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Наукову розвідку присвячено дослідженню особливостей функціонування політичних метафор 
в  англомовних текстах політичного дискурсу. У роботі простежено та описано зміни, які відбува-
ються у  сучасній політичній комунікації, а саме  спостерігаємо стійку тенденцію до використання 
емоційно-маркованої лексики та стилістичних засобів. Виявлено, що така тенденція зумовлена ключо-
вим завданням учасників політичної комунікації (політичних діячів) не просто передати певний об’єм 
інформації, а здійснити максимальний вплив на свідомість адресата. Слід зазначити, що ефективне 
використання стилістичних засобів загалом і політичної метафори у тому числі значною мірою сприяє 
зміні політичних поглядів електорату, формуванню відповідного емоційного фону та політичного імі-
джу політика. Метою презентованої розвідки є визначення політичної метафори як засобу експресив-
ності в англомовних текстах сучасного політичного дискурсу. Поставлена мета передбачає розв’язання 
таких завдань: уточнити поняття політичної метафори як засобу експресивності; визначити ключові 
ознаки текстів політичного дискурсу; побудувати типологію політичних метафор, які функціонують 
в англомовних текстах політичного дискурсу. У роботі також доведено, що метафора у політичних 
промовах є виразним засобом акцентування, а відтак і привернення уваги, оскільки цей троп уводить 
у  текст поняття віддалені від політичного світу, задля ілюстрації того чи іншого предмета/явища 
шляхом їхнього зіставлення часом цілком неочікуваного. У такий спосіб політична метафора слугує для 
передачі не всієї інформації, а найбільш суттєвої, яка утворює «кістяк» тексту і здатна викликати від-
повідну реакцію у читачів та слухачів. Як показав аналіз ілюстративного матеріалу в англомовних тек-
стах політичного дискурсу часто вживаються як мертві метафори, так і авторські. Серед найбільш 
поширених семантичних типів політичних метафор виділяємо спортивні метафори, метафори війни 
та миру,  метафори подорожі. 

Ключові слова: метафора, семантичні типи метафор, політична метафора, англомовні тексти 
політичного дискурсу.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді та обґрунтування її актуальності. 
Протягом останніх років метафора в політич-
ному дискурсі привертає до себе увагу багатьох 
дослідників [1; 10; 11; 12; 16]. Дедалі зростає 
кількість різноманітних студій, що висвітлюють 
різні типи метафор, які використовують полі-
тики та їхній вплив на суспільну свідомість і 
політичне життя загалом. Необхідно зазначити, 
що з одного боку, інтерес до мови політиків 
пояснюється динамічністю життя в сучасному 
постмодерному світі: бурхливим розвитком 
інформаційних технологій, домінантною роллю 
засобів масової інформації у формуванні сус-
пільної думки, маніпулятивністю та карнавалі-
зацією світової політики загалом. З іншого боку, 
під впливом згаданих вище екстралінгвістич-
них чинників зацікавлення до мови політики 
спостерігаємо і з позиції дослідників політич-
ного дискурсу [6; 7; 8; 13; 14]. Сьогодні дис-
курсивному аналізу підлягають тексти промов 
політичних діячів, програми політичних партій 
і рухів, публікації в засобах масової інформації, 

теледебати передвиборчих виступів кандидатів 
й зразки  агітаційної літератури.

Таким чином, в умовах, коли публічне слово 
набуває підвищеної значимості, політична 
метафора стає особливим «інструментом» 
мови, що дозволяє тонко регулювати настрій  
в суспільстві. 

Актуальність  цієї наукової розвідки зумов-
лена посиленим інтересом лінгвістів до полі-
тичного дискурсу, в якому політики за допо-
могою метафор визначають свою діяльність, 
описують життя суспільства та політичний 
становище країни. Мета статті – простежити 
особливості вживання політичної метафори як 
засобу експресивності в англомовних текстах 
сучасного політичного дискурсу. Окреслена 
мета передбачає розв’язання таких  завдань: 
уточнити поняття політичної метафори як 
засобу експресивності; визначити ключові 
ознаки текстів політичного дискурсу; побуду-
вати типологію політичних метафор, які функ-
ціонують в англомовних текстах політичного 
дискурсу. 
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Набока О. М. Феномен політичної метафори в англомовних  текстах політичного дискурсу

