метонімії притаманна когнітивна 

операція мапування [190], суть якої у проектуванні однієї структури на іншу 

таким чином, що деякі компоненти, риси і властивості проектованої 

структури накладаються на їх аналоги в іншій структурі. Зазначена операція 
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є визначальною для метафори і має симетричний характер у ній, так як 

корелят і референт мають базовий рівень структурної відповідності [190, 

с. 225]. У метонімії ж мапування асиметричне, оскільки при розумінні 

ЧАСТИНИ замість ЦІЛОГО, структура ЧАСТИНИ не відповідає структурі ЦІЛОГО, 

й мапування відбувається просто, коли встановлюється відповідність між 

(під)сферами в межах матриці загалом при ментальній активації певної 

(під)сфери [190]. 

Попереднє положення про когнітивну операцію мапування у метонімії, 

розробленого в межах підходу двох концептосфер (англ. two-domain 

approach), спростовує Д. Стрек [294], обґрунтовуючи, що механізм, який 

використовується при створенні концептуальної метонімії – це не мапування. 

Більш того, хибність вибору терміну «мапування» відтермінувала визнання 

науковцями того факту, що відношення, які встановлюються між 

компонентами, які формують концепт, – це фактично «пов‟язування» (англ. 

binding) [294, с. 7]. Термін «пов‟язування» цілком підходить для опису 

метонімічних асоціативних зв‟язків між аспектами концептосфери у рамках 

розгляду метонімії в межах однієї концептосфери (англ. single-domain view) 

[294, с. 8], тим більше, що цей підхід має нейробіологічне підґрунтя, адже 

вчені-нейробіологи підтверджують валідність функціонування метонімічних 

відношень в одній, а не двох окремих концептосферах. 

Виходячи з відношень включення між концептосферами корелята і 

референта, Р. Мендоcа і В. Дієс [266] визначають дві інші когнітивні операції 

звуження та розширення концептуального матеріалу. Так, при визначенні 

референта метонімії у реченні: Nixon bombed Hanoi, думка рухається від 

концептуально багатшої концептосфери корелята ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ США 

до її підсфери ВІЙСЬКОВА АВІАЦІЯ США, таким чином виконується когнітивна 

операція звуження. Операцію розширення можна проілюструвати таким 

прикладом: The ham sandwich is waiting for his bill, де концептуально 

бідніший корелят ham sandwich, що репрезентує підсферу ЗАМОВЛЕННЯ, 

активує ментальний доступ до концептуально багатшого референта 
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ПОКУПЕЦЬ [266, c. 496–498]. При цьому функції цих двох операцій різні: 

розширення розвиває концептосферу, звуження – висвітлює один важливий 

аспект у межах концептосфери. 

 

1.2.2 Концептуальна метонімія vs. концептуальна метафора і 

концептуальна метафтонімія. Наразі у когнітивній лінгвістиці мовознавці 

докорінно розглядають проблему розмежування метонімії і метафори, 

послуговуючись термінами та методами когнітивної поетики – 

міждисциплінарного підходу, що поєднує у собі здобутки лінгвістичної 

стилістики та когнітивної лінгвістики (Р. Цур [298], Р. Гіббс [233; 234; 235], 

М. Тернер [301], Я. В. Бистров [31; 32], О. П. Воробйова [48; 49], 

В. Г. Ніконова [130], О. А. Бабелюк [17], Л. І. Бєлєхова [26; 27; 28]). До кола 

інтересів когнітивної поетики входить вивчення концептуальних тропів, їх 

типологія і реконструкція. У такому ракурсі метафора і метонімія 

розглядаються як механізми мислення, кожен з яких оперує двома 

концептосферами – концептосферою джерела (корелятом) і концептосферою 

мети (референтом) [190; 209; 279]. 

Першопочатково головним критерієм відмінності метафори від 

метонімії з когнітивної точки зору було те, що проекція у метафорі 

здійснюється між окремими концептосферами, у той час як у метонімії – між 

підсферою і концептосферою у різних варіаціях, але в межах тієї самої 

концептосфери [256; 257]. Крім того, у метафорі структура концептосфери 

джерела слугує для осмислення концептосфери мети, натомість у метонімії 

корелят відкриває ментальний доступ до концептосфери референта [251], а 

також висвітлює другорядну підсферу в межах концептосфери, 

підкреслюючи її важливість [209]. Ще один відмінний аспект – це логічний 

зв‟язок між концептосферами, який у метафорі можна описати як “sth is sth”, 

у метонімії – “stands for” [257, c. 103]. Проте зазначені критерії є дещо 

узагальненими й потребують доповнення винятками із виведених правил 

[270; 151].  
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Зокрема, теза про дві концептосфери у метафорі й одну в метонімії 

ускладнюється використанням терміну «концептосфера» (англ. conceptual 

domain), який уже сам по собі позначає об‟єкт без чітких меж [270], що 

створює кілька проблем.  

По-перше, іноді корелят метафори все ж таки входить до концептосфери 

референта. Автор наводить приклад конвенційної метонімії ПОНУРА ПОСТАВА 

замість СУМУ, а корелят ПОНУРА ПОСТАВА передбачає концептосферу 

ВЕРТИКАЛЬНІСТЬ, тому виходить, що ВЕРТИКАЛЬНІСТЬ є частиною 

концептосфери СУМ. Проте жоден із лінгвістів-когнітивістів не буде 

стверджувати, що існує метонімія ДОНИЗУ (ВЕРТИКАЛЬНІСТЬ) замість СУМУ, 

натомість є конвенційна концептуальна метафора СУМ – ЦЕ ДОНИЗУ (SADNESS 

IS DOWN). Більш того, згідно опитування, люди сприймають явище «сум» без 

поняття «вертикальність», тобто свідомо не виділяють зв‟язку між цими 

поняттями, хоча несвідомо і формулюють мовні вирази, з яких дослідники 

реконструюють концептуальну метафору СУМ – ЦЕ ДОНИЗУ. На підставі 

попередньо зазначеного А. Барселона пропонує уточнити визначення 

концептуальної метафори як мапування між концептосферами, що є 

окремими згідно усвідомленої таксономії концептосфер.   

Друга проблема полягає у тому, що у певних метафорах корелят і 

референт входять до спільної загальнішої концептосфери [190, с. 236–239], 

як у реченні John is a lion, адже жоден лінгвіст не ідентифікує лексичну 

одиницю lion як метонімію, оскільки цей вираз є метафоричним, незважаючи 

на те, що Джон (John) і лев (lion) належать до спільної концептосфери ЖИВІ 

СТВОРІННЯ (LIVING BEINGS). Тому А. Барселона пропонує розрізняти 

таксономічну класифікацію концептосфер, що базується на досвіді, і просто 

співположення концептосфер у досвідній фунціональній концептосфері 

вищого порядку. Наведений вище приклад демонструє співположення в одній 

загальній концептосфері. Крім того, вчений наполягає, що метонімічний 

зв‟язок виникає при наявності прагматичної функції (англ. pragmatic 

function) між двома концептосферами, посилаючись на Дж. Фоконьє [221; 



 47 

220, c. 11]. За Дж. Нанбергом, прагматична функція – це зв‟язок між 

об‟єктами різної природи, який ідентифікується із психологічних, 

культурних, локативних міркувань і дозволяє здійснити референцію до 

одного об‟єкту в межах іншого, пов‟язаного з ним у такий спосіб [221, c. 3]. 

Так, між концептосферами ДОНИЗУ і СУМ немає прямої прагматичної функції, 

у той час як концептосфера ПОНУРА ПОСТАВА і СУМ пов‟язані прагматичною 

функцією. Правило наявності прагматичної функції працює навіть у 

метоніміях, де семантичний зсув найменш помітний – у схематичних 

метоніміях, як їх називає А. Барселона [190]. 

Друге твердження про різну природу лінгвокогнітивних операцій теж 

стало предметом наукових дискусій. Метафоричне осмислення можливе 

задяки ключовій метафоричній операції проекції / проектування, або 

мапування, концептосфери корелята на концептосферу референта [256; 209, 

с. 177; 216], у той час як для метонімії визначальною є операція висвітлення 

[209].  

Термін «мапування» запозичено з математики [220; 190], й лінгвістами 

використовується у вужчому значенні для позначення проекції однієї 

структури на іншу структуру так, що компоненти однієї накладаються на 

відповідні компоненти другої. У метафорі це відбувається таким чином: 

обидві концептосфери набувають спільної абстрактної структури, або образ-

схеми, так, що компоненти у концептосфері джерела можуть проектуватися 

на відповідні компоненти концептосфери мети, наприклад, у концептуальній 

метафорі КАР'ЄРА – ЦЕ ПОДОРОЖ, початок подорожі мапується на 

розпочинання кар‟єри, а прешкоди на шляху проектуються на труднощі у 

професії [254, с. 215].  

А. Барселона [190] наполягає, що мапування притаманне метонімії 

також з однією лише відмінністю: мапування у метафорі симетричне, як у 

наведеному вище прикладі КАР'ЄРА – ЦЕ ПОДОРОЖ, коли встановлюється 

відповідність між двома наборами елементів, при цьому кожен елемент 

першого має відповідник у другому, а в метонімії мапування асиметричне, 
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оскільки відповідність встановлюється між частиною і цілим – сутностями, 

що не можуть мати відповідних елементів. Сам факт встановлення 

відповідності між концептосферами / підсферами у метонімії учений 

розглядає як мапування у першопочатковому математичному сенсі за 

рахунок концептуального висунення (англ. conceptual foregrounding) 

концептосфери джерела й одночасно концептуального затемнення (англ. 

conceptual backgrounding) концептосфери мети [190, с. 226], тому 

визначальна для метонімії лінгвокогнітивна операція висвітлення невіддільна 

від операції мапування або їй передує [268, c. 129], тому ряд учених 

заперечуює наявність мапування у метонімії. 

Метонімічна операція висвітлення полягає у висвітленні 

концептосфери корелята за допомогою концептосфери референта в межах 

спільної матриці концептосфер [209]. Насправді, висвітлення простежується 

не у всіх метоніміях, а також присутнє й у метафорі. Так, хоча мапування у 

метафорі відбувається між концептосферами, що мають схожу структуру, все 

одно проекція частіше має частковий характер [256; 252], особливо у 

структурних концептуальних метафорах [252, c. 91–104]. Я. В. Бистров 

відзначає вибірковість ментальної активації характеристик концептосфери 

референта метафоричної концептуалізації також в орєнтаційних 

концептуальних метафорах, як-от ЩАСТЯ Є ВГОРІ, СТРАЖДАННЯ Є ВНИЗУ, 

ЖИТТЯ Є ВГОРІ, СМЕРТЬ Є ВНИЗУ, МАЙБУТНЄ Є ПОПЕРЕДУ, МИНУЛЕ Є ПОЗАДУ [32, 

c. 108, 115]. З. Кьовечеш називає вибіркову активацію інформації у 

концептосфері референта метафоричним висвітленням (англ. highlighting) 

[252, c. 91–93]. Мається на увазі, що у концептосфері референта активуються 

одні аспекти при виборі певного корелята, і зовсім інші аспекти у цьому 

самому референті – при виборі іншого корелята. Наприклад, у 

концептуальній метафорі ARGUMENT IS A CONTAINER висвітлюється суть 

дискусії, але інші аспекти приховуються, у той час як у метафорі ARGUMENT 

IS WAR актуалізується аспект контролю над суперечкою. Окрім часткового 

висвітлення концептосфери мети метафоричне мапування характеризується 
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також частковим використанням концептосфери джерела (англ. metaphorical 

utilization) [252, c. 93–95]. Наприклад, для мовної реалізації концептуальної 

метафори ARGUMENT IS BUILDING використовуються аспекти побудови, 

структури, міцності будівлі і не використовується інформація про наявність у 

ній кімнат, коридорів, комина тощо. Важливо, що з цієї невикористаної 

інформації утворюються неконвенційні метафори.  

Крім того, розрізняють множинне (англ. many-correspondence) й 

одиничне (англ. one-correspondence) мапування у метафорі [268, с. 110–115]. 

Як правило, множинне мапування передбачає структурацію концептосфери 

мети, наприклад, концептуальна метафора ARGUMENT IS WAR передбачає, що 

співрозмовник – це опонент, висловлення думки – це захист позицій і 

намагання зайняти позиції ворога; кожен учасник дискусії планує стратегію і 

врешті виграє або програє. Ілюстрацією одиничного мапування є метафора 

PEOPLE ARE MACHINES, вона не встановлює такої структури, оскільки 

виділяється лише один істотний аспект – рутинне виконання певного виду 

діяльності з високою ефективністю. Саме цей тип метафор дуже близький 

до метонімій. Р. Мендоcа навіть пропонує континуум, з однієї сторони якого 

знаходяться метафори з множинним мапуванням, з іншої сторони – 

референційні метонімії, між ними знаходяться метафори з одиничним 

мапуванням і предикативні метонімії. Примітно, що множинне мапування 

притаманне метафорам з абстрактним референтом, як у ARGUMENT IS WAR, на 

відміну від метафор з одиничним мапуванням, де референт – це матеріальна 

сутність, наприклад PEOPLE ARE MACHINES [268].  

Аби зробити термінологію на позначення когнітивних операцій у 

метафорі і метонімії чіткішою, Д. Стрек пропонує новий термін 

«пов’язування» (англ. binding) для когнітивної операції, що має місце у 

метонімії. Доцільність прийняття окремого терміну “binding” для метонімії 

на противагу терміну «мапування» у метафорі зумовлена тим, що за 

допомогою різних позначень легко провести межу між асиметричною, 

можливою у двох напрямках операцією у метонімії (англ. 
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asymmetric / reversible) та симетричною, односпрямованою операцією у 

метафорі (англ. symmetric / invariant). Крім того, це дозволило б вивести 

метонімію із «тіні» метафори і навіть розглядати метонімію як закономірне 

явище у мові, а метафору – як виключення [294, с. 8]. Учений також 

пропонує уточнити дефініцію метафоричного мапуванння як «скорельованої 

однонаправленої проекції моделей активації», і це потрактування мапування 

уже не можна використати по відношенню до метонімії.  

Третій критерій розмежування метонімії від метафори – зв‟язок між 

концептосферами корелята і референта «щось замість чогось» як ключова 

характеристика метонімії – потребує уточнення, адже ця ознака 

прослідковується також у певних типах метафори. Метафори, які базуються 

на подібності лише за одним критерієм [267; 268], або онтологічні метафори, 

як їх визначають Лакофф і Джонсон [256], можуть уживатися референційно, 

що передбачає зв‟язок між концептосферами джерела і мети «щось замість 

чогось», як у реченні I want to kill that damned rat who betrayed me „Я хочу 

придушити того клятого щура, що мене зрадив‟, де rat „щур‟ 

використовується на позначення людини, яка зрадила [270, с. 85]. 

Проблема розмежування метонімії і метафори ускладнюється також тим 

фактом, що ці обидва механізми мислення можуть поєднуватися в одному 

мовному виразі [295; 237; 288; 285; 230]. Першим про метонімічне підґрунтя 

багатьох метафор заявив Тейлор [295]. Сам термін «метафтонімія» 

запропонував Л. Гуссенс [237] у 90-х рр. ХХ ст. для позначення виразів, які 

не можна однозначно кваліфікувати ані як метафору, ані як метонімію. 

Вивчаючи лексику на позначення мовленнєвої діяльності, дослідник 

виокремив два типи метафтонімії: кумулятивну й інтегративну. 

Кумулятивна метафтонімія характеризується тим, що метафора 

становить концептуальну базу для метонімії або метонімія є базою для 

утворення метафори. Наприклад, вираз close-lipped може розглядатися як 

приклад метафори на базі метонімії у контексті, що не передбачає 

буквального стискання вуст мовцем, навпаки – мовець говорить багато, але 
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не про те, що цікавить реципієнта, інакше це була б метонімія. Метафора 

утворюється на основі метонімічних зв‟язків цілком органічно, оскільки 

метафоричне мапування, хоча і відбувається між окремими 

концептосферами, проте «схожість» сприймається як суміжність між двома 

елементами в межах спільної концептосфери, що слугує природнім 

експеренційним підгрунтям метафоричного мапування [237, с. 381].  

Щодо метонімії на базі метафори, то Л. Гуссенс не виявив такого 

прикладу на матеріалі лексики мовної діяльності, проте вчений не виключає 

наявності метонімії на базі метафори в іншому лінгвістичному матеріалі. 

Рідкісність такого явища пояснюється тим, що доволі складно здійснити 

метонімічну проекцію між двома окремими концептосферами [237, с. 381], 

хіба що концептуальна суміжність між ними встановлюється самою 

метафорою, як у метафтонімії HEART IS A CONTAINER FOR EMOTIONS + HEART for 

EMOTIONS [162], де концептуальна вмістилищна метафора слугує підгрунтям 

метонімічному перенесенню ВМІСТИЛИЩЕ замість ВМІСТУ.   

Інтегративна метафтонімія відзначається тим, що метонімія входить 

до концептуальної структури метафори і навпаки. Л. Гуссенс назвав такі 

типи взаємодії «метонімія у метафорі» (англ. metonymy-within-metaphor) і 

«метафора у метонімії» (англ. metaphor-within-metonymy). Приклади 

метонімії у метафорі більш часті на матеріалі лексики мовної діяльності. 

Метонімія інтегрується у метафору так, що метафора не втрачає своєї 

виразності жодним чином. У той час як метафоричний компонент, 

інтегрований у метонімію, здатний метафоризувати весь вираз, як у get up on 

one's hind legs, де слово hind репрезентує метафору ЛЮДИ Є ТВАРИНИ, яка 

додається до метонімії «підніматися замість висловлюватися на свій захист». 

Тут метонімія простежується лише в силу актуальності у контексті 

конвенціоналізованого метонімічного виразу get up on one's legs [237, с. 369].  

Ґрунтуючи свою класифікацію на метонімічних операціях звуження і 

розширення концептуальної інформації, Р. Мендоcа і В. Дієс [266] 

пропонують іншу класифікацію метафтонімії, що фактично деталізує тип 
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інтегративної метафтонімії «метонімія в метафорі», за Р. Мендоcою. Вчені 

виокремлюють чотири типи [266]. 

Перший тип метафтонімії – це метонімічне розширення корелята 

метафори, наприклад, He beat his breast вжито у ситуації, коли людина 

насправді не б‟є себе у груди; це корелят метафори, яким позначено 

ситуацію, у якій людина показово б‟є себе в груди на знак розкаяння у 

скоєному. Другий тип метафтонімії – метонімічне звуження корелята 

метафори, наприклад, She‟s my soul, де у кореляті метафори метонімічно 

використовується назва концептосфери SOUL на позначення її підсфери THE 

ESSENCE OF MY EXISTENCE, а референтом метафори є людина, про яку говорять. 

Третій тип метафтонімії – метонімічне розширення референта метафори, 

наприклад, She caught my ear, де ear є інструментом слуху і метонімічно 

замінює референт метафори ATTENTION: процес піймання чогось 

метафорично проектується на ідею привернення уваги. Четвертий тип 

метафтонімії – метонімічне звуження референта метафори, наприклад, She 

won my heart, де корелят метафори – ЛЮДИНА, ЯКА ЩОСЬ ВИГРАЄ, у той час як 

референтом є ЛЮДИНА, ЯКУ ПОКОХАЛИ, відповідно, у референті відбувається 

метонімічне звуження, оскільки HEART є культурною підсферою 

концептосфери LOVE, до якої і активує ментальний доступ. Автори 

класифікації зауважують, що існують підтипи вказаних моделей, оскільки 

метонімічні процеси можуть охоплювати корелят або референт метафори як 

повністю, так і частково [266].  

При взаємодії з метафорою, метонімія розширення слугує сигналом саме 

до тієї підсфери, від якої потрібно розвивати головну метафоричну 

інференцію, а метонімія звуження розкриває характер однієї із метафоричних 

проекцій незалежно від головної інференції [266, с. 124].  

Р. Устарханов [168] пропонує класифікацію метафтонімій за ступенем 

блокування метафоричного / метонімічного конституента у вихідній проекції 

по відношенню до кінцевої. Дослідник виокремлює п‟ять моделей 

метафтонімії: 1) пропорційна метафтонімія, 2) багатоплощинна 

метафтонімія, 3) метафора на базі метонімії із блокуванням метонімічного 



 53 

конституента, 4) метонімія на базі метафори зі збереженням метафоричного 

конституента, 5) метафора на базі метонімії зі збереженням метонімічного 

конституента. У пропорційній метафтонімії використовуються стереотипні 

ситуації, за допомогою яких відбувається звернення до фізичного і 

соціального досвіду. Наприклад, у прислів‟ї All is not gold that glitters „Не усе, 

що блищить – то золото‟ метонімічна проекція відбувається від досвідних 

знань про золото до його властивості виблискувати, друга метонімічна 

проекція – від властивості виблискувати до незолотих предметів, які 

виблискують, і метафоричні проекції відбуваються між золотом і людьми або 

предметами та властивістю сяяти і здаватися ідеальним. У цьому прикладі 

метафоричні й метонімічні конституенти вільно поєднуються, не блокуючи 

одне одного, а значення, що виникає в результаті, не є однозначно ні 

метафорою, ні метонімією.  

Багатоплощинна інтеграція концептуальних елементів має місце як 

спосіб утворення образів. Дослідник стверджує, що це не просто додавання 

смислів, а інтеграція кількох (досвідних) концептосфер, а метафора і 

метонімія є ключовими шаблонними механізмами, які дозволяють поєднати 

суміжні й дискретні ознаки і поняття. При цьому вони не блокують, а 

навпаки доповнюють одна одну, збагачуючи художній задум. Ця теза 

корелює з теорією концептуальної інтеграції ментальних просторів. У якості 

прикладу автор наводить уривок із «Ромео та Джульетти» And death' pale flag 

is not advanced here. При тлумаченні таких образів вирішальним стає 

контекст, адже метонімія як і метафора, потребує активації, інакше це просто 

загальне пов‟язування ідей та явищ. 

Власне розуміння Р. Устархановим таких типів метафтонімії, як 

«метафора на базі метонімії» та «метонімія на базі метафори», узгоджується з 

тлумаченням цих явищ Л. Гуссенсом [237] як різновидів кумулятивної 

метафтонімії, за винятком того, що російський учений прослідковує ступінь 

блокування метафоричного / метонімічного компонентів. Автор зауважує, що 

блокування метонімічного конституента у «метафорі на базі метонімії» 
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зумовленно конвенціоналізацією метафоричного кінцевого значення, ступінь 

блокування залежить від актуальності чи неактуальності у певному контексті 

зв‟язку між буквальним значенням і переносним метонімічним компонентом. 

Повна втрата такого зв‟язку може спричинити зникнення метонімічного 

конституента, що призведе до деметонімізації виразу, у такому разі вираз 

сприймається як метафоричний [168, с. 145]. Автор підтверджує 

спостереження Л. Гуссенса, що «метонімія на базі метафори» рідкісний тип 

метафтонімії і характеризується осмисленням метонімії як кінцевого 

значення й одночасною реконструкцією метафори. Блокування 

метафоричного конституента не спостерігається в жодній мірі, оскільки 

дискретні ознаки не можуть осмислюватися як суміжні [168, с. 145].  

Розвідки явища метафтонімії у руслі когнітивної лінгвістики 

підтверджують наявність в одному виразі таких когнітивно-семантичних 

процесів, як послідовна зміна значення від метафори до метонімії, від 

метонімії до метафори, і деметонімізація за рахунок перетворення виразу на 

метафоричний.  

 

1.2.3 Метонімія у світлі теорії концептуальної інтеграції. 

Концептуальна інтеграція базовий механізм мислення, як і метонімія або 

метафора [235]. Тому теорія концептуальної інтеграції стала популярним 

інструментом аналізу найрізноманітніших явищ у художній прозі [229; 299; 

296; 148; 52], граматиці [224], мистецтві [273] і науці [228]. 

Теорія концептуальної інтеграції не сформувалася б без поняття 

«ментальний простір», запропонованого Жілем Фокон‟є (1984) (цит. за: 

[195]). Ментальний простір – це компактний формат знання, що містить 

часткову репрезентацію елементів сутностей, а також відношень між ними, 

які задаються фреймами [221]. Наприклад, прочитавши речення: «Коли мені 

було вісімнадцять, у мене було волосся по пояс», реципієнт вибудовує два 

ментальні простори: один стосується теперішнього розрізу часу, другий – 

того часу, коли автору висловлення було вісімнадцять; між двома 
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ментальними просторами встановлюється відповідність – мапування між 

автором висловлення зараз і автором висловлювання у віці вісімнадцяти 

років. Мапування допомагає встановити зв‟язок між ментальними 

просторами [195, с. 53].  

Теорія концептуальної інтеграції була запропонована Ж. Фокон‟є та 

М. Тернером [222] як інструмент аналізу випадків, коли два і більше 

ментальних простори породжують «змішаний» ментальний простір, що 

містить вибіркові структурні елементи кожного з них. Саме явище 

концептуальної інтеграції – також «блендінг» – тлумачать як базову 

ментальну операцію, структурні і динамічні властивості якої притаманні 

різноманітним сферам мислення й діяльності, що мають принципово творчий 

характер [262, с. 104,105; 188], в тому числі метафорі та метонімії [300, с. 469]. 

Ключовим поняттям теорії концептуальної інтеграції є поняття «мережа 

концептуальної інтеграції»; прототипова мережа складається з таких 

ментальних просторів: родового, що задає структуру іншим вхідним 

просторам, двох і більше вхідних просторів, з яких вибираються компоненти 

смислу, що далі проектуються в інтегрований простір, або простір бленду; в 

цьому просторі виникає емерджентне значення, яке не прослідковується у 

жодному із вхідних просторів [222].  

Метонімія дотична з теорією концептуальної інтеграції, оскільки, з 

одного боку, метонімія як механізм мислення лежить в основі побудови мереж 

концептуальної інтеграції та інтегрованого простору бленду та тлумачення 

інтегрованих образів [207], з іншого – теорія концептуальної інтеграції – це 

методика аналізу метонімічних і метафтонімічних значень мовних виразів 

[195; 247; 127]. 

Метонімія відіграє важливу роль у створенні бленду, оскільки лежить в 

основі завдань і принципів теорії концептуальної інтеграції. Розробники 

теорії, Ж. Фоконьє і М. Тернер [222], стверджують, що формування бленду 

передусім має на меті створити структуру, доступну людському розумінню 

(англ. achieve human scale). Розвідки показали, що, зокрема, автори 
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давньогрецьких епосів створювали інтегровані образи – бленди – аби надати 

глобальним філософським ідеям форми доступної для розуміння людини на 

ґрунті її досвіду [198].  

Виокремлюють [222, с. 39] ряд більш конкретних цілей теорії 

концептуальної інтеграції: 1) скомпресувати зв‟язки концептуально 

віддалених компонентів ментальних просторів, 2) надати масштабний погляд 

на ситуацію (англ. global insight), 3) підсилити ключові зв‟язки між 

компонентами (англ. vital relations), 4) створити історію, 5) інтегрувати кілька 

компонентів в один (англ. from many to one). Примітно, що три із зазначених 

цілей – компресія, підсилення та інтеграція – ґрунтуються на метонімії.  

Щоб окреслити межі явищ, які дійсно є продуктом концептуальної 

інтеграції, автори теорії концептуальної інтеграції запропонували принципи 

«оптимальності», що слугують своєрідними вимогами до конструювання 

блендів [235, 347–358; 207, с. 186]. Реалізація вищезазначених цілей залежить 

від виконання таких принципів побудови мереж концептуальної інтеграції 

[267, c. 469]: 1) інтенсифікація ключових зв‟язків, 2) максимізація ключових 

зв‟язків, 3) інтеграція, 4) збереження топології, 5) мережевість, 6) зрозумілість, 

7) доречність [222, с. 40]. Розглянемо ті з них, що безпосередньо стосуються 

метонімії. 

Принцип «інтенсифікації ключових зв’язків» означає, що, якщо один 

компонент ввідного простору проектується у бленд, а другий компонент із 

того самого ментального простору проектується у бленд завдяки наявності 

«ключових зв‟язків» із першим компонентом, необхідно підсилити цей зв‟язок 

між ними у бленді шляхом створення одного ключового зв‟язку між 

розрізненими компонентами або шляхом перетворення одного зв‟язку на 

інший  [222, с. 40, с. 49].  

Принцип «максимізації ключових зв’язків» не отримав розгорнутого 

пояснення та ілюстрації у праці Фоконьє і Тернера [222], лише сказано, що 

максимізація ключових зв‟язків допомагає створити у бленді фреймову 

структуру доступну людському розумінню, що базується на досвіді людини 
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[222, с. 39]. В інтерпретації Ш. Кулсон і Т. Оуклі [207] принципи 

інтенсифікації та максимізації об‟єднуються в один під спільною назвою 

«метонімічне ущільнення»; дотримання принципу «метонімічного 

ущільнення» потрібне, щоб скоротити «дистанцію» у бленді між двома 

компонентами, які мають метонімічний зв‟язок [207, с. 186] або у термінах 

теорії концептуальної інтеграції Фоконьє і Тернера [222] – «ключовий 

зв‟язок». 

Дотримання принципу «метонімічного ущільнення» 

продемонстровано на прикладі вкоріненого образу смерті – «Смерть із косою» 

[207]: простір бленду – це людський скелет у чорній рясі монаха з косою у 

руках, що утворився внаслідок проекції компонентів чотирьох увідних 

ментальних просторів у простір бленду, а саме 1. простір окремого випадку 

смерті людини, 2. простір смерті як абстрактного поняття, а саме причиновість 

– смерть призводить до вмирання, сон до спання тощо, 3. простір вбивці, 

4. простір женця в контексті збирання врожаю. Смерть представлена 

метонімічно – скелетом людини, що є останньою стадією розкладу тіла після 

смерті, у рясі священика. Між смертю як абстрактним поняттям і рясою 

монаха є метонімічний зв‟язок на підставі ритуалів поховання людей, у яких 

беруть участь священики, які, як правило, одягають чорну довгу рясу. 

Метонімічна дистанція доволі велика, тобто потрібно здійснити чотири 

метонімічних операції звуження та розширення, щоб реконструювати логічні 

зв‟язки між смертю та рясою священика (абстрактна смерть – конкретний 

випадок вмирання (звуження) – сценарій ритуалу поховання (розширення) – 

священик, що читає молитву (звуження) – ряса священника (звуження). У 

просторі бленду смерть одразу постає у рясі священика, тобто відбувається 

метонімічне ущільнення (англ. metonymic tightening) за рахунок 

трансформації ланцюжкового метонімічного зв‟язку «причина – наслідок» у 

компактну метонімію «частина – ціле» [222].  

Дослідники помічають, що в однодіапазонних блендах метонімія може 

трансформуватися із «виробник – продукт» у метонімію «частина – ціле». У 
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двообсягових блендах може з‟явитися нульова метонімія або «сутнісна 

метонімія» (англ. identity metonymy). Це можна простежити на прикладі 

карикатури, де зображено друкарський прес, який хоче розчавити авто, при 

цьому прес репрезентує газетного магната, медіамагната (Мердока), а авто 

репрезентує машинну промисловість певного бізнесмена. Прес – це метонімія 

«інструмент замість промисловості», авто – «продукт замість промисловості», 

у бленді ці зв‟язки трансформуються у роль сутності. Це приклад того, як 

метонімія допомагає реалізувати принцип “many to one”. 

Більш того, метонімія як механізм інференції, або логічного 

умовиведення, забезпечує виконання такого принципу оптимальності, як 

«розшифрування» (англ. unpacking principle) [222, c. 6]. Згідно цього 

принципу репрезентація бленду така, щоб з неї можна було легко здогадатися 

про структуру увідних просторів мережі. Для цього у ньому 

використовуються загальновідомі схеми мапування, а саме: концептуальні 

метафори та відомі метонімічні перенесення «частина – ціле», «контейнер –

вміст», «причина – наслідок». Тож метонімія забезпечує логічні зв‟язки між 

ментальними просторами мережі, які зберігають свою актуальність і які 

можна реконструювати навіть через тривалий проміжок часу [207].  

Важливо, що у континуумі блендів – від простих до дзеркальних, від 

однодіапазонних до дводіапазонних – зв‟язки міжпросторового мапування 

слабшають, і це компенсується за рахунок інших зв‟язків, які забезпечують 

дотримання принципів Топології, Інтегрованості та Мережовості [222, c. 49]. 

Одним із таких зв‟язків і є метонімічний зв‟язок. Тобто метонімія залучена у 

створенні блендів із більш складною структурою. 

При розгляді метафоро-метонімічної взаємодії в термінах теорії 

концептуальної інтеграції виявлено, що характер метонімічної когнітивної 

операції впливає на природу родового простору концептуальної мережі [268, 

c. 124–126]. Зокрема, метонімія розширення надає усі елементи, необхідні для 

побудови структури родового простору, який зробить можливим основну 

метафоричну проекцію. Наприклад, у виразі He kept his eyes peeled for 
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pickpockets, значення формується за допомогою метонімічного розширення 

референта метафори, та структура родового простору задана метонімією 

“eyes for looking”, а саме у нього входять такі компоненти, як: людина, що 

виконує дію (відкриває очі), у певний спосіб (так, щоб повіки не змикалися), 

задля певної мети (щоб бути на сторожі у разі небезпеки). Важливо, що при 

цьому зазначена структура узята не із корелята метонімії; він лише активує 

ментальний доступ до ширшої концептуальної інформації референта.   

Проте метонімія звуження не може виконувати таку роль, оскільки 

лише висвітлює ту частину концептосфери, яка допоможе визначити природу 

відповідності у метафорі, тому родовий простір абстрагується від обох – і 

метафори, і метонімії. Як у виразі She could read my mind, де компоненти 

родового простору зумовлені співвідношенням елементів метафоричних 

концептосфер джерела READABLE TEXTS і мети THOUGHTS, незалежно від 

метонімії “mind for thoughts”, і це виконавець дії, сама дія, об‟єкт дії.  

Таким чином, метонімія сама по собі є результатом концептуальної 

інтеграції. Метонімія, виражена одним словом, – будь-який суміжний зв‟язок 

між компонентами ввідних просторів трансформується у сутнісний 

зв‟язок / зв‟язок ідентичності у бленді. Метонімія, виражена 

словосполученням: «причина – наслідок» трансформується у зміщення ознаки 

з наслідку на причину. В цілому, лінгвокогнітивна теорія метонімії пропонує 

достатньо дослідницьких інструментів для аналізу метонімії у різних типах 

дискурсу та виявлення концептуальних особливостей цього явища.   

 

1.3 Метонімія як дискурсивне явище 

 

1.3.1 Таксономія дискурсивної метонімії. Наявність метонімічного 

перенесення виявлено на фонологічному, морфологічному, лексичному, 

синтаксичному рівнях мовної структури [191; 287], і вивчення дискурсивної 

ролі метонімії лише підкріплюють твердження про всеохоплюючий характер 

цього явища. Такий підхід у дослідженні метонімії передбачає розробку 
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типології метонімічних позначень, що є релевантними елементами 

відповідного типу дискурсу, окреслення їх функцій та власне формулювання 

визначення дискурсивної метонімії. 

Дискурсивну метонімію характеризують, насамперед, як спосіб 

номінації, що демонструє ту властивість мови, яку О. С. Кубрякова [105, 

c. 211] описує в «теорії айсберга» як можливість залишати за межами тексту 

невербалізовану інформацію [105, c. 211; 1, c. 3; 4]. Доступ до цієї інформації 

стає можливим при застосуванні когнітивного механізму інференції, або 

логічного умовиводу [105, c. 211]. Правильне застосування цього механізму, 

тобто адекватне сприйняття тексту, зумовлене відображеною у мові 

універсальністю людського досвіду, знань людини про світ та про себе. Якщо 

у адресата недостатньо цих знань, тоді метонімічний зсув як дискурсивний 

прийом може призвести до нерозуміння, і, навпаки, якщо загадка розгадана, 

читач отримує особливе задоволення від процесу читання, що за силою 

впливу перевершує багато інших стилістичних прийомів [144, c. 542]. 

Відповідно, дискурсивна метонімія виникає в межах тексту і поза ним не 

існує [4; 1]. При цьому текст тлумачать як абстрактний теоретичний 

конструкт, що реалізується у дискурсі [214, c. 104].  

Ґрунтуючи своє дослідження на матеріалі художнього дискурсу, 

О. В. Раєвська [145] встановлює такі типи дискурсивної метонімії: 

а) метонімія частини і цілого; б) гіперо-гіпонімічна метонімія; в) еліптична 

метонімія, коли словосполучення або речення скорочується до іменника, 

який представляє рему висловлювання; г) ад‟єктивна метонімія, або зміщене 

означення; д) метонімічне позначення ситуації через один із її компонентів; 

е) метонімічне речення; є) непрямі мовленнєві акти. Запропонована 

класифікація відображає лише найбільш істотні типи дискурсивної метонімії 

і базується на структурних особливостях тропу.  

Крім того, виокремлюють також предикативну [268] і пропозиційну 

метонімії [304], референтом яких є не конкретний об‟єкт, а певні 

характеристики і властивості, як у першій, та пропозиції, – у другій, що 
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збільшує їх детермінованість дискурсом і, відповідно, ускладнює їх 

розуміння. Розглянемо детальніше типи метонімії, що мають нереференційну 

природу: 1) предикативна метонімія, яка у твердженні Mary is just a pretty 

face означає, що у Мері гарне личко, тобто мається на увазі, що краса – це її 

єдина важлива у цьому контексті характеристика і жодна інша (скажімо, 

ерудиція) не має значення [268]; 2) пропозиційна метонімія, як у реченні She 

waved down a taxi зі значенням „вона зупинила таксі, махнувши перед ним 

рукою‟ [255]; 3) метонімічне позначення ситуації через один із її елементів, 

як у реченні The poor dog left with its tail between its legs, у якому частина 

традиційного сценарію замінює повний сценарій, згідно якого собаку 

побили, тому тварина змушена йти, щоб уникнути подальшої шкоди [268]. 

На ґрунті концептуальних і формальних особливостей реалізації 

метонімії у тексті розрізняють такі її дискурсивні типи як «метонімічний 

ланцюг», «поширена метонімія» і «метонімічний кластер» [211]. 

Поняття «метонімічний ланцюг» (англ. metonymic chain) 

потрактовується як «лінійна» послідовність метонімічних лексичних 

одиниць, що розташовуються у тексті і слугують певній дискурсивній 

функції [211]. Розрізняють текстовий метонімічний ланцюг і концептуальний 

метонімічний ланцюг [199, c. 238–239]. Текстовий метонімічний ланцюг 

формується, коли у певному фрагменті тексту неодноразово вжито ту саму 

лексичну одиницю, проте у кожному випадку метонімічно висвітлюється 

інший аспект значення, за рахунок чого відбуваються «зсуви між підсферами 

в межах матриці концептосфер, і в різних фрагментах тексту обирається інше 

референтне значення при використанні тієї самої лексичної одиниці в якості 

метонімічного корелята» [199, c. 238–239]. Наприклад, словосполучення 

Ancient Rome може слугувати тригером для різних аспектів значення, а саме 

територія древнього Риму, місто Рим у Римські часи, влада, звичаї, культура 

Древнього Риму, і це залежить від того, у якому фрагменті тексту 

знаходиться зазначене словосполучення [211, c. 22].  
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Концептуальний метонімічний ланцюг включає різні лексичні одиниці, 

які у процесі послідовного сприйняття тексту читачем доповнюють ту саму 

концептосферу, тобто це набір різних метонімічних корелятів, що мають 

спільний метонімічний референт [199, c. 232]. 

Термін «поширена метонімія» (англ. extended metonymy) запропоновано 

за аналогією до терміну «поширена метафора» по відношенню до кількох 

нових метонімічних лексичних одиниць, утворених за однаковою 

концептуальною метонімічною моделлю, що знаходяться в одному контексті 

у безпосередній близькості [211, c. 23]. Р. Гіббс [234] називає це явище 

«контекстуальними виразами» (англ. contextual expressions) і наводить 

приклад, коли в обговоренні бажаних майбутніх сусідів по кімнаті 

використовуються найменування побутової техніки, яка належить цим 

людям: steam iron, stereo, electric typewriter, etc.; це яскрава ілюстрація 

творчого застосування концептуальної метонімії ПРЕДМЕТ замість ВЛАСНИКА 

(POSSESSION FOR PERSON) [234, c. 334]. Метонімії є новими у силу того, що 

контекстуальне значення метонімічно вжитих лексичних одиниць не 

зареєстровано у жодному словнику. Розширення метонімії відбувається за 

рахунок використання нових слів і словосполучень, що підпорядковуються 

одній концептуальній метонімії; якби у лікарні пацієнта називали за його 

хворобою, то це було б поширенням метонімічної моделі CONDITION FOR 

PERSON. На відміну від поширеної метонімії, поширена метафора охоплює не 

нові, а мовні вирази, що зводяться до спільної метафоричної моделі. 

Термін «метонімічний кластер» зазвичай вживається на позначення 

фрагментів дискурсу із щільним вживанням метонімічних виразів [196; 210]. 

Чарльз Денроуч [211] пропонує застосовувати термін до метонімічних 

«списків» найменувань чого-небудь. Дослідник наголошує, що коректне 

розуміння смислу цього «списку» потребує від реципієнта застосування 

метонімічного мислення, або інференції. Наприклад, у рекламі торгівельного 

центру наводиться перелік можливостей, доступних його відвідувачам: You 

can buy a new evening dress, have a teppanyaki meal with friends or attend the 
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premier. Зазначений перелік становить метонімічний кластер, оскільки 

названі три послуги не вичерпують усього асортименту товарів і розваг, тому 

кожна з названих послуг лише відкриває ментальний доступ до 

концептосфер БУТІКИ, РЕСТОРАЦІЇ, КІНОТЕАТР. Водночас якби реклама містила 

таку узагальнюючу репліку The mall offers retail, dining and entertainment 

possibilities, вплив на потенційних споживачів був би меншим. 

Варто зазначити, що наведена вище метонімія є пропозиційною, адже 

згідно Б. Воррен [304, с. 15], відношення, що встановлюються між корелятом 

і референтом метонімії, можна описати як «якщо … то»: якщо я можу із 

друзями покуштувати їжу, приготовану у стилі тепан-які, то у цьому 

торговому центрі є ресторації на будь-який смак. Кластери такого типу є 

потужним риторичним засобом, вони створюють ефект наочної фізичної 

наближеності реципієнта до ситуації, яку намагаються візуалізувати автори 

реклами. 

