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Моуныя выразныя сродю паэзн, i у першую чаргу метафару, нельга назваць мала даследаваным 
аб'ектам фшалогп. Псторыя ix вывучэння бярэ пачатак у антычнасщ, а колькасць прац, прысвечаных 
метафары, на гэты час наурад ui паддаецца падлжу. 

Тым не менш метафара не паюдае паз1цый аднаго з "лщэрау" сярод аб'ектау навуковых, перш за усё 
лшгвютычных, наз1ранняу. Чым гэта абумоулена? Па-першае, метафара, як мiждысцы пл i нарны аб'ект i 
феномен розных аспектау духоунага быцця, адкрывае сябе самым розным падыходам да раскрыцця сваей 
сутнасщ; па-другое, новыя навуковыя напрамю i нават навую, навуковыя парадыгмы не паюдаюць метафару 
з поля свайго зроку, i, як вышк, нараджаюцца новыя тэорьп, канцэпцьн, метадалогп вывучэння метафары; па-
трэцяе, метафара нясе на сабе вельм1 выразны адб1так шдыв1дуальнасш, i у гэтым сэнсе можна сцвярджаць, 
што практычна кожнае увасабленне метафарычнасщ з'яуляецца адбпкам щ нават "люстэркам" мауленчай 
асобы, i у гэтым бачыцца невычарпальная крынща для даследчыцкага пошуку. 

У артыкуле робщца спроба сктэматызаваць асобныя падыходы да лшгвютычнага даследавання 
метафорьш, прадстауленыя у працах сучасных беларусюх даследчыкау i вызначыць пэуныя 
перспектыуныя нашруню працягу метафаралапчных пошукау у сувяз1 з сучасным! тэндэнцыям1 развщця 
лшгвютычнай навую. Межы артыкула дазваляюць зрабщь агляд толью найбольш значных прац - перш 
за усё манаграф1чных i дысертацыйных, выкананых у апошшя гады. 

На гэты момант у беларусюм мовазнаустве маецца значная колькасць прац, прысвечаных 
даследаванню метафары з боку моуных адз1нак, якчя яе кантэкстна афармляюць, а таксама у кагн1тыуным 
i л1нгвакультуралапчным аспектах, у напрамках кантрастыунай jiiHi BicTbiKi i перакладазнауства, паэтык1 
1дыястыляу i нацыянальных стыляу. 

1. Найбольш дэталёва вывучаны метафарычныя словаужыванн! у м1н1мальных вобразных 
кантэкстах, а таксама метафарызацыя з лекакалапчнага пункту гледжання. Сярод першых 
грунтоуных навуковых даследаванняу гэтай тэматыю можна адзначыць працы А. I. Лашкев:ча [8], у як1х 
ангипзавалася метафарычная рэпрэзентацыя семантык-i квантытатыунасц1 у межах ген:тыуных 
словазлучэнняу. Метафарызацьп слоу у кантэкстах невял!кай працягласщ было таксама прысвечана 
некальк1 артыкулау М. Ц. Кавалёвай [6]. 

Комплекснае даследаванне метафарызацьп як асноунага механ1зму развщця полюемп, а таксама 
шматаспейтнае ашсанне метафарыкону сучаснай беларускай мовы ажыццёулена у працах [15; 16], у яюх 
с1стэматызаваны вял!к1 абсяг канкрэтнага моунага матэрыялу - метафарызаваных субстантывау - па 
цэламу шэрагу нак1рункау. Так, у манаграфп [15] на аснове мастацюх i публ!цыстычных творау звыш 
600 п1сьменн1кау XIX-XX стст. Праведзена комплекснае даследаванне субстантыуных метафар, яюя 
выяулены у 20000 кантэкставых сггуацыях. Вызначаны асноуныя заканамернасц1 метафарызацьп i 
KipyHKi сэнсавага разв1цця метафарычных субстантывау. Распрацавана агульная клаафжацыя метафар у 
адпаведнасщ з характарам суаднесенасц1 зыходнага i рэцып1ентнага ЛСВ i ix агульнай сэнсавай 
ск1раванасщ, згодна з якой ашсаны 16 семантычных тыпау субстантыуных метафар. Ахарактарызаваны 
асноуныя тыпы метафарычных структур i асабл1васщ ix выяулення у мове i мауленш. Акрэслены 
семантычныя пал1 (сферы), кампаненты як1х паслужьип базай для утварэння субстантыуных метафар. 