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У сучасній політичній комунікації спостері-
гаємо стійку тенденцію до використання емо-
ційно-маркованої лексики та стилістичних 
засобів. Така тенденція зумовлена ключовим 
завданням учасників політичної комунікації 
(політичних діячів) не просто передати певний 
об’єм інформації, а здійснити максимальний 
вплив на свідомість адресата. Слід зазначити, 
що ефективне використання стилістичних засо-
бів загалом і метафори у тому числі значною 
мірою сприяє зміні політичних поглядів елек-
торату, формуванню відповідного емоційного 
фону та політичного іміджу політика.

Політичний дискурс став об’єктом дослі-
джень багатьох українських і зарубіжних науков-
ців, зокрема, К.С. Гаджієва, О.В. Падалки, 
К.Б. Цветкової, О.Й. Шейгал. Метафоричним 
потенціалом політичних текстів цікавилися 
такі лінгвісти, як О.М. Тищенко, А.О. Худо-
лій, В.Є. Чернявська. Проблемою перекладу 
політичної метафори займалися Т.Б. Нові-
кова, І.В. Самаріна, Я.Г. Тікан та інші. Сьо-
годні, риторика політиків США викликає неа-
бияку увагу, тому недостатнє висвітлення цього 
питання зумовило необхідність та нагальність 
нашого дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Як відомо, інтенція політичних текстів, що реа-
лізують комунікацію у політичному дискурсі, – 
чинити вплив на адресата. Крім того, такі тексти 
мають і певні стильові ознаки, які дозволяють 
ідентифікувати їхню належність до певного 
жанру та уможливлюють виконання ними пев-
них комунікативних функцій. Серед них: вико-
ристання контрасту, протиставлення, повтору, 
графічне виділення ключових понять. До слова, 
тематика англомовних текстів політичного дис-
курсу охоплює широке коло питань: державне 
управління, органи влади, політичні права, 
різні політичні режими, громадська думка, вну-
трішня і зовнішня політика, візити, угоди, полі-
тичні акти, засідання тощо [3, 17-18].

Особливості комунікативної стратегії 
суб’єктів політичного дискурсу зумовлюють 
наповнення політичних текстів лексичними 
одиницями, що надають виступам експресив-
ного забарвлення, виявляють позицію в оцінці 
політичних подій, свідчать про високий рівень 
культури мовлення. Одним з важливих рито-
ричних засобів створення образності та емо-
ційного забарвлення у мові політиків вважаємо 
метафору.

Існує так звана «гіпотеза засвоєння» Т. Белта, 
згідно з якою індивідууми, котрі отримують 
інформацію, яка міститься в метафорі, здатні 

згадати більше інформації з теми, ніж індивіду-
уми, які отримують ту ж саму інформацію без 
посередництва метафор [2, 13]. Іншими сло-
вами, метафора слугує потужним інструмен-
том запам’ятовування інформації завдяки своїй 
образності. 

Систематичні дослідження візуальних мета-
фор в американському політичному дискурсі 
почались з 80-х рр. минулого століття, хоча 
в цей період автори не акцентували увагу на 
порівнянні вербальних і невербальних мета-
фор. Однак, вже перші результати показали, що 
між цими рівнями політичної семіотики спосте-
рігаються регулярні кореляції. Так, Е. Буелл і 
М. Маус, вивчаючи політичні карикатури пре-
зидентських виборів 1988 року в США [14], 
дійшли висновку, що в них домінує метафора. 

Дослідники вербальних метафор в політич-
ному дискурсі неодноразово вказували на те, 
що політики часто намагаються дегуманізу-
вати політичного противника або зовнішнього 
ворога за допомогою різних метафоричних 
образів – від злодія та лицеміра до жорстокого 
звіра і мікроба. До схожих висновків прихо-
дять дослідники невербальної політичної мета-
фори. Наприклад, С. Кін показав, що на агіта-
ційних плакатах і в політичних карикатурах 
XX ст. кандидати-суперники зображували один 
одного за допомогою дегуманізуючих метафор 
[15], при цьому у всьому світі для дегуманіза-
ції ворога використовують стандартний набір 
образів, серед яких найбільш поширеними є 
невербальні метафоричні образи насильника, 
звіра, рептилії, комахи.