 

1.3.2 Функції дискурсивної метонімії. Одним із чотирьох 

методологічних принципів сучасної лінгвістики, що їх проголосила 

О. С. Кубрякова [104] і переосмислила у сучасній парадигмі О. П. Воробйова 

[50, с. 42–43], є (нео)функціоналізм. Відповідно, виявлення функціонального 

аспекту метонімії активно досліджується у масово-інформаційному дискурсі 

[75; 205; 201; 202]. Окрім того, актуальність таких досліджень зумовлена 

посиленою увагою мовознавців до масово-інформаційного спілкування як 

провідного типу дискурсу. Сучасні функціонально-стильові об'єднання, що 

виникають на базі засобів масової комунікації, стрімко розвиваються; їх 

аналіз дозволяє простежити певні тенденції у сфері суспільної свідомості, 

виявити змістовні характеристики і закономірності масової комунікації. 

Більш того, сучасний масово-інформаційний дискурс відіграє не лише 

важливу соціальну роль, але й впливає на модифікацію мовної системи, 

оскільки цей тип дискурсу, що реалізується у вигляді розгалуженої системи 

текстів, є «експериментальним майданчиком» для використання нових 
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мовленнєвих виразів, в тому числі і таких, що мають метонімічну природу. 

Зокрема, роль метонімії у масово-інформаційному спілкуванні зумовлена її 

використанням у дискурсивних тактиках і стратегіях. 

Масово-інформаційний дискурс визначають як особливий тип 

комунікації, який, характеризується «дистантністю, деперсоналізованістю, 

ретиальністю (передача повідомлення невідомому і не визначеному кількісно 

одержувачу інформації), що має індивідуально-колективний суб'єкт (під цим 

мається на увазі не тільки співавторство, а й, наприклад, спільна позиція 

газети) і масовий розосереджений адресат» [175]. Сама назва дискурсу 

«масово-інформаційний» підказує, що дискурсотвірним фактором цього 

інституціонального типу спілкування є інформування великої кількості 

адресатів, що дає змогу відповідно впливати на них за допомогою цієї 

інформації [175]. Окрім функцій інформування та впливу, у масово-

інформаційному дискурсі реалізується ще розважальна функція по 

відношенню до масового адресата. Дослідник А. В. Оляніч [133] 

характеризує дискурс засобів масової комунікації як «підготоване, 

відредаговане спілкування, що підлягає цензурі та режисурі і розраховане на 

видовищний ефект» [133, c. 317]. 

Для реалізації зазначених вище функцій та успішного перебігу 

комунікації автор дотримується певних стратегій творення тексту, що 

складають основу будь-якої комунікативної діяльності. Існують різні 

класифікації дискурсивних стратегій, проте у масово-інформаційному 

дискурсі виділяють стратегію текстовості, модальну, диктальну і регулятивну 

стратегії [175, с. 5]. 

Стратегія текстовості забезпечує цілісність, завершеність, зв‟язність 

тексту. Суть диктальної стратегії полягає в об‟єктивному інформуванні 

аудиторії про, наприклад, нещодавні події. За допомогою модальної 

стратегії прямо або непрямо формується авторська позиція; більш широко 

стратегія представлена в аналітичних дискурсивних жанрах, одним із таких є 

кінорецензія. З метою маніпулювання свідомістю адресата застосовується 
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регулятивна стратегія; виражається вона здебільшого непрямо, оскільки 

реципієнт пасивно отримує інформацію, аналізує її і самостійно робить певні 

висновки. Загалом, усі стратегії дискурсу орієнтують і формують діяльність і 

поведінку адресата [175, с. 6]. Кожна комунікативна стратегія реалізується за 

допомогою тактик, які, своєю чергою, можуть бути представлені певним 

набором мовних засобів, що також називають тактичними прийомами, або 

способами реалізації тактик. 

Дискурсивні функції метонімії зумовлені описаними тактиками і 

стратегіями виконання глобальних завдань дискурсу і жанру. Зокрема, участь 

метонімії у стратегії текстовості зумовлює її текстоорганізуючу функцію, 

яка полягає, насамперед, у тому, що метонімічні перенесення лежать в основі 

асоціативної анафоричної референції, що забезпечує когезію та когерентність 

тексту [262, с. 75; 312]. З цією метою використовується, зокрема, гіперо-

гіпонімічна, топонімічна, каузальна метонімія, синекдоха [312; 145; 205; 189]. 

Зв‟язність тексту забезпечується тому, що антецедент анафори активує не 

тільки своє безпосереднє означуване, а й цілу мережу пов'язаних із ним 

концептів і / або референтів, і надалі мовець може згадувати їх із більшою 

легкістю, ніж аналогічні, але не активовані концепти й референти [312; 145, 

с. 5].  

Більш того, метонімія бере участь в екзофоричній референції, тобто 

корелят метонімії активує цілий комплекс інформації, який знаходиться за 

межами тексту [262, с. 82], тому метонімія також виконує функцію 

забезпечення когезії та когерентності дискурсу [205, с. 108]. 

Дискурсивні функції метонімії також залежать від когнітивних 

властивостей досліджуваного тропу. Роль метонімії у регулятивній стратегії 

досить вагома. Вчені переконані, що метонімія має навіть більший 

маніпулятивний потенціал, ніж метафора, оскільки менш помітна у мовленні 

і часто вживається та сприймається неусвідомлено [262, c. 103; 201; 202]. Цей 

ефект, безперечно, посилюється при взаємодії із концептуальними 

метафорами, а також за рахунок вживання не лише вербальної, а й візуальної 

метонімії на фото, що додаються до повідомлення [201; 202], і, головне, 
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завдяки повторенню певних метонімічних і метафоро-метонімічних моделей 

із тексту в текст у межах того самого дискурсу [162]. Так, метонімія виконує 

функцію впливу на громадську думку. Очевидно, що зазначена функція є 

досить широкою, оскільки засоби впливу можуть бути різними, тому 

вважаємо за необхідне розглянути інші дискурсивні функції в якості підвидів 

цієї загальної. З‟ясовано, що метонімія може формувати думку реципієнта 

завдяки функції позитивної [201; 202] та негативної репрезентації [57; 201; 

202], формування стереотипів [183; 318; 255, с. 79; 262, с. 85], евфемізації 

[284; 262, с. 93], створення нечіткості повідомлення [205; 262, с. 96–99]. 

Метонімія використовується для позитивної та негативної 

репрезентації завдяки своїй когнітивній операції висвітлення, адже коли 

активується лише один аспект, як правило, складного багатогранного 

поняття, то можна нейтралізувати негативний заряд повідомлення та 

висвітлити позитивні сторони описуваних явищ [202, с. 418] і навпаки. 

Наприклад, коли замість конкретної назви скоєного злочину вживаються 

слова situation „ситуація‟, the issue „проблема‟ або unfortunate event „нещастя‟, 

активується метонімічна модель СПРОЩЕНА ПОДІЯ замість КОНКРЕТНОЇ ПОДІЇ і 

відбувається розширення концептосфери референта так, що лексика з 

негативною конотацією заміщується загальними нейтральними виразами 

[202, с. 412].   

Окрім того, метонімія – це основа формування стереотипів [183; 318; 

255, с. 79; 262, с. 85] знову ж таки завдяки операції висвітлення. 

Використання метонімічних перенесень ХАРАКТЕРНА РИСА замість ЛЮДИНИ, 

ПІДКАТЕГОРІЯ замість КАТЕГОРІЇ неминуче призводить до того, що цілком 

неоднорідні групи людей класифікують спрощено, а це створює підґрунтя 

для появи стереотипів. 

Дослідники виокремлюють функцію метонімії забезпечувати 

нечіткість повідомлення [205; 262, с. 96–99]. Відомо, що журналісти нерідко 

уникають конкретики і з цією метою здебільшого використовують метонімію 

власних назв, яка відзначається властивістю мати неоднозначну або подвійну 
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референцію. Поширеними є такі метонімічні перенесення, як УСТАНОВА 

замість ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ОСОБИ / РІШЕННЯ прийнятого у ній, МІСЦЕ замість 

ОСОБИ / УСТАНОВИ / ПОДІЇ, КРАЇНА замість МЕШКАНЦІВ / КЕРІВНИЦТВА [205]. 

Окрім того, така нечіткість може слугувати для зміщення фокусу уваги від 

відповідальної чи винної особи [205], що є одним із прийомів позитивної 

репрезентації.  

По своїй суті метонімія – це засіб сказати про щось непрямо, тому 

метонімія є ідеальною основою для створення евфемізмів, коли необхідно 

уникнути прямої денотації негативних явищ, які можуть збентежити 

співрозмовника чи створити незручну в етикетному сенсі ситуацію  [262, 

с. 93]. Таке функціонування метонімії притаманне як інституціональним, так 

і особистісно-орієнтованим типам дискурсу. Наприклад, при евфемізації у 

політичному та діловому дискурсах часто використовується метонімічна 

модель ЧАСТИНА СЦЕНАРІЮ замість ЦІЛОГО СЦЕНАРІЮ, як у air support 

„допомога з повітря‟, що вживається на позначення бомбардувань і вбивства 

людей  [262, с. 93].  

Досить активно здійснюються розвідки метонімії у художньому 

дискурсі [162; 4], що зумовлено когнітивною природою метонімії з однієї 

сторони та зверненням сучасної тропології до нових наукових тенденцій 

когнітивно-дискурсивної парадигми. Аналіз метонімічних позначень у 

художньому дискурсі ґрунтується на трактуванні дискурсу як 

опосередкованої текстом комунікації між автором і читачем, що пов‟язана з 

оцінкою і міркуваннями автора стосовно подій, зображених у художньому 

тексті [162]. Аналізуючи метонімію у художньому дискурсі, І. А. Трубенко 

[162] вважає за доцільне розмежувати функції «художньої метонімії» на 

текстові і дискурсивні. До текстових функцій дослідниця зараховує 

метафоротвірну, експресивну і текстоорганізуючу. Перша функція 

зумовлена тим, що метонімія може слугувати когнітивною основою для 

створення метафори [285]. Експресивна функція представлена 

інтенсифікувальною, що полягає в акцентуації якостей описуваного об‟єкта 



 68 

релевантних у зображуваній ситуації твору, та ідентифікувальною, що 

ґрунтується на виокремленні предмета мовлення зі сфери спостереження 

[162]. Текстоорганізуюча функція полягає у тому, що композиційна 

структура твору вибудовується за метонімічною моделлю, наприклад, 

ЧАСТИНА замість ЦІЛОГО, коли в оповіданні може зображуватися день із 

життя героя на позначення його усього життя [162].  

Встановлено, що власне дискурсивними функціями художньої 

метонімії є тематизуюча і символотвірна функції. Дослідниця визначає їх як 

дискурсивні, так як вони корелюють із вертикальним контекстом і 

когнітивними особливостями ідиостилю письменника. У такому випадку 

тематизуюча функція художньої метонімії полягає в акцентуації ключових 

концептів, які складають індивідуально-авторську картину світу. Наприклад, 

простежено, що у творчості В. Вульф ключові концепти ЖИТТЯ і СМЕРТЬ 

співвідносяться з водою та предметами матеріального світу відповідно [162]. 

Символотвірна функція реалізується, якщо метонімія чи метонімічна деталь 

неодноразово вживається в одному або декількох творах, її використання 

зумовлене додатковим вертикальним контекстом, наприклад, особистим 

досвідом автора, про який відомо з його біографії, а також якщо метонімія 

взаємодіє з іншими тропами чи фігурами у мікро- та макроконтекстах [162] і 

навіть утворює політроп [4]. 

О. В. Анашкіна [4] наголошує на властивості метонімії художньої 

прози відображати реалії і культурні концепти, містити культурні конотації, 

тому можна говорити також про функцію культурної ідентифікації у 

художньому дискурсі, що розширює можливості інтерпретації твору. 

Важливо, що протягом останніх десяти років дослідження метонімії в 

дискурсі проводяться у соціолінгвістичному ракурсі, що передбачає аналіз 

учасників спілкування як представників тієї чи іншої соціальної групи та 

аналіз обставин у широкому соціокультурному контексті [79]. Тому новий 

напрям дослідження метонімії в дискурсі полягає у вивченні ролі 

метонімічно вмотивованої специфічної лексики у дискурсивних спільнотах 
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(англ. discourse communities) [262, с. 85–90]. Виявлено, що метонімія здатна 

виконувати функцію ідентифікації дискурсивної спільноти шляхом 

створення сленгу або жаргону в межах групи людей, об‟єднаних певною 

сферою діяльності. Наприклад, лікарі й медсестри часто метонімічно 

вживають слово bed „ліжко‟ на позначення медперсоналу й обладнання, 

необхідного для облаштування лікарняного ліжка, тому коли вони кажуть, 

що there are not enough beds „недостатньо ліжок‟, то мають на увазі, що у них 

недостатньо ресурсів для облаштування лікарняних місць. Журналісти іноді 

неправильно інтерпретують цю метонімію (можливо, навмисне), і відповідно 

можуть запитати: why can‟t they simply buy more beds? „чому лікарня просто 

не закупить більше ліжок?‟ [262, с. 85–90]. Як бачимо, така специфічна 

метонімічна лексика може бути незрозумілою тим, хто не належить до 

конкретної дискурсивної спільноти. 

Подібні праці демонструють, що активне використання метонімій 

притаманне усним типам дискурсу, які включать ситуації швидкої 

комунікації, наприклад, спортивні події (метонімічна лексика у вигуках 

вболівальників, настановах тренера), активна взаємодія людей (у дитячих 

садочках, вищих навчальних закладах). Метонімія поширена і серед членів 

релігійних спільнот, оскільки задіяна у створенні укорінених систем 

релігійних переконань. Дискурс представників консервативних релігійних 

поглядів сповнений лексики на позначення окремих осіб і спільнот шляхом 

називання лише одного аспекту їхньої поведінки чи статусу, наприклад, 

sinners „грішники‟, adulterers „перелюбники‟, non-believers „невіруючі‟, true 

believers „істинно віруючі‟, disciples of Satan „учні сатани‟, followers of Christ 

„послідовники Христа‟, souls „люди‟ (букв. „душі‟). Ця лексика розглядається 

як метонімічна, оскільки у ній задіяно перенесення ХАРАКТЕРНА РИСА замість 

ЛЮДИНА. Такі метонімії неминуче призводять до того, що цілком неоднорідні 

групи людей класифікують спрощено і стереотипно, а це може підсилювати 

напругу між різними релігійними течіями. Відповідно, метонімія здатна 

впливати на стосунки між членами дискурсивних спільнот. 
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Таким чином, сьогодні вивчення дискурсивного аспекту метонімії, з 

одного боку, активно відбувається на матеріалі художніх творів, які 

традиційно протиставлялися дискурсу як ситуаціям виключно усного 

спілкування, та, з іншого боку, метонімія вивчається в умовах реального 

ситуативного усного протікання дискурсу. І це має позитивні результати, 

адже вражаюча «дистанція» між контекстами дослідження метонімії яскраво 

демонструє зумовленість функціонування метонімічних виразів типом 

дискурсу. Дискурсивні розвідки соціолінгвістичного спрямування виявили, 

як завдяки когнітивній операції висвітлення метонімія може підсилювати 

напругу між різними соціальними й ідеологічними групами і, відповідно, 

виконувати функцію регуляції стосунків у дискурсивних спільнотах [262, 

с. 85–90]. У художньому дискурсі ця ж властивість метонімії слугує для 

виконання експресивної функції, що проявляється шляхом інтенсифікації 

певної властивості об‟єкта або активізації тієї риси персонажа, що є істотною 

у зображуваній ситуації [162, c. 11–12].  

Тож, метонімія як феномен дискурсу вже отримала своє визначення, 

типологію і ряд функцій, виявлених у художніх творах і текстах масово-

інформаційного дискурсу; при цьому неминуче виникає проблема 

відокремлення власне дискурсивних функцій від текстових, що пояснюється 

наявністю спільних для дискурсу і тексту, що йому належить, категорій. Так, 

доведено, що метонімія є складовою когезії і когерентності тексту, що 

полягає у забезпеченні граматичної та лексичної зв‟язності і смислової 

цілісності тексту як структури, в той час як дискурсивна когезія і 

когерентність означають зв‟язок із контекстом породження дискурсу та 

іншими текстами цього самого дискурсу. 
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Висновки до першого розділу 

 

1. Формування поняття «троп» в античній риториці створило 

підґрунтя для подальшого вивчення одиниць мови з переносним значенням. 

Тривалий час (VII–I ст. до н. е.) метонімію і синекдоху не відокремлювали 

від метафори. Визнання метонімії як окремого тропу у І ст. н.е. дозволило 

римським риторам сформулювати її дефініцію, непрямо описати таку 

визначальну характеристику метонімії як суміжність, розробити 

класифікацію типів відношень, за якими відбувається метонімічне 

перенесення, і виявити риторичні ефекти тропу. Філософи і богослови 

Середньовіччя заперечували здобутки античної риторики, проте вбачали 

когнітивну природу метонімії як типу мислення. Попри ігнорування тропів в 

епоху Просвітництва, вчені все ж висловили ідею кореляції метонімії і 

способу світовідчуття на ранніх стадіях розвитку людства, що загалом 

відповідає сучасній теорії «втіленого розуміння» (англ. embodied thinking). 

2. Метонімія і метафора визнані семіотичними універсаліями, тому 

слугують когнітивним підґрунтям мистецьких напрямів, несловесних видів 

мистецтва, мовленнєвої поведінки людини, системи тропеїчної номінації. 

Досі лишається актуальною проблема розмежування метонімії і метафори. 

Метонімія – одна з головних фігур заміщення, так само як і метафора, проте 

незвична денотація у метонімії ґрунтується на асоціації за суміжністю, у 

метафорі – на асоціації за подібністю. Виявлено закономірність використання 

метонімії у синтаксичній позиції суб‟єкта й інших референтних членів 

речення, у той час як метафора частіше функціонує як предикат. Загалом 

метонімію співвідносять з синтагматичними відношеннями у мові, метафору 

– з парадигматичними.  

3. У термінах когнітивної лінгвістики метонімію витлумачують як 

механізм мислення, при якому одна концептуальна сутність відкриває 

ментальний доступ до іншої концептуальної сутності в межах спільної 

системи знань. Такою системою знань можуть бути фрейми, ідеалізовані 
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когнітивні моделі і концептосфери, що, відповідно, визначає три підходи до 

аналізу метонімії. Перший підхід дозволяє розглядати метонімію в межах 

«статичних» фреймів і «динамічних» сценаріїв. Другий підхід сприяв 

розробленню детальної класифікації метонімічних перенесень у межах 

різних ідеалізованих когнітивних моделей, встановленню когнітивних 

принципів вибору корелята метонімічної концептуалізації. Дотримуючись 

третього підходу, в межах однієї та двох концептосфер, лінгвісти-

когнітивісти описали визначальні для метонімії когнітивні операції 

пов‟язування, висвітлення другорядної підсфери концептосфери референта, 

висунення концептосфери корелята й одночасне затемнення концептосфери 

референта, а також розширення або звуження концептуального матеріалу. 

4. Розгляд метонімії у термінах концептосфер уможливив розробку 

параметрів розмежування метафори і метонімії, які протягом останнього 

десятиліття було переглянуто і доповнено. Метафорична проекція 

відбувається між окремими концептосферами згідно усвідомленої таксономії 

концептосфер, у метонімії проекція здійснюється в межах тієї самої 

концептосфери або між концептосферою і підсферою, пов‟язаних 

прагматичною функцією. При цьому концептосфера розуміється як 

структура фонових знань, у контексті якої осмислюється концепт. Для 

метафори визначальним є симетричне мапування, у метонімії операцію 

асиметричної проекції однієї концептосфери на іншу визначають як 

пов‟язування. Для метонімії визначальною когнітивною операцією є 

висвітлення, у метафорі подібне явище називають частковим, у деяких 

випадках, одиничним мапуванням. 

5. Слова і словосполучення, які одночасно ґрунтуються на 

метонімічній і метафоричній проекціях, отримали назву «метафтонімія». 

Найперша класифікація метафтонімій за способом їх формування, 

розроблена Л. Гуссенсом, уточнюється наступними дослідженнями, зокрема, 

Р. Устарханов фактично деталізує типи кумулятивної метафтонімії за 

ступенем блокування метафоричного / метонімічного компонента значення, 
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додаючи такі типи як пропорційна і багатоплощинна метафтонімія, у той час 

як Р. Мендоcа конкретизує типи інтегративної метафтонімії. 

6. Метонімію розглядають також у світлі теорії концептуальної 

інтеграції. З одного боку, значення метонімії формується в результаті 

поєднання компонентів увідних ментальних просторів. З іншого боку, 

метонімія забезпечує досягнення таких цілей концептуальної інтеграції як 

компресія і підсилення зв‟язків між компонентами увідних просторів, при їх 

проекції до простору бленду, а також інтеграція багатьох компонентів в один 

образ. 

7. Дискурсивна метонімія реалізує своє значення лише у певному 

тексті відповідного дискурсу, яке втрачає свою релевантність за його 

межами. Класифікації дискурсивної метонімії розроблено за структурним 

принципом тропу, характером його нереференційної природи, способом і 

близькістю розташування у тексті із врахуванням концептуальних 

властивостей метонімії. Згідно останнього принципу розрізняють 

«метонімічний ланцюг», «поширену метонімію», «метонімічний кластер». 

8. Характер дискурсивної реалізації метонімії залежить від типу 

дискурсу, у якому вона використовується. У масмедійних текстах метонімія 

виконує функцію забезпечення когезії дискурсу і функцію впливу на 

громадську думку. У художньому дискурсі виокремлюють метафоротвірну, 

експресивну, текстоорганізуючу, тематизуючу, символотвірну і функцію 

культурної ідентифікації.  

Основні положення та висновки першого розділу відбито в одноосібній 

публікації дисертантки [82]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОНІМІЇ 

В СУЧАСНІЙ БРИТАНСЬКІЙ КІНОКРИТИЦІ 

 

2.1 Лінгвістичні і корпусні методи ідентифікації метонімії в тексті 

 

У ході дослідження метонімії у текстах британської кінокритики 

застосовано лінгвістичні методи компонентного аналізу, дистрибутивного 

аналізу, контекстологічного аналізу. 

Компонентний аналіз уперше запропонували американські вчені-

етнолінгвісти У. Гудинаф і Ф. Лаусбері у 50-ті рр. ХХ ст. для аналізу значень 

слів мов американських індійців на позначення родинної спорідненості, 

рослин, тварин, кольорів. Сьогодні компонентний аналіз широко 

використовується у семасіології для аналізу парадигматичних відношень, 

вдало поєднується з дискурсивними методами [313, с. 18]. Метод полягає у 

розщепленні значення слова на складники. Ці компоненти значення 

мовознавці називають по-різному: семантична ознака (Ф. Лаусбері), алосема 

(У. Гудинаф), сема (А. Греймас), семантичний компонент (Дж. Лайоз), 

семантичний маркер (Дж. Кац-Дж.Фодор), семантичний множник 

(Ю. Караулов, Ю. Апресян), семантичний примітив (А. Вежбицька), 

диференційна ознака (І. Арнольд), компонент значення (Н. Г. Долгіх) (цит. 

за: Н. А. Рудь [147]). Найуживанішим є термін «сема» на позначення 

мінімальної, неподільної складової лексеми [313].  

Методика компонентного аналізу представлена кількома підходами. 

Перший, найбільш ранній, полягає у співставленні мінімальних пар слів за 

певною ознакою. Принцип запозичено із фонології, а саме бінарних опозицій 

М. Трубецького [163], однак його можна застосувати лише до певних груп 

лексем. Другий підхід, який теоретично обґрунтували Ю. Апресян [10], 

Ю. Караулов [80], І. Арнольд [12], А. Уфімцева [169], ґрунтується на аналізі 

словникової дефініції як джерела компонентів значення слова. Метод 



 75 

використовується при укладанні тлумачних словників і тезаурусів. Сучасний 

підхід до застосування компонентного аналізу передбачає його поєднання з 

дистрибутивно-статистичним [151]. В основі такого підходу знаходиться 

твердження, що семний склад слова залежить також від його синтаксичних 

характеристик, сполучуваностей, що слугують синтагматичними 

експонентами / показниками сем; водночас важливість сем визначається 

частотою вживання слів, що сполучаються з досліджуваною лексичною 

одиницею і слугують експлікантами певних сем [112, с. 97–98; 147, с. 94]. 

Дистрибутивний аналіз сформувався у руслі структуралістського 

мовознавчого напряму у 20-50-х рр. ХХ ст. [151; 313; 95] і спрямований на 

виявлення ознак певної одиниці мови на підставі вивчення її дистрибуції, або 

оточення, представленого одиницями того самого рівня (фонем, морфем, слів 

тощо). Спершу дистрибутивний аналіз застосовували у дослідженнях фонем, 

потім методику запозичили для вивчення морфем, а згодом і слів, що 

допомагало з‟ясувати значення багатозначних слів [151, с. 109]. Методика 

дистрибутивного аналізу передбачає використання умовних позначень на 

кшталт V tr – перехідне дієслово, V intr – неперехідне дієслово, A – 

прикметник, з яких складаються дистрибутивні формули [151]. Методика 

продуктивно використовується у стилістиці [36], лексикографії [313], 

семасіології, при створенні моделей автоматичної обробки природної мови 

[151]. Зокрема, послуговуючись операціями дистрибутивного аналізу, 

І. А. Мельчук та А. К. Жолковський уклали «Тлумачно-комбінаторний 

словник сучасної російської мови», унікальність якого полягає у тому, що 

словникова стаття містить не тільки тлумачення слова, а й «модель 

управління» (відомості про семантичні і синтаксичні актанти слова та 

способи їх морфологічного і синтаксичного вираження) та опис «лексичних 

функцій» (нестандартних сполучуваностей) [151; 122]. 

Дистрибутивний принцип частково послугував підґрунтям іншої 

методики – контекстологічного аналізу, що полягає у розгляді слова 

нерозривно від його найближчого оточення [151]. Обсяг контекстологічного 
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аналізу залежить від того, що саме розуміється під словом «контекст». 

Н. Н. Амосова [3, с. 28] пропонує, що «контекст – це поєднання слова, яке 

семантично реалізується (ядра), з вказівним мінімумом». Під вказівним 

мінімумом розуміється мінімальна кількість слів, необхідна для однозначної 

інтерпретації значення аналізованого слова. Спочатку у застосуванні 

методики контекстологічного аналізу послуговувалися вузьким 

тлумаченням контексту і, як правило, речення розглядали як контекст, 

достатній для реалізації семантики слова [151]. Наразі розроблено декілька 

класифікацій контексту. Так, розрізняють мінімальний (словосполучення), 

розгорнутий (речення), розширений (абзаци, надфразові єдності), 

максимальний (увесь текст) і надконтекст (творчість автора) [310, с. 164].  

У західно-європейській лінгвістиці у руслі соціо-когнітивного підходу 

розрізняють мікро- та макро контекст [213]. Мікроконтекст – безпосередньо 

текст або фрагмент тексту мовлення, макроконтекст – соціальна, історична, 

політична ситуація, у якій цей текст функціонує.  

При вивченні фразеологізмів Н. Н. Амосова [3] виокремила два основні 

види контексту – змінний і постійний. Змінний контекст може бути широким 

(мовленнєва ситуація) та вузьким (речення), лексичним і синтаксичним [3, 

с. 56]. Постійний контекст представлений узуально-обмеженими 

словосполученнями на кшталт pay a visit (або a call) `завітати`, pay attention 

(або heed) `звернути увагу` та власне ідіомами. З часом такий підхід почали 

використовувати для аналізу семантики слів; головні положення такого 

підходу: 1) значення мовного знака можна поділити на дискретні компоненти 

– лексико-семантичні варіанти, які виявляються завдяки лексичній, 

граматичній, комбінованій сполучуваності; 2) у мовленні реалізується лише 

одне значення слова; 3) контекстуальні індикатори допомагають реципієнту 

повідомлення зрозуміти значення слова і смисл тексту; 4) система мови 

лишається незмінною [3, с. 47]. Друге припущення наразі спростоване, адже 

виявлено «мерехтливе» значення, коли у художньому тексті слово реалізує 
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два і більше значень [151], наявністю дискурсивної метонімії, що 

характеризується багатоплановістю значення [145]. 

Із розвитком контекстологічної методики науковці Лондонської школи 

запропонували терміни «колокація», близький до поняття сутнісних 

семантичних відношень В. Порцига та лексичних солідарностей Е. Косеріу, і 

«колігація» на позначення сукупності морфолого-синтаксичних умов 

уживання слова, що діагностують його полісемію [151, с. 110]. Зазначені 

терміни та формалізовані процедури контекстологічного аналізу запозичені 

у комп‟ютерну лінгвістику з метою автоматичної обробки текстів. 

О. В. Падучева [135, с. 233] вважає, що контекстологічний аналіз 

потрібен для розпізнавання прихованих комунікативних установок, інтенції 

автора та маніпулятивних прийомів. Це означає, що виконання 

контекстологічного аналізу передбачає виявлення імпліцитних смислів 

досліджуваної одиниці, зумовлених комунікативною ситуацією загалом.  

Інтенсивний розвиток комп‟ютерних технологій послугував поштовхом 

для становлення корпусної лінгвістики – галузі прикладного мовознавства, 

що займається побудовою, обробкою, зберіганням корпусів текстів і 

розробкою методів дослідження в них різних мовних явищ із залученням 

комп‟ютерного програмного забезпечення на різних етапах дослідження [73]. 

Корпус текстів – це значний за обсягом, представлений в електронному 

вигляді, масив мовних даних, створений для вирішення конкретних 

лінгвістичних завдань. Застосування спеціальних програм – конкордансерів – 

дало можливість за кілька секунд визначати частотність уживання певної 

лексичної одиниці, здійснити пошук контекстів її вживання, отримати 

інформацію про її лексичну та граматичну сполучуваність тощо [73, с. 8–9].  

Така співпраця лінгвістики та науки програмування взаємовигідна: з 

одного боку, корпусні методи забезпечують об‟єктивність результатів 

лінгвістичних розвідок і можливість опрацювати значно більший обсяг 

матеріалу, аніж це можна зробити шляхом безпосереднього перечитування 

текстів і вилучення необхідних мовних явищ, з іншого, – результати 
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мовознавчих досліджень допомагають удосконалити методи, зокрема, 

автоматизованого виявлення метонімії в тексті, що сприяє взаємодії людини 

та штучного інтелекту, а також підвищує якість машинного й 

автоматизованого перекладу.  

Виявлення та вилучення лексичних одиниць і навіть певних 

граматичних структур не є складним завданням для автоматизованого 

пошуку. Проте, коли справа стосується засобів вторинної номінації – 

метафори та метонімії, процедура ідентифікації значно ускладнюється [293, 

с. 2]. Перші способи автоматизованого виявлення метонімії у тексті 

ґрунтуються на ідентифікації відхилень від обраних обмежень на 

синтагматичне поєднання лексичних одиниць (англ. selectional restriction 

violations) [219, с. 53]. Наприклад, відомо, що деякі дієслова вживаються у 

словниковому значенні лише з певними іменниками, як от дієслово read 

„читати‟, як правило, використовується з іменниками book „книгa‟, 

newspapers „газети‟, magazine „журнал‟; якщо комп‟ютер ідентифікує 

відхилення від заданого сполучення, як от у реченні I stayed there all summer 

reading Shakespeare „Я там усе літо читав Шекспіра‟, оскільки Shakespeare не 

є друкованим текстом для читання, відповідно, синтагматична зміна 

зумовлена метонімією, що набуває у цьому реченні значення „plays written by 

Shakespeare‟ [262, c. 138]. Серед недоліків такого методу виокремлюють той 

факт, що метонімія виникає не лише там, де є синтагматичне відхилення, 

зокрема у реченні I don‟t really like Shakespeare, де дієслово like може 

поєднуватися як із найменуваннями істот, так і неістот, проте саме у цьому 

фрагменті вжито метонімію АВТОР замість ТВОРІВ АВТОРА [264].  

Надійними та перевіреними вважаються методи автоматизованого 

пошуку метонімій у неанотованих корпусах текстів, основними з яких є 

пошук за концептосферою корелята або концептосферою референта 

метонімії [293]. У мовленні метонімія виражається лексичною одиницею, що 

репрезентує концептосферу корелята (англ. source domain), тому перший 

метод полягає у пошуку окремих лексичних одиниць або цілих списків 
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таких, що належать до семантичного поля, яке слугує «джерелом» для 

позначення певного референта. Такий підхід вимагає знань про метонімічні 

моделі, за якими здійснюється концептуалізація тих чи інших явищ [293, 

с. 2]. Другий метод – пошук за концептосферою референта (англ. target 

domaіn) – знадобиться для розвідок способів концептуалізації певних понять 

та явищ; у такому разі необхідно проводити пошук у корпусі текстів однієї 

тематики [293, с. 3].  

Більш новий підхід ґрунтується на ідентифікації метонімії у корпусах 

текстів із розгорнутими анотаціями та коментарями. Наразі такі методи 

опрацьовані здебільшого теоретично, аніж практично. Серед небагатьох 

практичних розробок цього методу є, зокрема, праця К. Маркерт і М. Ніссім 

[265]. Учені розробили й описали схему створення анотації у комп‟ютерній 

програмі із урахуванням лінгвістичних характеристик метонімії. 

Дослідникам удалося анотувати 4 000 випадків уживання власних назв 

локацій та організацій, вилучених із Британського національного корпусу 

текстів. Згідно результатів цього дослідження 20 % назв країн та 30 % назв 

організацій вживаються метонімічно [265, с. 2].  

Випробувано інші додаткові прийоми більш повної ідентифікації 

метонімії у корпусі текстів, а саме: 1) визначення слів і фраз, які слугують 

сигналами, що далі у тексті вжито метонімію; 2) пошук слів, що змінюють у 

контексті свою частиномовну приналежність, віддієслівних іменників і слів 

із незначними відмінностями у написанні; 3) врахування знань про типи 

метонімічних перенесень більш уживаних у тих чи інших дискурсах і 

регістрах [262, с. 145–146].  

Корпусні процедури ідентифікації метонімії у тексті потребують  

подальшої розробки і вдосконалення, адже наразі методика не враховує 

метонімій, які рідко використовуються, а також у фокусі уваги програм 

знаходяться здебільшого іменники, проте метонімічними можуть бути також 

прикметники і дієслова [262, с. 138–139]. Крім того, ідентифікація 

метонімічних речень і пропозиційної метонімії теж не передбачена 

програмами автоматизованого пошуку. 
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2.2 Процедури конструювання метонімічних концептуальних 

моделей 

 

Когнітивний підхід до вивчення метонімії передбачає існування цього 

явища на концептуальному рівні, тобто у мисленнєвих операціях людини. 

Проте концептуальні характеристики метонімії не подаються прямо у мовній 

формі, їх необхідно реконструювати з опорою на лексику. З цією метою 

звертаються до методики реконструкції концептуальних тропів [27; 32; 48; 

49; 130; 143; 162; 142; 256; 190; 190; 252]. 

Зокрема, Ж. Літлмор [262] переосмислила процедуру реконструкції 

концептуальної метафори, описану Ж. Стіном [292], пропонуючи наступні 

чотири кроки для аналізу метонімії: 1) ідентифікація метонімічних виразів у 

тексті, 2) відтворення розгорнутої нескомпресованої пропозиції, 

3) визначення концептосфери метонімії, 4) встановлення характеру 

відношень корелята і референта в межах визначеної концептосфери [262, 

с. 127]. Принагідно зазначити, що лінгвісти-когнітивісти проводять чітку 

межу між поняттям метонімічного мовного виразу (так само як і 

метафоричного) та поняттям концептуальної метонімії. Перше поняття 

позначає специфічну реалізацію концептуальної метонімії, друге – 

узагальнену модель, під яку можна підвести ряд конкретних метонімічних 

мовних виразів [252, с. 4]. 

У дослідженнях із когнітивної поетики пропонується алгоритм 

дослідницьких процедур, що не лише пояснює принцип реконструкції 

моделей вищого порядку, а й описує подальші можливі операції із образним 

мовним виразом, передусім із метафорою [130; 131; 143; 32; 142]. Методика 

складається з таких етапів:  

- визначення змісту концептосфери референта, тобто необхідно з‟ясувати, 

що описується; 

- виведення складників концептосфери корелята, тобто потрібно зрозуміти 

крізь призму чого описується референт; 
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- встановлення характеру когнітивної операції мапування, для чого 

необхідно визначити, що висвітлено при описі; 

- окреслення діапазону (англ. range) концептуального тропу, тобто потрібно 

зібрати різні кореляти, що використовуються для означення того самого 

референта; 

- окреслення обсягу (англ. scope) концептуального тропу, для чого 

необхідно простежити, які референти позначено за допомогою одного 

корелята; 

- проведення відповідних підрахунків і визначення образних пріоритетів; 

- встановлення зв‟язків між концептуальними тропами через семантику 

їхніх складників і відповідних асоціацій. 

Зокрема, дотримуючись описаного алгоритму, О. О. Приходченко 

з‟ясувала, що у готичній картині світу концепт ЖИТТЯ осмислюється за 

допомогою концептосфер ЛЮДИНА, СВІТЛО, ЗВУЧАННЯ, позаяк концепт СМЕРТЬ 

корелює з концептосферами НАДПРИРОДНА ІСТОТА, РІЧ, ТЕМРЯВА, ТИША [142].  

Методика актуальна й при аналізі метонімії. Зокрема, визначення діапазону 

(англ. range) корелятів для одного референта метонімії та метафтонімії є 

необхідним етапом моделювання індивідуально-авторської картини світу, 

адже це надає змогу виявити об‟єктивовані метонімічними корелятами 

концепти, що, своєю чергою, акцентують ключові концепти у творчості 

певного письменника і, відповідно, тематично стратифікують його 

індивідуально-авторську картину світу [130; 49; 162]. Наприклад, виконуючи 

зазначену процедуру, І. А. Трубенко простежила, що у творчості В. Вульф 

ключові концепти ЖИТТЯ і СМЕРТЬ корелюють із водою та предметами 

матеріального світу відповідно [162, c. 13].  

З іншого боку, за допомогою дослідницької процедури визначення 

діапазону (англ. range) корелятів О. В. Анашкіна [4] з‟ясовує, як деякі 

константи британської культури репрезентуються у метонімії. Знаючи 

перелік ключових культурних концептів Великої Британії (такі як PRIVACY, 

GENTLEMAN, MONARCHY та ін.), вчена, з опорою на контекст, ідентифікує з 



 82 

набору метонімій англомовного художнього дискурсу, ті, які відсилають до 

вже згаданих культурних домінант. Важливо, що ідентифікація потрібних 

метонімій відбувається за принципом «ключових слів», запропонованого 

А. Вежбицькою [44]. Ключові слова мають особливе значення для певної 

культури, характеризуються загальновживаністю, приналежністю до певної 

семантичної сфери, слугують центром фразеологічних гнізд, часто 

трапляються у приказках, афоризмах, назвах книг. Саме ключові слова 

асоціюються з культурою певного народу і таким чином втілюють 

специфічні культурні константи [4, с. 147–157]. Окрім цього, дослідниця 

вдається до концептуального аналізу, процедуру його виконання 

проілюструємо на прикладі зі згаданого дослідження: 

...she [Sally] implored him, half laughing of course, to carry off Clarissa, to 

save her from the Hughs and the Dalloways and all the other "perfect gentlemen" 

who would "stifle her soul, [..]" (V. Woolf. “Mrs. Dalloway”, p. 97). 

У наведеному фрагменті культурна домінанта gentleman об‟єктивується 

за допомогою метонімії the Hughs and the Dalloways – імена персонажів у 

множині з означеним артиклем на позначення цілого класу людей. 

Дослідниця починає концептуальний аналіз, відштовхуючись від знання, що, 

за Ю. С. Степановим [155, c. 44], культурний концепт складається з трьох 

компонентів, а саме: 

1) головна ознака, актуальна для носіїв мови; 

2) додаткові, неактуальні, «історичні» ознаки; 

3) внутрішня форма, що не усвідомлюється, проте зберігається у 

словесній формі.   

Вивчаючи контекст застосованої у художньому тексті метонімії, 

словникові значення та етимологію слова, яке номінує концепт GENTLEMAN, 

О. В. Анашкіна [4] визначила, що за допомогою метонімії передусім 

висвітлено етимологічний компонент концепту GENTLEMAN – «людина, яка 

належить до певного кола, дотримується його норм і правил», а також 

додаткові ознаки «дворянин, людина знатного роду», і в результаті 
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актуалізується уявлення про певний спосіб життя, що підкріплюється 

подальшим контекстом. Це створює грунт для інтерпретації негативного 

ставлення героїні до «ідеальних джентельменів», адже вони чітко 

дотримуються правил і традицій свого соціального кола, а будь-які прояви 

поведінки, поглядів, манер, що виходять за межі встановлених норм не 

схвалюються і навіть засуджуються, тому усе творче і вільне, що притаманне 

головній героїні, буде пригнічене, і вона перетвориться на «ідеальну 

дружину» «ідеального джентельмена». Таким чином, розкриття національно-

специфічного змісту концепту, репрезентованого шляхом метонімії, 

допомагає повніше зрозуміти авторський задум. 

А. Барселона [190] пропонує дещо іншу методику опису метафоро-

метонімічної структури текстового фрагменту в термінах когнітивної теорії 

метафори і метонімії. Методика складається з двох етапів: 1) ідентифікація 

(під)сфери корелята і (під)сфери референта метонімії, 2) детальна 

характеристика когнітивної операції мапування однієї сутності (корелята) на 

іншу (референт). Другий крок, своєю чергою, охоплює ряд дій, а саме: 

а) аналіз речень із лексикографічних джерел, у контексті яких подано 

метонімічні вирази, в яких реалізується досліджувана метонімічна модель, 

б) пошук аналогічних прикладів у мовленні, в) реконструкція 

концептуальних метонімічних моделей на ґрунті конкретних метонімічних 

перенесень, г) опис таких особливостей функціонування метонімії, як 

наявність у межах досліджуваної метонімії вторинних метонімічних 

перенесень і навіть метафоричних перенесень, якщо таке явище має місце 

[190, с. 247].  

