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Статтю присвячено дослідженню поняття концептуальної метафори та її основних типів. У роз-
відці здійснено метафоричне моделювання ірраціональної лексики в українській, англійській та німецькій 
мовах. Дослідження презентує ірраціональну лексику як семантичний клас слів, який позначає ті аспекти 
людського світу, що не пов’язані із раціональним мисленням. Моделювання концептуальних метафор 
виходить з пропущення про те, що спосіб розуміння однієї концептуальної сфери (домену-мішені) реалі-
зується на основі понять іншої концептуальної сфери (джерела-домену). У статті представлено три 
типи концептуальних метафор досліджуваного семантичного класу лексики (структурна концепту-
альна метафора, онтологічна концептуальна метафора та орієнтаційна концептуальна метафора) з 
додатковими підтипами для кожного з них. У дослідженні описано особливості презентації семантики 
концептуальних метафор ірраціональної лексики в українській, англійській та німецькі мовах. Концеп-
туальна структурна метафора стосується структурованого і точно схарактеризованого поняття, 
яке слугує прикладом для структурування іншого. Концептуальна онтологічна метафора презентує 
абстрактні поняття, які трактуються як окрема субстанція. Концептуальна орієнтаційна метафора 
слугує просторовій орієнтації. У статті виокремлено структурні концептуальні метафори за моде-
лями «ірраціональність – жива істота», «ірраціональність – жива істота (людина)», «ірраціональ-
ність - лідер», «ірраціональність – окремий орган», «ірраціональність - артефакт». Для онтологічних 
концептуальних метафор виявляємо моделі «ірраціональність – божественна сила», «ірраціональність 
- сон», «ірраціональність - інтелект». Орієнтаційні концептуальні метафори представлені за моде-
лями «ірраціональність – верх-низ», «ірраціональність – всередині-ззовні». У дослідженні виявлено, що 
ірраціональний словниковий запас є потужним ресурсом для реалізації концептуальних метафорах в 
українській, англійській та німецькій мовах. Таке моделювання висвітлює ті аспекти порівняння, що 
з’являються у свідомості людини для характеристики виявів ірраціональності. Проаналізовані типи 
концептуальних метафор представлені як такі, що мають спільні та відмінні ознаки в образах, залуче-
них до порівняння та інтерпретації ірраціонального явища у досліджуваних мовах.

Ключові слова: ірраціональний словниковий запас, когнітивне моделювання, метафоричне моделю-
вання, концептуальна метафора, домен-мішень, домен-джерело, структурна концептуальна метафора, 
онтологічна концептуальна метафора, орієнтаційна концептуальна метафора, образ.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді та обґрунтування її акутальності. 
На сучасному етапі когнітивних досліджень 
метафоричне моделювання представлене як 
один із затребуваних способів трактування 
семантики певного класу лексики. В аспекті 
дослідження моделей концептуальних мета-
фор здійснювали свої розвідки вітчизняні 
(Т. Кіс, А. Овсієнко, О. Чорна та ін.) і зару-
біжні (М. Джонсон, А.Каслова, Дж. Лакофф, 
А.Ченкі та ін.) науковці. Залучення до зістав-
них студій споріднених та неспоріднених 
мов дає змогу з’ясувати спільне та відмінне 
у формуванні когнітивних механізмів пред-
ставників різних націй у процесі пізнання 
світу та інтерпретації довколишніх явищ. 
Актуальність розвідки полягає в антропоцен-
тричній тенденції мовознавчих досліджень  

споріднених та неспоріднених мов у сучас-
ному мовознавстві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Aвторські напрацювання дослідників вказують 
на поглиблений інтерес до вивчення станов-
лення метафори у межах когнітивної лінгвіс-
тики [13], практичного застосування концеп-
туальних метафор у лінгвістиці [16], зв’язку 
лінгвістики та психології у світлі концептуаль-
них метафор [17], зв’язку концептуальної мета-
фори та культури народу [17], функціонування 
концептуальних метафор відповідно до кон-
кретних схем [14], подальших шляхів розвитку 
теорії концептуальної метафори та формування 
наукового прототипу когнітивного підходу у 
дослідженні метафори [4] та ін. 