Гэтыя BbiHiKi могуць стаць падмуркам для далейшай распрацоум шэрагу праблем 
метафарызацьп у шшых напрамках - тэкставым, дыскурс!уным, лшгвапаэтычным, 
л1нгвакультуралаг1чным i 1нш., "без чаго нельга зразумець прыроды, заканамернасцей, 
функцыяшравання i разв1цця мовы, асабл1васцей матэрыяльнага i духоунага жыцця яе носьбггау i ix 
культурна-нацыянальнага бачання свету" [15, с. 4]. 

2. Даследаванне метафары у аспекце 1ндывщуальных i нацыянальных стыляу. Спроба 
растлумачыць "новае", "невядомае" праз "старое", "знаёмае" складае кагн!тыуна-л1нгва-крэатыуны бок 
метафарызацьп i - як найвышэйшае у в а с а бленне апошняй - здольнасць яе да эурыстыю, да 
самавыяулення моцнай моунай асобы, нарэшце, да яе уплыву на развщцё нацыянальнай мовы. 
"Даследчык1 мовы творау беларусюх пюьменн1кау, - адзначае В. 1.1учанкау, - паспяхова аднауляюць 
мастацк1 л1нгв1стычны малюнак свету, будуюць канцэптасферу вобразнай сктэмы роднай мовы. 
Падобнага роду даследаванш настойл!ва паказваюць своечасовасць i заканамернасць выяулення 
даследчай щкавасщ да мовы мастацкай лпаратуры як с1стэмы выражэння мауленчым1 сродка\п 
уяуленага п1сьменн1кам свету, кагн1тыунай сутнасцю якога з'яуляецца магчымасць узнаулення дадзеных 
аутарам эстэтычных, камун1катыуных i шшых установак" [4, с. 15]. 

У гэтым напрамку за апошшя 10-15 гадоу быу выкананы шэраг дысертацыйных даследаванняу, 
перш за усё таюх, яюя разглядаюць метафару сярод шшых сродкау стварэння вобразнасщ у щыястылях 
тых ш 1ншых аутарау [3; 12; 20 i imn.]. У гэтых работах у асноуным прасочваецца апора на традыцыйныя 
рыторыка-стыл1стычныя i паэталагччныя клас1ф1кацьп i метады ашсання тропау. 
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Сярод прац аналапчнай наюраванасщ трэба адзначыць манаграф1чнае даследаванне метафары Янк1 
Купалы, выкананае В. А. Ляшчынскай [9]. Суадносячы метафорыку класса беларускай паэзи з фактам! 
нацыянальнай л1таратурнай мовы, В. А. Ляшчынская робщь шэраг слушных зауваг i абагульненняу адносна 
pani Купалы у выяуленш патэнцыяльна рэапьнага у мове, у пашырэнш магчымасцей л1таратурнай мовы, ЯК1М 
i c r o T H a дапамагае метафарызацыя. У якасщ асноуных падыходау да анал1зу метафар паэта даследчык заяуляе 
тропацэнтрычны, тэкстацэнтрычны i антрапацэнтрычны наюруню. 