А. Барселона [190] зазначає, що деякі кроки можна не виконувати, 

зокрема, якщо метонімія чи метафора добре відома й має детальне 

висвітлення у лінгвістичній літературі, тоді немає необхідності визначати 

концептосфери корелята і референта, а також шукати додаткові зафіксовані 

приклади аналогічного вживання метонімії у словниках. Таким чином, уся 

процедура опису метонімічного мапування зводиться до визначення 
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загальних, концептуальних метонімічних моделей та особливостей 

мапування, а також її взаємодії з метафорою у певному контексті [190, 

с. 270].  

Застосування запропонованої методики унеможливлює довільну 

інтерпретацію метонімічних виразів, оскільки ґрунтується суто на уже 

отриманих даних про метонімічну (і метафоричну) систему англійської мови 

[190, с. 272], що, з одного боку, є гарантією максимальної чіткості й 

об‟єктивності розуміння образної лексики, та, з іншого боку, обмежує 

дослідження вже відомими метонімічними перенесеннями, тобто не 

передбачає реконструкцію нових метонімічних моделей. 

 

2.3 Методологічний інструментарій конструювання блендів як 

моделей концептуальної інтеграції 

 

Дослідники [252, c. 282; 195; 262; 31; 148; 52; 127; 45] погоджуються, 

що використання багатопросторової моделі концептуальної інтеграції 

Ж. Фоконьє [222; 224] і М. Тернера [300] дозволяє більш систематизовано 

описувати складні концептуальні явища. 

Дослідники звертаються до інструментарію теорії блендінгу, коли 

потрібно проаналізувати оказіональні приклади концептуальної інтеграції, 

що формуються у процесі розгортання дискурсу або ad hoc, у той час як 

методика аналізу в термінах теорії концептуальної метафори дозволяє 

встановлювати постійні зв‟язки між віддаленими ментальними просторами 

[238]. Більш того, за допомогою багатопросторової моделі теорії блендінгу 

можна вивести емерджентну структуру в інтегрованому просторі, що, як 

правило, містить нові елементи, відсутні у вхідних ментальних просторах. Це 

ж неможливо здійснити, застосовуючи теорію концептуальної метафори, 

головною процедурою якої є встановлення відповідностей і проекцій між 

елементами концептосфери мети і концептосфери джерела [238]. 
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Тож, Ж. Фоконьє і М. Тернер зауважують, що концептуальна інтеграція 

– це не просто накладення двох концептуальних просторів, а створення 

нового ментального простору – бленду – шляхом компонування 

інформаційних ділянок із вхідних ментальних просторів із застосуванням 

певних когнітивних операцій. Вчені виокремлюють чотири такі операції: 

1) поєднання (англ. composition) 2) доповнення (англ. completion) 

3) нарощування (англ. elaboration) і 4) компресія (англ. compression) [222]. 

Розглянемо зазначені операції детальніше. 

Операція поєднання полягає у композиції елементів вхідних просторів 

у пари або навіть їх злитті (англ. fusion) у просторі бленду. Як правило, 

зливаються час, місце, і навпаки відповідні елементи, які є актантами, 

частіше усього не зливаються (наприклад, у блендах «Кант і сучасний 

філософ», «два монахи», див Додаток …) [222, с. 35]. Однак, можна сказати, 

що метонімія дозволяє поєднати в один компонент актант та інший 

компонент із того самого вхідного простору, який знаходиться з актантом у 

метонімічному зв‟язку (друкарський прес як інструмент замість медіамагната 

на карикатурі) (своя думка). Операція доповнення ґрунтується на 

використанні фонових знань із метою розвитку ситуації, створеної в 

інтегрованому просторі. Операція нарощування залучає механізм 

ментальної симуляції ситуації інтегрованого простору для розширення 

інтегрованої структури бленду і здійснюється за рахунок як звичних, так і 

нових логічних принципів. Операція компресії – це поєднання у просторі 

бленду елементів, що не є метафоричними відповідниками ввідних просторів 

(англ. non-counterparts) [222, с. 37]. Часто компресія полягає у трансформації 

ключових зв‟язків між компонентами у метонімічний зв‟язок «частина – 

ціле».  

Вчені виокремлюють такі ключові зв‟язки: Зміна, Сутність, Час, 

Простір, Причина – наслідок, Частина – ціле, Репрезентація, Роль, Аналогія, 

Дисаналогія, Властивість, Подібність, Категорія, Намір та Унікальність [223, 

с. 92–102; 222; 238]. Як бачимо, деякі з перерахованих відповідностей 
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притаманні метафорі, а саме аналогія та подібність; конвенційні та 

оказіональні концептуальні метафори можуть слугувати підставою 

встановлення відповідностей між елементами. Причина – наслідок, Частина – 

ціле – метонімічний тип зв‟язку. 

Етапи побудови інтеграційної мережі [321; 207; 148; 52]: 

1) моделювання родового простору, що має максимально абстрактну 

структуру і задає структуру увідним ментальним просторам; 2) підстановка 

відповідних структурі родового простору елементів у вхідних просторах; 

3) вибіркова проекція елементів із вхідних просторів у простір бленду; 

4) інтеграція спроектованих елементів у вхідному просторі; 5) виведення 

емерджентної структури із використанням когнітивних операцій композиції, 

завершення, нарощування та компресії. 

Аналізуючи метонімію, лінгвісти-когнітивісти говорять про ключову 

для метонімії когнітивну операцію висвітлення (англ. highlighting), інші 

говорять про заміну (англ. substitution formal operation) [270, с. 169], але при 

цьому єдині у твердженні, що концептосфера корелята і концептосфера 

референта разом формують значення метонімії, що за своєю суттю є 

концептуальною інтеграцією. При формуванні значення метонімії концепт 

корелята метонімії не лише позначає певний концепт референта, а й 

поєднується з ним, внаслідок чого виникає нове емерджентне значення в 

інтегрованому просторі метонімічної концептуальної мережі [188]. 

Наприклад, у реченні The shoes were neatly tied слово shoes вжито замість 

laces за метонімічною концептуальною моделлю ЦІЛЕ ЗАМІСТЬ ЧАСТИНИ. 

Проте значення пропозиції складніше, аніж просто The laces were neatly tied, 

коли заміняємо слово shoes „туфлі‟ на слово laces „шнурки‟ [286]. Утворене 

значення можливо проілюструвати шляхом побудови мережі концептуальної 

інтеграції, яку можна зобразити у такий спосіб (рис. 2.1): 
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Рис. 2.1 Метонімія як концептуальна інтеграція у виразі  

The shoes were neatly tied (G. Radden) 

Коли вхідний простір SHOES „ТУФЛІ‟ поєднується із вхідним простором 

NEATLY TIED LACES „АКУРАТНО ЗАВ‟ЯЗАНІ ШНУРКИ‟, в результаті з‟являється 

значення „туфлі в цілому мають охайний вигляд із акуратно зав‟язаними 

шнурками‟ [286]. 

Р. Мендоcа [270, с. 168] погоджується, що концептуальна інтеграція як 

ментальна операція має місце там, де значення формується із кількох 

концептів-джерел, та, услід за С. Пена [281], розрізняє два типи інтеграції – 

комбінацію (англ. combination) та збагачення (англ. enrichment). 

Перший тип інтеграції, комбінація, характеризується взаємодією 

цілком незалежних концептів, наприклад, у реченні The inability to get rid of 

this infirmity drove me into desperation відбувається взаємодія двох 

метафоричних схемних образів: ВМІСТИЛИЩЕ, що вербалізується за 

допомогою прийменника in, та слоту КІНЕЦЬ ШЛЯХУ схемного образу ШЛЯХ, 

що вербалізується за допомогою прийменника to. Обидва схемні образи 

«незалежні» один від одного.  

Тип інтеграції збагачення проілюстровано у прикладі Well, it just filled 

me up with doubt, де лексична одиниця fill „наповнювати‟ указує на залучення 

до конструювання смислу схемного образу ВМІСТИЛИЩЕ, а прийменник up – 

указує на вертикальний рух, схемний образ ШЛЯХ. Ці два концепти можуть 

природно взаємодіяти, адже з досвіду відомо, що заповнення певної ємності 

супроводжується рухом угору речовини, що її наповнює, це і є критерієм 

наповненості ємності [270, с. 166–167].  



 88 

Хоча дослідники вважають, що теорію концептуальної інтеграції важко 

довести, так само як і спростувати [235], проте такий значною мірою 

інтуїтивний інструмент аналізу надає змогу пояснити більш складні 

приклади метонімії [262]. Приміром, існують мовні вирази, оказіональні й 

оригінальні, які науковці довгий час не мали змоги обґрунтовано 

проаналізувати, пояснити механізм утворення їхнього складного значення – 

це іменнико-іменникові сполучення у якості складеного слова або ж 

словосполучення, в основі яких задіяно метафоричне, метонімічне або 

метафоро-метонімічне перенесення [195].  

Теорія концептуальної інтеграції надає той методологічний інструмент, 

який дозволяє дослідити природу утворення значень таких виразів. Р. Бенчес 

[195] проаналізувала ряд оригінальних іменнико-іменникових метонімічних 

сполучень, а саме сполучення з метонімічним модифікатором, сполучення з 

метонімічним означуваним, сполучення з одночасно метонімічним 

модифікатором і означуваним, сполучення, що як єдність становлять 

метонімію, сполучення з метонімічними відношеннями між модифікатором 

та означуваним. Кожен із зазначених типів сполучень описано за допомогою 

побудови моделей концептуальної інтеграції. Прикметно, що всі мережі є 

дводіапазонними (англ. double-scope). Це означає, що структура простору 

бленду формується з елементів, запозичених з обох увідних просторів, які 

входять до складу концептуальної мережі. Наприклад, значення виразу office 

park daddy утворюється завдяки інтеграції елементів ідеалізованої 

когнітивної моделі КОНТОРСЬКА ЗОНА і концептосфери ТАТКО. Дослідниця 

стверджує, що інтегрований простір запозичив з ідеалізованої когнітивної 

моделі КОНТОРСЬКА ЗОНА такі елементи, як «офісна робота», 

«високооплачувана робота», а з концептосфери ТАТКО – елементи «батько», 

«проживає з дітьми», «одружений з матір‟ю дітей». У просторі бленду 

зазначені компоненти поєднуються у такі композиції: «батько, що працює в 

офісі», «гарно заробляє та проживає з дітьми у спальному районі», 

«одружений з матір‟ю дітей» (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2 Дводіапазонний концептуальний бленд метонімічного виразу  

office-park daddy (R. Benczes) 

Крім того, дослідниця проаналізувала також метафоро-метонімічні 

іменнико-іменникові сполучення з різним поєднанням метафоричного й 

метонімічного компонентів. Метою дослідження було прослідкувати, у який 

спосіб проявляються метафоричні / метонімічні процеси або яке їх місце у 

структурі словосполучення / складеного слова, і зовсім не визначити 

послідовність їх залучення / активації у процесі формування перенесеного 

значення, оскільки вони діють синхронно. Застосовуючи методику побудови 

мережі концептуальної інтеграції, дослідниця визначає чотири різні 

продуктивні моделі формування оригінальних N+N сполучень, а саме: 

1) метафоричні семантичні відношення між компонентами сполучення та 

метонімічне означальне слово; 2) метафоричні семантичні відношення між 

компонентами сполучення та метонімічне означуване слово; 3) метонімічне 

означальне слово і метафоричне означуване; 4) метафоричне означальне 

слово і метонімічне означуване. 



 90 

Таким чином, методика побудови мережі концептуальної інтеграції є 

ефективним способом описати складні концептуальні явища, що лежать в 

основі нетривіальних одиниць мовлення, зокрема метафори, метонімії і 

метафтонімії. Застосування зазначеної методики передбачає знання 

обмежувальних принципів конструювання мережі концептуальної інтеграції, 

структури мережі й етапів її моделювання, розуміння ключових зв‟язків між 

відповідними елементами увіідних просторів, а також застосування операцій 

компонування елементів, спроектованих у простір бленду. Застосуванню 

методики для аналізу формування значення метонімії та метафтонімії сприяє 

той факт, що метафора і метонімія лежать в основі лінгвокогнітивних 

операцій та принципів формування блендів. 

 

2.4 Методи дискурсивного аналізу явища метонімії у британській 

кінокритиці 

 

Відправною точкою у дискурсивних розвідках метонімії вчені 

обирають такий підхід до поняття дискурсу, що розглядає його як складну 

комунікативну подію, яка охоплює не лише акт створення тексту, який його 

об‟єктивує, а й контекст його породження [214, с. 122–123; 96]. При цьому 

під контекстом формування текстів дослідники розуміють такі 

екстралінгвальні фактори, як фонові й енциклопедичні знання, ідейні 

погляди, цілі й установки мовця як автора тексту. Таким чином, за основу 

береться поняття «дискурс», яке є ширшим від поняття «текст». Однак, як 

зазначає О. С. Кубрякова [105, с. 11], дискурсивний аналіз у будь-якому 

потрактуванні передбачає аналіз текстів, тобто аналіз розширеного контексту 

є невід‟ємним етапом дискурсивних досліджень.  

Розглянемо методику застосування контекстно-рівневої моделі 

( Л.  Ф.  Присяжнюк [141],  О.  В.  Уарова [166]) по відношенню до метонімії з 

метою виявлення її художньої значущості у текстах прози англійського 

модернізму, що описує І. А. Трубенко [162]. Дослідниця аналізує контекстну 
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реалізацію художнього тропу в межах мікро-, макро- та мегаконтексту. При 

цьому мікроконтекст обмежується словосполученням або реченням і 

враховуються такі фактори, як  (1) сукупний ефект послідовного вживання 

декількох метонімій,  (2)  взаємодія метафори  й метонімії,  (3) ефект 

інтимізації, створений метонімією,  (4)   роль метoнімії у характеристиці 

персонажів шляхом акцентуaції їхніх важливих рис  або участь метонімії у 

передачі лейтмотиву і темaтичної лінії твору.                                                                                                                                                                  

В межах мaкроконтексту, який охоплює пoслідовність 

взаємoпов‟язаних спільнoю темaтичною лінією речень чи надфрaзoвих 

єднoстей, метонімія аналізується вже як елемент  сюжетно-композиційної 

системи твору. Для цього при розгляді зазначеного текстового фрагменту 

важливо враховувати  (1) повтор ключових в індивідуально-авторській 

картині світу слів,  (2) характер метонімічної конвергенції, тобто густоту 

метонімічних виразів, та  (3) природу метафоро-метонімічної інтеграції.                  

У ході аналізу метонімії на рівні мегаконтексту, що становить цілий 

художній твір, дослідниця послуговується терміном «вертикальний 

контекст», під яким розуміє позатекстову інформацію про час  та обставини 

написання твору, його при  належність  до певної літературної течії та  зв'язок 

із релігійними та філософськими ідеями, особливості особистісної психології 

автора тощо ( І. В.  Гюббенет [63]) . У результаті аналізу тропу на рівні всього 

твору виявлено, що метонімія вживається у сильних позиціях тексту, 

зокрема,  (1) заголовку, функціонує в якості  (2) художньої деталі, акцентує 

 (3) ключові характеристики персонажів, розкриває  (4) ідею художнього 

твору, набуває  (5) символічного значення.                                                                                                 

Отже, запозичення контекстно-рівневої моделі для аналізу метонімії як 

значущого елементу художнього дискурсу передбачає також виконання 

стилістичного аналізу, здійснення інтерпретації тексту, а також врахування 

позатекстових факторів написання твору. 

Метонімія як концептуальний феномен, аналогічно метафорі, здатен не 

лише об‟єктивуватися у мовленні, а й структурувати дійсність, тому сучасні 
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розвідки концептуальної метонімії також здійснюються у руслі критичного 

дискурс-аналізу. Такий підхід оперує поняттям дискурсу як процесу 

породження мовлення у певному соціокультурному контексті за умови 

діалогічних відношень між текстами [23]. Головними теоретиками цього 

напряму досліджень є Т. ван Дейк [212], Н. Ферклаф [217], Р. Водак [306; 47], 

Д. Мейчн і А. Мейр [263], у чиїх працях акцентовано такі основні положення 

зазначеного підходу: 1) прoцеси творення текстів і їх сприйняття змінюють 

соціум і культуру; 2) не тільки дискурс моделює соціальну реальність, а й 

соціальні практики творять дискурс; 3) фізичні об‟єкти набувають певного 

значення завдяки дискурсу; 4) суб‟єкт є децентрованим, його дискурсивні 

вияви визначає панівний дискурс, щo залежить від панівної ідеології влади; 

5) суб‟єкт здатний діяти креативнo й перетворювати соціальні практики та 

дискурси шляхом критичного перегляду установлених панівним дискурсом 

значень [151, с. 629]. 

Тойн ван Дейк [212] пропонує набір аналітичних категорій для опису 

дискурсу. Семантичні структури є найбільш ґрунтовними у цьому аспекті. До 

них належать: топіки, локальна зв‟язність, імпліцитність, обмовки, повнота і 

специфічність висловлювання та інші семантичні ходи і стратегії. Топіки 

можна визначити при складанні резюме повідомлення, як правило, вони 

забезпечують глобальну зв‟язність дискурсу і зустрічаються у заголовку, 

тематичних реченнях і заключній частині тексту. Топікальна інформація є 

найбільш важливою з точки зору адресата [97, с. 27]. 

Істотний інтерес у теорії критичного дискурс-аналізу становлять 

неконвенційні імплікатури, один із видів припущення (англ. assumption) у 

дискурсі, згідно Н. Ферклаф [217], які можна пояснити як непряму 

інформацію, що можна отримати шляхом виведення прагматичних або 

контекстуальних висновків [97, с. 15]. Імплікатури завжди пов‟язані з 

функціями мовлення [97, с. 23] і відіграють важливу роль у конструюванні 

соціополітичної реальності, оскільки у наступних виступах і текстах 

імплікатури сприймаються вже у якості пресупозицій (екзистенційних, 
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пропозиційних, оцінних). Цей механізм використовують політики, 

фокусуючись на пресупозиціях, із розрахунку, що аудиторія поділяє їхні 

погляди. При аналізі імплікацій потрібно шукати відповідь на питання: кому 

потрібно, щоб частина інформації лишалася прихованою? 

Зазначений підхід здебільшого спрямований на вивчення політичного 

дискурсу, проте лінгвісти Т. Каталано і Л. Воу [201; 202] обирають 

критичний дискурс-аналіз при дослідженні метонімії у цілях збереження 

соціальної справедливості і прагнуть виявити механізми нав‟язування 

пересічним громадянам уявлень, зокрема, про останню фінансову кризу у 

США та Європі, стратегії формування позитивного образу представників 

влади та корпорацій у кримінальних новинах і, навпаки, негативної 

репрезентації мігрантів в аналогічному дискурсі [201; 202].  

Виконуючи критичний дискурс-аналіз, дослідники Т. Каталано і Л. Воу 

[201; 202] вдаються до мультимодального аналізу метонімії і метафори, 

беручи до уваги візуальний компонент статей – фото. Процедура ваиявлення 

концептуальних тропів у зображенні ґрунтується на праці Г. Кресса і Т. ван 

Льовена [253], у якій науковці систематизували функції компонентів 

візуального дизайну. Основою їх праці постає семіотична теорія Р. Барта 

[193; 22],  згідно якої зображення може мати денотативне і конотативне 

значення: денотація полягає у відповіді на питання, хто або що зображений, а 

конотація розкриває ідею, виражену зображенням. Власне, Г. Кресс і Т. ван 

Льовен надають перевагу терміну «потенційне значення» (англ. meaning 

potential) замість «конотації», адже перший імплікує не фіксацію, а 

можливість актуалізації значення. У роботі наголошується, що ідея, передана 

вербально, може не узгоджуватися з ідеєю зображення. Тому, 

ідентифікувавши візуальну метонімію чи метафору, Т. Каталано і Л. Воу 

[201; 202], в якості наступного етапу, проводять зіставлення 

реконструйованої на основі концептуальних тропів інформації, закладеної в 

тексті та на фото, після чого роблять критичні висновки з огляду на дискурс 

функціонування статті. 
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Описана методика є не лише сучасною й актуальною по відношенню до 

теорії метонімії, а й відзначається комплексним характером завдяки 

поєднанню дискурсивного, когнітивного, мультимодального аспектів 

досліджуваного явища. 

Контент-аналіз (англ. content analysis) визначають як кількісний аналіз 

текстів і корпусів текстів із метою подальшої змістової інтерпретації 

отриманих результатів. Методика допомагає охарактеризувати учасників 

комунікативної ситуації – адресанта й адресата.  

Контент-аналіз як формалізований аналіз змісту сформувався й активно 

застосовується у соціології. Першими його почали використовувати 

американці. У 1893 р. Дж. Спід [289] опублікував статтю під назвою «Чи 

дають зараз газети новини?», яка містила результат контент-аналізу номерів 

нью-йоркських газет за період з 1881 по 1893 роки. Виявилося, що за 12 років 

друковані видання стали приділяти менше уваги темам літератури, релігії, 

політики і більше пліткам і скандалам. Ще одне видатне дослідження 

американця Д. Вілкокса [305] виконано із залученням контент-аналізу. 

Вчений проаналізував тематику газет за рубриками, а також встановив, 

наскільки дотримується гасло, проголошене американським товариством 

редакторів “news not views” „новини, а не погляди‟.  

Проте засновником контент-аналізу вважають Г. Д. Лассвелла з його 

фундаментальною працею 1927 року «Пропагандистська техніка у світовій 

війні» [260]. Вчений прослідкував, якими поведінковими моделями 

оперувала пропаганда країн-учасниць Першої світової війни. Методику 

застосували і під час Другої світової війни. Г. Ласвелл [261] зі своїми 

колегами, зокрема Н. Лейтесом [261], науково обґрунтували пронацистський 

характер одного американського друкованого видання, що допомогло 

вирішити скандальну судову справу і, в результаті, редакція припинила 

роботу. 

Активні контент-аналітичні розвідки у Радянському Союзі розпочалися 

наприкінці 60-х рр. у Москві, Ленінграді, Тарту, Новосибірську. Серед 
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представників цієї методики А. В. Баранов [21], Л. Н. Федотова [172], 

А. Н. Алєксєєв [2], В. А. Марков [117], М. Лауристін  [108].  

Є декілька підходів до класифікації контент-аналізу.  

Існує поділ на кількісний, якісний та соціально-критичний [18]. 

Завдання якісного контент-аналізу – зафіксувати наявність або відсутність 

певних компонентів смислу, кількісного контент-аналізу – встановити 

частоту цих компонентів [231], соціально-критичний контент-аналіз має 

ідеологічне спрямування, позбавлений ґрунтовної наукової бази [315].  

Розрізняють також прямий та непрямий контент-аналіз. У першому 

випадку здійснюється підрахунок досліджуваних одиниць у їхній незмінній 

формі, у другому – проводиться тлумачення одиниць змісту з метою 

виявлення імплікатур комунікації у процесі виконання якісних і 

квантифікативних процедур.  

За ступенем масштабності Дж. Гербнер [232] розрізняє мікроаналіз, 

спрямований на вивчення комунікатора і реципієнта, та макроаналіз, що 

передбачає аналіз великих соціальних спільнот, їх цінностей, норм, 

стандартів. 

Контент-аналіз виконують у такій послідовності: 1) формування масиву 

текстів, відібраних за типом повідомлення, автором, часовим періодом; 

2) визначення одиниці аналізу; 3) підрахунок одиниць аналізу, обчислення їх 

частоти, наявності або відсутності; 4) узагальнення й тлумачення результатів 

дослідження [181, с. 126]. При виконанні контент-аналізу розрізняють 

одиниці контексту (у випадку з метонімією це можуть бути заголовок, перше 

й останнє речення рецензії, основна частина) та одиниці підрахунку. 

Одиниця контексту – це частина тексту, в межах якої потрібно вирахувати 

частоту вживання контекстних репрезентацій досліджуваного явища. Це 

може бути речення, стаття, інтерв‟ю тощо. Одиниці підрахунку – це маркери 

досліджуваного явища, які можна зафіксувати, щоб здійснити статистичну 

обробку отриманих даних. Одиниці підрахунку можуть співпадати або не 

співпадати з якісними одиницями аналізу [37].  
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У контент-аналізі використовується суто лінгвістична інформація про 

властивості тексту з метою виявлення його семантичних характеристик і 

формулювання правдоподібних положень про план змісту тексту, що надає 

змогу зробити висновки про особливості мислення, знання автора 

повідомлення, його інтенцію, установки, цінності [51]. Труднощі виникають 

при визначенні мовленнєвих індикаторів досліджуваних явищ і процедур їх 

виміру й інтерпретації [181]. З метою вирішення цього непростого завдання, 

пропонується визначати категорії або концепти, пов‟язані з об‟єктом 

досліджень. Особливість філологічних розвідок із залученням контент-

аналізу полягає у тому, що текст одночасно є метою й інструментом 

дослідження.  

 

2.5 Методика дослідження лінгвокогнітивної природи метонімії у її 

дискурсивній реалізації у кінорецензії як жанрі британського 

публіцистичного дискурсу 

 

Дослідження лінгвокогнітивної природи метонімії у її дискурсивній 

реалізації у кінорецензії як жанрі британського публіцистичного дискурсу 

детермінує застосування поліпарадигмального підходу, який базується на 

доробках і, відповідно, методах і процедурах аналізу, що використовуються у 

дискурсології, когнітивній лінгвістиці, зокрема у когнітивній семантиці, і 

комунікативній лінгвістиці.  

Методика комплексного аналізу лінгвокогнітивного та дискурсивного 

аспектів реалізації метонімії у британській кінокритиці зумовлює поетапне 

проведення дисертаційного дослідження. 

Перший етап – це визначення і систематизація характерних ознак 

кінорецензії як жанру публіцистичного дискурсу й аналіз текстів британської 

кінокритики у різнорівневих британських виданнях із застосуванням 

загальнонаукових методів індукції і дедукції, емпірико-теоретичних методів 

аналізу й синтезу, а також методології дискурсивної парадигми, зокрема 
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методів дискурс-аналізу і контент-аналізу. Зазначимо, що методика 

комплексного аналізу лінгвокогнітивного та дискурсивного аспектів 

реалізації метонімії у британській кінокритиці ґрунтується на наскрізному 

використанні мультимодального критичного дискурс-аналізу, який враховує 

візуальний компонент, імпліцитно закладений у кінорецензії, тобто візуальний 

дизайн самої кінострічки, що рецензується.  

З позицій мультимодального критичного дискурс-аналізу кінорецензія 

розглядається як такий жанр британського публіцистичного дискурсу, який є 

формою соціальної практики, що втілює співвідношення між мовою та 

ідеологією. Жанр кінорецензії є завжди дискурсивним, оскільки у його 

витоках є не лише мова та її використання, а лінгвальні риси суспільних 

явищ і процесів на фоні соціального контексту [218, с. 271–280].  

Використання мультимодального критичного дискурс-аналізу 

уможливило визначення характерних ознак кінорецензії як жанру 

британського публіцистичного дискурсу. 

Кінорецензія – найпоширеніша форма кінокритики, що сама по собі є 

опосередкованим спілкуванням режисера з читачем; у такій комунікації 

кінокритик виступає метареципієнтом [41; 52, с. 127]. Кінорецензія 

визначається як тематичний різновид жанру рецензії, що містить критичний 

відгук на твір мистецтва, у якому рецензент прагне проінформувати читача 

про кінофільм, що рецензується (надаючи фактуальні відомості про 

кінофільм і про його творців), надати йому характеристику (описати фільм, 

розкрити його сюжет, ідейний зміст і художню форму), оцінити кінофільм, а 

також обґрунтувати таку оцінку і у такий спосіб вплинути на думку і навіть 

поведінку читача [41; 175; 160]. 

Кінорецензії характеризуються такими ознаками: 

а) поліфункціональність (суміщення функцій інформації, оцінки, впливу, 

переконання, аналізу); б) аргументативність (наявність обґрунтованості, 

об'єктивності авторської оцінки); в) емоційність (можливі суб'єктивність, 

вираження особистих смаків та уподобань рецензента); г) поліадресатність 



 98 

(наявність різних адресатів залежно від типу друкованого видання); 

д) гібридність (суміщення ознак аналітичних і художньо-публіцистичних 

стилів) [41, c. 10].  

Виокремлюють такі функціонально-тематичні блоки кінорецензії та їх 

види: 1) вступ (розрізняють вступ-анотацію, проблемно-постановочний вступ і 

контактовстановлюючий вступ); 2) головна частина, що містить 

інформаційно-дескриптивний, інформаційно-оцінний та аргументативно-

оцінний блоки; 3) висновок, у якому кінокритик закликає читача до 

подальших дій щодо перегляду кінострічки шляхом здійснення емоційного 

впливу і використання модально-оцінних компонентів висловлювання.  

Процедури контент-аналізу виявилися слушними у ході змістового 

аналізу текстів британської кінокритики загальним обсягом 2158-ми 

сторінки, опублікованих у 8-ми британських виданнях. За типом адресата 

аналізовані британські видання можна розподілити на три категорії 

(1) спеціалізована преса, 2) якісні видання для читачів, обізнаних у сфері 

кіно, 3) популярна («бульварна») преса (табл. 2.1).  

Ілюстративний матеріал, наведений і проаналізований у дисертації, 

вилучено із п‟яти британських видань – Sight&Sound, Film Comment, Little 

White Lies, Total Film і The Guardian. Охарактеризуємо кожний із них. 

Sight&Sound („Сайт&Саунд‟) – британський журнал, який видається з 

1932 року, з 1934 – під егідою Британського інституту кіно. До 1991 року 

виходив щоквартально, зараз – щомісячно. Публікує рецензії на всі 

британські кінострічки, до яких додається інформація про повний акторський 

склад, творчу команду, сюжет. Критичні відгуки становлять ґрунтовний 

аналіз усіх аспектів фільму.  

Film Comment („Філм Комент‟) – заснований у 1962 році, публікує 

критичні відгуки на популярне, арт-хаузне й авангардне кіно з усього світу. 

Журнал позиціонує себе як незалежна кінокритична журналістика. Кожен 

номер виходить раз на два місяці. Кінорецензії доволі розгорнуті, 

виконуються щоразу різними консультантами, які мають освіту і досвід 

роботи у галузі кіноіндустрії та мистецтва.  
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Таблиця 2.1 

Обсяг аналізованого матеріалу британської кінокритики 

Назви аналізованих 

британських видань 

Кількість  

аналізованих текстів  

кінорецензій 

Кількість  

аналізованих  

сторінок  

кінорецензій 

Спеціалізована преса 

Film Comment 104 414 

Little White Lies 193 387 

Total Film 211 315 

Sight&Sound 76 190 

Якісні видання для обізнаних читачів 

The Guardian 283 425 

Time Out London 246 224 

The Independent 52 104 

Популярна («бульварна») преса 

The Daily Mirror 45 53 

The Morning Star 147 46 

Разом 1057 2158 

 

Little White Lies („Літл Вайт Лайз‟) – журнал засновано у 2005 році, 

виходить двічі на місяць в електронній і друкованій версіях. Публікує 

кінорецензії, аналітичні статті й інтерв‟ю з режисерами, акторами, іншими 

персоналіями світу кінематографу. Відзначений виданням The Guardian як 

кінокритичний журнал із найкращим типографічним дизайном. У кожній 

рецензії кінокритик виставляє три оцінки за п‟ятибальною шкалою у таких 

параметрах: «очікування», «задоволення», «у ретроспективі» і подається 

коментар. Крім того, рецензенти позначають відгуки до найбільш достойних 

фільмів приписом і печаткою на фото з кадром фільму «Little White Lies 

рекомендує». У кожному номері є одна рецензія на ретрофільм.  

Total Film („Тотал Філм‟) – британський журнал із кінокритики, 

заснований у 1997 році. Журнал виходить 13 разів на рік у друкованому й 
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електронному варіантах; із 2014 року контент офіційного сайту Total Film 

розміщується на сайті Gamesradar, який спеціалізується на відеоіграх.  

The Guardian („Ґардіан‟) – щоденна ліволіберальна газета Великої 

Британії, заснована у 1821 році в Манчестері. Згідно спеціалізованого 

видання у сфері медіаіндустрії „Прес Ґезет‟ (Press Gazette) у 2013 році 

мешканці туманного Альбіону з усіх якісних видань країни найбільше читали 

саме „Гардіан‟. Крім громадсько-політичних статей, видання публікує новини 

культури, в тому числі і кінорецензії. В основному критичному огляду 

підлягають фільми масової культури. 

Другий етап у застосуванні методики комплексного аналізу 

лінгвокогнітивного та дискурсивного аспектів реалізації метонімії у 

британській кінокритиці – це ідентифікація метонімії і метафтонімії у текстах 

британської кінокритики із використанням лінгвістичних і корпусних 

методів аналізу.  

Специфіка застосування лінгвістичних методів компонентного аналізу, 

дистрибутивного аналізу і контекстологічного аналізу у ході дослідження 

метонімії і метафтонімії у текстах британської кінокритики полягає у 

наступному. Оскільки метонімія і метафтонімія не мають специфічних 

формальних характеристик і реалізується у синтагматичних відношеннях, 

ідентифікація метонімічних і метафтонімічних лексичних одиниць 

відбувається передусім за допомогою контекстологічного аналізу, дотичного 

до дистрибутивного аналізу на ґрунті того, що до уваги береться мовленнєве 

оточення досліджуваної одиниці. Для ідентифікації метонімії і метафтонімії 

доцільним є аналіз мінімального контексту, тобто словосполучення, та при 

виявленні нестандартних синтагматичних відношень на цьому рівні, варто 

далі переходити до аналізу розгорнутого контексту, а саме речення. Власне 

тлумачення метонімії і метафтонімії, виявлення їх референтів завжди 

здійснюється за допомогою аналізу розширеного контексту (кінорецензії) і 

надконтексту (відомостей про рецензований фільм, режисерів, акторів, 

соціокультурних знань тощо). Вивчення словникової дефініції, що є 



 101 

процедурою компонентного аналізу, – необхідний етап при визначенні 

компонентів вхідних просторів у процесі моделювання мереж 

концептуальної інтеграції метонімічних і метафтонімічних виразів. Крім 

того, звернення до словникової статті допомагає з‟ясувати системний або ж 

оказіональний характер метонімічної і метафтонімічної лексичної одиниці. 

Для ілюстрації сказаного наведемо приклад ідентифікації метонімії. 

Скажімо, після прочитання рецензії на фільм “The Girl With All The Gifts” / 

„Нова ера Z‟ у якісному виданні Time Out London, було вилучено наступний 

фрагмент як такий, що може містити метонімію: The movie is a coming-of-age 

story, but whose age is coming? That‟s the profound question we‟re left with, in a 

stellar adaptation that balances gore with black humour, ethical dilemma, hope 

and – yes – plenty of brains. (TOL, URL)  

Слово brains виокремлено як таке, що може бути метонімією. 

Безпосередній контекст слова становить „(…) зіркова екранізація, у якій 

гармонійно поєднуються чорний гумор, етична дилема, надія і – так – багато 

мізків‟ (stellar adaptation that balances gore with black humour, ethical dilemma, 

hope and – yes – plenty of brains). У ряді перерахування абстрактних понять 

раптом використано слово з конкретним значенням brains, яке дещо порушує 

очікування читача рецензії. Щоб з‟ясувати значення, у якому слово brains 

може реалізуватися у наведеному контексті, звертаємося до словника 

Longman [320]. Згідно словникової статті слово має такі значення: (1) орган 

людини, який забезпечує інтелектуальну діяльність, (2) розум, (3) розумна 

людина, (4) (мн.) страва з мізків тварин. Примітно, що значення (2) і (3) є 

результатом метонімічної семантичної зміни. На цьому етапі здається, що 

могло б бути реалізовано саме значення (3) «розумні люди» на позначення 

персонажів фільму. Проте звернення до розширеного контексту всієї 

кінорецензії дає нам інформацію про те, що в аналізованому фільмі 

зображено постапокаліптичний світ, де невідомий грибок перетворює людей 

на зомбі. Тож, оскільки фільм не про нобелівських лауреатів, а про зомбі, 

схоже, що значення (4) «страва з мізків» може бути реалізоване у заданому 
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контексті, адже, ґрунтуючись на знаннях зі сфери кіноіндустрії, зокрема 

фільмів про зомбі, ми розуміємо, що головна здобич ходячих мерців – це 

людський мозок. З перегляду трейлеру до фільму стає очевидним, що 

детальних сцен пожирання людського мозку чудовиськом-зомбі немає; більш 

того, кінострічка здобула багато нагород, одна з яких Премія незалежного 

британського кіно за прорив у продюсуванні. Вочевидь, слово brains 

використано у переносному значенні. Встановивши зв‟язок між мозком 

людини і зомбі, реконструюємо метонімічне перенесення, що здійснюється у 

два етапи, за допомогою двох метонімічних концептуальних моделей – МКМ 

ОРГАН ЛЮДИНИ (brains) замість ЛЮДИНА (human) / OБ‟ЄКТ дІї (human) замість 

ДІЯ (zombie attack). 

Корпусні процедури ідентифікації метонімії і метафтонімії у 

британських текстах кінорецензій уможливили автоматизоване виявлення 

метонімії і метафтонімії у досліджуваних текстах. 

У ході проведення дисертаційного дослідження було виявлено, що 

істотна частина метонімій, особливо та, що позначає емоції, вербалізована 

назвами частин тіла, органів людини, гормонів та інших фізіологічних 

процесів. Це спостереження підтверджується розвідками лінгвістів-

когнітивістів, які наполягають, що невід‟ємним компонентом емоційних 

концептів є МКМ НАСЛІДОК замість ПРИЧИНИ, яка може мати варіанти більш 

конкретних концептуальних моделей з корелятами метонімічної 

концептуалізації ЕКСПРЕСИВНА РЕАКЦІЯ НА ЕМОЦІЮ, ФІЗІОЛОГІЧНІ ВИЯВИ 

ЕМОЦІЇ, ПОВЕДІНКОВА РЕАКЦІЯ НА ЕМОЦІЮ [252, c. 108–109]. Це послугувало 

достатнім підґрунтям для того, щоб випробувати метод автоматизованого 

пошуку метонімій у корпусі текстів британських кінорецензій за корелятом 

метонімічної концептуалізації з використанням програми AntConc. З видань 

Film Comment, Little White Lies, The Guardian, Time Out London було вибрано 

536 кінорецензій, поміщено в окремі текстові файли формату txt, після чого 

створені файли було завантажено до програми AntConc за допомогою меню 

File – Open file. Крім того було складено список із 30 ключових слів для 
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пошуку, серед яких, для прикладу, eye, hand, oestrogen, sweat, lip, adrenalin, 

blood, toe. У полі “search terms” вибрано режим пошуку “advanced” й у нове 

вікно поміщено укладений список слів, після натискання кнопки “Start” 

розпочато пошук збігів. Наприклад, при введенні ключових слів adrenalin і 

pulse, програма видає результат пошуку у такому вигляді (рис. 2.3): 

 

Рис. 2.3 Результат автоматизованого пошуку програмою AntConc 

Як бачимо, у вкладці “Concordance” представлено результати 

автоматизованого пошуку з найближчим контекстом, а також указано 

кількість збігів цифрою. Після проведення процедур контекстологічного 

аналізу й аналізу словникових дефініцій встановлено, що знайдені збіги під 

номером 1, 3, 5 становлять приклади метонімії, 4 і 6 – метафтонімії. Збіг під 

номером 2 – метафора, яка не є об‟єктом запропонованого дослідження. За 

потреби є можливість перейти до самого тексту рецензії, в якому було 

виявлено ту чи іншу лексичну одиницю.  

У результаті використання лінгвістичних і корпусних методів аналізу у 

ході ідентифікації метонімії і метафтонімії у британських кінорецензіях було 

сформовано корпус досліджуваного мовного матеріалу – 1022 метонімій і  

241 метафтонімій у 1057-ми проаналізованих текстах британської 

кінокритики (табл. 2.2).   

Третій етап у застосуванні методики комплексного аналізу 

лінгвокогнітивного та дискурсивного аспектів реалізації метонімії у 

британській кінокритиці – це розкриття лінгвокогнітивної природи метонімії 

і метафтонімії шляхом конструювання метонімічних концептуальних 
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моделей і метафтонімічних концептуальних блендів із використанням 

методологічного інструментарію когнітивної лінгвістики, зокрема, методики 

реконструкції концептуальних тропів і методики моделювання 

концептуальних блендів. 

Таблиця 2.2 

Актуалізація метонімії і метафтонімії 

у проаналізованих текстах британської кінокритики 

Назви аналізованих 

британських видань 

Кількість  

аналізованих 

текстів  

кінорецензій 

Кількість  

аналізованих 

сторінок  

кінорецензій 

Кількість  

метонімій в 

аналізованих 

текстах 

Кількість  

метафтонімій 

в 

аналізованих 

текстах 

Спеціалізована преса 

Film Comment 104 414 71 22 

Little White Lies 193 387 163 41 

Total Film 211 315 174 26 

Sight&Sound 76 190 38 6 

Якісні видання для обізнаних читачів 

The Guardian 283 425 256 59 

Time Out London 246 224 147 43 

The Independent 52 104 54 27 

Популярна («бульварна») преса  

The Daily Mirror 45 53 81 18 

The Morning Star 147 46 36 2 

Разом 1057 2158 1022 241 

 

Методику реконструкції концептуальних тропів застосовано для 

конструювання метонімічних концептуальних моделей, у яких структуровані 

концептуальні характеристики метонімії. У дисертаційному дослідженні 

методика конструювання метонімічних концептуальних моделей спирається 

на методику опису метафоро-метонімічної структури текстового фрагменту в 

термінах когнітивної теорії метафори і метонімії, запропоновану 

А. Барселоною [190].  
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Розглянемо етапи запропонованої методики (про етапи цієї методики 

див. п. 2.2) на прикладі із тексту кінорецензії: As in the atmospheric Waterlilies 

and touching Tomboy, Sciamma captures the energy, stern loyalties and harsh 

rivalries of young girls with a sharp and sympathetic eye. (TF, URL)  

У наведеному фрагменті концептуальне мапування відбувається із 

концептосфери ТІЛО ЛЮДИНИ (eye „око‟) у концептосферу МЕНТАЛЬНА СФЕРА 

ЛЮДИНИ (understanding „розуміння‟). Дотримуючись зазначеної методики, 

аналіз концептуальних підстав виникнення зв‟язку між заданими 

концептосферами необхідно почати з розгляду метонімій з такими самими 

референтом і корелятом в інших словосполученнях, мінімальних контекстах, 

які можна знайти як у словниках, так і в наукових, уже традиційних працях із 

когнітивної теорії метонімії і метафори. При цьому важливо обирати ті 

приклади, в яких граматичне узгодження та контекст допомагають визначити 

референт. Пошук додаткових прикладів аналогічного вживання 

проілюстрованої метонімії надав такі результати: 

(а) Go through your shopping list with a critical eye for foods with a high fat 

content. (320)  

(б) „With an intense eye, he gazes like a spirit guardian, across the valley to 

the ruins of Runku Raqay, an old Inca outpost.‟ (320) 

(в) „The secret appears to be: keep costs low, have cred and employ editors 

with wit and sharp eyes.’ (320) 

У словнику “Longman Dictionary of Contemporary English” другим 

значенням слова eye „око‟ вказано „певний спосіб дивитися, оцінювати, 

розуміти‟. Аналіз наведених вище речень показує, що семантика 

прикметників, ужитих зі словом eye „око‟, вказує на те, що у прикладі (а) 

референтом є «спосіб оцінки», у реченні (б) – це «спосіб дивитися», а у 

прикладі (в) референти – «кмітливість» та «уважність».  