Специфічні лексико-семантичні групи слів 
опинялися у полі зору науковців на предмет  
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зіставного аналізу особливостей реалізації 
концептуальних метафор у різних мовах: лек-
сика на позначення тематичної групи часу 
в англійській та російській мовах [3], тема-
тична лексична група на позначення концепту 
освіта в українській, російській, англійській 
та французькій мовах [2], лексика політич-
них дискурсів сучасної публіцистики в укра-
їнській та чеській мовах [12], військові мета-
фори у сучасному англійському, німецькому 
та російському медіадискурсах [10] та ін. 
Окремим тематичним класом представлена й 
ірраціональна лексика у розвідках Б.Іомдіна 
(дієслова розуміння та нерозуміння), Ш. Баси-
рова (метафоричні моделі у сфері дієслів розу-
міння), О.Деменчука (моделі семантичної 
деривації ірраціональної лексики) та ін. Здо-
бутки науковців цього напряму засвідчують 
актуальність зіставних розвідок та ресурсність 
ірраціонального лексичного матеріалу спорід-
нених і неспоріднених мов на предмет зістав-
лення особливостей реалізації концептуаль-
них метафор. 

Формулювання мети і завдань статті. 
У розвідці здійснено зіставний аналіз кон-
цептуальних метафор ірраціональної лек-
сики – семантичного класу слів, які познача-
ють ті аспекти світосприймання людини, що не 
пов’язані з раціональним мисленням людини та 
виникають без участі розуму людини. Об’єктом 
дослідження слугує дібрана методом суцільної 
вибірки ірраціональна лексика в українській, 
англійській та німецькій мовах, пор.: укр. «про-
віщати»; англ. “divine”; нім. “vorhersagen”; 
укр. «ірраціональний»; англ. “irrational”; нім. 
“irrational”; укр. «інстинкт»; англ. “instinct”; 
нім. “der Instinkt” тощо.

Мета розвідки – схарактеризувати метафо-
ричні моделі семантики ірраціональної лексики 
в українській, англійській та німецькій мовах у 
зіставному аспекті.

Поставлена мета досягається через 
розв’язання конкретних завдань:

– уточнити поняття концептуальної мета-
фори та з’ясувати її основні типи;

– схарактеризувати концептуальні метафори 
ірраціональної лексики в українській, англій-
ській та німецькій мовах; 

– описати особливості презентації семан-
тики концептуальних метафор ірраціональної 
лексики у досліджуваних мовах; 

– визначити перспективи подальших дослі-
джень ірраціональної лексики.

Основними у дослідженні обрано описовий, 
зіставний методи та метод моделювання. Опи-
совий метод уможливлює систематизацію та 

узагальнення зібраної інформації і фактичного 
матеріалу. За допомогою зіставного методу 
проаналізовано специфіку представлення ірра-
ціональної лексики в українській, англійській 
та німецькій мовах. Для формування мета-
форичних моделей ірраціональної лексики 
було застосовано метод моделювання. Сукуп-
ність вказаних методів забезпечують достовір-
ність висновків та об’єктивність отриманих  
результатів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На сучасному етапі когнітивних дослідженнях 
метафору інтерпретують як спосіб концепту-
алізації абстрактної або незнайомої сфери в 
аспекті іншої, конкретної або інтуїтивно зро-
зумілої, сфери, яка виникає у межах загально-
прийнятої системи цінностей, що опираються 
на традиційні для певної спільноти поняття  
та правила [8, 9].

 Н. Гурова уважає, що концептуальна мета-
фора є концептуальним механізмом мислення, 
який базується на встановленні асоціативних 
зв’язків, збігів та відмінностей між явищами 
світу і створює на цій основі нові особистісні 
думки, які представляють суб’єктивне відно-
шення індивіда до світу, його бачення, тракту-
вання певного фрагмента дійсності [5, 2]. 