Таким чином, політична метафора слугує 
для передачі не всієї інформації, а найбільш 
суттєвої, яка утворює «кістяк» тексту і здатна 
викликати відповідну реакцію у читачів та слу-
хачів. 

У сучасній лінгвопоетології існує багато кла-
сифікацій метафор. Так Дж. Лакофф і М. Джон-
сон виділяють два типи метафор: онтоло-
гічні  (метафори,  що дозволяють бачити події, 
дії, емоції, ідеї як якусь субстанцію)  та орієн-
товані (метафори, які не визначають один кон-
цепт у термінах іншого, але організовують всю 
систему концептів стосовно один до одного) [9, 
123]. П. Ньюмарк в виділяє п'ять типів метафор: 
мертві метафори, метафори-кліше, лексичні, 
інноваційні та креативні, авторські метафори 
[16, 37]. Розглянемо функціонування політич-
них метафор в англомовних текстах політич-
ного дискурсу детальніше.

Дослідники сходяться на думці, що полі-
тична метафора − це важливий інструмент мані-
пуляції суспільною свідомістю. Роль метафори 
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у процесі комунікації передбачає передачу та 
масовий обмін інформацією з метою впливу на 
суспільство [6, 6],  адже вона часто має оцінну 
природу, [5, 198]. Наприклад: “War isn’t really a 
dirty business. It is a cruel and bloody and violent 
business, and it drags down all who are a part of 
it — those in the war zone and those at home into 
the mire of savagery” [2]. Тут оцінно-емоцій-
ний компонент метафор War isn’t really a dirty 
business та It is a cruel and bloody and violent 
business передбачає донесення до широких мас 
американського суспільства інформації про те, 
що війна − це жорстокий бізнес, на якому мож-
новладці заробляють брудні гроші, оскільки усі 
галузі виробництва працюють лише на зміц-
нення військового потенціалу. Крім того, тут 
спостерігаємо вплив на адресата і його пере-
конання в тому, що займаючи споглядальну 
позицію, він так само стає частиною того біз-
несу, який забирає життя людей. Це речення 
посилюється ще і метафорою mire of savagery, 
яка показує, що американці, які знаходяться по 
інший бік військових дій погрузнули в «болоті 
жорстокості». 

Комплексний аналіз англомовних тек-
стів сучасного політичного дискурсу дає під-
ставу стверджувати, що у мовленні політи-
ків переважають мертві метафори, функцією 
яких є первинна номінація реалій політичного 
життя: tax relief, oil addiction, racial lens, the 
path to understanding, a new crossroad, doors 
of democracy, a battle of ideas, root problem, 
economic climate, a spending freeze [2]. 

. Проте варто наголосити, що стерті полі-
тичні метафори по-новому висвітлюють своє 
значення у нових контекстах, можуть перео-
смислюватися і, таким чином, набувати нових 
семантичних відтінків [12, 17]. Навіть ті мета-
фори, що перетворилися на штампи, мають 
здатність активно функціонувати у сьогоден-
ному політичному дискурсі. 

У політичних текстах, що досліджувалися, 
функціонують також динамічні, індивіду-
альні метафори, які вирізняються від статич-
них непередбачуваністю, і є виявом індиві-
дуальності, самостійності оцінок політичних 
реалій: «We saw racial tensions bubble to the 
surface during the week before the South Carolina 
primary». «You know, I’ve been called a maverick; 
someone who marches to the beat of his own 
drum. Sometimes it’s meant as a compliment and 
sometimes it’s not». «This is the moment when we 
must defeat terror and dry up the well of extremism 
that supports it» [2].

Політики, спілкуючись зі своїми вибор-
цями постійно пам’ятають про «глядацьку  

аудиторію» й навмисно «працюють на публіку», 
намагаються справити позитивне враження та 
«зірвати оплески» [5, 5; 8]. Так Президент Клін-
тон метафорично пафосно порівнює робітників 
«з серцем та душею американської нації», вико-
ристовуючи яскраву концептуальну метафору 
“Workers are heart and soul of our nation” [2]. 