Коли знайдено підтвердження існування й актуальності досліджуваного 

перенесення у словниках і мовленнєвому матеріалі, можна переходити до 

наступного етапу аналізу. Шляхом узагальнення важливо вивести із 

http://www.gamesradar.com/water-lilies-review
http://www.gamesradar.com/water-lilies-review
http://www.gamesradar.com/tomboy-review
http://www.gamesradar.com/tomboy-review
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конкретного окремого випадку метонімічного перенесення метонімію 

вищого порядку (англ. high-level metonymy, термін З. Кьовечеша і Г. Раддена 

[251]), або концептуальну метонімію, що становить автоматичний алгоритм 

інференції (англ. automatic inference pattern) [190, с. 266]. Проаналізовані 

приклади, зокрема речення (а) та (в), підтверджують правильність 

визначених концептосфер. Відповідно, можна реконструювати такі моделі 

концептуальної метонімії ЧАСТИНА ТІЛА (eye „око‟) замість ФУНКЦІЇ (sharp eye 

„бачення, увага‟), що активує ментальний доступ до первісної метафори 

(цит. за: [239]) РОЗУМІННЯ Є БАЧЕННЯ (with a sympathetic eye „співчутливим 

оком‟). Також у фрагменті з кінорецензії репрезентується ще одна первісна 

метафора РОЗУМІННЯ Є ХАПАННЯ (captures … with an eye „cхоплює ... оком‟), 

що незалежно функціонує у наведеному контексті. На жаль, типологію 

концептуальних метонімій розроблено істотно меншою мірою, ніж 

концептуальних метафор, проте у пошуках загальнішої метонімічної моделі 

можна орієнтуватися на детальну класифікацію З. Кьовечеша і Г. Раддена 

[284], а також враховувати когнітивні принципи вибору корелята для 

референта [284].  

Методику моделювання концептуальних блендів застосовано для 

конструювання метафтонімічних концептуальних блендів (далі МКБ), у яких 

структуровані концептуальні характеристики метафори і метонімії (рис 2.4).  

Як це відбувається продемонструємо на наступному прикладі, 

вилученому з кінорецензії на історичну драму “Lawless”, у якій зображено 

сім‟ю, яка займалася виробництвом самогону в США у 20-30 роки, коли діяв 

закон про заборону виготовлення і продажу алкоголю: In his liquor-soaked 

Prohibition-era drama John Hillcoat offers an imperfect depiction of family, 

masculinity and authority (LWL, URL).  
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У підзаголовку критичного відгуку рецензент використовує 

метафтонімію liquor-soaked „просочений міцним алкоголем‟, значення якої 

формується в МКБ ДОМІНАНТНІСТЬ.  
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Як бачимо на рис. 2.4. значення ознакової метафтонімії liquor-soaked 

drama формується в результаті концептуальної інтеграції смислових 

компонентів трьох увідних ментальних просторів і четвертого родового 

простору, що має найбільш загальну структуру. Родовий простір включає два 

компоненти – form „форма‟ та content „зміст‟ – і прослідковується в увідному 

просторі 2 й увідному просторі 3, задіяних у метафоричній проекції ФІЛЬМ Є 

ФІЗИЧНИЙ ОБ‟ЄКТ.  

Інтеграцію смислових компонентів увідних ментальних просторів у 

концептуальній мережі позначено в моделі різними просторовими 

конекторами. Суцільні лінії поєднують смислові компоненти ввідного 

простору 2 із ввідним простором 3, демонструючи процес мапування пакетів 

знань про фізичні предмети на відповідні знання про фільм жанру драма. У 

результаті драма drama як жанр фільму ідентифікується із матерією matter, а 

сюжетні характеристики фільму – з рідиною liquid, яка його просочує. 

Смисловий компонент увідного простору 2 liquid „рідина‟ корелює із 

смисловим компонентом liquor „міцний алкоголь‟ увідного простору 1.  

Пунктирні лінії позначають найсуттєвіші смислові компоненти трьох 

увідних просторів, що з‟являються у новому інтегрованому просторі – 

бленді. Такими вагомими смисловими складниками у ввідному просторі 1 є 

liquor „міцний алкоголь‟ і production of liquor „виробництво алкоголю‟, у 

ввідному просторі 2 – це soaked „просочений‟ і matter „матерія‟, у ввідному 

просторі 3 – це drama „драма‟. Фреймова структура бленду спроектована із 

увідного простору 2, в результаті у бленді маємо „драму, наповнену міцним 

алкоголем‟ як предмет може бути просочений рідиною.  

У бленді за допомогою когнітивної операції композиції елемент 

увідного простору 3 „драма‟ постає як „фізичний об‟єкт із вбираючими 

властивостями‟, тобто відбувається концептуальне злиття фільму та 

предмету. За допомогою когнітивної операції завершення у МКБ 

з‟являється елемент, якого немає у жодному з увідних ментальних просторів 

– це full of „наповненість‟ – значення метафори soaked „просочений‟, адже з 
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досвіду ми знаємо, що коли якась матерія просочується рідиною, то рідина 

рівномірно проникає у всі волокна тканини, наповнюючи її.  

Далі новий компонент інтегрованого простору full of „наповненість‟ 

слугує основою більш узагальненого смислового компоненту емерджентної 

структури prevailing „домінантність‟, що у контексті заданого МКБ 

стосується певної сюжетної характеристики. Компоненти liquor „алкоголь‟ із 

ментального простору 1 і conflict „головний конфлікт у драмі‟ з простору 2 не 

є прямими метафоричними відповідниками у концептуальній мережі, проте 

liquor метафорично пов‟язаний з рідиною у просторі 2, в той час як liquid 

„рідина‟ є відповідником усім компонентам простору 3, що позначають 

змістові характеристики фільму, компонент conflict – один із них.  

У результаті вищезазначених операцій формується емерджентне 

значення (у прямокутній рамці в межах бленду, див. рис. 2.4) – домінантною 

сюжетною характеристикою фільму є тема ведення незаконного бізнесу з 

виробництва алкоголю та усіх проблем, які з цим пов‟язані. Те, що 

референтом метонімічного компоненту „алкоголь‟ є тема нелегального 

виробництва самогону, а не проблема алкогольної залежності, стає 

зрозумілим лише в контексті саме конкретного рецензованого фільму, що 

свідчить про дискурсивність метафтонімії.  

Тож сформований МКБ ДОМІНАНТНІСТЬ є багатодіапазонним, тому що 

його структура ґрунтується на проекції структур трьох різних ментальних 

просторів – організуючого фрейму „матерія, просочена рідиною‟ із увідного 

простору 2, а також на топологічних відношеннях „продукт – виробництво 

продукту‟ із увідного простору 1 і компоненту „головний конфлікт у драмі‟ 

простору 3, що належить до рівня фреймової топології.  

У результаті застосування процедур лінгвокогнітивного моделювання 

було реконструйовано 37 метонімічних концептуальних моделей (Додаток 

A) і 3 метафтонімічні концептуальні бленди (див. п. 3.2). 

Четвертий етап у застосуванні методики комплексного аналізу 

лінгвокогнітивного та дискурсивного аспектів реалізації метонімії у 
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британській кінокритиці – це дослідження метонімії і метафтонімії як 

дискурсивних явищ, визначення їх дискурсивної ролі й окреслення їх 

функцій у текстах британських кінорецензій із використанням методики 

критичного дискурс-аналізу і контент-аналізу.  

Зазначені методики, які спрямовані на вилучення імпліцитної 

інформації, тобто тієї частини ментальної моделі події, яка не виражена 

семантично у дискурсі, є корисними у дослідженні функцій метонімії і 

метафтонімії у дискурсі масмедіа, адже ці тропи як засоби непрямої 

референції мають необхідні лінгвокогнітивні характеристики, щоб бути 

інструментом дискурсивних стратегій, спрямованих на відсутність 

експліцитності повідомлення, в тому числі і створенні «невизначеності» 

висловлення (англ. vagueness) при обговоренні делікатних питань як засобу 

«управління враженням» (англ. impression management).  

У результаті застосування методик критичного дискурс-аналізу і 

контент-аналізу було визначено такі дискурсивні функції метонімії і 

метафтонімії, як: загальна характеристика кінопродукту; визначення 

сюжетних особливостей фільму; репрезентація кінематографічного коду; 

опис емоційного впливу кінострічки (табл. 2.3) 

Таблиця 2.3 

Дискурсивні функції метонімії і метафтонімії  

у проаналізованих текстах британської кінокритики 

Типи дискурсивних функцій 

метонімії  

і метафтонімії  

Кількість  

аналізованих текстів  

кінорецензій 

Кількість  

метонімій у 

зазначеній  

функції  

Кількість  

метафтонімій  

у зазначеній 

функції 

Загальна характеристика  

кінопродукту 
329  223 31 

Визначення сюжетних 

особливостей фільму 
407 240 42 

Репрезентація 

кінематографічного коду 
163 160 9 

Опис емоційного впливу 

кінострічки 
458 311 159 

Разом 1057 1022 241 
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Найчастотнішою функцією метонімії у кінорецензіях, опублікованих у 

спеціалізованій британській пресі, визначено опис емоційного впливу 

кінострічки. Наприклад: Some effective chills but certain aspects of the story will 

raise eyebrows. (LWL) 

Речення використано у сильній позиції тексту, анотації до кінорецензії 

на психологічний трилер „Культ‟. Критик відзначає наявність моторошних 

моментів, проте також повідомляє про здивування, яке чекає на глядача, від 

певних аспектів сюжету. При цьому рецензент використовує метонімію will 

raise eyebrows „підніме брови‟, яка ґрунтується на МКМ МІМІКА (raising 

eyebrows) замість ЕМОЦІЯ (astonishment). Остаточне здивування полягає у 

тому, що інтрига фільму навколо таємничого сатанинського культу 

виявиться вигадкою головного персонажа, дівчини, яка просто шукала спосіб 

звільнитися від своєї сім‟ї і поїхати з міста.  

 

Висновки до другого розділу 

 

1. Методологія дисертаційного дослідження базується на 

комплексному підході до об‟єкта вивчення – метонімії у британській 

кінорецензії, що передбачає поєднання методів і прийомів лінгвістики, 

когнітивної поетики і дискурсології. 

2. Дискурсивні методи, зокрема мультимодальний критичний дискурс-

аналіз і контент-аналіз, послугували інструментами визначення жанрово-

стильових особливостей кінорецензій у британських виданнях. Застосування 

методу мультимодального критичного дискурс-аналізу сприяло виявленню 

таких ознак текстів жанру кінорецензія як поліфункціональність, 

аргументативність, емоційність і поліадресатність. Залучення методу 

контент-аналізу було спрямовано на встановлення особливостей стилю 

кінорецензій, що публікуються у британських виданнях, поділених за типом 

адресата на 1) спеціалізовані видання, 2) якісні видання для читачів, 

обізнаних у сфері кіно читачів, 3) популярну пресу. 

3. Методологію лінгвістичного аналізу масмедійного тексту 

застосовано в комплексі таких спеціальних методів лінгвістики, як: метод 
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контекстологічного аналізу з елементами дистрибутивного аналізу, які 

використано для вивчення безпосереднього контексту лексичної одиниці й 

ідентифікації слова або словосполучення як метонімічного, визначення 

смислу у контексті речення, понадфразової єдності, усієї рецензії, 

екстралінгвального контексту, представленого самою аналізованою 

кінострічкою; аналіз словникових дефініцій допоміг виявити значення слова в 

контексті, що є підставою визначення типу метонімічних відношень, які 

спричинили таку семантичну зміну; метод компонентного аналізу 

уможливив визначення компонентів увідних просторів при моделюванні 

метафтонімічних блендів.  

4. Корпусні методи застосовано для автоматизованого пошуку 

метонімій і метафтонімій у корпусі текстів британських кінорецензій. Пошук 

здійснено за корелятом метонімічної концептуалізації емоційного впливу 

кінострічки, що передбачало укладення списку ключових слів, які 

вербалізують фізіологічні, поведінкові реакції людини у різних емоційних 

станах. Така процедура пришвидшила пошук досліджуваних явищ. 

5. Методологію когнітивної лінгвістики представлено такими 

методами, як: методика реконструкції концептуальних тропів для 

конструювання метонімічних концептуальних моделей, у яких структуровано 

концептуальні характеристики метоніміїі; методику моделювання 

концептуальних блендів використано для конструювання метафтонімічних 

концептуальних блендів, у яких структуровано концептуальні 

характеристики метафори і метонімії. 

6. Вивчення метонімії у британській кінорецензії зумовило також 

застосування таких загальнонаукових методів, як: аналіз, синтез, індукція, 

дедукція, описово-аналітичний метод, метод суцільної вибірки (вилучення 

фрагментів кінорецензій, у яких використано метонімію) і метод кількісних 

підрахунків для виявлення кількісних особливостей реалізації метонімічних 

концептуальних моделей у дискурсі британської кінорецензії. 

Основні положення другого розділу представлено в одноосібній 

публікаціії дисертантки [92]. 
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РОЗДІЛ 3 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ МЕТОНІМІЇ У БРИТАНСЬКІЙ 

КІНОРЕЦЕНЗІЇ 

 

Лінгвокогнітивні характеристики 1022 метонімій і 241 метафтонімій 

(див. табл. 2.2), ідентифікованих у досліджуваних 1057 текстах БК (див. 

табл. 2.1), зумовили конструювання 37 метонімічних концептуальних 

моделей і 3 метафтонімічних концептуальних блендів (див. табл. 2.3). 

 

3.1 Концептуальна реалізація метонімії у світлі теорії ідеалізованої 

когнітивної моделі 

 

Аналіз 37 метонімічних концептуальних моделей (далі – МКМ) 

(Додаток А, табл. А.1) у британській кінорецензії ґрунтується на 

класифікації типів метонімії, запропонованій З. Кьовечешем і Г. Радденом 

[284, c. 26–38]. В основі класифікації знаходиться поняття ідеалізованої 

когнітивної моделі (далі – ІКМ) як системи знання, у якій реалізується 

метонімічне перенесення (про типи метонімічних перенесень у різних ІКМ 

див. п. 1.2.1). Розглянемо види метонімічних перенесень і встановимо 

різновиди ІКМ, в яких вони найчастіше реалізуються.  

 

3.1.1 Ідеалізована когнітивна модель ПРИЧИНОВІСТЬ. У межах ІКМ 

ПРИЧИНОВІСТЬ реалізуються найбільш репрезентативні МКМ, представлені у 

339, 33,17% контекстах, вилучених із аналізованих 252 БК. 

1. МКМ НАСЛІДОК ДІЇ замість ДІЯ – 72 КР, що становить 7,04% від 

загальної кількості КР аналізованих МКМ (див. Додаток А, табл. А.2). 

Метонімічна референція, структурована за МКМ НАСЛІДОК ДІЇ замість ДІЯ, 

здійснюється до сюжетних і візуальних компонентів фільму, наприклад: 

That‟s not to say it isn‟t also filled with plenty of guts. (TI, URL)  
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Лексична одиниця guts „нутрощі‟ метонімічно вживається на 

позначення сцен насилля у фільмі – потрошіння, яке призводить до 

вивалювання нутрощів жертви назовні, що реалізує метонімічне перенесення 

НАСЛІДОК ДІЇ (guts) замість ДІЯ (slaying). Описана метонімія часто 

зустрічається у кінорецензіях до фільмів жахів. Тут яскраво простежується 

властивість метонімії до висунення (англ. foregrounding) певної другорядної 

концептуальної підсфери, у цьому випадку НУТРОЩІ, що сприймається в 

межах концептосфери НАСИЛЛЯ, хоча і не є її визначальним компонентом, 

завдяки чому генерується смисл, формування якого найкращим чином можна 

унаочнити шляхом моделювання концептуальної мережі (рис. 3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Метонімічний бленд „guts for slaying‟ 
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Увідні простори метонімічного бленду, реалізованого в ІКМ 

ПРИЧИНОВІСТЬ, представлені ментальним простором наслідку EFFECTS OF 

VIOLENCE і ментальним простором причини VIOLENCE. Компоненти кожного 

простору ранжуються за ступенем стереотипності сприйняття ситуації 

вчинення насильства. Реконструюючи операцію пов‟язування (англ. binding), 

притаманну метонімії, встановлюємо відповідність за МКМ EFFECT OF ACTION 

FOR ACTION (НАСЛІДОК ДІЇ замість ДІЯ) між компонентом увідного простору 1 

guts „нутрощі‟, нестереотипним наслідком насильницьких дій, і  його 

відповідником у просторі 2 slaying „потрошіння‟, нестереотипною 

насильницькою дією. У простір бленду проектуються зазначені компоненти 

разом зі статусом „нестереотипності‟ (англ. non-stereotypicality). За 

допомогою операції завершення виводимо емерджентне значення „звірства 

психопата‟, що формується у бленді при метонімічному перенесенні 

НАСЛІДОК ДІЇ (guts) замість ДІЯ (slaying). 

2. МКМ ОЗНАКА НАСЛІДКУ ДІЇ замість ОЗНАКА ПРИЧИНИ ДІЇ – 67 КР, що 

становить 6,56 % від загальної кількості КР аналізованих МКМ (див. Додаток 

А, табл. А.2). Метонімічне зміщення ознаки, структуроване за МКМ ОЗНАКА 

НАСЛІДКУ ДІЇ замість ОЗНАКА ПРИЧИНИ ДІЇ, здійснюється із залученням ознак 

фільму та його складових, наприклад: Boasts skilled editing, mouth-widening 

archive footage and heartfelt interviews. (LWL, URL) 

У словосполученні mouth-widening archive footage „архівні відеозаписи, 

від яких відкривається рот‟ означення mouth-widening „відкривання рота‟ 

метонімічно позначає ознаку емоції здивування і використовується в якості 

ознаки кадрів архівної зйомки у кінострічці archive footage, які і викликають 

емоцію здивування у кінокритика, що уможливлює конструювання МКМ 

ОЗНАКА НАСЛІДКУ ДІЇ (mimic response to emotion) замість ОЗНАКА ПРИЧИНИ ДІЇ 

(thing that causes the emotion). У такий спосіб кінокритик інформує читачів 

про потенційний емоційний вплив фільму. 

Метонімічне зміщення ознаки, структуроване за МКМ ОЗНАКА НАСЛІДКУ 

ДІЇ замість ОЗНАКА ПРИЧИНИ ДІЇ, здійснюється із залученням ознак фільму та 
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його складових також у наступному прикладі: Boundless enthusiasm can‟t 

disguise a paperthin plot and some knuckle-biting musical sequences. (RT, URL) 

У словосполученні knuckle-biting musical sequences „музичний супровід, 

від якого кусатимеш кулаки‟, означення knuckle-biting „кусання кулаків‟, що є 

поведінковим виявом стривоженості або страху у людини, метонімічно 

позначає ознаку емоційного стану стривоженості або страху і 

використовується в якості ознаки музичного супроводу певних епізодів у 

кінострічці, що уможливлює конструювання МКМ ОЗНАКА НАСЛІДКУ ДІЇ 

(behavioral response to emotion) замість ОЗНАКА ПРИЧИНИ ДІЇ (thing that causes 

the emotion). У такий спосіб рецензент характеризує музику як таку, що 

навіює емоційний стан тривоги і страху. 

3. МКМ ФІЗІОЛОГІЧНА РЕАКЦІЯ замість ЕМОЦІЯ – 55 КР, що становить 

5,38% від загальної кількості КР аналізованих МКМ (див. Додаток А, табл. 

А.1). Метонімічна референція, структурована за МКМ ФІЗІОЛОГІЧНА РЕАКЦІЯ 

замість ЕМОЦІЯ, здійснюється до емоційного впливу фільму, наприклад: The 

adrenaline spikes and, in a way, it feels a bit like watching an actual sporting 

event on TV. (LWL, URL) 

Лексична одиниця adrenaline „адреналін‟ метонімічно вживається на 

позначення переживання емоційного стану хвилювання від напружених 

моментів у розгортанні сюжету фільму, що уможливлює конструювання 

МКМ РЕАКЦІЯ замість ПОДРАЗНИК. Відомо, що в емоційному стані напруги 

надниркові залози людини виробляють гормон адреналін, що дозволяє 

констатувати реалізацію подвійного метонімічного перенесення ФІЗІОЛОГІЧНА 

РЕАКЦІЯ (adrenaline) замість ЕМОЦІЯ (anxiety). 

4. МКМ МІМІКА замість ЕМОЦІЯ – 51 КР, що становить 4,99% від 

загальної кількості КР аналізованих МКМ (див. Додаток А, табл. А.2). 

Метонімічна референція, структурована за МКМ МІМІКА замість ЕМОЦІЯ, 

здійснюється до емоційного впливу фільму, наприклад: It also runs with a 

brand of cod, pocketbook psychology that plays very fast and loose with real 
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human behaviour, in particular the idea that depression causes the sufferer to 

falsify memories. [...] Eyes will roll. (LWL, URL)  

Речення Eyes will roll „Очі закотяться‟ метонімічно використовується для 

референції до скептичного сприйняття глядачем фактів у фільмі, що 

уможливлює конструювання МКМ МІМІКА (eyes roll) замість ЕМОЦІЯ 

(annoyance/disbelief). У наведеному фрагменті кінокритик повідомляє, що 

деякі факти детективу „Дівчина у поїзді‟ є неправдивими, зокрема, що у стані 

депресії людина може спотворювати спогади. Після цієї інформації 

рецензент вживає метонімічне речення Eyes will roll, демонструючи 

прогнозовану реакцію глядачів. 

Інші МКМ, які здійснюють референцію до емоційного впливу 

кінострічки, аналогічно структуровані (5) МКМ ДІЯ замість ЕМОЦІЯ (див. 

п. 4.4) – 32 КР, що становить 3,13% від загальної кількості КР аналізованих 

МКМ (див. Додаток А, табл. А.1), (6) МКМ ЖЕСТ замість ЕМОЦІЯ (див. п. 

4.4) – 28 КР, що становить 2,74% від загальної кількості КР аналізованих 

МКМ (див. Додаток А, табл. А.1), (7) МКМ РЕАКЦІЯ замість ПОДРАЗНИК 

(див. п. 4.4) – 20 КР, що становить 1,96% від загальної кількості КР 

аналізованих МКМ (див. Додаток А, табл. А.1), (8) МКМ ВИГУК замість 

ЕМОЦІЯ (див. п. 4.4) – 14 КР, що становить 1,37% від загальної кількості КР 

аналізованих МКМ (див. Додаток А, табл. А.1). 

 

3.1.2 Ідеалізована когнітивна модель ЛЮДИНА. У межах ІКМ ЛЮДИНА 

реалізуються МКМ, представлені у 313, 30,63% контекстах, вилучених із 

аналізованих 210 БК. 

1. МКМ ОРГАН ЛЮДИНИ замість ЛЮДИНА – 55 КР, що становить 5,38% 

від загальної кількості КР аналізованих МКМ (див. Додаток А, табл. А.1). 

Метонімічна референція, структурована за МКМ ОРГАН ЛЮДИНИ замість 

ЛЮДИНА, здійснюється до різних груп глядацької аудиторії, наприклад: Raw 

This shocking feminist horror thriller will test the strongest of stomachs (TOL, 

URL) 
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У реченні іменник stomach „шлунок‟ (орган людини) метонімічно 

позначає саму людину, що уможливлює конструювання МКМ ОРГАН ЛЮДИНИ 

(stomachs) замість ЛЮДИНА (people). Словосполучення the strongest of 

stomachs (досл. „найсильніший із шлунків‟) є модифікацією мовного виразу 

strong stomach, який означає „здатність бачити або робити неприємні речі без 

відчуття нудоти‟ [320]. Сам вираз вмотивований метонімією, адже шлунок – 

це орган у тілі людини, що реагує нудотою на емоцію відрази. Безпосередній 

контекст із дієсловом test „тестувати, випробувати‟ і прикметником strong 

„сильний‟ у найвищому ступені порівняння – strongest „найсильніший‟ – 

указує на реалізацію метонімічного перенесення ОРГАН ЛЮДИНИ (stomachs) 

замість ЛЮДИНА (viewers). Відповідно, stomachs „шлунки‟ вжито на 

позначення глядачів, які можуть витримати або нормально сприйняти огидні 

епізоди у фільмі, про які попереджає кінокритик у заголовку рецензії до 

фільму “Raw” / „Сирий‟. 

Метонімічна референція, структурована за МКМ ОРГАН ЛЮДИНИ замість 

ЛЮДИНА, здійснюється до різних учасників створення фільму, наприклад: 

One could imagine the simple poetry of Ester Martin Bergsmark's film easily 

becoming prosaic in less accomplished hands, or the bold emotions translating as 

ersatz under the weight of so much highly stylised visual splendour. (TI, URL) 

У наведеному фрагменті кінорецензії іменник hands „руки‟ (орган 

людини) метонімічно позначає саму людину, що уможливлює 

конструювання МКМ ОРГАН ЛЮДИНИ (hands) замість ЛЮДИНА (person). 

Поєднання іменника hands „руки‟ з означенням accomplished „досконалий, 

завершений, кваліфікований‟ у складі атрибутивного іменникового 

словосполучення accomplished hands (досл. „кваліфіковані руки‟) сприяє 

реалізації метонімічного перенесення ОРГАН ЛЮДИНИ (hands) замість ЛЮДИНА 

(film-maker). 

2. МКМ ОЗНАКА ПСИХІЧНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ замість ОЗНАКА 

ФІЗИЧНОГО ПРЕДМЕТУ актуалізовано у 46 КР, 4,5% (див. Додаток А, табл. 

А.1). Метонімічне зміщення ознаки здійснюється із залученням ознак 
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персонажів фільму для характеристики фільму та його складових, 

наприклад:  Peter Mackie Burns‟s painful, unhappy drama packs a hard punch; 

you must steel yourself for the emotional blows. (TG, URL) 

У словосполученні unhappy drama „нещаслива драма‟ означення unhappy 

„нещасливий‟ метонімічно позначає ознаку героїв кінострічки, їх життя, і 

використовується в якості ознаки самої драми, що уможливлює 

конструювання МКМ ОЗНАКА ПСИХІЧНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ (personages` 

emotional state) замість ОЗНАКА ФІЗИЧНОГО ПРЕДМЕТУ (quality of a film). У такий 

спосіб кінокритик інформує читача про змістові аспекти фільму.  

Ще один приклад метонімічного зміщення ознаки, структурованого за 

МКМ ОЗНАКА ПСИХІЧНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ замість ОЗНАКА ФІЗИЧНОГО 

ПРЕДМЕТУ: Battle of Soho review – dewy-eyed documentary tells a good story 

badly (TG, URL) 

У словосполученні dewy-eyed documentary „документальний фільм зі 

сльозами на очах‟ метонімічне означення dewy-eyed „зі сльозами на очах‟ 

позначає мімічний вираз емоції суму у людей, зображених у кінострічці, і 

використовується в якості ознаки самого документального фільму, що 

реалізує подвійне метонімічне перенесення: МІМІЧНА ОЗНАКА ЛЮДИНИ (dewy 

eyes) замість ОЗНАКА ПСИХІЧНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ (sentimental state) замість 

ОЗНАКА ФІЗИЧНОГО ПРЕДМЕТУ (film). Описана метонімія використана у 

кінорецензії на документальний фільм про перебудову історичного району 

Лондону Сохо, у якому ще зовсім нещодавно розташовувалися різні театри і 

кабаре. Перепланування передбачало їх знесення, що стало трагедією для 

акторів, працівників і пересічних мешканців англійської столиці, про що 

люди не можуть говорити без сліз. Саме ця ознака виразу обличчя 

присвоюється документальному фільмові, тому вираз dewy-eyed documentary 

можна тлумачити як „сентиментальна кінострічка‟. 

3. МКМ ОЗНАКА ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ замість ОЗНАКА ФІЗИЧНОГО 

ПРЕДМЕТУ актуалізовано у 42 КР, 4,1% (див. Додаток А, табл. А.1). 

Метонімічне зміщення ознаки, структуроване за МКМ ОЗНАКА ДІЯЛЬНОСТІ 
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ЛЮДИНИ замість ОЗНАКА ФІЗИЧНОГО ПРЕДМЕТУ, здійснюється із залученням 

ознак діяльності персонажів фільму для характеристики фільму та його 

складових, наприклад: These talky interludes are never less than supremely slick, 

but they rarely rise above functional, as concentrated exposition whizzes by 

without quite the same elegance or intrigue of Nolan‟s very best writing. (TF, 

URL)  

У словосполученні talky interludes „говорливі проміжні епізоди‟ 

метонімічне означення talky „який багато розмовляє‟ є ознакою поведінки 

героїв кінострічки і використовується в якості ознаки тих фрагментів фільму, 

які характеризуються численними діалогами між персонажами, що 

уможливлює конструювання МКМ ОЗНАКА ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ (characters‟ 

quality by their actions) замість ОЗНАКА ФІЗИЧНОГО ПРЕДМЕТУ (time period in the 

film). Реалізація описаної метонімічної моделі стала системною, оскільки 

зазначена метонімія зафіксована у словниках як розмовна лексика й 

використовується по відношенню до фільмів, вистав, літературних творів. У 

наведеному прикладі кінокритик застосовує метонімічне означення для 

характеристики структурної частини фільму – проміжних епізодів-зв‟язок. 

Ще один приклад метонімічного зміщення ознаки, структурованого за 

МКМ ОЗНАКА ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ замість ОЗНАКА ФІЗИЧНОГО ПРЕДМЕТУ: 

Cinema‟s best-known swinger is back for more chest-beating adventures in a big-

budget spin on Edgar Rice Burroughs‟ best-loved character. (TDM, URL) 

У словосполученні chest-beating adventures „пригоди, що б‟ють себе у 

груди‟ метонімічне означення chest-beating „який б‟є себе у груди‟ є ознакою 

головного персонажа кінострічки і використовується в якості ознаки сюжету 

фільму, що уможливлює конструювання МКМ ОЗНАКА ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 

(characters‟ quality by their actions) замість ОЗНАКА ФІЗИЧНОГО ПРЕДМЕТУ (film 

plot). Описана метонімія використана у кінорецензії на черговий фільм про 

Тарзана, а биття себе у груди – це добре відомий стереотипний жест красеня-

дикуна; у такий спосіб кінокритик надає характеристику пригодам Тарзана.  

http://www.mirror.co.uk/all-about/edgar-rice-burroughs


 122 

4. МКМ ОЗНАКА ВІКУ ЛЮДИНИ замість ОЗНАКА ФІЗИЧНОГО ПРЕДМЕТУ / 

ЯВИЩА  актуалізовано у 41 КР, 4,01% (див. Додаток А, табл. А.1). 

Метонімічне зміщення ознаки, структуроване за МКМ ОЗНАКА ВІКУ ЛЮДИНИ 

замість ОЗНАКА ФІЗИЧНОГО ПРЕДМЕТУ, здійснюється із залученням ознак віку 

персонажів фільму для характеристики фільму та його складових, 

наприклад: King Jack review – a coming-of-age Sundance movie with heart   

(TG, URL) 

У словосполученні coming-of-age Sundance movie „фільм із 

кінофестивалю «Санденс» підліткового віку‟ вжито метонімічне означення 

coming-of-age „у підлітковому віці‟, що є ознакою персонажів кінострічки, і 

використовується в якості ознаки фільму, що уможливлює конструювання 

МКМ ОЗНАКА ВІКУ ЛЮДИНИ (characters` age) замість ОЗНАКА ФІЗИЧНОГО 

ПРЕДМЕТУ (film). Описана метонімічна модель регулярно реалізується у 

кінорецензіях на фільми, присвячені проблемам підліткового дорослішання.  

Схожий приклад позначення віку персонажів за допомогою метонімії: 

Get some familiar (white British) faces, stir in enough saccharine to keep the 

oldies awake, and add some relatable geriatric humour. (LWL, URL) 

У словосполученні geriatric humour „геріатричний гумор‟ означення 

geriatric „геріатричний‟ метонімічно позначає ознаку галузі медицини, що 

опікується літніми людьми, і використовується в якості ознаки категорії 

гумору, що зустрічається у фільмі, що уможливлює конструювання МКМ 

ОЗНАКА ВІКУ ЛЮДИНИ (elderly people) замість ОЗНАКА ПРЕДМЕТУ / ЯВИЩА 

(humour). Застосовуючи описану метонімію, кінокритик розкриває формулу 

створення фільмів, основною аудиторією яких є літні люди, адже слово 

„геріатричний‟ означає „той, що стосується галузі медицини, яка 

спеціалізується на проблемах здоров‟я людей похилого віку‟. 

5. МКМ ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛЮДИНИ замість ЛЮДИНА – 24 КР, що 

становить 2,35% від загальної кількості КР аналізованих МКМ (див. Додаток 

А, табл. А.1). Метонімічна референція, структурована за МКМ ФІЗИЧНІ 

ВЛАСТИВОСТІ ЛЮДИНИ замість ЛЮДИНА, здійснюється до акторів фільму, 

наприклад: You expect the ultimate showdown between martial arts and pure 
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Hollywood brawn. What you get is limbs in the wind. (TI, URL) 

Іменник brawn „мускульна сила‟ (фізичні властивості людини) 

метонімічно позначає саму людину, що уможливлює конструювання МКМ 

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛЮДИНИ (brawn) замість ЛЮДИНА (person). Накачані 

м‟язи – найбільш істотна ознака відомого голлівудського актора Арнольда 

Шварценегера, що реалізує метонімічне перенесення ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

ЛЮДИНИ (brawn) замість ЛЮДИНА (actor). Мускульна сила актора 

представлена автором рецензії як найвагоміша ознака актора. Ж. Літтлмор 

зауважує, що метонімічні перенесення ЧАСТИНА ТІЛА ЛЮДИНИ замість 

ЛЮДИНА мають деперсоналізуючий ефект і несуть легку оцінну, однак часто 

негативну, конотацію [262, с. 7]. 

6. МКМ ОЗНАКА ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛЮДИНИ замість ОЗНАКА 

ФІЗИЧНОГО ПРЕДМЕТУ актуалізовано у 21 КР, 2,05% (див. Додаток А, табл. 

А.1). Метонімічне зміщення ознаки, структуроване за МКМ ОЗНАКА ФІЗИЧНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛЮДИНИ замість ОЗНАКА ФІЗИЧНОГО ПРЕДМЕТУ, здійснюється із 

залученням ознак зовнішності акторів фільму для характеристики 

фільму та його складових, наприклад: But thanks to a breathtaking 

performance from Gemma Arterton as a depressed woman desperate to break from 

the „prison‟ of domestic drudgery, „The Escape‟ hits harder than any musclebound 

action-adventure. (TOL, URL) 

У словосполученні musclebound action-adventure „м‟язисті пригоди в 

жанрі екшн‟ метонімічне означення musclebound „з накачаними м‟язами‟ є 

ознакою акторів кінострічки і використовується в якості ознаки фільму, що 

уможливлює конструювання МКМ ОЗНАКА ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛЮДИНИ 

(actors` appearance) замість ОЗНАКА ФІЗИЧНОГО ПРЕДМЕТУ (film).  

7. МКМ ПСИХІЧНИЙ СТАН ЛЮДИНИ замість ЛЮДИНА – 19 КР, що 

становить 1,88% від загальної кількості КР аналізованих МКМ (див. Додаток 

А, табл. А.1). Метонімічна референція, структурована за МКМ ПСИХІЧНИЙ 

СТАН ЛЮДИНИ замість ЛЮДИНА, здійснюється до персонажів фільму, 

наприклад: The Measure of a Man review – rage against the machine (TG).  
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Іменник rage „лють‟ (психічний стан / емоція людини) метонімічно 

позначає саму людину, що уможливлює конструювання МКМ ПСИХІЧНИЙ 

СТАН ЛЮДИНИ (rage) замість ЛЮДИНА (person). Рецензент метонімічно вживає 

лексичну одиницю rage „лють‟ на позначення головного героя, сповненого 

ненависті до державної системи, несправедливості, перед якою він безсилий. 

Отже, реалізується метонімічне перенесення ПСИХІЧНИЙ СТАН ЛЮДИНИ (rage) 

замість ЛЮДИНА (main personage). У зазначеній МКМ корелятом постає 

абстрактна концептосфера ПСИХІЧНИЙ СТАН / ЕМОЦІЯ ЛЮДИНИ, яка слугує для 

позначення референту – конкретної концептосфери ГОЛОВНИЙ ГЕРОЙ, що 

суперечить когнітивному принципу вибору метонімічних корелятів при 

утворенні метонімій, а саме принципу переваги конкретного над абстрактним 

[Кьовечеш], і, як наслідок, метонімічний вираз сприймається як новий. У 

такий спосіб представлено тему кінофільму. 

8. МКМ ОЗНАКА ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛЮДИНИ замість ОЗНАКА 

ПСИХІЧНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ репрезентовано у 18 КР, що становить 1,76% від 

загальної кількості КР аналізованих МКМ (див. Додаток А, табл. А.1). 

Метонімічне зміщення ознаки, структуроване за МКМ ОЗНАКА ФІЗИЧНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛЮДИНИ замість ОЗНАКА ПСИХІЧНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ, 

здійснюється із залученням ознак акторів, наприклад: While Weaving 

summons Winter‟s goggle-eyed ebullience, the revelatory Lundy-Paine aces Ted‟s 

mannerisms in every joyous, show-stealing detail. (TF, URL)  

У словосполученні goggle-eyed ebullience „бурхливе збудження з 

витаращаними очима‟ означення goggle-eyed „з витаращаними очима‟ 

метонімічно позначає міміку актора, тобто є мімічною ознакою актора, і 

використовується в якості ознаки абстрактного поняття ebullience 

„бурхливість, радісне збудження, кипучість, енергія‟, що метонімічно 

асоціюється з екзальтованими діями актора, які той демонструє, виконуючи 

роль. Ознакове метонімічне перенесення у наведеному прикладі може бути 

структурованим за МКМ ОЗНАКА ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛЮДИНИ (actor‟s 
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mimics) замість ОЗНАКА ПСИХІЧНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ (actor‟s emotional state). У 

такий спосіб кінокритик характеризує екзальтовану акторську гру. 

9. МКМ ОЗНАКА ПСИХІЧНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ замість ОЗНАКА ЯВИЩА 

актуалізовано у 15 КР, 1,47% (див. Додаток А, табл. А.1). Метонімічне 

зміщення ознаки здійснюється із залученням ознак глядачів для 

характеристики кінематографічних принципів, наприклад: After a few 

relatively benign years with the likes of Tokyo Sonata and Journey to the Shore, he 

makes a return to the goosepimpled values of classic J-horror. (TG, URL) 

У словосполученні goosepimpled values „цінності з «гусячою шкірою»‟ 

вжито означення goosepimpled „вкритий «гусячою шкірою»‟ (набухлі 

волосяні фолікули), що позначає фізіологічний вияв емоційного стану 

нажаханості у людини, і використовується в якості ознаки принципів 

створення фільмів жаху, які і викликають емоцію страху у глядачів, що 

реалізує подвійне метонімічне перенесення ФІЗІОЛОГІЧНА ОЗНАКА ПСИХІЧНОГО 

СТАНУ / ЕМОЦІЇ (viewers` physiological response to the emotion) замість 

ЯВИЩА / ЕМОЦІЯ ЛЮДИНИ (viewers` emotion) замість ОЗНАКА ЯВИЩА / ЕМОЦІЇ 

(filmmaking principle causing the emotion).  

10. МКМ ОЗНАКА ПСИХІЧНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ замість ОЗНАКА 

ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ актуалізовано у 11 КР, 1,08% (див. Додаток А, табл. 

А.1). Метонімічне зміщення ознаки здійснюється із залученням ознаки 

емоційного стану персонажів фільму для характеристики дій цих 

персонажів, наприклад: The couple‟s road trip also features a long and rather 

bad-tempered discussion of the film A Woman Under the Influence by John 

Cassavetes. (TG, URL) 

У словосполученні bad-tempered discussion „дискусія у поганому 

настрої‟ метонімічне означення bad-tempered „не в гуморі‟ є ознакою 

емоційного стану персонажів кінострічки і використовується в якості ознаки 

їх розмови, що уможливлює конструювання МКМ ОЗНАКА ПСИХІЧНОГО СТАНУ 

ЛЮДИНИ (characters‟ emotional state) замість ОЗНАКА ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 

(characters‟ action). У реченні йдеться про палку дискусію молодої пари з 

https://www.theguardian.com/film/2009/jan/30/tokyo-sonata-kurosawa-kagawa-kolzumi
https://www.theguardian.com/film/2016/may/19/journey-to-the-shore-film-review
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приводу фільму «Жінка під впливом» (A Woman Under the Influence, 1974) під 

час подорожі за місто, адже хлопець хоче познайомити дівчину зі своїми 

батьками. 