На думку Дж.Лакоффа та М.Джонсона, 
метафора пронизує повсякденне життя людини 
і виявляється не тільки в мові, а й в мисленні 
та діях [9, 387-389]. Сила концептуальних мета-
фор полягає у їхньому постійному безсвідо-
мому використанні, оскільки вони не зникають, 
а лишаються у людській свідомості [15, 166-
168]. А.Ченкі уважає, що метафори є тим сво-
єрідним містком, який єднає знайоме та незна-
йоме, очевидне та загадкове, та концентрують 
свою увагу на окремих аспектах порівняння 
[11, 352]. 

Під концептуальною метафорою у дослі-
дженні розуміємо спосіб осмислення однієї 
концептуальної сфери (домену-мішені) в тер-
мінах іншої концептуальної сфери (домену-
джерела). Услід за класифікацією М.Джонсона 
та Дж.Лакоффа у дослідженні виокремлюємо 
такі концептуальні метафори ірраціональ-
ності, як-от: структурні (одне структуроване і 
чітко схарактеризоване поняття слугує міри-
лом для структурування іншого), орієнтаційні 
(пов’язані з орієнтацією у просторі) та онтоло-
гічні (нематеріальне трактують як автономну 
сутність або субстанцію).

Відповідно до класифікації М.Джонсона 
та Дж.Лакоффа та за результатами словни-
кових вибірок в українській, англійській та 
німецькій мовах до структурної метафори від-
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носимо такі концептуальні метафори, як-от:  
ІРРАЦІОНАЛЬНІСТЬ – ЖИВА ІСТОТА, 
ІРРАЦІОНАЛЬНІСТЬ – ЖИВА ІСТОТА 
(ЛЮДИНА), ІРРАЦІОНАЛЬНІСТЬ – ЛІДЕР, 
ІРРАЦІОНАЛЬНІСТЬ – ОКРЕМИЙ ОРГАН, 
ІРРАЦІОНАЛЬНІСТЬ – АРТЕФАКТ, де 
поняття, покладені в їхню основу, презентовані 
як вищі структури, за допомогою яких інтер-
претоване поняття ірраціональності. 

Структурна метафора ІРРАЦІОНАЛЬ-
НІСТЬ – ЖИВА ІСТОТА демонструє явище 
ірраціональності як живу істоту з характерною 
для неї поведінкою, пор.: укр. «Він вчора був 
таким щасливим», - ця ірраціональна думка 
кинула Антуана на балкон» (4); англ. “The 
intuition of two unarmed policemen thwarted the 
IRA's attempt to plant the biggest ever bomb in 
the capital” (9); нім. “Intuition ist der eigenartige 
Instinkt, der einer Frau sagt, daß sie Recht hat, 
gleichgültig, ob das stimmt oder nicht” (30). Ірра-
ціональність (лихе передчуття, інтуїція) пред-
ставлена як жива істота, яка кличе суб’єкта 
ірраціональної ситуації «невідступним голо-
сом», або промовляє до нього цілком реальні 
речі, пор.: укр. «Із Плютовського лісу вона 
вислала розвідку до Фастова, а сама - одним-
одна - подалася туди, куди кликав її невідступ-
ний голос чи то лихого передчуття, чи відчаю, 
чи самої смерті» (4); англ. “Every instinct tells 
us to run for cover: to withhold information, slash 
jobs and cut investment” (9); нім. “Dieses Netz 
aus Fakten und Emotionen fühlt man als belebend, 
aufgehend, befreiend, freudig nervös, wenn die 
Intuition „Ja!“ sagt” (20). У вказаних прикладах 
представлена метафорична жива істота, особу 
якої чи стать важко визначити. Тим не менш, 
для людської свідомості це поняття є чітко 
виокремленим, тому воно й слугує структуро-
ваним зразком для відображення іншого, менш 
дослідженого, явища ірраціональності. 