Виступ Б. Обами перед жителями Берліна 
пронизаний метафорами епохи холодної війни: 
«The Cold War, the Soviet shadow, Communism 
marching across Europe, the fall of the Berlin 
Wall, a battle of ideas against the communists, 
the shadows of yesterday» [2], які зосереджують 
емоції слухачів не на розбіжностях світової 
політики, що виникли між Сполученими Шта-
тами та Німеччиною останніми роками, а саме 
на тому періоді історії, коли між цими країнами 
існувала плідна співпраця та взаєморозуміння у 
боротьбі зі  спільним ворогом.

Політичні метафори, що використовуються 
в англомовних текстах сучасного політичного 
дискурсу, відіграють значну роль у категори-
зації суспільно-політичних реалій. У резуль-
таті аналізу було виокремлено такі основні 
семантичні типи метафор: метафора подо-
рожі: “Let me express my thanks to the historic 
slate of candidates who accompanied me on this 
journey, and especially the one who traveled the 
farthest – a champion for working Americans and 
an inspiration to my daughters and to yours – 
Hillary Rodham Clinton»;  побутова метафора: 
«Yes, we must provide more ladders to success 
for young men who fall into lives of crime and 
despair»;  метафора війни: «We will attack the 
problem on every front»; метафора будови: 
«Trade has been a cornerstone of our growth and 
global development»; землеробська метафора: 
«We believe in low taxes; spending discipline, and 
open markets. We believe in rewarding hard work 
and risk takers and letting people keep the fruits of 
their labor»; метафора механізму: «This great 
national cause will create millions of new jobs, 
many in industries that will be the engine of our 
future prosperity” [2].

Як показав аналіз ілюстративного матеріалу 
одним із головних ціннісних понять політич-
ного дискурсу Президента Клінтона є поняття 
миру. Саме політичні метафори з компонентом 
peace, зустрічаємо доволі часто у його висту-
пах у супроводі таких лексичних одиниць, які 
загалом надають їм певної динаміки (the peace 
process; the path to a lasting peace; a just, lasting, 
and comprehensive peace; the path of peace, 
etc).  В інших випадках поряд з лексемою peace 
зустрічаємо акціональні дієслова: “...the United 
States will do whatever we can to support the peace 
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process... and to minimize the risk of peace”; 
“...they (the leaders have agreed to restore the 
peace...”; to help both parties return to the hard 
work of building peace through negotiations” [2]. 
Отож, часте використання у політичних тек-
стах простих та складних метафор з лексемою 
peace підкреслює як значущість слів мовця, так 
і водночас привертає увагу публіки, електо-
рату до ключових позицій політичної програми  
політика.

За допомогою політичних метафор з ком-
понентом  religion президент Клінтон у своїх 
виступах звертається до складних релігій-
них питань. Білл Клінтон говорить про те, що 
Америка стала притулком для усіх людей, що 
не мали можливості сповідувати обрану релі-
гію у себе на батьківщині: “Throughout our 
history, men and women have come to America to 
escape religious persecution elsewhere and secure 
religious freedom here; …people coming together 
across the lines of faith and political conviction 
and race to protect the religious liberties we all 
chаrish” [2]. За допомогою політичних метафор 
протиставлено протилежні поняття (religious 
persecution elsewhere - secure religious freedom 
here), що є типовою рисою політичного дис-
курсу загалом, у якому нерідко здійснюється 
вибір полярних орієнтирів, які відповідають 
(або уособлюють у собі) різні ціннісні системи.

У  промовах державного секретаря США 
Гіларі Клітон  часто зустрічаємо медичну 
метафору the scope and scale of a problem, яка 
підсилює значення проблеми у свідомості 
аудиторії та безпосередньо виконує функцію 
афектації: Concrete action is possible when we 
understand the scope and scale of a problem [1]. 
Наведений приклад підтверджує, що вдало 
дібраний індивідуально-авторський, «свіжий» 
для аудиторії метафоричний засіб, особливо 
підсилює важливість окресленої проблеми для 
політика, сприяє її подальшому успішному 
вирішенню серед електорату. 