11. МКМ ОЗНАКА ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЯВІВ ЛЮДИНИ замість ОЗНАКА 

ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ актуалізовано у 11 КР, 1,08% (див. Додаток А, табл. 

А.1). Метонімічне зміщення ознаки, структуроване за МКМ ОЗНАКА 

ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЯВІВ ЛЮДИНИ замість ОЗНАКА ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ, 

здійснюється із залученням ознак фізіологічних проявів персонажів фільму 

для характеристики їхніх дій, наприклад: 199 Yet the story unfurls on a grand 

canvas which includes timpani concertos, sweaty hate-sex, scenes of a bull goring 

a donkey, and the advantages of having some Genesis albums loaded up on the 

stereo of your Range Rover. (LWL, URL) 

У словосполученні sweaty hate-sex „спітнілий секс між людьми, що 

ненавидять один одного‟ вжито метонімічне означення sweaty „спітнілий‟, що 

є ознакою персонажів кінострічки, і використовується в якості ознаки дії цих 

персонажів, які зображуються у фільмі, що уможливлює конструювання 

МКМ ОЗНАКА ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЯВІВ ЛЮДИНИ (characters‟ physiological 

quality) замість ОЗНАКА ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ (characters‟ action). 

12. МКМ ОЗНАКА ОДЯГУ ЛЮДИНИ замість ОЗНАКА ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 

актуалізовано у 10 КР, 0,98% (див. Додаток А, табл. А.1). Метонімічне 

зміщення ознаки, структуроване за МКМ ОЗНАКА ОДЯГУ ЛЮДИНИ замість 

ОЗНАКА ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ, здійснюється із залученням ознак одягу 

персонажів фільму для характеристики їхніх дій, наприклад: As erotica, 

Strickland‟s film is almost touchingly chaste: there‟s no nudity and the lingerie-

decked lovemaking is not only about mutual female pleasure but about tenderness. 

(TG, URL) 

У словосполученні lingerie-decked lovemaking „одягнута у білизну 

інтимна близькість‟ означення lingerie-decked „у нижній білизні‟ є 

метонімічною ознакою одягу персонажів кінострічки і використовується в 

якості ознаки дії, яку вони виконують, що уможливлює конструювання МКМ 
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ОЗНАКА ОДЯГУ ЛЮДИНИ (characters‟ clothes) замість ОЗНАКА ДІЯЛЬНОСТІ 

ЛЮДИНИ (characters‟ action). 

 

3.1.3 Ідеалізована когнітивна модель ВИРОБНИЦТВО. У межах ІКМ 

ВИРОБНИЦТВО реалізуються МКМ, представлені у 174, 17,02% контекстах, 

вилучених із аналізованих 182 БК. 

1. МКМ КІНОРЕЖИСЕР замість СТИЛЬ КІНОРЕЖИСЕРА – 44 КР, що 

становить 4,3% від загальної кількості КР аналізованих МКМ (див. Додаток 

А, табл. А.1). Метонімічна референція, структурована за МКМ КІНОРЕЖИСЕР 

замість СТИЛЬ КІНОРЕЖИСЕРА, здійснюється до особливостей стилю 

кінострічки, наприклад: With its slick and ingenious brutality, it exists on a 

continuum somewhere between Guy Ritchie and Quentin Tarantino, maybe 

triangulated with a bit of Sergio Leone: there‟s some Morricone-ish keening on the 

soundtrack (TG, URL).  

Імена американських режисерів – Гая Річчі (Guy Ritchie), Квентіна 

Тарантіно (Quentin Tarantino) та Серджіо Леоне (Sergio Leone) метонімічно 

використано для характеристики особливостей стилю російського 

кінофільму, що уможливлює конструювання МКМ КІНОРЕЖИСЕР (Guy Ritchie, 

Quentin Tarantino, Sergio Leone) замість СТИЛЬ КІНОРЕЖИСЕРА (cinematic 

styles). Примітно, що читач здатен зрозуміти, який стиль охарактеризовано, 

лише за умови, що він знайомий із творчістю згаданих режисерів. Це 

передбачає наявність концептуальної проміжної ланки між концептосферами 

КІНОРЕЖИСЕР та СТИЛЬ КІНОРЕЖИСЕРА, що реалізує подвійне метонімічне 

перенесення КІНОРЕЖИСЕР (Quentin Tarantino) замість ФІЛЬМИ КІНОРЕЖИСЕРА 

(Tarantino filmography) замість СТИЛЬ КІНОРЕЖИСЕРА (cinematic style).  

Описана метонімічна модель доволі продуктивна у дискурсі 

кінорецензії, але її розуміння ускладнюється ще тим, що не завжди є 

зрозумілим, про які саме аспекти режисерського стилю йдеться, що є 

характерними для відповідної кінострічки. Розглянемо іншу концептуальну 

особливість МКМ КІНОРЕЖИСЕР замість СТИЛЬ КІНОРЕЖИСЕРА на такому 
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прикладі: Quentin Tarantino's 168-minute whodunnit western mixes Agatha 

Christie with John Carpenter (TOL, URL). 

Ім‟я John Carpenter „Джона Карпентер‟ метонімічно використано на 

позначення елементів стилю кінострічки американського режисера Квентіна 

Тарантіно, що уможливлює конструювання МКМ КІНОРЕЖИСЕР замість СТИЛЬ 

КІНОРЕЖИСЕРА. Тут прослідковується та особливість тлумачення окремих 

прикладів концептуальної метонімії КІНОРЕЖИСЕР замість СТИЛЬ 

КІНОРЕЖИСЕРА, яку Д. Ґлінн формулює наступним чином: якщо «виробник» 

(сценарист) маловідомий, то без контексту вживання реципієнт (глядач) не 

може зрозуміти висловлювання, і навпаки – навіть ім‟я маловідомого 

«виробника» у визначеній ситуації спілкування буде тлумачитися за 

концептуальною моделлю ВИРОБНИК замість ПРОДУКТ [236, с. 6]. У 

наведеному прикладі реципієнт, який уперше зустрічає ім‟я Джон Карпентер 

у контексті ситуації читання кінорецензії, здогадається, що це – сценарист. 

Джон Карпентер є автором фільмів жаху, бойовиків і науково-фантастичних 

фільмів. Крім того, ім‟я Agatha Christie „Агата Крісті‟ також вжито на 

позначення певних сюжетних компонентів кінострічки: Агата Крісті є 

авторкою детективів, що реалізує метонімічне перенесення за (2) МКМ 

ПИСЬМЕННИК замість ЛІТЕРАТУРНИЙ ТВІР – 25 КР, що становить 2,45% від 

загальної кількості КР аналізованих МКМ (див. Додаток А, табл. А.1).  

Інші МКМ, які здійснюють референцію до музичних творів і творів 

живопису, аналогічно структуровані (3) МКМ КОМПОЗИТОР замість 

МУЗИЧНИЙ ТВІР – 33 КР, що становить 3,23% від загальної кількості КР 

аналізованих МКМ (див. Додаток А, табл. А.1), (4) МКМ ХУДОЖНИК замість 

КАРТИНА – 14 КР, що становить 1,37% від загальної кількості КР 

аналізованих МКМ (див. Додаток А, табл. А.1). 

5. МКМ ПЕРСОНАЖ ФІЛЬМУ замість СТИЛЬ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЖУ 

ФІЛЬМУ – 16 КР, що становить 1,57% від загальної кількості КР аналізованих 

МКМ (див. Додаток А, табл. А.2). Метонімічна референція, структурована за 

МКМ ПЕРСОНАЖ ФІЛЬМУ замість СТИЛЬ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЖУ ФІЛЬМУ, 
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здійснюється до особливостей стилю кінострічки, наприклад: We catch up 

with our renegade anti-hero on the Greek-Macedonian border, where he flattens a 

burly fighter in a stripped-to-the-waist sequence that seems less Jason Bourne than 

Jason Statham (TG, URL). 

Ім‟я головного персонажа Jason Bourne „Джейсон Борн‟, яке одночасно 

слугує назвою фільму у жанрі бойовик, метонімічно вжито на позначення 

стилю бійки цього головного персонажа, що реалізує метонімічне 

перенесення ПЕРСОНАЖ ФІЛЬМУ (main character) замість СТИЛЬ ПОВЕДІНКИ 

ПЕРСОНАЖУ ФІЛЬМУ (fighting style). Ім‟я актора Jason Statham „Джейсона 

Стейтем‟, який, як правило, також знімається у бойовиках, метонімічно 

позначає інший, більш віртуозний стиль бійки персонажів, яких він грає, що 

уможливлює конструювання (6) МКМ АКТОР замість РОЛЬ АКТОРА – 42 КР, 

що становить 4,1% від загальної кількості КР аналізованих МКМ (див. 

Додаток А, табл. А.1). 

 

3.1.4 Ідеалізована когнітивна модель ДІЇ. У межах ІКМ ДІЇ 

реалізуються МКМ, представлені у 149, 14,58% контекстах, вилучених із 

аналізованих 167 БК. 

1. МКМ ЗНАРЯДДЯ ДІЇ замість ДІЯ – 66 КР, що становить 6,46% від 

загальної кількості КР аналізованих МКМ (див. Додаток А, табл. А.1).  

Метонімічна референція, структурована за МКМ ЗНАРЯДДЯ замість ДІЯ, 

здійснюється до деталей сюжету фільму, наприклад: Why Don't You Just 

Die! review – from Russia with a claw hammer (TG, URL). 

Лексична одиниця claw hammer „столярний молоток‟ метонімічно 

використовується на позначення заподіювання фізичної шкоди за допомогою 

молотка у якості зброї, що уможливлює конструювання МКМ ЗНАРЯДДЯ ДІЇ 

(claw hammer) замість ДІЯ (inflicting physical damage). Таке тлумачення 

метонімії потребує знання сюжету кінострічки, адже на ґрунті фонових знань 

згаданий столярний інструмент асоціюється зі столярною справою, 

майстерністю або виробами з дерева; проте у фільмі “Why Don't You Just 

https://www.theguardian.com/film/jason-bourne
https://www.theguardian.com/film/jason-bourne
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Die!” предмет було використано «не за призначенням». Більш того, 

використана метонімія комбінується з алюзією на пісню “From Russia with 

love” (укр. „З Росії з любов‟ю‟), тому читач може очікувати побачити назву 

емоції після прийменника with „з‟, натомість кінокритик називає не емоцію, а 

робочий інструмент – молоток-цвяходер. Відповідно, у контексті 

кінорецензії це знаряддя праці може позначати негативне почуття або 

емоцію; сама назва фільму “Why Don't You Just Die!” (рос. „Папа, сдохни!‟) 

підказує, що це – агресія, ненависть. У такому разі можна констатувати 

реалізацію подвійного метонімічного перенесення ЗНАРЯДДЯ ДІЇ (claw 

hammer) замість ДІЯ (inflicting physical damage) замість ПСИХІЧНИЙ СТАН 

(hatred / rage). 

Метонімічна референція, структурована за МКМ ЗНАРЯДДЯ ДІЇ замість 

ДІЯ, здійснюється до спецефектів, наприклад: […] – but it has to be admitted 

that, in terms of pure action octane, Russo and Hargrave bring the noise, and 

there are quite a few long-distance “sniper” scenes in which people get taken out 

from miles away as the bullet travels through their skulls with a resonant thoonk 

(TG, URL).  

Назву хімічної сполуки octane „октан‟ метонімічно вжито на позначення 

епізодів у фільмі, де стаються вибухи автомобілів, гелікоптерів, будівель, що 

уможливлює конструювання МКМ ЗНАРЯДДЯ ДІЇ (octane) замість ДІЯ 

(explosion). Розуміння метонімії можливе за наявності фонових знань про 

октан і його властивостей – легкозаймистий та вибухонебезпечний, при 

взаємодії з повітрям вибухає. Описана метонімія слугує своєрідним сленгом 

кінокритиків, адже неодноразово вживається у дискурсі кінорецензії на 

позначення спецефектів вибухів у фільмах жанру бойовик. 

2. МКМ ОРГАН ЛЮДИНИ замість ФУНКЦІЯ ОРГАНУ ЛЮДИНИ – 41 КР, що 

становить 4,01% від загальної кількості КР аналізованих МКМ (див. Додаток 

А, табл. А.1). 

Метонімічна референція, структурована за МКМ ОРГАН ЛЮДИНИ замість 

ФУНКЦІЯ ОРГАНУ ЛЮДИНИ, здійснюється до характеристики глядацької 
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аудиторії, наприклад: Nolan‟s desire to stimulate both the blood and the brain 

feels earnest. (TG, URL) 

Слово brain „мозок‟ метонімічно використовується на позначення 

мисленнєвої діяльності глядачів, що уможливлює конструювання МКМ 

ОРГАН ЛЮДИНИ (brain) замість ФУНКЦІЯ ОРГАНУ ЛЮДИНИ (intellectual activity). 

Ще одна метонімія, виражена лексичною одиницею blood „кров‟, 

використана на позначення збудженого емоційного стану глядача, що 

супроводжується пришвидшеним пульсом, а отже швидшим кровообігом, що 

реалізує подвійне метонімічне перенесення ОРГАН ЛЮДИНИ (blood) замість ДІЯ 

(pulse quickening) замість ФУНКЦІЯ ОРГАНУ ЛЮДИНИ (getting excited). У 

наведеному фрагменті критик характеризує намір режисера К. Нолана 

(Christopher Nolan) змусити глядачів хвилюватися, а також стимулювати 

їхню мисленнєву діяльність під час перегляду кінострічки. 

3. МКМ МІСЦЕ ПОДІЇ замість ПОДІЯ – 27 КР, що становить 2,64% від 

загальної кількості КР аналізованих МКМ (див. Додаток А, табл. А.1). 

Метонімічна референція, структурована за МКМ МІСЦЕ ПОДІЇ замість 

ПОДІЯ, здійснюється до кінофестивалів, наприклад: Nicolas Winding Refn 

brings the cinéma du choc to Cannes with a movie which is fantastically 

preposterous and objectionable, but expertly varnished with a sheen of pure evil 

(TG, URL). 

Назва курортного французького міста Канни (Cannes) метонімічно 

використовується на позначення кінофестивалю, який у ньому щорічно 

проводиться з 1946 року; фестиваль входить до п‟ятірки найпрестижніших 

міжнародних подій у світі кінематографу, який відвідує 35 тисяч 

професіоналів з у сього світу. Метонімія Канни (Cannes) – це реперзентація 

МКМ МІСЦЕ ПОДІЇ (Cannes) замість ПОДІЯ (Cannes film festival), розуміння якої 

вимагає від реципієнта певних фонових знань. 

4. МКМ ОБ’ЄКТ ДІЇ замість ДІЯ – 15 КР, що становить 1,47% від 

загальної кількості КР аналізованих МКМ (див. Додаток А, табл. А.1). 

http://www.theguardian.com/film/nicolas-winding-refn
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Метонімічна референція, структурована за МКМ ОБ‟ЄКТ ДІЇ замість ДІЯ, 

здійснюється до компонентів сюжету, наприклад: There is barely a whiff of 

cigarette smoke here, drink and drugs – staples of most jazz based movies – seem 

off limits too [...] (TI, URL). 

Слова drink „алкоголь‟ метонімічно позначає дію розпиття алкоголю, а 

drugs „наркотики‟ – прийняття наркотиків, що уможливлює конструювання 

МКМ ОБ‟ЄКТ ДІЇ (drink, drugs) замість ДІЯ (drinking alcohol, taking drugs). 

Словосполучення a whiff of cigarette smoke „клуби тютюнового диму‟ 

метонімічно вжито на позначення процесу куріння, що уможливлює 

конструювання МКМ НАСЛІДОК ДІЇ (a whiff of cigarette smoke) замість ДІЯ 

(smoking). З фрагменту зрозуміло, що drink „алкоголь‟, drugs „наркотики‟, 

cigarette smoke „сигаретний дим‟ сприймаються як символи джазової 

культури. 

Метонімія, структурована за МКМ ОБ‟ЄКТ ДІЇ замість ДІЯ, здійснюється 

до проблематики кінострічки, наприклад: Uncorked review – sub-par Netflix 

wine drama is far from vintage (TG, URL). 

У наведеному вище заголовку рецензії використано іменникове 

словосполучення wine drama (досл. „драма про вино‟), у якому іменник wine 

„вино‟ метонімічно асоціюється зі сферою діяльності, пов‟язаної з його 

виробництвом, – виноробством (winemaking), тобто реалізується МКМ 

РЕЧОВИНА (wine) замість ВИРОБНИЦТВО РЕЧОВИНИ  (winemaking). У такий 

спосіб кінокритик посилається на другорядну тематичну лінію, що слугує 

фоном головної проблематики кінострічки – проблеми батьків і дітей та 

професійного вибору останніх.  

 

3.1.5 Ідеалізована когнітивна модель КАТЕГОРІЯ І ЇЇ ЧЛЕНИ. У межах 

ІКМ КАТЕГОРІЯ І ЇЇ ЧЛЕНИ реалізуються МКМ, представлені у 93, 9,1% 

контекстах, вилучених із аналізованих 135 БК. 

1. МКМ БРЕНД замість ІНДУСТРІЯ – 10 КР, що становить 0,98% від 

загальної кількості КР аналізованих МКМ (див. Додаток А, табл. А.1). 
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Метонімічна референція, структурована за МКМ БРЕНД замість 

ІНДУСТРІЯ, здійснюється до моди як абстрактної категорії, наприклад: She 

is a “living testament to grace, glamour and Gucci” (TI, URL).  

Іменник Gucci „Гуччі‟ (Дім моди / модний бренд) метонімічно позначає 

моду як абстрактне поняття, що уможливлює конструювання МКМ БРЕНД 

(Gucci) замість ІНДУСТРІЯ (fashion). У такий спосіб кінокритик характеризує 

персонаж фільму як „справжнє втілення грації, гламуру та моди‟. Примітно, 

що метонімії з корелятом концептосфери БРЕНД / КОМПАНІЯ, частіше 

слугують для референції до продукції бренду / компанії, проте у дискурсі 

кінорецензії актуалізується інша концептуальна модель. 

2. МКМ БРЕНД замість КАТЕГОРІЯ ПРОДУКТУ – 32 КР, що становить 

3,13% від загальної кількості КР аналізованих МКМ (див. Додаток А, табл. 

А.1). 

Метонімічна референція, структурована за МКМ БРЕНД замість 

КАТЕГОРІЯ ПРОДУКТУ, здійснюється до кольорового зображення як категорії, 

наприклад: Solomon‟s clever marshalling of archive footage gives it scope, 

repositioning Cross in the middle of a monochrome world only reluctantly 

converting to Kodachrome and Technicolor (TG, URL). 

Власні назви Kodachrome „Кодахром‟ (торгівельна марка кольорових 

фотоматеріалів) і Technicolor „Текніколор‟ (технологія отримання 

кольорового кінематографічного зображення) метонімічно позначають 

поодиноке використання режисером кольорових кадрів у документальній 

кінострічці, що уможливлює конструювання МКМ БРЕНД (Kodachrome, 

Technicolor) замість КАТЕГОРІЯ ПРОДУКТУ (colour image). Власні назви 

позначають саме категорію продукту – кольорової плівки, оскільки випуск 

кольорової плівки «Кодахром» припинився ще у 2009 році, однак зазначена 

торгова марка залишається першим, а тому прототиповим, виробником 

кольорових фотоматеріалів. 

3. МКМ СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ замість ЛЮДИНА – 14 КР, що 

становить 1,37% від загальної кількості КР аналізованих МКМ (див. Додаток 
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А, табл. А.1). 

Метонімічна референція, структурована за МКМ СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ 

ЛЮДИНИ замість ЛЮДИНА, здійснюється до амплуа кіноактора, наприклад: 

You expect the ultimate showdown between martial arts and pure Hollywood 

brawn. What you get is limbs in the wind. (TI, URL).  

Словосполучення martial arts „бойові мистецтва‟ метонімічно позначає 

актора, каскадера, майстра бойових мистецтв Джеккі Чана, що уможливлює 

конструювання МКМ СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ (martial arts) замість 

ЛЮДИНА  (actor).  

4. МКМ КАТЕГОРІЯ ПРОДУКТУ замість ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ ВИРОБНИЦТВА 

ПРОДУКТУ – 37 КР, що становить 3,62% від загальної кількості КР 

аналізованих МКМ (див. Додаток А, табл. А.2). 

Метонімічна референція, структурована за МКМ КАТЕГОРІЯ ПРОДУКТУ 

замість ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТУ, здійснюється до професій 

персонажів фільму, наприклад: It‟s the age-old tale of the child who doesn‟t 

want to inherit the family business because he has a passion of his own and with 

these two competing worlds being food and drink, one would expect at the very 

least to salivate at what‟s placed on screen (TG, URL). 

Лексична одиниця food „їжа‟ метонімічно позначає бізнес, заснований на 

продажу їжі-гриль, у той час як drink „напої‟ метонімічно позначає кар‟єру 

сомельє, що стає зрозумілим із контексту рецензії. Варто зауважити, що у 

наведеному фрагменті реалізується подвійне метонімічне перенесення або 

«ланцюжкове» у формулюванні Р. Дірвена [216], яке можна структурувати за 

допомогою МКМ КАТЕГОРІЯ ПРОДУКТУ замість КОНКРЕТНИЙ ПРОДУКТ замість 

ВИД ДІЯЛЬНОСТІ З ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТУ. Кінокритик уживає метонімію для 

опису конфлікту батька і сина, покладеного в основу сюжету кінострічки: 

батько сподівається, що син успадкує сімейний бізнес, натомість юнак мріє 

про роботу у галузі виноробства.  
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3.1.6 Ідеалізована когнітивна модель ФІЗИЧНІ ПРЕДМЕТИ / ЯВИЩА. У 

межах ІКМ ФІЗИЧНІ ПРЕДМЕТИ / ЯВИЩА реалізуються МКМ, представлені у 54, 

5,28% контекстах, вилучених із аналізованих 111 БК. 

1. МКМ ЧАСТИНА ПРЕДМЕТА замість ПРЕДМЕТ – 39 КР, що становить 

3,81% від загальної кількості КР аналізованих МКМ (див. табл. 3.2). 

Метонімічна референція, структурована за МКМ ЧАСТИНА ПРЕДМЕТА 

замість ПРЕДМЕТ, здійснюється до предметів, пов’язаних із 

кінематографом, наприклад: Lucky, really, because Tenet is not a movie it‟s 

worth the nervous braving a trip to the big screen to see, no matter how safe it is. 

I‟m not even sure that, in five years‟ time, it‟d be worth staying up to catch on telly 

(TG, URL). 

Словосполучення big screen „великий екран‟ метонімічно використано 

на позначення кінотеатру, що уможливлює конструювання МКМ ЧАСТИНА 

ПРЕДМЕТА (big screen) замість ПРЕДМЕТ (cinema hall). Описана метонімія 

зафіксована у словниках і часто вживається кінокритиками у британських 

кінорецензіях. 

Метонімічна референція, структурована за МКМ ЧАСТИНА ПРЕДМЕТА 

замість ПРЕДМЕТ, здійснюється до предметів, пов’язаних із 

кінематографом, у наступному прикладі: Fans of Paula Hawkins‟s runaway 

bestseller have reacted with dismay to the changes made to her story as it travelled 

from the page to the screen (TG, URL). 

Лексичну одиницю page „сторінка‟ метонімічно використано на 

позначення літературного твору, що уможливлює конструювання МКМ 

ЧАСТИНА ПРЕДМЕТА (page) замість ПРЕДМЕТ (book), а слово screen „екран‟ 

метонімічно позначає екранізовану версію твору, що уможливлює 

конструювання МКМ ЧАСТИНА ПРЕДМЕТА (screen) замість ПРЕДМЕТ (film). 

Лексична одиниця screen позначає формат фільму; це значення зафіксовано у 

словнику і ґрунтується на зв‟язку екрана на телевізорах чи у кінотеатрах і 

фільмом як інструменту відтворення цифрового чи записаного на плівці 

аудіо-візуального твору. Зазначена метонімія має узуальний характер, проте 
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вона оживлюється за рахунок дискурсивно підсиленої метафори подорожі. 

Сам факт екранізації роману рецензент образно описує як подорож розповіді 

зі сторінки на екран – travelled from the page to the screen. Кінокритик 

використовує описані метонімії, інформуючи читача про те, що фільм “The 

Girl on the Train” / „Дівчина у потязі‟ є екранізацією детективу Поли Хокінс 

(Paula Hawkins), і про те, що шанувальники письменниці розчаровані 

змінами, внесеними режисером.  

Метонімічна референція, структурована за МКМ ЧАСТИНА ПРЕДМЕТА 

замість ПРЕДМЕТ, здійснюється до професій персонажів фільму, наприклад: 

For the second piece in the film, the camera pans round to reveal two quartets: 

four dancers, all women, and four string players (TG, URL). 

Слово string „струна‟ метонімічно вживається в атрибутивному 

іменниковому словосполученні string players (досл. „гравці на струнах‟) на 

позначення струнних музичних інструментів, на яких грають музиканти, 

персонажі фільму. На основі чого можна реконструювати МКМ ЧАСТИНА 

ПРЕДМЕТА (струна) замість ЦІЛОГО ПРЕДМЕТА (струнні музичні інструменти). 

Вочевидь, така референція доречна тому, що музичні інструменти, на яких 

грають персонажі фільму, – різні, тому простіше назвати категорію 

інструментів, ніж указувати найменування кожного з них.  

2. МКМ ЧАСТИНА ЯВИЩА замість ЯВИЩЕ – 15 КР, що становить 1,47% 

від загальної кількості КР аналізованих МКМ (див. табл. 3.2). 

Метонімічна референція, структурована за МКМ ЧАСТИНА ЯВИЩА 

замість ЯВИЩЕ, здійснюється до кіноіндустрії як мистецького явища, 

наприклад: It‟s all too rare that the camera focuses on a woman undergoing a 

mid-life crisis rather than her male partner, although recent films like Claire 

Denis‟ Let the Sunshine In have led the way. (LWL, URL) 

Метонімія виражена іменником camera „кіноапарат‟, який асоціюється з 

кіноіндустрією як явищем мистецтва, оскільки кінокритик стверджує, що, 

фільмів, які зображують переживання жінкою кризи середнього віку, доволі 

мало, на противагу більш поширеному зображенню аналогічних проблем у 

https://www.theguardian.com/film/the-girl-on-the-train
https://www.theguardian.com/film/the-girl-on-the-train
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чоловіків, що уможливлює конструювання МКМ ЧАСТИНА ЯВИЩА (camera) 

замість ЯВИЩЕ (film industry). 

Отож, різні аспекти фільмів, аналізованих у кінорецензіях, метонімічно 

концептуалізуються в межах ІКМ ПРИЧИНОВІСТЬ, ІКМ ЛЮДИНА, ІКМ 

ВИРОБНИЦТВО, ІКМ ДІЇ, ІКМ КАТЕГОРІЯ І ЇЇ ЧЛЕНИ, ІКМ ФІЗИЧНІ ПРЕДМЕТИ / 

ЯВИЩА. Загалом реалізовано 37 метонімічних концептуальних моделей, з 

яких найбільш репрезентативними виявилися МКМ НАСЛІДОК ДІЇ замість ДІЇ, 

за якими здійснюється референція до компонентів сюжету, МКМ 

ФІЗІОЛОГІЧНА РЕАКЦІЯ / МІМІКА/ ЖЕСТ/ ВИГУК/ ДІЯ замість ЕМОЦІЯ, що слугують 

підґрунтям метонімій на позначення емоційного впливу кінострічки.   

 

3.2 Концептуальна реалізація метафтонімії у світлі теорії 

концептуальної інтеграції ментальних просторів 

 

У текстах БК метафтонімії представлені здебільшого складними 

дієприкметниками теперішнього і минулого часу у складі атрибутивних 

словосполучень. Значення ознакової метафтонімії зумовлено специфічним 

смислом, що виникає в результаті взаємодії метафоричної і метонімічної 

когнітивних операцій. Механізм формування цього смислу унаочнено 

шляхом побудови мереж концептуальної інтеграції. 

Аналіз 3 метафтонімічних концептуальних блендів (далі – МКБ) (див. 

табл. 3.2) в аналізованих БК ґрунтується на типології концептуальних 

блендів, запропонованих Ж. Фоконьє і М. Тернером [222]. Автори теорії 

концептуальної інтеграції ментальних просторів виокремлюють п‟ять типів 

концептуальних блендів (далі – КБ): 1) прості КБ (англ. simplex) – в 

інтегрований простір проектується фрейм або частина фрейму з одного із 

увідних просторів, з іншого – специфічні елементи; 2) дзеркальні КБ (англ. 

mirror) – увідні простори поділяють спільний фрейм, який може 

збагачуватися в інтегрованому просторі; 3) однодіапазонні КБ (англ. single-

scope – український відповідник з дисертації Д. В. Гайданки [52]) – увідні 
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простори містять різні фрейми, а бленд отримує лише один із них із повним 

збереженням топології відношень; 4) дводіапазонні КБ (англ. double-scope) – 

бленд містить фрейми обох увідних просторів, які можуть відрізнятися за 

змістом і топологією, в результаті чого виникають багаті емерджентні 

смисли; 5) багатодіапазонні КБ (англ. multiple-scope) – інтегрований простір 

конструюється з фреймів та елементів трьох і більше ввідних просторів. 

Взявши за основу типи КБ, визначені дослідниками [222], розглянемо 

ті типи КБ, що слугують підґрунтям формування емерджентних смислів 

ознакових метафтонімій у текстах БК (табл. 3.2) і встановимо види 

емерджентного смислу, що у них формуються.  

Таблиця 3.2 

Типологія метафтонімічних концептуальних блендів  

та їх репрезентація у текстах британської кінокритики 

Типи  

метафтонімічних 

концептуальних блендів 

Кількість  

текстів  

кінорецензій 

Кількість  

контекстних репрезентацій 

метафтонімічних 

концептуальних блендів 

кількість % кількість % 

Метафтонімічний 

концептуальний бленд 
ДОМІНАНТНІСТЬ 

462 43,7% 136 56,43% 

Метафтонімічний 

концептуальний бленд 
НАДМІРНІСТЬ 

349 33% 78 32,37% 

Метафтонімічний 

концептуальний бленд 
НИЗЬКОЯКІСНІСТЬ 

246 23,3% 27 11,2% 

Разом 1057 100% 241 100% 

 

3.2.1 Метафтонімічний концептуальний бленд ДОМІНАНТНІСТЬ.  

Емерджентне значення «домінантність», яке формується у результаті 

концептуальної інтеграції метафоричного і метонімічного ментальних 

просторів, визначає тип метафтонімічного концептуального бленду – 

ДОМІНАНТНІСТЬ. МКБ ДОМІНАНТНІСТЬ є найбільш репрезентативним у 
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досліджуваному матеріалі; він реалізований у 136, 56,43% контекстах, 

вилучених із аналізованих 462 БК.  

Багатодіапазонний тип МКБ ДОМІНАНТНІСТЬ із трьома ввідними 

просторами лежить в основі атрибутивних словосполучень на позначення 

персонажів (наприклад, adrenaline-pumped squad), візуальних ефектів 

(наприклад, sun-soaked ranch), музичного супроводу (наприклад, string-laden 

score). Особливістю цього типу метафтонімічних блендів є виникнення 

емерджентного значення «домінантність» для характеристики певного 

аспекту фільму, наприклад: “Luminous performances and truly bewitching 

film-making elevate this uncanny, oestrogen-soaked dance drama” (TG, URL). 

У наведеному прикладі вжито атрибутивне словосполучення oestrogen-

soaked dance drama „танцювальна драма, просочена естрогеном‟. Означення 

oestrogen-soaked є метафтонімією, оскільки значення цього складного слова 

має і метонімічний, і метафоричний компонент. Метонімічний компонент – 

oestrogen „естроген‟ – стероїдний гормон, який забезпечує характерні риси 

жіночого тіла, – відкриває ментальний доступ до концептосфери ЖІНКА за 

МКМ ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛЮДИНИ замість ЛЮДИНА, від якої, своєю чергою, 

відбувається референція до абстрактної концептосфери ЖІНОЧНІСТЬ, у 

контексті аналізованого фільму ПІДЛІТКОВА ДІВОЧІСТЬ, за МКМ ВЛАСТИВІСТЬ 

КАТЕГОРІЇ ОБ‟ЄКТІВ замість КАТЕГОРІЯ ОБ‟ЄКТІВ. Водночас „підліткова 

дівочість‟ концептуалізується як рідина, про що свідчить метафоричний 

компонент soaked „просочений‟. Проте саме за допомогою конструювання 

концептуальної мережі (рис. 3.2) удається пояснити механізм утворення 

образу та додаткових значень, що в результаті виникають.  

Як бачимо на рисунку, значення ознакової метафтонімії oestrogen-

soaked drama формується в результаті концептуальної інтеграції смислових 

компонентів трьох увідних ментальних просторів і четвертого родового 

простору, що має найбільш загальну структуру. Родовий простір включає два 

компоненти – form „форма‟ та content „зміст‟ – і прослідковується у всіх 

трьох увідних просторах.  
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його просочує. Компонент увідного простору 2 liquid „рідина‟ корелює із 

смисловим компонентом oestrogen „естроген‟ увідного простору 1.  

Вагомими смисловими складниками в увідному просторі 1 є oestrogen 

„естроген‟ і girl „дівчина‟, у ввідному просторі 2 – це soaked „просочений‟ і 

matter „матерія‟, в увідному просторі 3 – це drama „драма‟. Фреймова 

структура бленду спроектована із увідного простору 2, в результаті у бленді 

маємо „драму, наповнену персонажами жіночої статі‟  як предмет може бути 

просочений рідиною.  

У бленді за допомогою когнітивної операції композиції елемент 

увідного простору 3 „драма‟ постає як „фізичний об‟єкт із вбираючими 

властивостями‟, тобто відбувається концептуальне злиття фільму та 

предмету. За допомогою когнітивної операції завершення у МКБ 

з‟являється елемент, якого немає у жодному з увідних ментальних просторів 

– це full of „наповненість‟ – значення метафори soaked „просочений‟, адже з 

досвіду ми знаємо, що коли якась матерія просочується рідиною, то рідина 

рівномірно проникає у всі волокна тканини, наповнюючи її.  

Далі новий компонент інтегрованого простору full of „наповненість‟ 

слугує основою більш узагальненого смислового компоненту емерджентної 

структури prevailing „домінантність‟, що у контексті заданого МКБ стосується 

певної сюжетної характеристики. Компоненти oestrogen „естроген‟ із 

ментального простору 1 і characters „персонажі фільму‟ з простору 2 не є 

прямими метафоричними відповідниками у концептуальній мережі, проте 

oestrogen метафорично пов‟язаний з рідиною у просторі 2, в той час як liquid 

„рідина‟ є відповідником усім компонентам простору 3, що позначають змістові 

характеристики фільму, компонент characters – один із них. За допомогою 

когнітивної операції компресії концептуальна дистанція (oestrogen → 

physiological characteristics → bodily characteristics → human female) між 

компонентами oestrogen і characters у бленді скорочується за допомогою МКМ 

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛЮДИНИ замість ЛЮДИНА, що відповідає топологічному 

зв‟язку „частина – ціле‟, спроектованого із простору 1. 
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У результаті вищезазначених операцій формується емерджентне 

значення (у прямокутній рамці в межах бленду, див. рис. 3.2) – домінантною 

сюжетною характеристикою фільму є тема жіночності або, як логічно 

розуміємо з контексту аналізованого фільму за допомогою когнітивної 

операції нарощування, проблеми підліткової дівочості, спричинені 

гормональною перебудовою організму дівчаток. Те, що референтом 

метонімічного компоненту „естроген‟ є тема проблем дівчат-підлітків, стає 

зрозумілим не одразу, а лише в контексті саме конкретного рецензованого 

фільму, що свідчить про дискурсивність метафтонімії.  

Тож сформований МКБ ДОМІНАНТНІСТЬ є багатодіапазонним, тому що 

його структура ґрунтується на проекції структур трьох різних ментальних 

просторів – організуючого фрейму „матерія, просочена рідиною‟ із увідного 

простору 2, а також на топологічних відношеннях „частина – ціле‟ із увідного 

простору 1 і компоненту „персонажі фільму‟ простору 3, що належить до 

рівня фреймової топології. 

 

3.2.2 Метафтонімічний концептуальний бленд НАДМІРНІСТЬ. МКБ, у 

якому формується емерджентне значення «надмірність», – МКБ НАДМІРНІСТЬ 

– є другим за репрезентативністю у досліджуваному матеріалі; він 

реалізований у 78, 32,37% контекстах, вилучених із аналізованих 349 БК.  

Багатодіапазонний тип МКБ НАДМІРНІСТЬ (рис. 3.3) із трьома ввідними 

просторами, реконструйований з атрибутивних метафтонімічних 

словосполучень, характеризуються причиново-наслідковими семантичними 

відношеннями між означенням та означуваним. Він слугує підґрунтям 

атрибутивних словосполучень, що репрезентують емоційну, інтелектуальну, 

естетичну «надмірність» кінострічки у її впливі на глядача, наприклад:  
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Рис. 3.3 Метафтонімічний концептуальний бленд „brain-frying spectacle‟ 
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some new observations on our obsession with nostalgia and the emotional costs of 

the avatar-age we now live in” (TF, URL). 

Значення метафтонімії brain-frying spectacle, реалізованої у наведеному 

прикладі, формується в результаті концептуальної інтеграції смислових 

компонентів чотирьох ментальних просторів (рис. 3.3): родового простору зі 

структурою – об‟єкт або інструмент object or instrument та action „дія‟, що 

спрямована на об‟єкт або за допомогою нього виконується, а також result 

„наслідок‟ такої дії – та трьох увідних ментальних просторів ЛЮДСЬКЕ ТІЛО 

„HUMAN BODY‟, ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ „COOKING‟ та ВИДОВИЩЕ „SPECTACLE‟. 

У результаті метафоричного процесу мапування пакетів знань про 

їжу в увідному просторі 2, її підсмажування та наслідки таких дій із нею – 

зміну структури / руйнування – на знання про людський мозок в увідному 

просторі 1, мозок людини brain ідентифікується із їжею, що піддається 

деструктивній обробці.  

Смисловий компонент увідного простору 3 to impress „справляти 

враження‟ корелює зі смисловим компонентом to fry „смажити‟ ввідного 

простору 2; наслідком frying „підсмажування‟ у вхідному просторі 2 є product 

destruction „руйнування продукту‟, що корелює із компонентом mental 

exhaustion „розумового виснаження‟. В межах простору 1 відбувається 

операція метонімічного висвітлення концептуальної інформації про 

mental activity „розумову діяльність людини‟ (позначено стрілкою, див. рис. 

3.3), до якої відкриває ментальний доступ метонімічний корелят brain 

„мозок‟ за МКМ ІНСТРУМЕНТ (орган людини) ЗАМІСТЬ ФУНКЦІЇ (розумова 

діяльність). 

Найсуттєвішими смисловими складниками у ввідному просторі 1 є 

brain „мозок‟ і mental exhaustion „розумове перевантаження‟, у ввідному 

просторі 2 – це frying „підсмажування‟ і destruction „руйнування їжі‟, у 

ввідному просторі 3 – це viewer „глядач‟ та impress „справляти враження‟. 

Структура МКБ спроектована з увідного простору 3 „видовище справляє 

враження на глядача‟.  
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Завдяки когнітивній операції компресії елементи, що не є прямими 

відповідниками у мережі – brain „мозок‟ із увідного простору 1 та viewer 

„глядач‟ із увідного простору 3 – у МКБ стають концептуально ближчими за 

рахунок метонімічного перенесення ЧАСТИНА (орган людини) ЗАМІСТЬ ЦІЛОГО 

(людина). За допомогою когнітивної операції композиції елемент увідного 

простору 2 fried „обсмажений‟ постає як impressed „під враженням‟, а елемент 

увідного простору 2 product destruction „руйнування продукту‟ постає як 

mental exhaustion „розумове перевантаження‟, тобто відбувається 

концептуальне злиття процесу обсмажування та його наслідків і процесу 

справляння враження на глядача. За допомогою когнітивної операції 

завершення МКБ доповнюється компонентом із увідного простору 1 mental 

exhaustion „розумове перевантаження‟. У результаті описаних когнітивних 

операцій виникає емерджентне значення МКБ (на схемі у прямокутній рамці 

в межах бленду, див. рис. 3.3) – сприйняття відеоряду призводить до 

розумового перевантаження глядача внаслідок такої характеристики 

фрагменту кінострічки, як емоційна «надмірність». 

Помічено, що у словосполученнях, з яких реконструйовано 

багатодіапазонний МКБ НАДМІРНІСТЬ, метафтонімія виражена лексичними 

одиницями на позначення частин людського тіла (heart, brain, eye тощо) і 

слугує метонімічним корелятом в одному з увідних просторів за 

метонімічним перенесенням ОРГАН ЛЮДИНИ замість ФУНКЦІЯ ОРГАНУ ЛЮДИНИ, 

проте у просторі бленду ці самі слова є корелятом іншого метонімічного 

перенесення ОРГАН ЛЮДИНИ замість ЛЮДИНА (глядач). Таке розщеплення 

метонімічного корелята на два різні референти є результатом метонімічного 

ущільнення у просторі бленду – однієї із умов побудови інтегрованого 

простору, з одного боку, та наявності метонімії у складі метафтонімії, з 

іншого боку. 

 

3.2.3 Метафтонімічний концептуальний бленд НИЗЬКОЯКІСНІСТЬ. 

МКБ, у якому формується емерджентне значення «низькоякісність», – МКБ 
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НИЗЬКОЯКІСНІСТЬ – найменш репрезентований у досліджуваному матеріалі; 

він реалізований у 27, 11,2% контекстах, вилучених із 246 БК. 

МКБ НИЗЬКОЯКІСНІСТЬ із двома ввідними просторами реконструйовано 

з іменникових словосполучень, які представлені розмаїттям комбінацій 

лексичної одиниці popcorn з іменниками, що позначають фільм та його 

складові, в результаті виникає емерджентне значення «низька якість» 

кінострічки. Наприклад: “Since 2012‟s The Expendables sequel Arnold 

Schwarzenegger has stuck to making the kinds of macho popcorn movies that 

require him to mix it with combative drug cartels and cutthroat mercenaries” 

(LWL, URL). 