Концептуальна метафора ІРРАЦІОНАЛЬ-
НІСТЬ – ЖИВА ІСТОТА (ЛЮДИНА), яку 
виокремлюємо у межах метафори ІРРАЦІО-
НАЛЬНІСТЬ – ЖИВА ІСТОТА, демонструє 
залучення у трьох мовах образу людини (домен-
джерело) для характеристики ірраціонального 
(домену-мішені): укр. «Це уосіблений, потвор-
ний, всемогутній, ірраціональний та сліпий 
інстинкт, котрий з любові до життя - життя 
руйнує, до мети йде по трупах, любується роз-
пукою людей, любується кайданенням народів 
і розкішно божевільним торощенням та топ-
танням усього, що найсвятіше» (4); 

англ. “I invited Intuition to stay in my house 
when my roommates went North. I warned her 
that I am territorial and I keep the herb jars in 

alphabetical order. Intuition confessed that she 
has a ‘spotty employment record.’ She was fired 
from her last job for daydreaming. When Intuition 
moved in, she washed all the windows, cleaned 
out the fireplace, planted fruit trees, and lit purple 
candles. She doesn’t cook much. She eats beautiful 
foods, artichokes, avocadoes, persimmons and 
pomegranates, wild rice with wild mushrooms, 
chrysanthemum tea. She doesn’t have many 
possessions. Each thing is special. I wish you 
could see the way she arranged her treasures on 
the fireplace mantle. She has a splendid collection 
of cups, bowls, and baskets. Well, the herbs are still 
in alphabetical order, and I can’t complain about 
how the house looks. Since Intuition moved in, my 
life has been turned inside out” (14); нім. “Ich 
hab’s die ja gesagt. Viele Grusse, deine Intuition” 
(10). В українській мові явище ірраціональ-
ності схарактеризоване відповідно до образу 
агресивного чоловіка-завойовника, тоді як в 
англійській мові навпаки – прототипом стає 
образ турботливої жінки-дружини. На відміну 
від української та англійської мов, у німецькій 
відсутні будь-які гендерні чи професійні ознаки 
образу, який лишається для реципієнта у ста-
тусі incognito. 

В основу структурної метафори ІРРАЦІО-
НАЛЬНІСТЬ – ЛІДЕР покладено структуроване 
поняття лідерства, яке трактують як першість 
у чомусь, становище або діяльність лідера. 
На нашу думку, явище ірраціональності, як і 
лідер, також здатне вести за собою, керувати 
людиною та навіть домінувати над нею, пор.: 
укр. «Це можна було би списати на навіювання 
Волхва – але стан, коли ти втрачаєш свій хре-
бет і перестаєш його відчувати, перетворюю-
чись на фляк, який чудом іще стоїть на ногах 
із пап’є-маше, які теж починають терпнути 
й покидати зону чуттів, – Рома вперше опини-
лася в ситуації, коли тверезий розум каже одне, 
зате ірраціональність усе одно бере все в свої 
руки, і ось твій власний хребет випадає з твого 
тіла, і ти не можеш із цим нічого вдіяти» (4); 
англ. “By the way this tells you what your, you see 
your dominant is intuition and then with feeling” 
(9); нім. “Die Intuition ist eine spirituelle Kraft. 
Sie leitet dich, sie bringt dich voran, dem großen 
Ganzen zu dienen” (27).

Cтруктурна метафора ІРРАЦІОНАЛЬ-
НІСТЬ – ОКРЕМИЙ ОРГАН ілюструє спосіб 
осмислення явища ірраціональності за хаарк-
теристиками окремого органу людини. У трьох 
мовах «джерелом» ірраціональності у люд-
ському тілі слугує серце, пор.: укр. «Коли 
пропонують – бери, бо то твої, народні гроші, 
але голосуй, як серце підказує» (7); 
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англ.“Come from the heart, the true heart, not 
the head. When in doubt, choose the heart. This 
does not mean to deny your own experiences and 
that which you have empirically learned through 
the years. It means to trust your self to integrate 
intuition and experience. There is a balance, a 
harmony to be nurtured, between the head and 
the heart. When the intuition rings clear and true, 
loving impulses are favored” (29); нім. “Der 
Verstand kann uns sagen, was wir unterlassen 
sollen. Aber das Herz kann uns sagen, was wir tun 
müssen” (17). Спільність в інтепретації явища 
ірраціональності пояснюємо узагальненістю 
анатомічних знань, відповідно до яких серце 
представлене як один з найбільш важливих 
органів у людському тілі. 