Крім того, у політичних промовах Гіларі 
Клінтон неодноразово використовує спор-
тивні метафори. Вони створюють враження 
гри, надають будь-якій політичній ситуації сер-
йозності, вказують на переможців та тих, хто 
зазнав поразки. Наприклад: “So it’s great that 

we’re back here today, and I am grateful to Jim 
Clifton and his team for joining us to highlight the 
urgent need for more and better information about 
women and gender equality around the world” [1]. 
У цьому реченні маємо приклад використання 
спортивної метафори team, яка не дивлячись 
на свою «стертість», підсилює образ політич-
ної команди, командного духу, згуртованості 
довкола вирішення проблем гендерної рівності.

Для визначення самої суті політичних пере-
гонів, досить влучно застосовано  спортивну 
метафору race, яка, на наш погляд, є найбільш 
релевантною, коли йдеться про протистояння 
двох антиподів – чи  ідеологій, чи передви-
борчих програм, чи антонімічних понять, 
що виражають полярні позиції: It is a race, 
a race between hope and fear, a race between 
potential realized and despair imbued in every pore 
of one’s body [1]. Наведені політичні метафори 
роблять інформацію емоційно забарвленою і 
стилістично маркованою, внаслідок чого вона 
легше сприймається аудиторією як зрозумілий 
і знайомий варіант, позаяк політика загалом, чи 
виборча кампанія справді нагадують спортивні 
перегони, а політичні діячі  − учасників цих 
змагань, що будь-якою ціною прагнуть здобути 
перемогу. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Політична метафора в англомов-
них текстах політичного дискурсу слугує засо-
бом комунікативного впливу з метою форму-
вання у адресата (найчастіше у суспільства, 
електорату) позитивної, або негативної думки 
про ту чи іншу політичну одиницю (політику, 
партію, виборчу програму, захід). Зважаючи на 
наміри політика, політична метафора викликає в 
аудиторії різні картини реальності, що й робить 
цей риторичний засіб у досліджуваних англо-
мовних текстах політичного дискурсу важ-
ливим  інструментом маніпуляції суспільною 
свідомістю. Серед найбільш поширених типо-
логічних типів політичних метафор виділяємо 
спортивні метафори (43%), метафори війни та 
миру (28%), метафори подорожі (15%) та побу-
тові метафори (14%). Перспективою подаль-
ших досліджень вважаємо випрацювання адек-
ватних стратегій і тактик перекладу політичних 
метафор у досліджуваному дискурсі.
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The article is focused on the political metaphor phenomenon functioning in English texts of modern political discourse. 
The research also deals with key changes that took place in contemporary political communication, namely with a steady 
tendency towards using emotionally coloured lexis and stylistic means. It is defined that such tendency is coursed by the 
fact that the main goal of the members of the communicative process (political leaders) is not only to transfer a definite 
amount of factual information, but also to make a sufficient influence on the addressee’s conscience. It is worth underlining 
that the effective use of stylistic devices in general, and political metaphor in particular can change the political believes 
of the electorate significantly, create a special emotional background, and make up a definite political image of the 
politician.The purpose of the study is to highlight the main expressive features of political metaphors functioning in 
English texts of modern political discourse. To achieve this goal one should fulfill the following tasks: to define political 
metaphor as an expressive means through the prism of political linguistics; to work out the key features of text of political 
discourse; to trace and describe different types of metaphors functioning in English texts of modern political discourse. 
The research also shows that in political contexts metaphor can be used for ideological purposes because it activates 
unconscious emotional associations and thereby contributes to myth creation: politicians use metaphor to tell the right 
story. It is worth mentioning that rhetorically, political metaphors contribute to mental representations of political issues, 
making alternative ways of understanding these issues. The article also focused on how the same type of metaphor may be 
used by a politician’s critics to convey a completely different evaluation from the one that was originally intended and how 
poetic analysis of political metaphors contributes to our knowledge of political rhetoric. It is proved that among different 
types of political metaphors functioning in English texts dead metaphors are used as often as individual, fresh ones. As to 
the semantic types of political metaphors the most frequently traced are sports metaphors, metaphors of war and peace, 
metaphors of journey.

Key words: metaphor, semantic types of metaphor, political metaphor, English texts of modern political discourse.
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