У наведеному реченні лексична одиниця popcorn слугує точкою 

референції до ситуації куштування попкорну під час кіносеансу, завдяки 

чому генерується смисл, формування якого найкращим чином можна 

унаочнити шляхом моделювання концептуальної метафтонімічної мережі 

(рис. 3.4).  

Значення метафтонімії popcorn movie формується в результаті 

концептуальної інтеграції смислових компонентів родового простору зі 

структурою – product „продукт‟, characteristics „характеристики‟ і mode of 

consumption „спосіб споживання‟ – та двох увідних ментальних просторів 

СНЕКИ „snack food‟ і ФІЛЬМ „movie‟, в результаті чого пакети знань про 

попкорн в увідному просторі 2 мапуються на відповідні знання про фільм, 

різновид зображувального мистецтва, в увідному просторі 1. 

Як наслідок, фільм як форма мистецтва „film art form‟ ідентифікується 

із популярною нездоровою їжею, прототипові риси фільму worthy „вартий 

уваги‟, with a message „з певною ідеєю‟, thought-provoking „що наштовхує на 

роздуми‟ протиставляються характеристикам попкорну cheap „дешевий‟, junk 

„шкідливий‟, popular „користується попитом‟.  
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Рис. 3.4. Метафтонімічний концептуальний бленд „popcorn movie‟ 
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У ввідному просторі 1 відбувається метонімічне розширення 

концептуальної інформації від попкорну до сценарію походу у кіно з 

відерцем попкорну за перенесенням ЗНАРЯДДЯ ДІЇ (popcorn) замість ДІЯ (cinema 

going). 

У бленді збережено топологію родового простору. Із увідного простору 

2 ФІЛЬМ „movie‟ до інтегрованого простору проектуються компоненти „film 

art form‟ і „sometimes people eat snacks while watching a movie‟, із увідного 

постору 1 СНЕКИ „snack food‟ проектуються ознаки попкорну як їжі для 

швидкого тамування голоду cheap „дешевий‟, junk „шкідливий‟, popular 

„користується попитом‟. За допомогою операції композиції фільм як 

різновид мистецтва набуває характеристик снеків – дешевизни, некорисності 

та масовості споживання. 

Емерджентне значення у МКБ НИЗЬКОЯКІСНІСТЬ формується із частини 

сценарію походу в кіно з попкорном, спроектованих із простору 1 – „choosing 

a light and simple movie‟ вибір простого фільму без серйозного змісту, „bying 

popcorn and other snacks and soda‟ купівля попкорну, інших снеків і газованих 

напоїв, „watching a movie and eating‟ перегляд фільму і паралельне 

споживання різних смаколиків і „no one thinks of the movie‟s message but 

devavours food‟ жодного осмислювання ідеї кінострічки – беззмістовний 

фільм, який не потребує осмислення, що дозволяє сформулювати 

емерджентне значення «низька якість», «відсутність мистецької цінності».  

Отож, метонімічна концептуалізація різних аспектів аналізованого 

кінотвору відбувається також за допомогою метафтонімії, що виникає в 

результаті концептуальної інтеграції метафори і метонімії. Моделювання 

метафтонімічних концептуальних блендів дало змогу виявити особливості 

метонімічної і метафоричної структури значення. 
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 Висновки до третього розділу 

 

1. Особливості концептуалізації метонімії у британській кінорецензії 

виявлено шляхом її розгляду в термінах ідеалізованої когнітивної моделі як 

абстрактної системи знань, яка формується в результаті соціальної, 

культурної, фізичної взаємодії людини з навколишнім світом, і, відповідно, 

характеризується енциклопедичністю й ідіосинкретичністю. 

2. В межах ІКМ ПРИЧИНОВІСТЬ, ІКМ ЛЮДИНА, ІКМ ВИРОБНИЦТВО, ІКМ 

ДІЇ, ІКМ КАТЕГОРІЯ І ЇЇ ЧЛЕНИ, ІКМ ФІЗИЧНІ ПРЕДМЕТИ / ЯВИЩА реалізовано 37 

метонімічних концептуальних моделей.  

2.1 Метонімічні концептуальні моделі, реалізовані в межах 

ІКМ ПРИЧИНОВІСТЬ, – найбільш репрезентативні, і структуровані з 

дотриманням когнітивного принципу вибору конкретного корелята 

метонімічної концептуалізації при осмисленні абстрактного референта. МКМ 

НАСЛІДОК ДІЇ замість ДІЯ використовується для референції до сюжетних і 

візуальних компонентів фільму. Решта моделей ІКМ ПРИЧИНОВІСТЬ 

ґрунтуються на концептуальному висуненні експресивних і фізичних виявів 

різних емоційних станів людини для референції до емоційного впливу 

кінострічки і її складових. 

2.2 Найбільш репрезентовані МКМ, які реалізуються в межах 

ІКМ ЛЮДИНА, ґрунтуються на використанні ознак персонажів у якості ознак 

фільму й елементів його змісту. При цьому спостерігається порушення 

когнітивного принципу надання переваги конкретному кореляту 

метонімічної концептуалізації для референції до абстрактного референта, як 

в МКМ ПСИХІЧНИЙ СТАН ЛЮДИНИ замість ЛЮДИНА, що робить метонімію 

більш оригінальною і підсилює її риторичний ефект. 

2.3 В межах ІКМ ВИРОБНИЦТВО реалізуються МКМ, які структурують 

метонімії для позначення особливостей стилю і сюжету кінострічки. За 

допомогою метонімічних концептуальних моделей ІКМ ДІЇ здійснюється 

референція до елементів сюжету, спецефектів, ознак глядацької аудиторії, 
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кінофестивалів. Актуалізовані МКМ з ІКМ КАТЕГОРІЯ І ЇЇ ЧЛЕНИ позначають 

сферу діяльності персонажів, їх професії, інші компоненти сюжету. 

2.4 У деяких МКМ метонімічна референція здійснюється у два етапи, як 

в МКМ КІНОРЕЖИСЕР замість СТИЛЬ КІНОРЕЖИСЕРА, із залученням проміжного 

референта / корелята  метонімічної концептуалізації ФІЛЬМИ КІНОРЕЖИСЕРА, 

що уможливлює конструювання подвійної МКМ. Розуміння метонімій, які 

ґрунтуються на таких подвійних моделях, потребує більш глибоких фонових 

знань, знань зі сфери кіноіндустрії або знань сюжету аналізованої 

кінострічки.  

3. Концептуалізація різних аспектів кінострічки відбувається також в 

результаті взаємодії метонімії і метафори. Метафтонімічне значення, яке 

виникає, змодельоване у мережах концептуальної інтеграції. Встановлено і 

побудовано три типи метафтонімічних концептуальних блендів: МКБ 

ДОМІНАНТНІСТЬ, МКБ НАДМІРНІСТЬ, МКБ НИЗЬКОЯКІСНІСТЬ.  

3.1 Емерджентне значення в багатодіапазонному МКБ ДОМІНАНТНІСТЬ 

формується завдяки частковій проекції  у простір бленду компонентів трьох 

увідних просторів. Метафоричне мапування властивостей рідини на змістове 

наповнення фільму створює підґрунтя для характеристики того чи іншого 

аспекту кінотвору як всеохопного. Елементи сюжету структуровані за 

різними МКМ, які реалізуються в ІКМ ЛЮДИНА, ДІЇ, КАТЕГОРІЯ І ЇЇ ЧЛЕНИ, 

ПРИЧИНОВІСТЬ.  

3.2 Багатодіапазонний МКБ НАДМІРНІСТЬ формується завдяки взаємодії 

концептуальної метафори ВПЛИВ ФІЛЬМУ Є РУЙНІВНА ФІЗИЧНА СИЛА та 

МКМ ОРГАН ЛЮДИНИ замість ФУНКЦІЯ ОРГАНУ ЛЮДИНИ, яка, при проекції у 

простір бленду, трансформується у МКМ ОРГАН ЛЮДИНИ замість ЛЮДИНА. В 

результаті відбувається розщеплення корелята метонімічної концептуалізації 

на два різні референти – глядач і певна психо-емоційна або когнітивна 

діяльність людини. 

 3.3 Дводіапазонний МКБ НИЗЬКОЯКІСНІСТЬ, найменш репрезентований 

у досліджуваному матеріалі, формується в результаті метафоричної проекції 
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характеристик шкідливої їжі на кінотвір і метонімічного розширення 

концептуальної інформації. При цьому корелят метафоричної 

концептуалізації одночасно є корелятом метонімічної референції, який 

відкриває ментальний доступ до різних ІКМ. 

Основні положення третього розділу представлено в одноосібних 

публікаціях дисертантки [84; 85; 90; 91]. 
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РОЗДІЛ 4 

ДИСКУРСИВНА РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОНІМІЧНОЇ 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ У БРИТАНСЬКІЙ КІНОРЕЦЕНЗІЇ 

 

4.1 Загальна характеристика кінопродукту 

 

Надаючи загальну характеристику фільму, кінокритик оперує певними 

кінематографічними поняттями. Відповідно, у дискурсі кінорецензії 

метонімія позначає такі специфічні аспекти кінострічки, як стильові та 

жанрові особливості кінотвору, категорія фільму, акторська гра, 

кінофестивалі (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Дискурсивна реалізація метонімічної концептуалізації  

загальної характеристики кінопродукту 

Об‟єкт кінокритики 

Типи метонімічних 
концептуальних моделей (МКМ) / 

метафтонімічних концептуальних 

блендів (МКБ) 

Кількість 
текстів 

кінорецензій 

Кількість 
контекстних 

репрезентацій 

МКМ / МКБ 

жанр 
 

МКМ ЧЛЕН КАТЕГОРІЇ замість 

КАТЕГОРІЯ 

58 112 (8,87%) МКБ НИЗЬКОЯКІСНІСТЬ 

МКМ ЗНАРЯДДЯ ДІЇ замість ДІЯ 

МКМ МІСЦЕ ПОДІЇ замість ПОДІЯ 

категорія 

фільмів 

МКМ ЧЛЕН КАТЕГОРІЇ замість 

КАТЕГОРІЯ 47 83 (6,72%) 
МКБ НИЗЬКОЯКІСНІСТЬ 

стиль режисера 

 

МКМ КІНОРЕЖИСЕР замість 

СТИЛЬ КІНОРЕЖИСЕРА 
39 51 (4,13%) 

кінофестиваль 

 

МКМ МІСЦЕ ПОДІЇ замість 

ПОДІЯ 
23 34 (2,75%) 

актор МКМ АКТОР замість РОЛЬ АКТОРА 4 19 (1,54%) 

 

Характеризуючи фільм, рецензент найчастотніше використовує 

метонімію для референції до кіножанру – 112 КР, 8,87% (див. табл. 4.1). 

Система кіножанрів є умовною і сформована більше на ґрунті вражень самих 

глядачів, аніж розроблена кінознавцями. Примітно, що більшість фільмів 
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поєднують риси кількох жанрів. Розглянемо приклад метонімічного 

позначення кіножанру: It would take some nerve to use that Moroccan port as 

the backdrop for another early 1940s cloak-and-dagger romance: what was left to 

be done with the place after Bogie was finished with it?  (TT, URL) 

Приклад наведено з кінорецензії на військовий фільм-трилер “Allied” / 

„Шпигуни-союзники‟. Голофразис cloak-and-dagger „плащ і ніж‟ метонімічно 

позначає шпигунів, які є персонажами фільму, між якими розвиваються 

романтичні стосунки; референція ґрунтується на метонімічній 

концептуальній моделі ЗНАРЯДДЯ ДІЇ (cloak-and-dagger) замість ДІЯ (spying). 

Хоча сучасні секретні агенти мають більш небезпечну зброю, аніж кинджал, і 

не обов‟язково носять довгі плащі, названі предмети лишаються класичними 

атрибутами шпигунів. Проаналізоване метонімічне словосполучення cloak-

and-dagger romance є яскравим прикладом того, як метонімія слугує засобом 

створення специфічного сленгу кінокритиків у дискурсі британської 

кінорецензії, cloak-and-dagger зафіксовано у словниках зі значенням „той, у 

якому є загадка, шпигунська інтрига‟. 

Схожий приклад найменування жанру як об‟єкту кінокритики: The 

reality, however, isn‟t all that bad with director Timur Bekmambetov (Night 

Watch, Abraham Lincoln: Vampire Hunter, Wanted) delivering a generally 

entertaining sword-and-sandals adventure, albeit one let down by some seriously 

ropey CGI. (TDM, URL) 

Метонімія sword-and-sandals adventure „пригода з мечами і сандалями‟ 

позначає жанровий різновид історичного фільму – пеплум. Тематика цих 

фільмів характеризується зображенням подій зі стародавньої історії – 

Стародавній Рим, Стародавня Греція, біблійні історії. Як відомо, зброєю 

людей зазначених епох були мечі, а взуття більше нагадувало сандалі. 

Відповідно, метонімія структурована за МКМ ЧЛЕН КАТЕГОРІЇ (sword, sandals) 

замість КАТЕГОРІЯ (ancient world). У кінорецензії до фільму “Ben Hur” / 

„Бен Хур‟ описана метонімія використана двічі – у самому тексті і 

підзаголовку рецензії.  

http://www.mirror.co.uk/all-about/timur-bekmambetov
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F
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Інший приклад метонімічного позначення жанру: It would be impossible 

to make a dour courtroom drama from the six-month trial that unfurled. (TF, 

URL)  

У першому реченні кінорецензії на фільм “The Trial of Chicago” / „Суд 

над чикагською сімкою‟ використано метонімічне словосполучення 

courtroom drama „драма у/про судовій залі‟. Слово courtroom актуалізує ІКМ 

ДІЯ, в межах якої реалізується МКМ МІСЦЕ ПОДІЇ (courtroom) замість ПОДІЯ 

(trial). У такий спосіб фільми, у яких головний конфлікт пов‟язаний з 

системою правосуддя, отримують жанрове найменування. Дійсно, драма 

знята за реальними подіями, які відбулися у 1968 році, коли сімох активістів 

проти війни у В‟єтнамі звинуватили у підбурюванні до безладдя на час 

проведення Демократичного з‟їзду в Чикаго. У підсумку критик наголосив на 

актуальності зображеного у фільмі конфлікту у світлі нещодавніх 

громадських виступів у різних штатах США, викликаних смертю 

афроамериканця Дж. Флойда.  

Наведемо приклад метафтонімічного використання найменування їжі 

для позначення кіножанру: There isn't much spaghetti western style humour 

either to leaven the very grim mood. (TI, URL) 

Словосполучення spaghetti western „спагеті-вестерн‟ позначає категорію 

малобюджетних фільмів жанру вестерн, створених режисером італійцем. 

Першопочатковий варіант виразу macaroni western. Значення 

словосполучення spaghetti western формується у МКБ НИЗЬКОЯКІСНІСТЬ (див. 

п. 3.2.3). Метонімія spaghetti відкриває ментальний доступ до ІКМ КАТЕГОРІЯ 

І ЇЇ ЧЛЕНИ, у межах якої реалізується МКМ КАТЕГОРІЯ ПРОДУКТУ (spaghetti) 

замість ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТУ (Italian production). Асоціація 

фільму з типовою італійською стравою – спагеті – уможливлює 

конструювання концептуальної метафори ФІЛЬМ Є СПАГЕТІ, що відкриває 

доступ до концептосфери ІТАЛІЙСЬКІСТЬ. У результаті метафтонімічного 

перенесення такі властивості типової страви італійської кухні як дешевизна, 

доступність мапуються на кінотвір. Варто зазначити, що вестерни 
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італійського режисера Серджіо Леоне мали великі касові збори і стали 

культовими, тому навряд чи можна говорити про низьку якість цієї групи 

фільмів. Значення, сформоване у метафтонімічному концептуальному бленді 

НИЗЬКОЯКІСНІСТЬ, зумовлене такою когнітивною властивістю метонімії, як 

висунення, що підсилюється метафоричною проекцією. Усе це вміло 

використано як засіб дискурсивної стратегії створення негативного 

враження, особливо, у світлі таких фактів, що жанр вестерн – це питомо 

американська ніша кінематографу, яку істотно заполонили італійські 

режисери у 1960-і роки, знімаючи фільми у пустельних регіонах Італії та 

Іспанії, а терміном spaghetti western послуговувалися саме американські 

кінокритики; самі італійці, а також німці вживають термін „вестерн в 

італійському стилі‟. 

Розглянемо інший приклад метонімічної референції до жанру: The high 

priest of gloom, Bruno Dumont, returns with a comedy which is part Jacques Tati, 

part Twin Peaks. (LWL, URL) 

У фрагменті, узятому з кінорецензії на фільм про загадкове вбивство 

„P‟tit Quinquin‟ / “Малюк Кенкен” французького кінорежисера Бруно 

Дюмона, використано дві метонімії. Перша, структурована за 

МКМ КІНОРЕЖИСЕР замість СТИЛЬ КІНОРЕЖИСЕРА, виражена іменем 

французького режисера середини ХХ ст. Жака Таті (Jacques Tati), позначає 

кінематографічний стиль його комедій, які характеризуються 

беземоційністю, життєствердністю, гумором, що викликає лише легку 

посмішку у глядачів. Друга метонімія, структурована за МКМ ЧЛЕН КАТЕГОРІЇ 

замість КАТЕГОРІЇ, виражена назвою драматичного телесеріалу 90-х років 

“Twin Peaks” / „Твін Пікс‟, позначає жанрові домішки в аналізованій 

кінокартині рис психологічного трилеру, детективу, фільму жахів. З тексту 

рецензії також зрозуміло, що метонімія Twin Peaks здійснює референцію до 

місця розгортання сюжету кінострічки – невеликого містечка, зображеного у 

сюрреалістичній манері, – так само як і в згаданому телесеріалі. Тому 

метонімічний вираз Twin Peaks має подвійну референцію – жанр та місце 
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розвитку подій. Примітно, що така інформаційно об‟ємна метонімія 

використана у підзаголовку кінорецензії, тобто, у сильній позиції тексту. 

 У деяких випадках кінокритик ідентифікує фільм за певним напрямом, 

категорією фільмів – 83 КР, 6,72% (див. табл. 4.1). Референція до категорії 

фільму може здійснюватися із залученням компонентів, зовнішніх по 

відношенню до самого кінотвору, наприклад: With 2004‟s espionage sequel 

The Bourne Supremacy, director Paul Greengrass changed the face of popcorn 

thrillers, combining the docudrama grit of Bloody Sunday with super-slick thrills 

that left the Bond franchise in the dust. (TG, URL)  

Вираз popcorn thrillers „попкорновий трилер‟ отримав ще не зафіксоване 

у лексикографічних джерелах тлумачення «розважальний фільм з невеликим 

бюджетом, який можна дивитися вдома з відерцем попкорну». Здебільшого 

такі фільми характеризуються малою художньою цінністю й великою 

кількістю спецефектів і трюків. Значення формується у 

МКБ НИЗЬКОЯКІСНІСТЬ (див. п. 3.2.3). Метонімія popcorn відкриває 

ментальний доступ до ІКМ ДІЇ, у межах якої реалізується МКМ ОБ‟ЄКТ ДІЇ 

(popcorn) замість ДІЯ (cinemagoing). Асоціація фільму з типовим снеком, який 

куштують під час перегляду фільмів – попкорн – уможливлює 

конструювання концептуальної метафори ФІЛЬМ Є ПОПКОРН. У результаті 

метафоричної проекції такі властивості попкорну як дешевизна, 

популярність, особливо серед молоді, дітей, підлітків, відсутність поживної 

цінності мапуються на кінотвір. Як наслідок розуміємо, що фільми категорії 

«попкорн» належать до масової культури, передбачені для розважальних 

цілей і не мають мистецької цінності. 

Ще один приклад гастрономічної метафтонімії на позначення категорії 

фільму: The whole business, this time, is passable eye candy without being any 

kind of brain candy (TT, URL).  

У текстовому уривку використано метафтонімії eye candy „цукерка для 

очей‟ та brain candy „цукерка для мозку‟. Асоціація фільму з цукеркою, що 

вербалізовано словом candy, уможливлює реконструкцію концептуальної 

https://www.theguardian.com/film/News_Story/Critic_Review/Observer_review/0,,1283267,00.html
https://www.theguardian.com/film/2002/jan/25/culture.peterbradshaw2
https://www.theguardian.com/film/2002/jan/25/culture.peterbradshaw2
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метафори ФІЛЬМ Є ЦУКЕРКА. Слова eye і brain актуалізують ІКМ ДІЇ, в межах 

якої реазізується МКМ ОРГАН ЛЮДИНИ (eye, brain) замість ФУНКЦІЯ ОРГАНУ 

ЛЮДИНИ (sight, intellectual activity). В результаті словосполучення eye candy 

характеризує фільм як приємний для зору, адже кінострічка сповнена барвів 

казкового світу, різнокольорових костюмів, а вираз without being any kind of 

brain candy вказує на невибагливість сюжетної лінії, відсутність загадки або 

проблематики, які б задовольнили інтелектуальні очікування глядачів.  

Kitchen sink drama […] Ulrich Thomsen and Trine Dyrholm in The 

Commune (TG,URL).  

Метонімія kitchen sink drama „драмтургія кухонної мийки‟ позначає 

фільми, виконані у руслі соціального реалізму, у яких зображено деталі 

буденної невиразної дійсності людей робочого класу Великої Британії. 

Домашній побут, що є місцем розгортання драматичного конфлікту, 

представлений таким непривабливим господарським предметом як кухонна 

мийка (kitchen sink), що уможливлює конструювання МКМ ЧЛЕН КАТЕГОРІЇ 

(kitchen sink) замість КАТЕГОРІЇ (domestic routine).  

 Важливим аспектом аналізу кінострічки є опис стилю режисера – 

51 КР, 4,13% (див. табл. 4.1). Кінокритик прагне якомога точніше і 

зрозуміліше пояснити глядачам специфіку створення фільму, метонімія – 

один із засобів референції до стилю. Групу метонімій, що використовуються 

у британській кінорецензії на позначення кінематографічного стилю, 

структуровано за МКМ КІНОРЕЖИСЕР замість СТИЛЬ КІНОРЕЖИСЕРА наприклад: 

Sliding into grand guignol, the primary colours and pointed objects evoke the 70s 

cinema of Dario Argento, with outré overtones of Lucio Fulci or Ruggero Deodato 

(TG, URL) 

Імена італійських кінорежисерів Lucio Fulci (Лучо Фульчі) і Ruggero 

Deodato (Руджеро Деодато), пік кінематографічної діяльності яких припадає 

на 70-80-і роки ХХ ст., використано для референції до їх стилю створення 

фільмів. Режисери спеціалізуються на жанрі джалло – різновиді італійських 

фільмів жаху, побудованих за сюжетною моделлю детективів. Творчість 

https://www.theguardian.com/film/2010/jan/31/suspiria-classic-dvd-philip-french
https://www.theguardian.com/film/2010/jan/31/suspiria-classic-dvd-philip-french
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режисерів характеризуються граничною жорстокістю, високою 

реалістичністю насильства, детальним зображенням завдання фізичної 

шкоди; зокрема, у кінострічках Руджеро Деодато часто зустрічаються 

детальні сцени виколювання, виймання очей, а вбивства тварин 

демонструються по-справжньому, не на манекенах. Тому фільми жахів цих 

італійців маркувалися «лише для дорослої аудиторії», у багатьох країнах 

взагалі були заборонені. Уся ця інформація про кінематографічний стиль 

аналізованого фільму жахів доступна лише глядачам, які мають певні знання 

про творчість названих італійських режисерів, адже референція до стилю 

відбувається за подвійною МКМ КІНОРЕЖИСЕР (Lucio Fulci, Ruggero Deodato) 

замість ФІЛЬМОГРАФІЯ КІНОРЕЖИСЕРА (Gates of Hell, Massacre Time) замість СТИЛЬ 

КІНОРЕЖИСЕРА (excessive violence). 

Використання метонімій, структурованих за МКМ КІНОРЕЖИСЕР замість 

СТИЛЬ КІНОРЕЖИСЕРА ускладнює розуміння особливостей стилю ще й тому, 

що у більшості випадків автор не вказує, які саме аспекти стилю маються на 

увазі. Виняток становить наступний приклад: An eye-grabbing feature debut, 

which nods to everything from the stylised violence of Park Chan-wook to the slick 

camera gymnastics of early Guy Ritchie and the brash clarion of Sergio Leone‟s 

scores, Why Don‟t You Just Die! (TG, URL) 

Кінокритик метонімічно вживає імена загальновідомих режисерів, 

водночас указуючи на той аспект стилю, який він простежує у кінострічці 

„Папа, сдохни‟ / “Why Don‟t You Just Die” російського кінорежисера Кирила 

Соколова, а саме stylised violence of Park Chan-wook „стилізоване насилля Пак 

Чхан Ука‟, південно-корейського режисера, та slick camera gymnastics of early 

Guy Ritchie „швидкі маневри з камерою раннього Гая Річчі‟. Такі коментарі 

роблять висловлення більш зрозумілим для необізнаних глядачів.  

Метонімічна референція також здійснюється до акторів – 19 КР, 1,54% 

(див. табл. 4.1), наприклад: The bold, frequently frontal, tableaux-like 

compositions (at times reminiscent of American painting); the perfectly chosen 

faces; the carefully nuanced performances; (...). (S&S, URL) 

https://www.theguardian.com/film/park-chan-wook
https://www.theguardian.com/film/park-chan-wook


 159 

 У наведеному фрагменті метонімія faces „обличчя‟ позначає акторів, 

ідеально підібраних для фільму (the perfectly chosen faces), що уможливлює 

конструювання МКМ ОРГАН ЛЮДИНИ (faces) замість ЛЮДИНА (actors). Варто 

зазначити, що обличчя є традиційним корелятом метонімічної 

концептуалізації людини як визначальна риса, за якою ми один одного 

ідентифікуємо, а для акторів зовнішність, у тому числі обличчя, – це 

професійна візитівка. 

Метонімія може акцентувати таку важливу характеристику актора як 

його стиль, манера гри, наприклад: Isabelle Huppert is at her most Isabelle 

Hupperty (in a good way!) as Nathalie Chazeaux, [...] (S&S, URL).  

Метонімія Isabelle Hupperty використана в реченні „Ізабель Хупперт 

найкращим чином продемонструвала свою «Ізабельхуппертість»‟ і позначає 

характерні ролі, які виконує французька актриса Ізабель Хупперт, що 

ґрунтується на МКМ актор (Isabelle Huppert) замість роль актора (cold and 

disdainful characters). Значення метонімії можливо зрозуміти лише за умови, 

що реципієнт хоча б частково знайомий з фільмографією актриси і знає, що 

Ізабель Хупперт грає аморальних, безпринципних персонажів.  

Загальна характеристика кінопродукту також включає інформацію про 

представлення фільму на міжнародних кінофестивалях – 34 КР, 2,75% (див. 

табл. 4.1), наприклад: His second feature Nocturnal Animals, which premieres 

today in Venice, follows on a full seven years after his debut. (TI, URL) 

Метонімя Venice „Венеція‟ означає кінофестиваль, який у ньому 

щорічно проводиться, найстаріший кінофестиваль у світі, заснований 

у 1932 році за ініціативи Беніто Муссоліні, головний приз «Золотий лев». 

Метонімія ґрунтується на МКМ МІСЦЕ ПОДІЇ (Venice) замість ПОДІЯ (film 

festival), що також вимагає від реципієнта певних фонових знань у сфері 

кіноіндустрії. 

Інший приклад метонімічної референції до кінофестивалю: Because 

Lawless is singularly unsuited to the jaundiced expectations of the Croisette: too 

pulpy, too poppy, too violently unrestrained. (LWL, URL). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1932
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96
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Метонімія Croisette „набережна Круазет‟ означає Каннський 

міжнародний кінофестиваль, оскільки набережна Круазет – це відомий 

бульвар вздовж узбережжя Канн, міста у Франції, де щорічно проводиться 

один з найвідоміших у світі кінофестивалів. Відповідно, метонімчна 

референція здійснюється у два етапи МКМ ЧАСТИНА ПРЕДМЕТА (Croisette) 

замість ЦІЛОГО ПРЕДМЕТА (Cannes) / МКМ МІСЦЕ ПОДІЇ (Cannes) замість ПОДІЯ 

(film festival). Розуміння метонімії потребує актуалізації фонових знань 

реципієнта. 

Таким чином, у наданні загальної характеристики кінопродукту 

найбільш функціональними виявилися МКМ ЧЛЕН КАТЕГОРІЇ замість 

КАТЕГОРІЯ, МКМ ЗНАРЯДДЯ ДІЇ замість ДІЯ, а також МКБ НИЗЬКОЯКІСНІСТЬ, на 

яких ґрунтується метонімічне позначення жанру і категорії фільму; 

розуміння таких метонімій залежить лише від фонових знань глядача. Аналіз 

кінематографічного стилю відбувається за допомогою метонімій, 

структурованих за МКМ КІНОРЕЖИСЕР замість СТИЛЬ КІНОРЕЖИСЕРА, а 

референція до подій у світі кіно здійснюється за МКМ МІСЦЕ ПОДІЇ замість 

ПОДІЯ, що потребує від реципієнта більш специфічних знань з сфери 

кіноіндустрії. 

 

4.2 Визначення сюжетних особливостей фільму 

 

Одним із структурних компонентів кінорецензії є сюжет фільму. 

Аналізуючи сюжет, критик використовує метонімію для позначення  сфери 

діяльності персонажів, їхнього віку і статі, а також для референції до 

специфічних сюжетних елементів, у тому числі запозичених з інших 

кінострічок і літературних творів (табл. 4.2).  

Визначаючи змістові особливості фільму, кінокритик використовує 

метонімію для ідентифікації специфічних елементів сюжету – 151 КР, 

12,21%, наприклад: For sure, there is plenty of fuel-injected action, fast moving 

and furiously edited – but for those who want a little more from their movies than 



 161 

adrenaline-pumped spectacle, there is also some entertainment to be found in the 

film‟s equivocal approach to sexuality. (LWL, URL) 

Таблиця 4.2 

Дискурсивна реалізація метонімічної концептуалізації 

особливостей сюжету 

Елементи змісту 

Типи метонімічних 
концептуальних моделей (МКМ) / 

метафтонімічних концептуальних 

блендів (МКБ) 

Кількість 
текстів 

кінорецензій 

Кількість 
контекстних 

репрезентацій 

МКМ / МКБ 

специфічні  

елементи 

сюжету 

МКБ ДОМІНАНТНІСТЬ 

98 151 (12,21%) МКМ ЧЛЕН КАТЕГОРІЇ замість 

КАТЕГОРІЯ 
МКМ ПИСЬМЕННИК замість 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ТВІР 

 

діяльність 

персонажів 

МКМ ОЗНАКА ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 

замість ОЗНАКА ФІЗИЧНОГО ПРЕДМЕТУ 

67 115 (9,3%) 

МКМ ОЗНАКА ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ЛЮДИНИ замість ОЗНАКА ФІЗИЧНОГО 

ПРЕДМЕТУ 

МКМ КАТЕГОРІЯ ПРОДУКТУ замість 

ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТУ 

МКМ ЗНАРЯДДЯ ДІЇ замість ДІЯ 
МКМ ОБ‟ЄКТ ДІЇ замість ДІЯ 

вік 

персонажів 
МКМ ОЗНАКА ВІКУ ЛЮДИНИ замість 

ОЗНАКА ФІЗИЧНОГО ПРЕДМЕТУ / ЯВИЩА 
27 41 (3,32%) 

стать 

персонажів 
МКБ ДОМІНАНТНІСТЬ 

22 23 (1,86%) 

 

У фрагменті кінорецензії на фільм “Fast & Furious” / „Форсаж‟ 

кінокритик інформує глядача про такий елемент сюжету, що є специфічним 

для цього фільму, як автомобільна погоня / швидкісна їзда, використовуючи 

метафтонімію fuel-injected action „сцени накачані паливом‟, значення якої 

формується у МКБ ДОМІНАНТНІСТЬ (див. п. 3.2.1). Слово fuel актуалізує ІКМ 

ДІЯ, в межах якої реалізується МКМ ЗНАРЯДДЯ ДІЇ (fuel) замість ДІЯ (car 

chase / speeding). Варто зазначити, що метонімічна референція відбувається у 

два етапи із залученням проміжного компоненту АВТОМОБІЛЬ, що 

уможливлює конструювання подвійної МКМ ЧАСТИНА ПРЕДМЕТА (fuel) 

замість ПРЕДМЕТ (car) – ЗНАРЯДДЯ ДІЇ (car) замість ДІЯ (car chase / speeding). 

Асоціація специфічного для фільму елементу сюжету – автомобільної погоні 
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– з рідиною, яка наповнює певну пустоту або предмет, що вербалізовано за 

допомогою компоненту injected, уможливлює конструювання концептуальної 

метафори СПЕЦИФІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ СЮЖЕТУ ФІЛЬМУ Є РІДИНА.  

Інший приклад позначення важливих сюжетних елементів: Brimstone 

review: Blood-soaked revenge western can't help but get under your skin (TI, 

URL) 

Наведений фрагмент – заголовок рецензії на вестерн “Brimstone” / 

„Пекло‟ – містить словосполучення blood-soaked „просочений кров‟ю‟, 

значення якого формується у МКБ ДОМІНАНТНІСТЬ (див. п. 3.2.1). Метонімія 

blood відкриває ментальний доступ до ІКМ ПРИЧИНОВІСТЬ, у межах якої 

реалізується МКМ НАСЛІДОК ДІЇ (blood) замість ДІЯ (violence). Асоціація 

властивості специфічного сюжетного елементу проникати і заповнювати 

простір чи матерію, наче рідина, що вербалізовано словом soaked, 

уможливлює конструювання концептуальної метафори СПЕЦИФІЧНИЙ 

ЕЛЕМЕНТ СЮЖЕТУ ФІЛЬМУ Є РІДИНА. Відповідно, визначальною сюжетною 

особливістю вестерну є велика кількість епізодів кровопролиття. Дійсно, у 

трилері відтворено сцени перерізування горла, відрізання язика, потрошіння, 

побиття, стрільби.  

Ще один приклад позначення специфічних сюжетних елементів: But in 

many ways Eddie is also the spiritual sibling of Rush; like Ron Howard‟s film, it‟s 

adrenaline-pumped and packed with men competing at a sport that genuinely 

might kill them. (TF, URL) 

Фрагмент узято з кінорецензії на біографічний трагікомедійний фільм 

“Eddie the Eagle” / „Едді «Орел»‟ про британського лижника у стрибках із 

трампліну Едді Едварса. Критик повідомляє глядача, що фільм сповнений 

моментів, у яких персонажі ризикують своїм здоров‟ям і життям. При цьому 

використано метафтонімію adrenaline-pumped „наповнений адреналіном‟, 

значення якої формується у МКБ ДОМІНАНТНІСТЬ (див. п. 3.2.1). Слово 

adrenaline актуалізує ІКМ ПРИЧИНОВІСТЬ, у межах якої реалізується МКМ 

РЕАКЦІЯ (adrenaline) замість ПОДРАЗНИК (danger). Асоціація специфічного 

http://www.gamesradar.com/rush-1-review/
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сюжетного елементу фільму – небезпеки – з рідиною, яка наповнює певне 

вмістилище, що вербалізовано за допомогою компоненту pumped, 

уможливлює конструювання концептуальної метафори СПЕЦИФІЧНИЙ 

ЕЛЕМЕНТ СЮЖЕТУ ФІЛЬМУ Є РІДИНА. Дійсно, у фільмі безліч сцен, в яких 

зображено небезпечні і часто невдалі спуски спортсмена з трампліну, 

падіння, які закінчуються переломами. 

Наведемо приклад референції до кількох сюжетних елементів 

одночасно: With Joel on hand as one of the co-leads – alongside Charlize Theron 

and David Oyelowo – it‟s a south-of-the-border caper seasoned with blood, guns 

and medical marijuana. (TF, URL) 

Уривок узято з кінорецензії на комедійний бойовик “Gringo” / 

„Небезпечний бізнес‟. У наведеному реченні вжито одразу три метафтонімії 

seasoned with blood, guns and medical marijuana „приправлений кров‟ю, 

пістолетами і медичною марихуаною‟. Кожен іменник має значення, що 

утворюється на ґрунті окремої МКМ, зокрема, метонімія blood означає 

насильство за МКМ НАСЛІДОК ДІЇ (blood) замість ДІЯ (violence), що 

реалізується в межах ІКМ ПРИЧИНОВІСТЬ; метонімія guns означає 

застосування вогнепальної зброї за МКМ ЗНАРЯДДЯ ДІЇ (guns) замість ДІЯ 

(shooting), що реалізується в межах ІКМ ДІЯ; метонімія medical marijuana 

означає виробництво і збут медичної марихуани за МКМ КАТЕГОРІЯ 

ПРОДУКТУ (medical marijuana) замість ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТУ 

(medical marijuana distribution), що реалізується в межах ІКМ КАТЕГОРІЯ І ЇЇ 

ЧЛЕНИ. Асоціація компонентів сюжету з кулінарною приправою, що 

виражено дієсловом seasoned with „приправлений‟, уможливлює 

конструювання концептуальних метафор ФІЛЬМ Є СТРАВА, СПЕЦИФІЧНІ 

СЮЖЕТНІ ЕЛЕМЕНТИ Є ПРИПРАВА.  

Кінокритик також визначає сюжетні елементи, запозичені з інших 

кінострічок, наприклад: Less Prêt-à-Porter with teeth than The Company of 

Wolves from hell and in heels, it offers a bloody chamber of symbolic provocations 

(lunar cycles, occultist trappings) (…).(TG, URL) 

https://www.theguardian.com/fashion/2015/dec/15/pret-a-porter-film-suzy-menkes-robert-altman
https://www.youtube.com/watch?v=lwXImpudjvU
https://www.youtube.com/watch?v=lwXImpudjvU
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Рецензент характеризує психологічний фільм жахів “The Neon Demon” / 

„Неоновий демон‟, метонімічно використовуючи назви фільмів “Prêt-à-

Porter” / „Готово для носіння‟ 1997 року та “The Company of Wolves” / „У 

компанії вовків‟ 1984 року за МКМ ЧЛЕН КАТЕГОРІЇ (Prêt-à-Porter / The 

Company of Wolves) замість КАТЕГОРІЯ (movies about fashion industry / movies 

about werewolves), що реалізується в межах ІКМ КАТЕГОРІЯ І ЇЇ ЧЛЕНИ. 

Метонімія “Prêt-à-Porter” / „Готово для носіння‟ означає надзвичайно 

конкурентний світ моди і моделей, що зображується у фільмі „Неоновий 

демон‟; метонімія “The Company of Wolves” / „У компанії вовків‟ означає 

наявність перевертнів у сюжетній лінії аналізованої кінострічки. 

Ще один приклад метонімічного позначення запозичених сюжетних 

компонентів: No one has to tell Tarantino that his script borrows freely and 

lovingly from staples like André De Toth‟s wintry 1959 classic Day of the Outlaw, 

though someone might have reminded him that De Toth‟s film clocked in at 92 

minutes. (FC, URL) 

У фрагменті рецензент аналізує вестерн Квентіна Тарантіно “The Hateful 

Eight” / „Мерзенна вісімка‟ й встановлює, що послідовність подій у 

кінострічці дуже нагадує фільм режисера Андре Де Тота “Day of the Outlaw” / 

„День беззаконня‟ 1959 року, особливо з 92-ї хвилини перегляду (De Toth‟s 

film clocked in at 92 minutes). При цьому критик використовує метонімію De 

Toth‟s film „фільм Де Тота‟, яка позначає сюжетну лінію зі згаданого фільму, 

що ґрунтується на МКМ ЧЛЕН КАТЕГОРІЇ замість КАТЕГОРІЯ, що реалізується в 

межах ІКМ КАТЕГОРІЯ І ЇЇ ЧЛЕНИ. 

Іноді особливість сюжету полягає у схожості з літературними творами, 

наприклад: Ceylan cares profoundly about literature, which has been clear for a 

long time; the influence of Chekhov, if only in establishing a certain rueful, 

ruminative tone, has been especially evident since his superb Once Upon a Time in 

Anatolia (2011). (FC, URL) 

Фрагмент узято з критичного відгуку на драматичний фільм режисера 

Нурі Більге Джейлан “The Wild Pear Tree” / „Дика груша‟, який було 

https://www.youtube.com/watch?v=lwXImpudjvU
https://www.youtube.com/watch?v=lwXImpudjvU
https://www.youtube.com/watch?v=lwXImpudjvU
https://www.youtube.com/watch?v=lwXImpudjvU
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представлено на Канському кінофестивалі у 2018 році. Критик зазначає, що 

турецький кінорежисер уже давно розвиває у своїх фільмах теми, притаманні 

творам А. П. Чехова. При цьому кінорецензент використовує метонімію 

Chekhov, що відкриває ментальний доступ до ІКМ ВИРОБНИЦТВО, в межах 

якої реалізується МКМ ПИСЬМЕННИК (Chekhov) замість ЛІТЕРАТУРНИЙ ТВІР 

(short novel “The Wife”). Дійсно, як і у творі А. П. Чехова „Жена‟, головний 

персонаж кінострічки – молодий письменник. Юнак на ім‟я Сінан проживає 

у турецькому селищі. Він написав книгу, яку поки що ніхто не прочитав; 

його дратує захопленість людей популярною культурою, уособленням якої є 

телебачення. Сінан не знаходить спільної мови з батьком, який програв 

велику частину сімейного статку в азартних іграх. Врешті починаючий 

письменник покидає дім для служби в армії, а після повернення налагоджує 

стосунки з батьком. Описана сюжетна композиція значною мірою нагадує 

сюжетну лінію вже згаданого твору відомого російського письменника і 

драматурга.  

Визначаючи тему кінострічки, рецензент часто апелює до діяльності 

персонажів  – 115 КР, 9,3% (див. табл. 4.2), наприклад: Barney Douglas' 

cricketing doc shows how team sports can help quash antiquated and harmful 

traditions. (LWL, URL) 

Уривок узято з кінорецензії на документальний фільм “Warriors” / 

„Воїни‟, у якому зображено життя племені східно-африканського народу 

Маса ї. Спортивна гра крикет стала унікальною можливістю для юнаків 

заслужити увагу старшин і таким чином вплинути на викорінення 

негуманних традицій, зокрема, у фільмі згадується жіноче обрізання. 