В основу структурної метафори ІРРАЦІО-
НАЛЬНІСТЬ – АРТЕФАКТ покладено розу-
міння ірраціонального (нематеріального) в 
аспекті конкретного (матеріального) рукотвор-
ного предмету (артефакту), пор.: укр. «Я кидаю 
спис у темряву. Це інтуїція. Потім повинен 
послати в цю темряву армію на пошуки списа. 
Це інтелект» (1); англ. “It (intuition) is the bridge 
between the unconscious and the conscious mind, 
and it is hugely important to keep in touch with 
what makes it tick” (28); нім. “Intuition und 
Gewissen sind wie Tür und Mauer auf der Suche 
nach neuen Wegen“ (25). У такий спосіб звичні 
предмети-артефакти слугують основою для 
презентації незвичного абстрактного. Такий 
зв'язок між ірраціональним та раціональним 
у трьох мовах розуміємо як спробу схарак-
теризувати «інтуїцію» як таку ж швидку як і 
«спис» чи інтерпретувати несвідоме як міст-
сполучення (“bridge”), що пов’язує матері-
альний, усвідомлений (“the conscious mind”) 
та неусвідомлений світ (“the unconscious”) 
або представити основну функцію дверей  
(“die Tür“) «відчинятися, зачинятися» як ана-
логійну до основної функції інтуїції – «відчи-
няти» (підказувати, показувати) новий простір, 
предмети (можливості). При цьому віднахо-
димо у трьох мовах й спільні приклади, у яких 
ірраціональність представлена в аспекті одного 
й того ж артефакту – компаса, пор.: укр. «Інтуї-
ція – це готовий запас вказівок, доступний всім 
нам, … компас нашої душі» (5); англ. “In my 
opinion, intuition is our most valuable compass in 
this world” (28); нім. “Intuition ist dein innerer 
Kompaß, der dir die richtige Richtung weist” (26). 
Таку схожість у метафоричних висловах пояс-
нюємо розумінням представниками трьох наро-
дів явища ірраціональності (а саме інтуїції) як 
необхідного дороговказу у житті, що, на нашу 
думку, об’єднує мовну картину світу цих націй.

До онтологічних метафор належать кон-
цептуальні метафори ІРРАЦІОНАЛЬНІСТЬ –  
БОЖЕСТВЕННА СИЛА, ІРРАЦІОНАЛЬ-
НІСТЬ – СОН, ІРРАЦІОНАЛЬНІСТЬ –  
ІНТЕЛЕКТ.

Онтологічна метафора ІРРАЦІОНАЛЬ-
НІСТЬ – БОЖЕСТВЕННА СИЛА демонструє 
спробу представити ірраціональне як автономну 
субстанцію, пор.: укр. «Голос є всередині, тому 
що наша душа за своєю природою – христи-
янка, вона носить образ Христа. І голос завжди 
є в душі, тому що ми чуємо голос Божий» (2); 
англ. “God made man stronger but not necessarily 
more intelligent. He gave women intuition and 
femininity. And, used properly, that combination 
easily jumbles the brain of any man I’ve ever 
met” (13); нім. “Höre auf Deinen inneren Engel. 
Besonders dann, wenn er in Dein Ohr schreit, dass 
Du gerade einen schweren Fehler machst” (18). 
Різницю в інтепретації ірраціонального у трьох 
мовах вбачаємо у різних образах, залучених до 
характеристики: образ Бога («голос Божий», 
“God gave women intuition”) в українській та 
англійській мовах та образ ангела (“Höre auf 
Deinen inneren Engel”) у німецькій. 

Онтологічна метафора ІРРАЦІОНАЛЬ-
НІСТЬ – СОН реалізована в аспекті домену-
джерела сну (внутрішнього фізіологічного 
стану людини і тварини, що настає періодично 
і супроводжується повною або частковою 
втратою свідомості й ослабленням ряду фізі-
ологічних процесів), який представлений як 
автономна субстанція, пор.: укр. «А видиво й 
далі стояло перед моїми очима, я чомусь поду-
мав, що сон – віщий , і мені від цього обличчя не 
сховатися, не втекти, бо й не хочу втікати» 
(4); англ. “Some intuitions come in dreams; 
others are experienced through body sensations” 
(19); нім. “Intuitionen sind Träume, deren man 
sich erinnert” (24). Таку схожість в інтепрета-
ції ірраціонального у трьох мовах пояснюємо 
спільними уявленнями українців, англійців та 
німців, за якими ірраціональність може (але не 
обов’язково) спричиняти втрату свідомості, що 
є схожим до стану сну. 