Організувавши команду з крикету під назвою «Воїни», молоді люди 

представляють свій народ на міжнародних чемпіонатах, тим самим 

відкриваючи для себе інший світ. У словосполученні cricketing doc 

„документальний фільм, що грає у крикет‟ метонімія cricketing актуалізує 

ІКМ ЛЮДИНА, в межах якої реалізується МКМ ОЗНАКА ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 

(персонажі) замість ОЗНАКА ФІЗИЧНОГО ПРЕДМЕТУ (фільм). В результаті такого 

метонімічного перенесення створюється ефект персоніфікації фільму. 
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Схожий приклад метонімічного позначення діяльності персонажів: 

Emmanuelle Devos stars as a fragrance maker extraordinaire in this slight sensory 

drama from Grégory Magne. (LWL, URL) 

У першому реченні кінорецензії на фільм “Perfumes” / „Мадам 

Парфюмер‟ рецензент використовує метонімію sensory drama „сенсорна 

драма‟, що актуалізує ІКМ ЛЮДИНА, в межах якої реалізується МКМ ОЗНАКА 

ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛЮДИНИ (sensors) замість ОЗНАКА ФІЗИЧНОГО 

ПРЕДМЕТУ (drama). У французькому фільмі йдеться про легенду парфумерії 

Анну Вальберг, яка має непростий характер, ставиться до людей зверхньо. З 

нею нелегко налагодити спілкування, але це вдається її водію, з яким Анна 

проводить багато часу й навчає його відчувати і розпізнавати аромати. 

Інший приклад використання метонімії для референції до сфери 

діяльності персонажів: You don‟t say „no‟ to Cannes. Which is how John 

Hillcoat‟s moonshine drama found itself in the wrong place at the wrong time, 

earning an undeserved reputation as one of the festival‟s disappointments. (LWL, 

URL)  

Словосполучення moonshine drama „самогонна драма‟ використано у 

першому реченні кінорецензії на фільм “Lawless” / „Найбільш п‟яний округ у 

світі‟. У контексті рецензії метонімія moonshine позначає нелегальне 

виробництво алкоголю, що ґрунтується на МКМ ОБ‟ЄКТ ДІЇ (moonshine) 

замість ДІЯ (moonshine business). Примітно, що у підзаголовку кінорецензії 

вжито метафтонімію liquor-soaked drama „драма, просочена алкоголем‟, 

значення якої формується в МКБ домінантність (див. п. 3.2.1). Фільм є 

екранізацією історичного роману “The Wettest County in the World” 

письменника Мета Бондуранта, який поклав в основу книги факти з життя 

свого дідуся і дядечків. Події у фільмі розгортаються на початку 1930-х років 

у США, коли діяв закон про заборону виготовлення алкоголю. Описана 

метонімія є дискурсивною, оскільки поза контекстом критичного огляду 

конкретного фільму, з відповідним сюжетом, найменування спиртного напою 

може вказувати на іншу тему у фільмі, зокрема, тему алкоголізму.  
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Інший приклад референції до сфери діяльності персонажів: She isn‟t the 

best gymnast on her squad, but she trains the hardest – though since her mum died 

a year or so ago, she‟s lost her confidence on the mat. (TG, URL)  

У фрагменті з кінорецензії на фільм “Perfect 10” / „Відмінна 10‟ критик 

інформує глядача про головний персонаж – дівчинку-підлітка, яка у вільний 

від уроків час займається спортивною гімнастикою, проте після смерті матері 

втрачає ентузіазм до тренувань. Позначення виду спорту відбувається за 

допомогою метонімії on the mat „на гімнастичному маті‟, що реалізується в 

межах ІКМ ДІЯ, і структурована за МКМ ЗНАРЯДДЯ ДІЇ (mat) замість ДІЯ 

(gymnastics).   

Схожий приклад референції до сфери діяльності персонажів: Ballet Boys 

review – three teenagers step up to the barre (TG, URL) 

У заголовку критичного відгуку на документальний фільм “Ballet 

Boys” / „Хлопчики балету‟ кінорецензент використовує метонімію step up to 

the barre „стають до балетного станка‟, тим самим указуючи на початок 

балетної кар‟єри персонажів фільму. Метонімія реалізується в межах ІКМ 

ДІЯ, і структурована за МКМ ЗНАРЯДДЯ ДІЇ (barre) замість ДІЯ (ballet). У 

кінострічці йдеться про побоювання самих хлопчиків-підлітків, що балетом 

займаються лише дівчата, але поволі фільм розкриває суто чоловічі аспекти 

цього виду танцю.  

Іноді метонімічна референція до діяльності персонажів указує також на 

місце розвитку подій, наприклад: For an art-house sun-and-skin fantasy like this 

one, inspired by Jacques Deray‟s swoony 1969 French hit La Piscine, that throat-

surgery bit – which Swinton came up with – is a masterstroke, though not for the 

intended reasons. (FC, URL) 

Словосполучення sun-and-skin fantasy, яке буквально означає „фантазія 

про сонце і шкіру‟, метонімічно позначає засмагання під сонцем. Метонімія 

sun-and-skin fantasy відкриває ментальний доступ до ІКМ ДІЯ, в межах якої 

реалізуються МКМ ЗНАРЯДДЯ ДІЇ (sun) замість ДІЯ (sunbathing) та ОБ‟ЄКТ ДІЇ 

(skin) замість ДІЯ (tanning). Описані види діяльності асоціюються із 
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відпочинком на курорті. Дійсно, події у психологічному трилері “Bigger 

Splash” / „Великий сплеск‟ розгортаються на італійському острові 

Пантеллерія, куди приїхала відпочивати пара – рок-зірка Маріанна Лейн із 

молодим бойфрендом. Проте їхню ідилію порушує поява колишнього 

коханця Маріанни з юною привабливою дочкою. Під палючим сонцем Італії 

напруження наростає до межі колапсу. 

Схожий приклад метонімічного позначення діяльності персонажів в 

окремому фрагменті фільму: We‟re clobbered with plot then comforted with tea-

towel homilies about how what‟s happened has happened. (TG, URL) 

У наведеному прикладі рецензент характеризує сюжет фільму режисера 

Крістофера Нолана “Tenet” / „Тенет‟ як такий, що звалює глядача наповал 

(We‟re clobbered with plot), а потім дещо втішає поясненнями за чашкою чаю, 

чому усе сталося як сталося (then comforted with tea-towel homilies about how 

what‟s happened has happened). При цьому використано метонімію tea-towel 

homilies „повчальні нотації з кухонним рушничком‟. Корелят метонімії tea-

towel відкриває ментальний доступ до ІКМ ДІЯ, в межах якої реалізується 

МКМ ЗНАРЯДДЯ ДІЇ (tea-towel) замість ДІЯ (drinking tea), оскільки глядач 

отримує пояснення заплутаного сюжету від персонажів, які розмовляють і 

п‟ють чай, описані кадри навіть включені до офіційного трейлеру. 

Іноді визначальною особливістю сюжету є вік персонажів – 41 КР, 

3,32% (див. табл. 4.2), наприклад: Despite being a little rough around the edges 

in places, Riley‟s tale of young dreams and desires makes for a memorable debut. 

(LWL, URL) 

У заключному абзаці кінорецензії на фільм “Perfect 10” / „Відмінна 10‟ 

критик підсумовує, що хоча фільм місцями потребує доопрацювання, дебют 

юної актриси Єви Райлі запам‟ятається надовго. При цьому використано 

метонімію young dreams and desires „молоді мрії і бажання‟, що актуалізує 

ІКМ ЛЮДИНА, в межах якої реалізується МКМ ОЗНАКА ВІКУ ЛЮДИНИ (young 

personages) замість ОЗНАКА ФІЗИЧНОГО ПРЕДМЕТУ / ЯВИЩА (their dreams and 

desires).  
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Ще один приклад метонімічного позначення віку персонажів: A 

predictable yet breezily entertaining and well-acted high school comedy sees a 

ragtag dance crew aiming for the top. (TG, URL) 

Наведене речення – це підзаголовок кінорецензії на комедію “Work It” / 

„Крок за кроком‟. Персонажі фільму – старшокласники – прагнуть отримати 

перемогу в танцювальному конкурсі, щоб заробити додаткові бали при вступі 

до коледжу. Референція до віку персонажів здійснюється за допомогою 

метонімії high school comedy „комедія старшої школи‟, що реалізується в 

межах ІКМ ЛЮДИНА за МКМ ОЗНАКА ВІКУ ЛЮДИНИ (personages – high 

schoolers) замість ОЗНАКА ФІЗИЧНОГО ПРЕДМЕТУ (comedy). 

Інша особливість сюжету – це стать персонажів – 23 КР, 1,86% (див. 

табл. 4.2), наприклад: And somewhere in the middle, brokering the deal, is Armie 

Hammer‟s sharp-suited Ord, his associate Martin (Babou Ceesay) and Justine 

(Brie Larson), the lone lady amid this tidal wave of testosterone. (TF, URL) 

У наведеному уривку рецензент поіменно називає персонажів бойовика 

з елементами чорного гумору “Free Fire” / „Перестрілка‟. Події розгортаються 

однієї ночі у 1978 році у приміщенні непрацюючого заводу на околиці 

Бостона. Представники двох угрупувань зустрічаються, щоб здійснити 

купівлю вогнепальної зброї, проте „ділова угода‟ провалюється і 

перетворюється на перестрілку. Усі персонажі – чоловіки за винятком однієї 

жінки, про що кінокритик інформує за допомогою метафтонімії tidal wave of 

testosterone „нестримна хвиля тестостерону‟, значення якої формується у 

МКБ ДОМІНАНТНІСТЬ (див. п. 3.2.1). Асоціація властивості змістового 

компоненту змивати все і заповнювати собою, наче цунамі, що виражено 

словосполученням tidal wave, уможливлює конструювання концептуальної 

метафори СПЕЦИФІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ СЮЖЕТУ ФІЛЬМУ Є РІДИНА. Відповідно, 

визначальною сюжетною особливістю аналізованого фільму є виключно 

чоловічий акторський склад, єдина жінка – персонаж, який у результаті 

виживає у перестрілці, проте потрапляє до рук правосуддя. 
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Отже, у визначенні сюжетних особливостей фільму найбільш 

функціональним виявився МКБ ДОМІНАНТНІСТЬ. В межах бленду 

концептуалізуються специфічні елементи сюжету, зокрема, насильство, 

автомобільна погоня, небезпека, а також стать персонажів. У результаті, та 

чи інша особливість сюжету представлена як визначальна характеристика 

фільму. Сюжетні лінії, які простежуються в інших кінострічках або 

літературних творах, концептуалізуються за допомогою МКМ ЧЛЕН КАТЕГОРІЇ 

замість КАТЕГОРІЯ і МКМ ПИСЬМЕННИК замість ЛІТЕРАТУРНИЙ ТВІР відповідно. 

Концептуалізація діяльності персонажів та їх вік, як важливих елементів 

змісту фільму, відбувається за допомогою МКМ, які реалізуються в межах 

ІКМ ЛЮДИНА й ІКМ ДІЯ.  

 

4.3 Репрезентація кінематографічного коду 

 

Вчені-семіологи наполягають, що кіно має свою «мову», або 

кінематографічний код, і глядач повинен знати «буквар» цієї мови, щоб 

зрозуміти кінотвір [186; 34; 114, с. 59–150]. Одиниці кінематографічного 

коду, якими постають спосіб кінозйомки, зміни планів зображення, візуальні 

спецефекти, монтаж, зміни кадру, звуковий ряд та ін., створюють 

необхідний кінематографічний ефект для акцентування уваги глядачів на тих 

факторах, які мають вплив на спосіб зміни комунікативних ролей у 

кінодискурсі. Розглянемо одиниці кінематографічного коду, метонімічно 

репрезентовані у досліджуваних БК (табл. 4.3). 

У тексті кінорецензії метонімія вербалізує зміни планів зображення – 

57 КР, 4,61% (див. табл. 4.3). Розрізняють крупний, перший, загальний і 

дальній плани, план деталі [114, с. 86]. Розглянемо, як саме відбувається 

відтворення крупного плану на прикладі такого фрагменту: With its unhappily 

“shared” photos and incriminatory TV smiles, Gone Girl could be interpreted as a 

wryly morbid companion piece to The Social Network (...). (TG, URL) 
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Таблиця 4.3 

Дискурсивна реалізація метонімічної концептуалізації 

кінематографічних коду 

Одиниці 

кінематографічного 

коду 

Типи метонімічних 
концептуальних моделей (МКМ) / 

метафтонімічних концептуальних 

блендів (МКБ) 

Кількість 
текстів 

кінорецензій 

Кількість 
контекстних 

репрезентацій 

МКМ / МКБ 

зміни планів 

зображення 

МКМ ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

ЛЮДИНИ замість ЛЮДИНА 

34 57 (4,61%) 

МКМ ОРГАН ЛЮДИНИ замість 

ЛЮДИНА 

МКМ ЧАСТИНА ПРЕДМЕТА замість 

ПРЕДМЕТ 

МКМ ОЗНАКА ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 

замість ОЗНАКА ФІЗИЧНОГО 

ПРЕДМЕТУ 

звуковий ряд 

МКМ КОМПОЗИТОР замість 

МУЗИЧНИЙ ТВІР 

27 49 (3,97%) 
МКМ ЧАСТИНА ПРЕДМЕТА замість 

ПРЕДМЕТ 

МКМ ЗНАРЯДДЯ ДІЇ замість ДІЯ 

МКМ ОЗНАКА ПСИХІЧНОГО СТАНУ 

ЛЮДИНИ замість ОЗНАКА ЯВИЩА 

кіномонтаж 

МКМ АКТОР замість РОЛЬ АКТОРА 

10 47 (3,8%) МКМ ЧАСТИНА ЯВИЩА замість 

ЯВИЩЕ 

МКМ ЗНАРЯДДЯ ДІЇ замість ДІЯ 

спосіб 

кінозйомки 
МКМ ЗНАРЯДДЯ ДІЇ замість ДІЯ 9 26 (2,1%) 

візуальні 

спецефекти 

МКБ ДОМІНАНТНІСТЬ 9 25 (2%) 
МКМ ЗНАРЯДДЯ ДІЇ замість ДІЯ 

 

У наведеному реченні з кінорецензії на фільм “Gone Girl” / „Загублена‟ 

метонімія TV smiles „телевізійні усмішки‟ вживається для референції до 

усміхненого чоловіка Ніка, якого показують у телевізійних новинах. Його 

дружина дивним чином зникла, тому Ніку доводиться давати свідчення 

поліції і відповідати на запитання журналістів на камеру, усі підозрюють 

саме його у причетності до таємничого зникнення. Метонімія smiles, яка 

актуалізує МКМ ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛЮДИНИ (smiles) замість ЛЮДИНА 

(smiling man) у межах ІКМ ЛЮДИНА, репрезентує у дискурсі кінорецензії 

прийом крупного плану, який має багато спільного із самою метонімією. 

Ю. Лотман описує особливості сприйняття глядачем кінотвору, 
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послуговуючись психологічними поняттями фігура та фон [114]. На екрані 

фігурою для глядача завжди є рухомі об‟єкти, а фоном – нерухомі, актори – 

головний фокус уваги, в той час як декорації менш значущі, а сама людина 

слугує фоном для обличчя і, нарешті, очі як відображення емоційного стану 

персонажу – це фігура на фоні виразу обличчя актора [114, с. 198–211]. Щоб 

забезпечити належний «діалог з екраном» режисер компонує елементи 

кіномови із врахуванням психології сприйняття кінострічки. По відношенню 

до метонімії принцип фігури та фону теж релевантний, адже в метонімії 

корелят (фігура) висувається на перший план, а референт (фон) відходить на 

другий план, затемнюється. У метонімії TV smiles корелят УСМІШКА є 

фігурою у когнітивному сенсі, яка доступна читачеві безпосередньо у тексті, 

а референт УСМІХНЕНИЙ ЧОЛОВІК – це фон, що осмислюється реципієнтом 

разом із фігурою УСМІШКА на підставі їх реальної суміжності у просторі. 

Таким чином, описана метонімія відповідає зображенню обличчя крупним 

планом на екрані або дуже крупного плану самої лише посмішки.  

Інший приклад метонімії, яка репрезентує прийом крупного плану: 

Barrett is immensely powerful and contributes some of his finest work; that well-

worn face seems at once defeated and determined, caught between grappling with 

the past and forging a way forward. (TG, URL) 

Фрагмент вибрано з кінорецензії на фільм “In the winter dark” / „У 

зимовій темряві‟, екранізації однойменного роману Тіма Вінтона, що поєднує 

у собі риси драми і трилера. Кінокритик відзначає неперевершену гру Рея 

Беррета: акторові вдається відтворити суперечливі почуття чоловіка, який 

намагається забути минуле і водночас прагне рухатися далі. Метонімія face 

„обличчя‟ позначає персонажа, якого грає оскароносний актор, актуалізує 

ІКМ ЛЮДИНА, в межах якої реалізується МКМ ОРГАН ЛЮДИНИ (face) замість 

ЛЮДИНА (man), що відповідає крупному плану у фільмі, коли на екрані 

показано лише обличчя, проте зрозуміло, що за кадром людина присутня 

повністю. Дійсно, у трейлері до фільму неодноразово показують обличчя 

актора. За допомогою метонімії face кінокритик також фокусує увагу на 
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тому, як актор передає емоції і душевні переживання головного персонажа 

фільму.  

Різновидом крупного плану є план деталі, що містить зображення 

частини тіла або окремого предмету [114, c. 86]. Примітно, що у філологічній 

літературі існує поняття «художньої деталі», яке пов‟язують із метонімією. 

За допомогою деталі акцентується малoпомітна риса, що підкреслює не так 

зовнішній, як внутрішній зв‟язок явищ, і стимулює розкриття художнього 

задуму твору [106, c. 116]. Якщо у фільм закладено ідею, яка реалізується у 

складному переплетінні сюжетної лінії, композиції, діалогів, монтажу, 

рецензент неодмінно звертає увагу на «художні деталі» кінотвору. Ось як це 

виражається у тексті кінорецензії із використанням метонімії: (...) Reynor, (...) 

casts his eyes significantly skyward, which has us wondering again about the 

spiritual significance of that Madonna and Child dangling off his rear-view 

mirror. (S&S, URL)  

Фрагмент узято з кінорецензії на ірландський драматичний фільм 

“Glassland” / „Гласленд‟, у якому зображено душевні переживання молодого 

чоловіка через проблеми з матір‟ю. У наведеному прикладі метонімія 

Madonna and Child „Богоматір з Ісусом-дитям‟ позначає ікону, що 

прикріплена до дзеркала заднього виду в авто головного персонажа. 

Фактично, названо зображувані об‟єкти замість предмета, на якому вони 

зображені, тобто метонімія структурована за МКМ ЧАСТИНА ПРЕДМЕТА 

(Madonna and Child) замість ПРЕДМЕТ (icon). У такий спосіб відбувається 

посилання на конкретний кадр із фільму із планом деталі, водночас метонімія 

наче виокремлює зі сфери спостереження (тобто з усіх предметів у кадрі) 

важливого у сюжетній лінії об‟єкту. Дійсно, статус ікони як художньої деталі 

підтверджується наступними словами кінокритика: «Вона не показана у кадрі 

крупним планом, ми бачимо ікону на панелі авто, крізь лобове скло машини 

та інших сценах середнього плану. Ніби режисер довіряє глядачеві, знає, що 

він її помітить – і його сподівання виправдані». Використовуючи описану 

метонімію двічі, у першому абзаці та основній частині кінорецензії, 
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кінокритик робить акцент на зв‟язку деталі – зображення Богоматері з 

Ісусом-дитям – і головним конфліктом у драмі, що полягає у боротьбі 

головного персонажа зі згубною алкогольною залежністю матері. 

Метонімія може відтворювати ефект першого плану зображення, коли 

фігуру людини видно по пояс або до колін, наприклад: We catch up with our 

renegade anti-hero on the Greek-Macedonian border, where he flattens a burly 

fighter in a stripped-to-the-waist sequence. (TG, URL)    

Приклад дібрано з відгуку на бойовик „Джейсон Борн‟. Означення 

stripped-to-the-waist „до поясу роздягнутий‟ актуалізує ІКМ ЛЮДИНА, в межах 

якої реалізується МКМ ОЗНАКА ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ (stripped-to-the-waist) 

замість ОЗНАКА ФІЗИЧНОГО ПРЕДМЕТУ (sequence). Тобто, ознака персонажів, які 

протистоять у бою без правил – stripped-to-the-waist –  використовується як 

ознака відповідного епізоду – поєдинок боїв без правил. Метонімія передає 

план зображення актора до половини усього зросту, що в кінематографі 

визначається як середній план. 

Метонімія слугує експресивним способом позначення візуальних 

спецефектів – 25 КР, 2% (див. табл. 4.3), наприклад: Insane and repetitive, 

but fans will lap (ahem) up this brainless, nitrate-injected sequel (LWL, URL)  

Речення використане в анотації до кінорецензії спеціалізованого 

журналу “Little White Lies” – у сильній позиції тексту. Кінорецензент 

характеризує фільм „Форсаж-6‟ як божевільний, беззмістовний, з сотнею 

вибухів, однак який фани гарантовано вподобають. При цьому критик 

використовує метафтонімію nitrate-injected „накачений амонітом‟, значення 

якої формується в МКБ ДОМІНАНТНІСТЬ (див. п. 3.2.1). Слово nitrate означає 

„амоніт‟ – вибухова речовина, що використовується у військових цілях, тому 

актуалізується ІКМ ДІЯ, у межах якої реалізована МКМ ЗНАРЯДДЯ ДІЇ (nitrate) 

замість ДІЯ (explosions). Асоціація властивості спецефекту – вибухів – із 

рідиною, яка наповнює певну ємність або предмет, що вербалізовано за 

допомогою компоненту injected, уможливлює конструювання концептуальної 

метафори СПЕЦЕФЕКТ Є РІДИНА. Таким чином, „Форсаж-6‟ представлено як 
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фільм, у якому постійно щось вибухає. Дійсно, в офіційному трейлері до 

кінострічки можна побачити вибухи автомобілів, літака, будівель.  

За допомогою метонімії кінокритик описує звуковий ряд фільму – 

49 КР, 3,97% (див. табл. 4.3), як у наступному прикладі: The atmospheric 

scene-setting – which includes the surreal use of a toy drone and a recurring 

Vivaldi flourish played on accordion – is mischievously nerve-jangling. (LWL, 

URL) 

Фрагмент виокремлено з кінорецензії на комедійно-драматичний фільм 

“Force majeure” / „Форс-мажор‟, визнаний Шведським інститутом кіно 

кращим фільмом 2014 року. Події розгортаються на гірськолижному курорті 

в Альпах, куди приїхала відпочивати сім‟я зі Швеції, щоб розрядити певне 

напруження у стосунках подружньої пари. Кінокритик повідомляє глядачам, 

що сюрреалістичні зйомки вражаючих засніжених краєвидів, знятих за 

допомогою камери на дроні, періодично доповнюються музикою з 

композиції Антоніо Вівальді „Зима‟, виконаної на акордеоні. Це зрозуміло 

завдяки метонімії Vivaldi „Вівальді‟, що відкриває ментальний доступ до 

ІКМ ВИРОБНИЦТВО, в межах якої реалізується МКМ КОМПОЗИТОР (Vivaldi) 

замість МУЗИЧНИЙ ТВІР (Winter). Загалом, на думку кінокритика, таке 

поєднання кінематографічних прийомів, що накладаються на психологічну 

напругу між персонажами фільму, відчутно лоскоче нерви глядачів. 

Інший приклад позначення музичного супроводу: Ibrahim Maalouf‟s 

score plays dextrously upon the film‟s competing themes, with strings highlighting 

the yearning melodrama, while an apparently innocent piano riff subtly echoes the 

tripping, two-note chime of Claire‟s Facebook alarm. (TG, URL) 

У фрагменті з критичного відгуку на французьку романтичну драму 

“Who you think I am” / „Відгадай, хто я‟ кінокритик описує гамму звуків 

музичного супроводу до фільму за допомогою метонімій. У першому 

випадку слово strings „струни‟ актуалізує ІКМ ФІЗИЧНІ ПРЕДМЕТИ / ЯВИЩА, в 

межах якої реалізується МКМ ЧАСТИНА ПРЕДМЕТА (strings) замість ПРЕДМЕТ 

(string musical instruments). Проте у наведеному контексті референція 
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здійснюється до гри на струнних музичних інструментах, що уможливлює 

конструювання подвійної МКМ ЧАСТИНА ПРЕДМЕТА (strings) замість ПРЕДМЕТ 

(string musical instruments) / ЗНАРЯДДЯ ДІЇ (string musical instruments) замість 

ДІЯ (play on string musical instruments). Друге використання метонімії piano 

riff „риф з піаніно‟ актуалізує ІКМ ДІЯ, в межах якої реалізується МКМ 

ЗНАРЯДДЯ ДІЇ (piano) замість ДІЯ (play on the piano). Загалом, кінокритик 

уважає такий звуковий ряд гармонійним. Звуки гри на струнних музичних 

інструментах і фортепіано вдало доповнюють проблематику драми, яка не 

втрачає своєї актуальності: страх старості і смерті, прагнення кохання і 

схвалення, спокусливість вигадки й обману. 

Ще один приклад характеристики звукового ряду фільму за допомогою 

метонімії: In 70mm IMAX it‟s an overwhelming assault on the senses, one 

bolstered by Ludwig Göransson‟s propulsive, rib-cage-rattling score, which itself 

plays with time in compelling ways. (TF, URL) 

У наведеному фрагменті рецензент описує репрезентацію 

кінематографічних кодів у фантастичному екшн-трилері Крістофера Нолана 

„Тенет‟ – музику і зображення – як таких, що нещадно атакують органи 

сприйняття глядачів, особливо у кінотеатрах формату IMAX. Зокрема, 

музику композитора Людвіга Йоранссона охарактеризовано за допомогою 

метонімії rib-cage-rattling score „брязкання, від якого резонують ребра 

грудної клітини‟, що відкриває ментальний доступ до ІКМ ЛЮДИНА, у межах 

якої реалізується МКМ ОЗНАКА ПСИХІЧНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ (rattling of the rib-

cage) замість ОЗНАКА ЯВИЩА (loud sound). Описана метонімія дає зрозуміти, 

що гучність музики у фільмі епізодично настільки висока, що її ритм 

відбивається в тілі. 

Кінокритик може використовувати метонімію для позначення способу 

кінозйомки – 26 КР, 2,1% (див. табл. 4.3), наприклад: Wackerbarth is no 

Fassbinder and the drab, handheld realism here lacks the flair of the film to which 

it alludes – although Lust gives a complex, layered performance at the centre. (TG, 

URL) 
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У наведеному реченні, узятому з кінорецензії на фільм “Casting” / 

„Кастинг‟, критик аналізує кінотвір німецького актора і режисера Ніколаса 

Вакербарта, проводячи аналогію з роботами його співвітчизника, режисера 

Райнера Фасбіндера. Зокрема, обидва режисери вдаються до способу зйомки, 

при якому оператор тримає камеру у руках, а не на штативі. Про це 

кінорецензент повідомляє за допомогою метонімії handheld realism „реалізм, 

який тримають у руках‟, що реалізується в межах ІКМ ДІЇ за МКМ ЗНАРЯДДЯ 

ДІЇ (handheld) замість ДІЯ (shooting). Кінематографічний ефект, що досягається 

таким способом кінозйомки, – суб‟єктивна точка зору, оскільки зображення 

на екрані стрибає, то вверх, то вниз, наче глядач бачить усе очима одного з 

учасників подій фільму. 

Інший приклад метонімічної репрезентації способу кінозйомки: To get a 

sense of a man‟s values, you could normally do a lot worse than have a fly-on-the-

wall camera crew follow him around for seven days recording his every waking 

moment. (TOL, URL) 

У словосполученні fly-on-the-wall camera crew „команда кінооператорів 

за «прихованою камерою»‟ означення fly-on-the-wall „прихована камера‟ 

позначає спосіб зйомки документальних фільмів, коли події та люди 

зображуються без прикрас, знімальна трупа не взаємодіє з персонажами 

фільму / програми. Термін fly-on-the-wall approach ужито далі у тексті 

кінорецензії, проте у наведеному прикладі знаряддя кінозйомки fly-on-the-

wall camera використовується в якості самої дії, що виконує знімальна трупи 

camera crew, яка здійснює зйомку у такий спосіб. Дискурсивно 

репрезентована МКМ ЗНАРЯДДЯ ДІЇ (fly-on-the-wall camera) замість ДІЯ 

(shooting with fly-on-the-wall camera) реалізується у межах ІКМ ДІЇ. 

Ще однією характерною рисою тексту кінорецензії є те, що об‟єкти її 

аналізу становлять дві різні реальності – простір удаваної реальності, 

відтвореної фільмом, і простір об‟єктивної реальності, представленої 

передусім сферою кінематографу. Іноді в тексті межа між цими просторами 

стирається в результаті кіномонтажу для створення ефекту накладання 
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реальностей – 47 КР, 3,8% (див. табл. 4.3), наприклад: Emma Watson falls foul 

of a satanic cult in this pulpy potboiler from Alejandro Amenábar. (LWL, URL) 

Наведене речення є заголовком рецензії на психологічний трилер 

“Regression” / „Затемнення‟, у якому головну роль зіграла актриса Емма 

Вотсон. Перипетії фільму пов‟язані із загадковим сатанинським культом. 

Фрагмент кінорецензії демонструє поєднання явищ об‟єктивної реальності та 

удаваної реальності фільму: ім‟я акторки Emma Watson узгоджується з 

контекстом речення так, що виникає враження, ніби саму актрису втягнули у 

конфлікт із сатанинською сектою. Метонімія Emma Watson, структурована за 

МКМ АКТОР (Emma Watson) замість РОЛЬ АКТОРА (Angela Gray) у межах ІКМ 

ВИРОБНИЦТВО. 

Інший приклад створення ефекту реальності: At a steel mill, a river of 

molten metal fills the screen with an intense blotch of glowing orange-red, 

emphasising the film‟s connection to some kind of fiery underworld. (LWL, URL) 

Уривок виокремлено з кінорецензії на художньо-документальний фільм 

“Behemoth” / „Чудовисько‟ про соціальні та екологічні наслідки 

вуглевидобувної промисловості у Китаї і Внутрішній Монголії. Кінотвір 

містить алюзії на «Божественну комедію» Данте Аліг‟єрі та отримав схвальні 

відгуки за сюрреалістичну кінематографію, приклад якої описано у 

фрагменті. Наведене речення побудовано таким чином, що складається 

враження, наче потік розплавленого металу (a river of molten metal) дійсно 

загадковим чином заповнює екран, перетворюючи його на „якийсь вогненний 

підземний світ‟ (some kind of fiery underworld). Дискурсивна репрезентація 

МКМ ЧАСТИНА ЯВИЩА (a river of molten metal) замість ЯВИЩЕ (some kind of 

fiery underworld), реалізованої у межах ІКМ ФІЗИЧНІ ПРЕДМЕТИ / ЯВИЩА, 

створює кінематографічний ефект накладання реальностей – двох світів. 

Кінострічку представили на Венеціанському кінофестивалі у 2015 році, в той 

час як уряд КНР заборонив її прокат у країні. 



 179 

Схожий приклад використання метонімії: It‟s <…> a superbly 

orchestrated symphony of chaos, swathed in the burning ochre glow of street fires, 

with water cannons and motorbikes shooting across the screen. (TG, URL)  

У фрагменті з кінорецензії на шпигунський трилер “Jason Bourne” / 

„Джейсон Борн‟ критик описує динамічний перебіг напружених подій у 

фільмі. Зображено громадські заворушення, полум‟я від коктейлів Молотова, 

спроби поліції вгамувати протестантів за допомогою водометів і погоня на 

мотоциклах. Зокрема, кінокритик повідомляє про погоню, використовуючи 

метонімію motorbikes (shooting across the screen) „мотоцикли (на екрані)‟, що 

ґрунтується на МКМ ЗНАРЯДДЯ ДІЇ (motorbikes) замість ДІЯ (riding motorbikes) 

в межах ІКМ ДІЇ. В результаті, виникає ефект, що мотоцикли перетинають 

сам екран, ніби вириваючись в об‟єктивну реальність до глядача. 

Потенційний ефект проникнення удаваної реальності фільму в об‟єктивну 

дійсність може бути привабливим для читачів рецензії, що вплине на їх 

бажання подивитися кінострічку. 

Отже, метонімія виконує функцію репрезентації кінематографічного 

коду у текстах кінорецензії, що зумовлено її когнітивними властивостями. 

Вербалізація змін планів зображення здійснюється за допомогою метонімій, 

структурованих за МКМ, які реалізуються в межах ІКМ ЛЮДИНА й ІКМ 

ФІЗИЧНІ ПРЕДМЕТИ / ЯВИЩА, а характер перенесення загалом відповідає 

відношенням між ЧАСТИНОЮ і ЦІЛИМ. Метонімічна концептуалізація 

звукового ряду відбувається із залученням МКМ КОМПОЗИТОР замість 

МУЗИЧНИЙ ТВІР, МКМ ЧАСТИНА ПРЕДМЕТА замість ПРЕДМЕТ і МКМ ЗНАРЯДДЯ 

ДІЇ замість ДІЯ, у яких корелят метонімічної концептуалізації представлений 

найменуванням музичного інструменту або його частини. Найбільш 

функціональною виявилася МКМ ЗНАРЯДДЯ ДІЇ замість ДІЯ, яка структурує 

метонімії на позначення звукового ряду, способу зйомки, кіномонтажу і 

візуальних спецефектів. 
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4.4 Опис емоційного впливу кінострічки 

 

Кінокритик використовує метонімію значною мірою для опису власного 

емоційного враження і потенційного враження глядацької аудиторії. 

У дискурсі британської кінорецензії метонімічно репрезентовано такі 

емоційні стани: хвилювання, співпереживання, розгубленість, страх, нудьга, 

захоплення, здивування, огида, зацікавлення. Кожен із цих станів 

концептуалізується із дотриманням когнітивного принципу переваги 

КОНКРЕТНОГО над АБСТРАКТНИМ [284, c. 43–51], що полягає у виборі 

експресивних і фізіологічних проявів емоцій у якості корелята метонімічної 

концептуалізації. В результаті, потенційним глядачам наче одразу 

демонструється, які враження їм пропонує фільм, що не може не вплинути на 

їх бажання чи небажання подивитися ту чи іншу кінострічку. Розглянемо 

емоційні стани, метонімічно репрезентовані у текстах КБ (табл. 4.4).  

Таблиця 4.4 

Дискурсивна реалізація метонімічної концептуалізації 

емоційного впливу кінострічки  

Емоція 

Типи метонімічних 
концептуальних моделей (МКМ) / 

метафтонімічних концептуальних 

блендів (МКБ) 

Кількість 
текстів 

кінорецензій 

Кількість 
контекстних 

репрезентацій 

МКМ / МКБ 

хвилювання 
МКМ ЖЕСТ замість ЕМОЦІЯ 

64 98 (7,9%) 
МКМ ФІЗІОЛОГІЧНА РЕАКЦІЯ 

замість ЕМОЦІЯ 

співпереживання МКМ ОРГАН ЛЮДИНИ замість 

ФУНКЦІЯ ОРГАНУ ЛЮДИНИ 

53 79 (6,39%) МКМ ФІЗІОЛОГІЧНА РЕАКЦІЯ 

замість ЕМОЦІЯ 

МКБ НАДМІРНІСТЬ 

розгубленість МКМ ЖЕСТ замість ЕМОЦІЯ  
35 47 (3,8%) 

МКБ НАДМІРНІСТЬ 

страх МКМ ФІЗІОЛОГІЧНА РЕАКЦІЯ 

замість ЕМОЦІЯ  
32 42 (3,4%) 

огида МКБ НАДМІРНІСТЬ 
26 34 (2,75%) МКМ ОРГАН ЛЮДИНИ замість 

ФУНКЦІЯ ОРГАНУ ЛЮДИНИ 
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Закінчення таблиці 4.4 

Емоція 

Типи метонімічних 
концептуальних моделей (МКМ) / 

метафтонімічних концептуальних 

блендів (МКБ) 

Кількість 
текстів 

кінорецензій 

Кількість 
контекстних 

репрезентацій 

МКМ / МКБ 

здивування МКМ МІМІКА замість ЕМОЦІЯ 23 31 (2,5%) 

захоплення МКМ МІМІКА замість ЕМОЦІЯ 22 29 (2,35%) 

зацікавлення МКМ ОЗНАКА НАСЛІДКУ ДІЇ 

замість ОЗНАКА ПРИЧИНИ ДІЇ 
19 24 (1,94%) 

нудьга 

 

МКМ ВИГУК замість ЕМОЦІЯ 
17 19 (1,54%) 

МКМ ДІЯ замість ЕМОЦІЯ 

 

За допомогою метонімії рецензент найчастотніше позначає емоцію 

хвилювання – 98 КР, 7,9% (див. табл. 4.4), наприклад: Everyone‟s blood 

pressure is in the red when Caren‟s battered Volvo pulls up behind The Man‟s 

idling truck and she honks her horn at him. (TOL, URL) 

Речення узято з кінорецензії на трилер “Unhinged” / „Безжальний‟. 

Головний персонаж Рейчел у годину пік обганяє вантажівку, викликавши 

цим несамовиту агресію водія-психопата, який вирішив помститися їй та її 

рідним за такий принизливий вчинок. Описуючи момент, який і стане 

причиною усіх жахливих подій у фільмі, рецензент використовує метонімію 

Everyone‟s blood pressure is in the red „артеріальний тиск сягнув червоної 

позначки‟, що ґрунтується на МКМ ФІЗІОЛОГІЧНА РЕАКЦІЯ (high blood 

pressure) замість ЕМОЦІЯ (anxiety) і реалізується в межах ІКМ ПРИЧИНОВІСТЬ. 

Вираз „артеріальний тиск сягнув червоної позначки‟ вмотивований 

кольоровим позначенням шкал, розроблених для самостійного контролю 

кров‟яного тиску, на яких діапазон кожного типу артеріального тиску – 

пониженого, нормального, підвищеного і високого – позначають синім, 

зеленим, жовтим і червоним кольорами відповідно. Тобто у глядачів навіть 

піднявся тиск, коли автомобіль жінки під‟їхав до рокової вантажівки. Такий 

опис передає досвід перегляду трилера у всій повноті вражень.  
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Інший приклад використання метонімії для позначення емоційного 

стану стривоженості: The tension of the climax on Berlin‟s wintry nocturnal 

Glienicke Bridge, snipers poised on all sides, is utterly nail-gnawing. (TF, URL)  

У наведеному фрагменті кінокритик характеризує напругу 

кульмінаційного моменту історичної драми “Bridge of Spies” / „Міст 

шпигунів‟ за допомогою метонімії nail-gnawing „такий, що змушує гризти 

нігті‟. Дія „обгризання нігтів‟ відкриває ментальний доступ до 

ІКМ ПРИЧИНОВІСТЬ,  у межах якої реалізується МКМ ДІЯ (gnawing nails) 

замість ЕМОЦІЯ (anxiety). Художня кінострічка ґрунтується на реальних 

подіях, і описаний епізод дійсно мав місце вночі 10 лютого 1962 року на 

Глінікському мосту біля Поцдама, коли під снайперськими прицілами 

звичайному американському адвокату вдалося обміняти радянського 

шпигуна на громадянина США і таким чином реабілітуватися перед своїм 

урядом. 

 Примітно, що критик використовує метонімію також для референції до 

емоцій, які фільм не викликає, хоча мав би викликати з огляду на його 

жанрову приналежність, що має дієвий, однак негативний вплив на думку 

глядачів про кінотвір, наприклад: Even during the aerial chase sequences, 

pulses rarely quicken. (TF, URL) 

Фрагмент виокремлено з кінорецензії на пригодницький фільм-фентезі 

“Pan” / „Пен: Подорож до Небувалії‟. Жанр кінотвору передбачає, що фільм 

буде сповнений хвилюючих пригод у казковому світі. Проте рецензент 

повідомляє про зворотнє за допомогою наведеного вище речення. Метонімія 

pulses rarely quicken „пульс рідко пришвидшується‟ ґрунтується на МКМ 

ФІЗІОЛОГІЧНА РЕАКЦІЯ (pulses quicken) замість ЕМОЦІЯ (excitement) і 

реалізується в межах ІКМ ПРИЧИНОВІСТЬ. Таким чином рецензент 

характеризує фрагмент фільму, у якому зображено гонитву у повітрі за 

летючим кораблем, як такий, що майже не викликає хвилювання.  

Аналізуючи кінострічки, які покликані викликати у глядача співчуття, 

критик використовує метонімію для позначення емоції співпереживання –  
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79 КР, 6,39% (див. табл. 4.4), наприклад: Director Peter Sollett mounts a full-

scale attack on the tear ducts as he rolls out scene after scene of inspiring oratory, 

heart-rending illness and full-on liberal do-gooding. (TG, URL)  

Фрагмент виокремлено з критичного відгуку на художню кінострічку 

“Freeheld” / „Все, що в мене є‟. Фільм є адаптацією короткометражного 

документального фільму „Право на спадщину‟, нагородженого «Оскаром» у 

2007 році. Головний персонаж Лорел Хестер, офіцер поліції з 

двадцятирічним стажем, виборює право для своєї коханої отримувати 

пенсійні виплати після її смерті, як це передбачено законом, однак зустрічає 

жорсткий супротив, бо її партнер жінка, а не чоловік. Кінокритик 

характеризує промови, з якими виступає Лорел та інші активісти в суді і на 

телебаченні, використовуючи метонімію a full-scale attack on the tear ducts 

„повномасштабний напад на слізні протоки‟. Слово tear ducts актуалізує 

ІКМ ДІЯ, в межах якої реалізується МКМ ОРГАН ЛЮДИНИ (tear ducts) замість 

ФУНКЦІЯ ОРГАНУ ЛЮДИНИ (tear-shedding). Проте для осмислення емоції 

співпереживання відбувається у два етапи МКМ ОРГАН ЛЮДИНИ (tear ducts) 

замість ФУНКЦІЯ ОРГАНУ ЛЮДИНИ (tear-shedding) / МІМІКА (tear-shedding) 

замість ЕМОЦІЯ ЛЮДИНИ (empathy). Експресивний ефект метонімії, утвореної 

на ґрунті подвійної концептуальної моделі, більший за рахунок того, що 

глядачеві доводиться докладати більше зусиль для інтерпретації виразу. 

Інший приклад позначення співпереживання: Disney‟s rags-to-riches tale 

of a Ugandan chess champion will leave you with a lump in your throat (TG, 

URL) 

Уривок виокремлено з кінорецензії на фільм “Queen of Katwe” 

/ „Королева Катве‟, знятого за реальними подіями з життя угандійської 

шахістки Фіони Мутесі. У драмі зображено шлях африканської дівчинки, яка 

навіть не вміла читати, із африканських нетрів до кандидатки у майстри 

спорту Міжнародної шахової федерації. У підзаголовку рецензії критик 

використовує вираз will leave you with a lump in your throat „залишить вас із 

комом у горлі‟, що ґрунтується на МКМ ФІЗІОЛОГІЧНА РЕАКЦІЯ (feeling of a 
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lump in a thoat) замість ЕМОЦІЯ (empathy), реалізованої в межах 

ІКМ ПРИЧИНОВІСТЬ. Неприємне відчуття в горлі при переживанні сильних 

емоцій, як-от сльози навертаються від радісного співпереживання, це 

результат затягування м‟язу, який у спокійному психічному стані допомагає 

людині ковтати їжу. Відповідно, слово lump свідчить про асоціацію 

описаного відчуття із фізичним предметом, що уможливлює конструювання 

концептуальної метафори ДИСКОМФОРТНЕ ВІДЧУТТЯ В ГОРЛІ Є ФІЗИЧНИЙ 

ПРЕДМЕТ. Кінокритик завершує критичний відгук на фільм, використовуючи 

видозмінений вираз, а саме: When the actors meet the real-life originals in the 

end credits, that lump in your throat will become a mountain „Коли у заключних 

титрах актори зустрічаються зі своїми прототипами, ком у горлі 

перетворюється на гору‟. Значення метафтонімічного виразу that lump in your 

throat will become a mountain формується в МКБ НАДМІРНІСТЬ (див. п. 3.2.2). 

Ґрунтуючись на концептуальній метафорі ДИСКОМФОРТНЕ ВІДЧУТТЯ В ГОРЛІ Є 

ФІЗИЧНИЙ ПРЕДМЕТ, розуміємо, що чим більший фізичний предмет, тим більш 

дискомфортним є це відчуття, яке, відповідно, викликане більш інтенсивною 

емоцією співпереживання. Тобто глядач буде вкрай розчулений від радісного 

співпереживання реальним персонажам фільму. Використовуючи метонімії у 

сильних позиціях тексту, зокрема в останньому реченні рецензії, кінокритик 

ефективно повідомляє глядача про емоційний вплив кінострічки.  

Іноді сюжетна лінія настільки заплутана, що єдиний ефект, який 

справляє фільм – це стан розгубленості – 47 КР, 3,8% (див. табл. 4.4), 

наприклад: But as Tenet continues to up the ante, and early head-scratchers 

transform into euphoric revelations, it becomes clear that the reason no one has 

tried is that only Christopher Nolan could possibly conceive and execute 

something with this level of mind-melting complexity. (TF, URL) 

Фрагмент вилучено з кінорецензії на фільм „Тенет‟. Загалом 

кінокритики відзначили надзвичайно складний для розуміння сюжет, згідно 

якого засекречена організація прагне попередити початок третьої світової 

війни, застосовуючи технологію зворотного відліку часу. У наведеному 
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реченні рецензент характеризує заплутані повороти сюжету за допомогою 

метонімії head-scratchers „епізоди, які змушують потирати потилицю‟, що 

ґрунтується на МКМ РЕАКЦІЯ (scratching head) замість ПОДРАЗНИК 

(complicated twist of the plot). У цьому самому реченні критик використовує 

метафтонімію mind-melting complexity, значення якої формується в МКБ 

НАДМІРНІСТЬ (див. п. 3.2.2). Слово mind актуалізує ІКМ ДІЯ, в межах якої 

реалізується МКМ ОРГАН ЛЮДИНИ (mind) замість ФУНКЦІЯ ОРГАНУ ЛЮДИНИ 

(mental activity). Асоціація впливу фільму з фізичною силою, яка може 

розплавити мозок, що вербалізовано словом melting, уможливлює 

конструювання концептуальної метафори ВПЛИВ ФІЛЬМУ Є РУЙНІВНА ФІЗИЧНА 

СИЛА. У результаті концептуальної інтеграції описаних моделей виникає 

значення НАДМІРНІСТЬ активації інтелектуальної діяльності глядача під час 

перегляду. 

Аналізуючи фільми жаху критик описує емоцію страху – 42 КР, 3,4% 

(див. табл. 4.4), наприклад: She Dies Tomorrow review – hilarious, spine-

tingling contagion horror. (TG, URL) 

Вище наведено заголовок кінорецензії на психологічний трилер “She 

Dies Tomorrow” / „Вона помре завтра‟ про параною наближення смерті, якою 

заражаються персонажі фільму. Кінорецензент аналізує кінострічку як таку, 

що містить доволі кумедні моменти (hilarious), але водночас фільм навіює 

відчуття жаху, від якого йде мороз по спині (spine-tingling). Метонімія spine-

tingling „поколювання у хребті‟ актуалізує ІКМ ПРИЧИНОВІСТЬ, у межах якої 

реалізується МКМ ФІЗІОЛОГІЧНА РЕАКЦІЯ (spine-tingling) замість ЕМОЦІЯ 

ЛЮДИНИ (fear). Критик акцентує увагу глядача на моторошному відчутті 

страху, що викликає кінострічка, використовуючи метонімію двічі – в 

заголовку й останньому реченні  кінорецензії. Автор рецензії також відзначає 

актуальність фільму у світлі пандемії коронавірусу, що породила подібну 

паніку серед людей.  

Фільм може не викликати всіх описаних вище емоцій, тоді кінокритик 

описує стан нудьги – 19 КР, 1,54% (див. табл. 4.4), наприклад: But given the 
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stellar talent involved, one might have hoped for a little more ho-ho and a little 

less ho-hum. (TG, URL) 

 Фрагмент виокремлено з кінорецензії на нову версію комедії „Мисливці 

за привидами‟, у якій головних персонажів зіграли жінки. Описуючи 

емоційне враження від фільму, рецензент використовує метонімію ho-ho „ха-

ха‟ –  вигук, що імітує сміх, та ho-hum „а‟ – вигук, що супроводжує стан 

нудьги. Обидві метонімії ґрунтуються на МКМ ВИГУК (ho-ho, ho-hum) замість 

ЕМОЦІЯ (amusement, boredom), що реалізується в межах ІКМ ПРИЧИНОВІСТЬ. 

У такий лаконічний спосіб критик прогнозує емоції, які глядачі отримають 

від перегляду – багато нудьги і мало гумору, що негативно характеризує 

комедію. 

Приклад метонімічного позначення цілої гамми емоцій, у тому числі і 

нудьги: We see Gordon-Levitt from above, from below, from each side, from each 

tower, in gyroscopic tracking shots, in wide shots, in close-ups on his face, in 

close-ups on his injured foot. And yes, your palms sweat and your stomach lurches. 

But after 15 minutes staring into the yawning void, you begin to yawn back. (S&S, 

URL) 

Фрагмент вилучено з кінорецензії на біографічний фільм “The Walk” / 

„Прогулянка висотою‟ про французького канатохідця, який 7 серпня 1974 

року пройшов між хмарочосами-близнюками у Нью-Йорку. Кінокритик 

повідомляє, що фільм зображує Гордона Левітта під час небезпечного 

переходу на висоті у всіх можливих ракурсах, і це викликає різні емоції. 

Спочатку глядач нервує, переживаючи за головного персонажа, на що вказує 

метонімія your palms sweat „ваші долоні пітніють‟, а також виникає страх від 

показаної на екрані висоти, що вербалізовано метонімією your stomach 

lurches „у вас крутить живіт‟. Обидві метонімії ґрунтуються на МКМ 

ФІЗІОЛОГІЧНА РЕАКЦІЯ (palms sweat, stomach lurches) замість ЕМОЦІЯ (anxiety, 

fear), яка реалізується в межах ІКМ ПРИЧИНОВІСТЬ. Проте тривале 

споглядання тієї самої сцени, навіть такої хвилюючої, врешті викликає 

нудьгу, що також виражено за допомогою метонімії you begin to yawn „ви 
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починаєте позіхати‟, що ґрунтується на МКМ ДІЯ (yawning) замість ЕМОЦІЯ 

(boredom). Описана метонімія є компонентом гри слів, що полягає у 

використанні словосполучення yawning void „безмежна прірва‟ і метонімії 

yawn back в одному реченні: But after 15 minutes staring into the yawning void, 

you begin to yawn back „Після 15 хвилин споглядання широченної прірви ви 

починаєте широко позіхати у відповідь‟. Такий прийом привертає ще більшу 

увагу глядача до емоційного аспекту фільму. 

Кінокритик може повідомляти про певні особливості фільму, які 

викликають здивування – 31 КР, 2,5% (див. табл. 4.4), наприклад: You can 

never second guess as to whether eyelids would‟ve been batted had the characters 

in this screen adaptation of Tom Rob Smith‟s potboiler doorstop all spoken in their 

regular, unaffected accents, (...) (LWL, URL).  

Речення виокремлено з кінорецензії на трилер “Child 44” / „Номер 44‟, 

знятого за сюжетом однойменного роману Тома Роба Сміта, який базується 

на історії розслідування злочинів радянського маніяка-вбивці А. Чикатило. 

Події фільму розгортаються в СРСР у сталінську епоху, проте росіян в 

акторському складі немає. Рецензент стверджує, що специфічний російський 

акцент, який актори фільму намагаються відтворити, виконуючи роль 

російських офіцерів, викликав неабияке здивування серед глядачів. Це 

зрозуміло завдяки метонімії whether eyelids would‟ve been batted „чи повіки 

кліпали б‟, яка ґрунтується на МКМ МІМІКА (batting eyelids) замість ЕМОЦІЯ 

(astonishment), що реалізується в межах ІКМ ПРИЧИНОВІСТЬ. Таким чином 

кінорецензент наголошує недоречність штучного акценту, який зовсім не 

підсилює колорит твору, а, навпаки, викликає зніяковіле здивування. 

Рідше кінокритик використовує метонімію, щоб висловити своє 

захоплення – 29 КР, 2,35% (див. табл. 4.4), наприклад: But an interplanetary 

Geoffrey Rush, bald, in a glass boat and brandishing a flaming sword to beat back 

the essence of chaos – said essence portrayed as a raging intestine – is admittedly 

not for everyone. I must also admit, it is for me. Eyes nearly popping through 3D 

glasses, I wanted even more (TG, URL).  
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Фрагмент вилучено з кінорецензії на фентезійний фільм “Gods of 

Egypt” / „Боги Єгипту‟, у якому люди протистоять давньоєгипетським богам,  

монстрам і чудовиськам. У наведеному реченні кінокритик описує своє 

враження від візуальних спецефектів фільму за допомогою метонімії Eyes 

nearly popping through 3D glasses, „очі майже випинаються за межі 3D 

окулярів‟, в основу якої покладено широке розкривання очей у стані 

захоплення. Метонімія ґрунтується на МКМ МІМІКА (popping of the eyes) 

замість ЕМОЦІЯ (admiration), що реалізується в межах ІКМ ПРИЧИНОВІСТЬ. У 

цьому прикладі метонімія концептуально взаємодіє з гіперболою. 

Досліджено, що гіпербола характеризується cкалярністю (англ. scalarity), 

тобто утворюється лише на основі концептів, які мають градацію 

позначуваної якості від меншого показника до більшого, наприклад, 

концепти РОЗМІР, ВАГА, а також концепт ЕМОЦІЇ [270, с. 199–203]. В описаній 

метонімії гіпербола інтегрована у корелят МІМІКА (popping of the eyes), тобто 

перебільшено зображено вираз очей глядача так, ніби очі випиналися 

настільки, що вийшли за межі окулярів. Варто зазначити, що гіперболічний 

корелят метонімії не просто відсилає до референта метонімії ЕМОЦІЯ 

(admiration), а й вказує на інтенсивність переживання цього стану; це 

відбувається завдяки когнітивній природі як метонімії, так і гіперболи. 

Відомо, що при мовленнєвому вираженні лише корелята метонімії, насправді 

осмислюються одночасно і корелят, і референт [304, c. 122, 126], а когнітивна 

властивість гіперболи – скалярність, реалізована в емоційних концептах, 

корелює зі ступенями інтенсивності позначуваної емоції [270, с. 199–203]. 

Тому перебільшене представлення нереалістично інтенсивної форми мімічної 

реакції на захоплення – випинання очей крізь окуляри – імплікує високу 

інтенсивність самого стану захоплення. Ефект досягнуто завдяки когнітивній 

операції підсилення (англ. strengthening) [270, с. 94] нормальної експресивної 

реакції до її максимізованої форми. Загалом метонімія набуває більшої 

експресії та новизни за рахунок гіперболічної модифікації. 
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Деякі сцени у фільмах нестерпно спостерігати, про що кінокритик 

повідомляє за допомогою метонімічної референції до емоції огиди – 34 КР, 

2,75% (див. табл. 4.4), наприклад: The bloody uprising that follows is riveting 

and gut-wrenching in its intensity, no matter how familiar some of the sequences 

may feel in their execution. (LWL, URL) 

Фрагмент вибрано з кінорецензії на історико-драматичний фільм “The 

Birth of a Nation” / „Народження нації‟, який розповідає про 

афроамериканського раба на ім‟я Нет Тернер, який очолив повстання проти 

рабства у 1831 році. Критик повідомляє, що сцени повстання надзвичайно 

криваві й огидні у своїй натуралістичності. При цьому використано 

метафтонімію gut-wrenching „які розривають шлунок‟, значення якої 

формується в МКБ НАДМІРНІСТЬ (див. п. 3.2.2). Слово gut актуалізує ІКМ ДІЯ, 

в межах якої реалізується МКМ ОРГАН ЛЮДИНИ (gut) замість ФУНКЦІЯ ОРГАНУ 

ЛЮДИНИ (feeling nausea). Описана модель доповнюється ще одним 

перенесенням, структурованим за МКМ ФІЗІОЛОГІЧНА РЕАКЦІЯ (nausea) 

замість ЕМОЦІЯ (disgust), що реалізується в межах ІКМ ПРИЧИНОВІСТЬ. 

Асоціація емоційного впливу кривавих сцен із деструктивною фізичною 

силою, що виражено словом wrenching, уможливлює конструювання 

концептуальної метафори ЕМОЦІЙНИЙ ВПЛИВ Є РУЙНІВНА ФІЗИЧНА СИЛА. Як 

наслідок виникає значення НАДМІРНІСТЬ впливу епізодів фільму, що викликає 

нудоту, тобто огиду. 

Метонімчно репрезентується також емоція зацікавлення – 24 КР, 1,94% 

(див. табл. 4.4), наприклад: The dramatic charge of a flashmob scene halfway 

through that picture was mesmerising, edge-of-your-seat stuff, whereas here we‟re 

invited to settle back with a certain long-haul, intelligence-respecting thought and 

patience (TDT, URL).  

Фрагмент вилучено з кінорецензії на французький фільм-драму “120 

Beats Per Minute” / „120 ударів на хвилину‟, який був представлений на 

Канському кінофестивалі в 2017 році. Фільм зображує роботу активістів у 

1990-х роках у Парижі, які намагаються привернути увагу уряду до проблеми 
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ВІЛ / СНІДу.  Сцени флешмобу викликають зацікавлення й схвилювання, що 

виражено за допомогою голофразису edge-of-the-seat „на краю сидіння‟, який 

відкриває ментальний доступ до ІКМ ПРИЧИНОВІСТЬ, у межах якої 

реалізується МКМ ОЗНАКА НАСЛІДКУ ДІЇ (position on the edge of a seat) замість 

ОЗНАКА ПРИЧИНИ НАСЛІДКУ ДІЇ (interest). На ґрунті компоненту поведінки 

людини, розташування у просторі – на краю сидіння – можна 

реконструювати ситуацію, у якій глядач настільки схвильований та 

заінтригований перебігом подій у фільмі, що від нетерпіння посувається на 

край крісла чи дивана, щоб бути ближче до екрана.  

Отож, у дискурсивній реалізації метонімії і метафтонімії для позначення 

емоційного впливу кінострічки найбільш функціональними виявилися МКМ, 

які реалізуються в межах ІКМ ПРИЧИНОВІСТЬ. Зокрема, МКМ ЖЕСТ замість 

ЕМОЦІЯ слугує концептуальним підґрунтям метонімій на позначення 

хвилювання і розгубленості, МКМ МІМІКА замість ЕМОЦІЯ – здивування і 

захоплення, МКМ ФІЗІОЛОГІЧНА РЕАКЦІЯ замість ЕМОЦІЯ – розчулення, страху, 

хвилювання. Менш репрезентативні моделі – МКМ ВИГУК замість ЕМОЦІЯ і 

МКМ ДІЯ замість ЕМОЦІЯ – лежать в основі найменувань стану нудьги. На 

грунті МКМ ОРГАН ЛЮДИНИ замість ФУНКЦІЯ ОРГАНУ ЛЮДИНИ, яка 

реалізується в межах ІКМ ЛЮДИНА, формуються метонімії емоцій огиди і 

розчулення. Метонімічна концептуалізація згаданих емоцій також 

доповнюється значенням, яке формується в МКБ НАДМІРНІСТЬ, що вказує на 

високу інтенсивність емоційного впливу фільму. 

 

Висновки до четвертого розділу 

 

1. Метонімія, реалізуючись у дискурсі британської кінокритики у 

функції позначення загальних характеристик кінопродукту, 

використовується у сильних позиціях тексту – заголовку, підзаголовку і 

першому реченні рецензій, що відповідає структурі викладу критичного 
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відгуку на фільм, згідно якої у вступному функційно-тематичному блоці 

тексту кінорецензії критик надає загальні відомості про кінотвір. 

2. Метонімічне позначення жанру і категорії фільму структуроване за 

МКМ ЧЛЕН КАТЕГОРІЇ замість КАТЕГОРІЯ, МКМ ЗНАРЯДДЯ ДІЇ замість ДІЯ, а 

також МКБ НИЗЬКОЯКІСНІСТЬ. У такий спосіб кінокритик визначає місце 

фільму у світі кіно і творчості режисера.  

3. Метонімії, які здійснюють референцію до стилю, жанру, 

кінофестивалю, ролей актора, виражені власною назвою (іменем режисера, 

назвою кінострічки, назвою міста, іменем актора) потребують від читача 

знань про світ кінематографу, щоб можна було належним чином зрозуміти, 

що має на увазі рецензент та чого очікувати від фільму.  

4. Репрезентація специфічних елементів змісту фільму здійснюється за 

допомогою метафтонімій, значення яких формується в МКБ ДОМІНАНТНІСТЬ, 

що характеризує певну особливість сюжету як визначальну для аналізованої 

кінострічки. Метонімія, структурована за МКМ ЧЛЕН КАТЕГОРІЇ замість 

КАТЕГОРІЯ, слугує засобом порівняння сюжетної лінії у фільмі з іншими 

кінотворами; метонімії, які ґрунтуються за МКМ ПИСЬМЕННИК замість 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ТВІР, здійснюють референцію до елементів сюжету, як 

правило, арт-хаузного і фестивального кіно, які простежуються у 

літературних творах. Обидві моделі вимагають ґрунтовних знань 

кіновиробництва і світової літератури відповідно. Часто визначальним 

компонентом змісту є сфера діяльності персонажів, яка метонімічно 

концептуалізується в межах ІКМ ЛЮДИНА, ІКМ КАТЕГОРІЯ І ЇЇ ЧЛЕНИ, ІКМ ДІЇ. 

При метафтонімічній концептуалізації статі персонажів в межах МКБ 

ДОМІНАНТНІСТЬ корелят метонімічної концептуалізації вербалізований 

найменуваннями гормонів: естрогену – для фільмів з переважно жіночим 

акторським складом, зазвичай, у драмах, тестостерону – для бойовиків і 

трилерів з переважаючим чоловічим акторським складом. 

5. Репрезентація кінематографічного коду здійснюється шляхом 

метонімічної референції до способу кінозйомки, змін планів зображення, 
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кіномонтажу, візуальних спецефектів і звукового ряду. При цьому найбільш 

функційною виявилася МКМ ЗНАРЯДДЯ ДІЇ замість ДІЯ, яка структурує 

метонімії на позначення звукового ряду, способу зйомки, кіномонтажу і 

візуальних спецефектів. 

6. Метонімія вербалізує різні плани зображення завдяки притаманним 

їй когнітивним операціям. Когнітивна властивість метонімії до висунення 

корелята концептуалізації, вербалізованого у мовленні, і затемнення 

референта, який мається на увазі, відповідає психології сприйняття 

зображення на екрані.  Відтворення крупного плану, коли у кадрі показано не 

цілу людину, а лише її обличчя, очі, губи, здійснюється за допомогою 

метонімій, структурованих за МКМ ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛЮДИНИ замість 

ЛЮДИНА і МКМ ОРГАН ЛЮДИНИ замість ЛЮДИНА; перший план вербалізовано 

метоніміями, які ґрунтуються на МКМ ОЗНАКА ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ замість 

ОЗНАКА ФІЗИЧНОГО ПРЕДМЕТУ, план деталі вербалізовано метоніміями, що 

ґрунтуються на МКМ ЧАСТИНА ПРЕДМЕТА замість ПРЕДМЕТ. 

7. Метонімічна референція до емоційного впливу кінострічки 

найчастотніше представлена у сильних позиціях тексту, найбільше у 

заключному абзаці й останньому реченні критичного відгуку на фільм. Така 

тенденція відповідає завданню підсумкового функціонально-тематичного 

блоку кінорецензії – здійсненні емоційного впливу на адресата і спонукання 

його до подальших дій щодо перегляду фільму. Позначення емоцій 

ґрунтується на МКМ, що реалізуються в межах ІКМ ПРИЧИНОВІСТЬ, при 

цьому корелятом метонімічної концептуалізації виступають ФІЗІОЛОГІЧНА 

РЕАКЦІЯ, МІМІКА, ЖЕСТ, ВИГУК, ДІЯ як вияви прогнозованих емоційних станів 

глядача. У такий спосіб рецензент конкретно демонструє емоційне враження 

від кінопродукту. 

 Основні положення четвертого розділу представлено в одноосібних 

публікаціях дисертантки [86; 87; 83; 88; 89]. 
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ВИСНОВКИ 

Метонімія у британській кінорецензії досліджується у дисертації 

шляхом застосування когнітивно-дискурсивного підходу. Звернення до 

методологічних засад лінгвістики, когнітивної поетики і дискурсології 

уможливило розкриття лінгвокогнітивної природи метонімії і метафтонімії та 

визначення їх функційної значущості у дискурсивно-текстовій реалізації у 

британській кінокритиці.  

Лінгвокогнітивне тлумачення потрактовує метонімію як механізм 

мислення, при якому одна концептуальна сутність – корелят – актуалізує 

ментальний доступ до іншої концептуальної сутності – референта – в межах 

певної системи знання. Визначальними для метонімії є когнітивні операції 

пов‟язування концептосфери корелята і концептосфери референта, висунення 

концептосфери корелята й одночасне затемнення концептосфери референта, 

розширення або звуження концептуального матеріалу, висвітлення 

другорядної підсфери концептосфери референта. Концептуальна взаємодія 

метонімії і метафори слугує підґрунтям виникнення явища метафтонімії, у 

якій значення збагачується за рахунок метафоричної проекції. Концептуальні 

властивості метонімії зумовлюють її застосування у дискурсі. 

Метонімія ефективно використовується у дискурсі британської 

кінокритики, що зумовлено як комунікативними цілями жанру кінорецензії, 

так і специфікою аналізованого у тексті об‟єкту, тобто фільму. Кінорецензія 

становить критичний відгук на фільм, у якому рецензент інформує читача 

про кінострічку, надає характеристику змістовому наповненню і художній 

формі кінотвору, обґрунтовує свою оцінку кінофільму. Комплекс згаданих 

стратегій покликаний здійснити вплив на думку читача, що зумовлює вибір 

експресивних мовних засобів, у тому числі метонімій, та їх особливу 

організацію у тексті кінорецензії. Метонімія як семіотична універсалія 

лежить в основі специфічного кінематографічного коду, оскільки будь-яке 

зображення на екрані репрезентує лише частину від цілого. Відповідно, 

особливості метонімічного за своєю природою твору мистецтва 

репрезентуються у тексті рецензії за допомогою метонімії. 
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Дослідження метонімії у текстах британської кінорецензії із 

залученням інтегрованого когнітивно-дискурсивного підходу вимагало 

використання методології лінгвістики (зокрема корпусних методів, методу 

контекстологічного аналізу, дистрибутивного аналізу, аналізу словникових 

дефініцій, компонентного аналізу, методу лінгвістичного опису), когнітивної 

поетики (методика реконструкції концептуальних тропів і моделювання 

концептуальних блендів) і дискурсології (контент-аналізу і 

мультимодального критичного дискурс-аналізу). 

Застосована методика реконструкції концептуальних тропів 

уможливила запропонування класифікації концептуальних метонімій, які 

реалізуються в межах ідеалізованих когнітивних моделей у дискурсі 

британської кінокритики. Метонімія у британській кінорецензії реалізується 

в межах ІКМ ПРИЧИНОВІСТЬ, ІКМ ЛЮДИНА, ІКМ ВИРОБНИЦТВО, ІКМ ДІЇ, ІКМ 

КАТЕГОРІЯ І ЇЇ ЧЛЕНИ, ІКМ ФІЗИЧНІ ПРЕДМЕТИ / ЯВИЩА.  

Найбільш детально представлена ІКМ ЛЮДИНА, в межах якої 

здебільшого реалізуються моделі, які ґрунтуються на використанні фізичних, 

психо-емоційних, вікових, діяльнісних, одіжних ознак персонажів, в якості 

ознак фільму і його компонентів, що призводить до ефекту персоніфікації 

останніх і підтверджує валідність когнітивного принципу переваги 

ЛЮДСЬКОГО над НЕЛЮДСЬКИМ при виборі корелята метонімічної 

концептуалізації.  

За кількістю контекстних репрезентацій найчастотнішими виявились 

МКМ, реалізовані в межах ІКМ ПРИЧИНОВІСТЬ, які здійснюють референцію 

до компонентів сюжету та емоційного впливу кінострічки. В результаті 

авторської модифікації метонімій у корелят метонімічної концептуалізації 

МКМ ФІЗІОЛОГІЧНА РЕАКЦІЯ замість ЕМОЦІЯ, МКМ МІМІКА замість ЕМОЦІЯ, 

МКМ ЖЕСТ замість ЕМОЦІЯ інтегрується гіпербола, що зумовлює підсилення 

риторичного ефекту тропу.  

У межах ІКМ ВИРОБНИЦТВО, ІКМ ДІЇ, ІКМ ПРИЧИНОВІСТЬ реалізуються 

подвійні метонімічні моделі, які характеризуються залученням проміжної 
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концептосфери корелята / референта, що зумовлено зміною звичної 

метонімічної референції певних корелятів метонімічної концептуалізації у 

дискурсі кінокритики. Тому метонімії, у яких референція здійснюється у два 

етапи, характеризуються більшою оригінальністю, а їх правильне розуміння 

цілком залежить від знання сюжету аналізованої кінострічки. 

Більшість метонімічних концептуальних моделей структуровані з 

дотриманням когнітивного принципу переваги КОНКРЕТНОГО над 

АБСТРАКТНИМ. Порушення згаданого когнітивного принципу в 

МКМ ПСИХІЧНИЙ СТАН ЛЮДИНИ замість ЛЮДИНА і МКМ СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ 

ЛЮДИНИ замість ЛЮДИНА надає більшої образності й експресивності тропу.  

Застосована у дисертаційному дослідженні методика моделювання 

концептуальних блендів для аналізу метафтонімій у дискурсі британської 

кінокритики уможливила виокремлення трьох метафтонімічних 

концептуальних блендів й опис механізму формування у них специфічного 

емерджентного значення ДОМІНАНТНІСТЬ, НАДМІРНІСТЬ, НИЗЬКОЯКІСНІСТЬ,  

Метафтонімічний концептуальний бленд ДОМІНАНТНІСТЬ, утворюється 

внаслідок взаємодії концептуальної метафори СПЕЦИФІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ СЮЖЕТУ 

ФІЛЬМУ Є РІДИНА і метонімічних концептуальних моделей, які реалізуються в 

ІКМ ЛЮДИНА, ДІЇ, КАТЕГОРІЯ І ЇЇ ЧЛЕНИ, ПРИЧИНОВІСТЬ. Застосування 

когнітивних операцій проекції, компресії, композиції, завершення і 

нарощування дозволяє реконструювати значення ДОМІНАНТНІСТЬ, яке 

характеризує елемент сюжету кінофільму як визначальний і всеосяжний. 

Метафтонімічний концептуальний бленд НАДМІРНІСТЬ формується в 

результаті метафоричної асоціації впливу кінострічки на глядача з руйнівною 

фізичною силою. Природа впливу структурована за МКМ ОРГАН ЛЮДИНИ 

замість ФУНКЦІЯ ОРГАНУ ЛЮДИНИ, яка, в результаті когнітивної операції 

компресії, проектується у простір бленду як МКМ ОРГАН ЛЮДИНИ замість 

ЛЮДИНА. Як наслідок, корелят метонімічної концептуалізації ОРГАН ЛЮДИНИ 

одночасно позначає два референти – глядач і певна психо-емоційна або 

когнітивна діяльність людини. 
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Метафтонімічний концептуальний бленд НИЗЬКОЯКІСНІСТЬ, найменш 

репрезентований у досліджуваному матеріалі, формується в результаті 

метафоричної проекції характеристик шкідливої їжі на кінотвір і 

метонімічного розширення концептуальної інформації за МКМ ОБ‟ЄКТ ДІЇ 

замість ДІЯ. При цьому корелят метафоричної концептуалізації одночасно є 

корелятом метонімічної референції, який відкриває ментальний доступ до 

різних ІКМ. 

Застосовані методи дискурс-аналізу уможливили опис функцій 

метонімії і метафтонімії у дискурсі британської кінокритики. Кінорецензія як 

тематичний різновид жанру рецензія характеризується поліфункційністю, а 

саме у ній реалізуються інформативна, аналітична, оцінна функції, а також 

функції здійснення впливу і переконання. Дискурсивна реалізація метонімії у 

британській кінорецензії відбувається в межах окреслених функцій. 

У дисертаційній праці було визначено, що метонімія використовується 

для надання загальної характеристики кінопродукту, визначення сюжетних 

особливостей фільму, репрезентації кінематографічного коду, опису 

емоційного впливу кінострічки. 

Загальна характеристика кінопродукту передбачає визначення його 

місця у світі кінематографу, що досягається в тому числі за допомогою 

метонімічної референції до кіножанру, категорії фільмів, стилю режисера, 

акторів, кінофестивалів. Найбільш функційними виявилися МКМ ЧЛЕН 

КАТЕГОРІЇ замість КАТЕГОРІЯ, МКМ МІСЦЕ ПОДІЇ замість ПОДІЯ, МКБ 

НИЗЬКОЯКІСНІСТЬ. Для позначення жанру реалізовано також МКМ ЗНАРЯДДЯ 

ДІЇ замість ДІЯ, а для характеристики стилю режисера МКМ КІНОРЕЖИСЕР 

замість СТИЛЬ КІНОРЕЖИСЕРА. Належна інтерпретація метонімії можлива за 

наявності у реципієнта фонових знань у сфері кіноіндустрії. 

Дискурсивна реалізація метонімії для позначення сюжетних 

особливостей фільму як компонента аналізу змісту кінотвору здійснюється 

шляхом референції до віку, статі, діяльності персонажів і інших 

специфічних елементів сюжету. Визначальні змістові характеристики 



 197 

фільму концептуалізуються за допомогою метафтонімічного 

концептуального бленду ДОМІНАНТНІСТЬ, представленого найбільшою 

кількістю контекстних репрезентацій. У спеціалізованих виданнях, які 

слідкують за тенденціями фестивального й арт-хаузного кіно,  здійснюється 

порівняння сюжетної лінії з творами світової літератури за допомогою 

метонімій, структурованих за МКМ ПИСЬМЕННИК замість ЛІТЕРАТУРНИЙ ТВІР. 

У якісних виданнях, які публікують рецензії на фільми, створені для 

масового глядача, кінотвір порівнюється з іншими кіноверсіями, а спільні 

риси сюжетної лінії позначаються метоніміями, структурованими за 

МКМ ЧЛЕН КАТЕГОРІЇ замість КАТЕГОРІЯ. Проблематика кінострічки, 

пов‟язана з певною сферою діяльності людини, відображена у тексті 

кінорецензії за допомогою метонімій, у яких ознака професії чи хобі 

персонажів використовується у якості фільму та його фрагментів, а також на 

ґрунті МКМ ОБ‟ЄКТ ДІЇ замість ДІЯ, ЗНАРЯДДЯ ДІЇ замість ДІЯ.  

Аналіз художньої форми здійснюється шляхом метонімічної 

репрезентації зміни планів зображення, способу кінозйомки, кіномонтажу, 

візуальних спецефектів і звукового ряду. Когнітивні властивості метонімії 

уможливлюють відтворення у рецензії планів зображення у кінострічці. 

Відтворення крупного плану здійснюється за допомогою метонімій, 

структурованих за МКМ ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛЮДИНИ замість ЛЮДИНА і 

МКМ ОРГАН ЛЮДИНИ замість ЛЮДИНА; перший план вербалізовано 

метоніміями, які ґрунтуються на МКМ ОЗНАКА ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ замість 

ОЗНАКА ФІЗИЧНОГО ПРЕДМЕТУ, план деталі вербалізовано метоніміями, що 

ґрунтуються на МКМ ЧАСТИНА ПРЕДМЕТА замість ПРЕДМЕТ. Метонімічне 

позначення звукового ряду, способу зйомки, кіномонтажу і візуальних спец 

ефектів, структуроване за МКМ ЗНАРЯДДЯ ДІЇ замість ДІЯ, які виявилися 

найбільш функційними.  

Метонімічна і метафтонімічна референція до емоцій виявлена у 

сильних позиціях текстів кінорецензій, переважно якісних видань, 

орієнтованих на читачів, які цікавляться новинами кіноіндустрії 
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непрофесійно. Використання експресивного позначення емоційного 

враження в останньому абзаці або реченні тексту відповідає меті заключного 

функційно-тематичного блоку кінорецензії здійснити емоційний вплив на 

потенційного глядача. Метонімічно репрезентовано емоційні стани 

хвилювання, розчулення, розгубленість, страх, нудьга,  захоплення, 

здивування, огида, зацікавлення. Кожен із цих станів концептуалізується із 

дотриманням когнітивного принципу переваги КОНКРЕТНОГО над 

АБСТРАКТНИМ. Метонімії реалізуються в межах ІКМ ПРИЧИНОВІСТЬ із 

залученням експресивних, фізіологічних і поведінкових виявів різних 

емоційних станів людини.  

Проведена розвідка засвідчила, що когнітивні і дискурсивні 

особливості метонімії у текстах британської кінорецензії зумовлені такими 

факторами як комунікативні цілі кінорецензії як жанру дискурсу 

кінокритики, семіотичною природою аналізованого у тексті об‟єкту, тобто 

фільму, і типу адресата, на якого орієнтується видання, яке публікує критичні 

відгуки на кінотвори. 

Застосована у дисертаційному дослідженні методика комплексного 

аналізу метонімії і метафтонімії у термінах когнітивно-дискурсивної 

парадигми припускає можливість її застосування для розкриття 

лінгвокогнітивної природи і дискурсивної значущості тропів у текстах інших 

дискурсів і жанрів, що становить перспективу наукових досліджень. 
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ДОДАТОК 

 

Репрезентація метонімічних концептуальних моделей 

у текстах британської кінокритики 

Типи  

ознакових метонімічних  

концептуальних моделей  

Кількість  

текстів  

кінорецензій 

Кількість  

контекстних 

репрезентацій 

лінгвокогнітивних 

моделей 

кількість % кількість % 

ІКМ ПРИЧИНОВІСТЬ 

НАСЛІДОК ДІЇ замість ДІЯ 55 5,2 % 72 7,04 % 

ОЗНАКА НАСЛІДКУ ДІЇ замість 

ОЗНАКА ПРИЧИНИ ДІЇ 
51 4,8 % 67 6,56 % 

ФІЗІОЛОГІЧНА РЕАКЦІЯ замість 

ЕМОЦІЯ 
42 3,9 % 55 5,38 % 

МІМІКА замість ЕМОЦІЯ 36 3,4 % 51 4,99 % 

ДІЯ замість ЕМОЦІЯ 27 2,5 % 32 3,13 % 

ЖЕСТ замість ЕМОЦІЯ 22 2 % 28 2,74 % 

РЕАКЦІЯ замість ПОДРАЗНИК 11 1% 20 1,96 % 

ВИГУК замість ЕМОЦІЯ 9 0,8 % 14 1,37 % 

Усього 252 23,8 % 339 33,17 % 

ІКМ ЛЮДИНА 

ОРГАН ЛЮДИНИ замість ЛЮДИНА 44 4,1 % 55 5,38 % 

ОЗНАКА ПСИХІЧНОГО СТАНУ 

ЛЮДИНИ замість ОЗНАКА 

ФІЗИЧНОГО ПРЕДМЕТУ 

35 3,3 % 46 4,5 % 

ОЗНАКА ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 

замість ОЗНАКА ФІЗИЧНОГО 

ПРЕДМЕТУ 

32 3 % 42 4,1 % 

ОЗНАКА ВІКУ ЛЮДИНИ замість 

ОЗНАКА ФІЗИЧНОГО ПРЕДМЕТУ / 

ЯВИЩА 

28 2,6 % 41 4,01 % 

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛЮДИНИ 

замість ЛЮДИНА 
18 1,7 % 24 2,35 % 

ОЗНАКА ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ЛЮДИНИ замість ОЗНАКА 

ФІЗИЧНОГО ПРЕДМЕТУ 

14 1,3 % 21 2,05 % 
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Продовження таблиці 

Типи  

ознакових метонімічних  

концептуальних моделей  

Кількість  

текстів  

кінорецензій 

Кількість  

контекстних 

репрезентацій 

лінгвокогнітивних 

моделей 

кількість % кількість % 

ПСИХІЧНИЙ СТАН ЛЮДИНИ замість 

ЛЮДИНА  
4 0,3 % 19 1,88 % 

ОЗНАКА ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ЛЮДИНИ замість ОЗНАКА 

ПСИХІЧНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ 

12 1,1 % 18 1,76 % 

ОЗНАКА ПСИХІЧНОГО СТАНУ 

ЛЮДИНИ замість ОЗНАКА ЯВИЩА 
9 0,8 % 15 1,47 % 

ОЗНАКА ПСИХІЧНОГО СТАНУ 

ЛЮДИНИ замість ОЗНАКА 

ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 

6 0,5 % 11 1,08 % 

ОЗНАКА ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЯВІВ 

ЛЮДИНИ замість ОЗНАКА 

ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 

8 0,7 % 11 1,08 % 

ОЗНАКА ОДЯГУ ЛЮДИНИ замість 

ОЗНАКА ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 
4 0,3 % 10 0,98 % 

Усього 210 23,3 % 313 30,63 % 

ІКМ ВИРОБНИЦТВО 

КІНОРЕЖИСЕР замість СТИЛЬ 

КІНОРЕЖИСЕРА 
63 5,9 % 44 4,3 % 

АКТОР замість РОЛЬ АКТОРА 53 5 % 42 4,1 % 

КОМПОЗИТОР замість МУЗИЧНИЙ 

ТВІР 
29 2,7 % 33 3,23 % 

ПИСЬМЕННИК замість 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ТВІР 
17 1,6 % 25 2,45 % 

ПЕРСОНАЖ ФІЛЬМУ замість СТИЛЬ 

ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЖУ ФІЛЬМУ 
7 1 % 16 1,57 % 

ХУДОЖНИК замість КАРТИНА 11 0,6 % 14 1,37 % 

Усього 182 16,8 % 174 17,02 % 

ІКМ ДІЇ 

ЗНАРЯДДЯ ДІЇ замість ДІЯ 52 4,9 % 66 6,46 % 

ОРГАН ЛЮДИНИ замість ФУНКЦІЯ 

ОРГАНУ ЛЮДИНИ 
47 4,4 % 41 4,01 % 
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Закінчення таблиці 

Типи  

ознакових метонімічних  

концептуальних моделей  

Кількість  

текстів  

кінорецензій 

Кількість  

контекстних 

репрезентацій 

лінгвокогнітивних 

моделей 

кількість % кількість % 

МІСЦЕ ПОДІЇ ЗАМІСТЬ ПОДІЯ 44 4,1 % 27 2,64 % 

ОБ‟ЄКТ ДІЇ замість ДІЯ 24 2,2 % 15 1,47 % 

Усього 167 15,6 % 149 14,58 % 

ІКМ КАТЕГОРІЯ І ЇЇ ЧЛЕНИ 

ЧЛЕН КАТЕГОРІЇ замість КАТЕГОРІЯ 62 5,8 % 37 3,62 % 

БРЕНД замість КАТЕГОРІЯ 

ПРОДУКТУ  
35 3,3 % 32 3,13 % 

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 

замість ЛЮДИНА 
18 1,7 % 14 1,37 % 

БРЕНД замість ІНДУСТРІЯ 20 1,8 % 10 0,98% 

Усього 135 12,6% 93 9,1% 

ІКМ ФІЗИЧНІ ПРЕДМЕТИ / ЯВИЩА 

ЧАСТИНА ПРЕДМЕТА замість 

ПРЕДМЕТ 
89 8,4 % 39 3,81 % 

ЧАСТИНА ЯВИЩА замість ЯВИЩЕ 22 2 % 15 1,47% 

Усього 111 10,4 % 54 5,28 % 

Разом 1057 100 % 1022 100 % 

 

 