В опозиції до вище вказаної концептуаль-
ної метафори перебуває онтологічна метафора 
ІРРАЦІОНАЛЬНІСТЬ – ІНТЕЛЕКТ. У межах 
цієї метафори ірраціональність пов’язують не 
з втратою свідомості, а навпаки – з її актив-
ною діяльністю та мисленням, пор.: укр. «Інту-
їція – це інтелект підсвідомого розуму» (3); 
англ. “Intuition is the highest form of intelligence, 
transcending all individual abilities and skills” 
(11); нім. “Intuition kann nicht definiert werden, 
weil sie eine spezielle Dimension des Denkens ist, 
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die die Insuffizienz der logischen Analyse bezeugt 
und zugleich ermöglicht, Wunder zu bewirken” 
(23). На нашу думку, спільне для трьох націй 
уявлення про ірраціональність як про вищу 
форму інтелекту (“eine spezielle Dimension 
des Denkens”) ґрунтується на тому, що далеко 
не кожен з нас може як відчути ірраціональні 
прояви, так і продемонструвати високий розу-
мовий розвиток. 

Теорія орієнтаційних (просторових) мета-
фор пов’язана з організацією цілої системи 
концептів відносно іншої системи (центр-
периферія, передня сторона – задня сторона 
і т. ін.). У дослідженні виокремлюємо oрієн- 
таційні (просторові) метафори ІРРАЦІОНАЛЬ-
НІСТЬ – ВЕРХ-НИЗ та ІРРАЦІОНАЛЬНІСТЬ –  
ВСЕРЕДИНІ-ЗЗОВНІ. 

Концепуальна метафора ІРРАЦІОНАЛЬ-
НІСТЬ – ВЕРХ-НИЗ передбачає, що система 
напрямку руху вгору або донизу слугує доме-
ном-джерелом для формування ірраціональ-
ного домену-мішені. При цьому, топову пози-
ція (верх) відведена для ірраціонального, а 
нижня – для раціонального (суб’єкт ірраціо-
нальної ситуації), пор.: укр. «Коли ти хочеш 
врізати комусь правду-матку, то 10 разів про-
видіння зверху ніби зупинить тебе на півслові, 
лякаючи страшним каяттям» (4) англ. “It just 
seems to have fallen to us – the Providence of God 
you know” (9); нім. “Ohne die Kraft von oben 
hätte ich es nicht geschafft“, sagt sie” (21). 

У межах концептуальної метафори ІРРАЦІ-
ОНАЛЬНІСТЬ – ВСЕРЕДИНІ-ЗЗОВНІ люд-
ське тіло розглядаємо як деяку субстанцію, від-
носно якої відбувається метафорична взаємодія 
ірраціональності та раціонального світу. Пози-
цію ВСЕРЕДИНІ або ЗЗОВНІ займають ірра-
ціональні прояви, які виникають в людському 
тілі як внутрішня сила або оточують суб’єкта 
ірраціональної ситуації як зовнішня невідома 
сила, пор.: укр. «І тоді прокинувся в ньому 
чмирівський інстинкт» (4) та «Якась невiдома 
сила мене врятувала, адже… я не змiг би само-
тужки вибратися з розтрощеної машини» (6); 
англ. “Intuition means exactly what it sounds like, 
in-tuition! An inner tutor or teaching and learning 

mechanism that takes us forward daily” (11) і 
“Have you ever felt a strange presence behind you 
while all alone?” (22); нім. “Das Bauchgefühl ist 
meist der bessere Ratgeber, doch häufig missachten 
wir unsere Intuition, statt sie zu spüren” (16) та 
“Ich habe durchgehend das Gefühl, als würde 
jemand/etwas hinter mir stehen, mich beobachten 
oder gleich anfallen” (15). 

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Концептуальна метафора 
представлена як спосіб осмислення однієї 
концептуальної сфери (домену-мішені)  
в термінах іншої концептуальної сфери 
(домену-джерела). Відповідно до співвід-
ношення домену-мішені та домену-джерела 
виокремлюють структурні, онотологічні та 
орієнтаційні (просторові) концептуальні мета-
фори. Метафоричне моделювання семан-
тики ірраціональної лексики представлене 
як ефективний засіб когнітивного моделю-
вання, який демонструє ті аспекти порів-
няння, які виникають у свідомості людини 
для характеристики ірраціональних проявів. 
Відповідно до класифікації М.Джонсона та 
Дж.Лакоффа у трьох мовах виокремлено та 
схарактеризовано такі типи концептуаль-
них метафор, як-от: структурні (ІРРАЦІО-
НАЛЬНІСТЬ – ЖИВА ІСТОТА, ІРРАЦІО-
НАЛЬНІСТЬ – ЖИВА ІСТОТА (ЛЮДИНА), 
ІРРАЦІОНАЛЬНІСТЬ – ЛІДЕР, ІРРАЦІО-
НАЛЬНІСТЬ – ОКРЕМИЙ ОРГАН, ІРРАЦІ-
ОНАЛЬНІСТЬ – АРТЕФАКТ), онтологічні 
(ІРРАЦІОНАЛЬНІСТЬ – БОЖЕСТВЕННА 
СИЛА, ІРРАЦІОНАЛЬНІСТЬ – СОН, ІРРА-
ЦІОНАЛЬНІСТЬ – ІНТЕЛЕКТ), орієнтаційнi 
(ІРРАЦІОНАЛЬНІСТЬ – ВЕРХ-НИЗ, ІРРАЦІ-
ОНАЛЬНІСТЬ – ВСЕРЕДИНІ-ЗЗОВНІ). Вка-
зані типи концептуальних метафор демон-
струють спільні та відмінні ознаки в образах, 
залучених до порівняння та інтерпретації 
явища ірраціональності в українській, англій-
ській та німецькій мовах. 

Перспективи подальших розвідок вбача-
ємо у більш детальному метафоричному моде-
люванні семантики ірраціональної лексики  
у зіставно-типологічному аспекті.
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The study deals with the research of conceptual metaphor notion and its basic types. The paper focuses on the 
metaphorical modelling of irrational vocabulary in the Ukrainian, English and German languages. The study presents 
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irrational vocabulary as a semantic class of words denoting those aspects of human’s world perception that are not connected 
with rational thinking. Conceptual metaphors modelling proceeds from the assumption that the way of comprehension 
of one conceptual sphere (target domain) is realized basing on the notions of other conceptual sphere (source domain). 
The study outlines three types of conceptual metaphors of researched semantic class of vocabulary (structural conceptual 
metaphor, ontological conceptual metaphor, and orientational conceptual metaphor) with additional subtypes within 
each type. The research covers specific features of presentation the semantics of conceptual metaphors of irrational 
lvocabulary in the Ukrainian, English and German languages. Conceptual structural metaphor deals with structured and 
definitely characterized notion that serves as an example to structure the other one. Conceptural ontological metaphor 
concerns with abstract notions that are interpreted as a separate substance. Conceptual orientational metaphor relates to 
space orientation. The author singles out structural conceptual metaphors according to the models of irrationality – alive 
creature, irrationality – alive creature (human), irrationality – leader, irrationality – separate body, irrationality – artifact. 
The paper reveals such models for onthological conceptual metaphors as irrationality – divine power, irrationality – 
dream, irrationality – intellect. Orientational conceptual metaphors are presented with models of irrationality – top-
down, irrationality – inside-outside. The study concludes that irrational vocabulary serves as a powerful resource to 
be implemented in conceptual metaphors in the Ukrainian, English and German languages. Such kind of modelling 
highlights those aspects of comparison that appear in human’s consciousness to characterize irrational demonstrations. 
Analyzed types of conceptual metaphors present common and different specific features in images involved intio the 
comparison and interpretation of the irrational phenomenon in the researched languages. 

Key words: irrational vocabulary, cognitive modelling, metaphorical modelling, conceptual metaphor, target 
domain, source domain, structural conceptual metaphor, ontological conceptual metaphor, orientational conceptual 
metaphor, image.