3. Супастауляльнае i перакладазнаучае даследаванне метафары. У шэрагу работ метафара 
даследавалася у сувяз1 з праблемай перакладу мастащах творау. Так, у кандыдацкай дысертацьп i шэрагу 
шшых прац В. 1.1учанкава прадметам даследавання абраны сродм славеснай вобразнасщ у прозе 
У. Караткев1ча у параунанш з ix перакладам на рускую мову. Гэтая работа стала падмуркам для цэлага 
шэрагу даследаванняу у дадзеным наюрунку, прадстауленых перш за усё артыкулам1, прысвечаным1 
перакладу вобразных сродкау таго ui шшага аутара з беларускай мовы ui на беларускую. 

Адным з апошшх даследаванняу, прысвечаных руска-беларускаму перакладу метафар, з 'явшася 
дысертацыйная праца Л. В. Цалко [18], уякой анал1завалюя заканамернасш перакладу сютэмных 
метафар (ui у шшай тэрмшалогн парадыгм вобразау) А. С. Пушкша. 

У дысертацыйных працах А. А. Ц1хам1равай [17], Н. В. Яскев1ч [22] i В. Ю. Шыманскай [21] асобныя 
тыпы метафар (метафары-увасабленш, заамарф1чныя метафары i метафары пахапапчнай сферы чалавека) 
даследавалгся у плане супастаулення рускай i беларускай моу, а таксама беларускай i англшскай моу. Кал! 
параунанне рускай i беларускай моу праз прызму метафары ужо мае пэуную традыцыю, то метафарыконы 
беларускай i англшскай моу упершыню падвяргалюя сютэмнаму супастауляльнаму анал1зу. Прынцыпова 
новым i вартым yeari навуковым прадуктам стал1 распрацаваныя В. Ю. Шыманскай "Двухмоуны слоужк" 
i "Электронны двухмоуны слоушк метафар пс1халаг1чпай сферы чалавека". 

4. Тэкстацэнтрычны напрамак прадстаулены працамк у як1х троп разглядаецца як элемент 
мастацкага твору, анал!зуецца яго удзел у фарм1раванн1 розных тэкставых параметрау (структурнага, 
стылютычнага, жанравага, тэматычнага, кампаз1цыйнага i г. д.). У гэтым напрамку найбольш плённа 
працуе А. I. Равуцю [14], асноуным Прадметам даследавання якога з 'яуляюцца тэксты, пабудаваныя па 
прынцыпу метафары i 1ншых тропау (гл. таксама [7]). 

5. "Звыштэкставыя" напрамкь Метафара у аспецке л1нгвакультуралоп1, кагн1тыунай 
i сацыяльнай Л1нгв1стык1. Сучасныя даследчык1 усё часцей звяртаюцца да так1х аспектау 
метафарызацьп, як "метафара i культура", "метафара i кагн1цыя", "метафары i дыскурс". Тут, безумоуна, 
варта згадаць працы так^х вядомых беларуск1х навукоуцау, як В. А. Маслава, I. Э. Ратшкава, 
А. Р. Задворная i 1нш. У прыватнасщ, В. А. Маслава [10; 11] закранае лшгвакультуралапчны аспект 
беларусюх i pycKix метафар i параунанняу (у яго узаемасувяз1 з л1нгвапаэтычным аспектам). Надзвычай 
своеасабл1вы матэрыял - анамастычная метафара у сучасным публ1цыстычным дыскурсе - усебакова 
даследуецца у працах I. Э. Ратшкавай [13], дзе адзначаецца непасрэдная сувязь метафарычна ужываемых 
анамастычных адзшак з этна-, л1нгва- i сацыякультурай носьб1тау мовы. 

Сярод работ тэарэтыка-л1таратурнай нак1раванасщ, як1я найбольш глыбока раскрываюць 
сутнасць метафары як з 'явы тэксту i культуры, вылучаюцца тонк1я наз1ранш i разважанн1 
А. М. Андрэева, як1я увайиип у яго вядомыя KHir i [1; 2], грунтоунае дысертацыйнае даследаванне 
I. Л. Шауляковай-Барзенка [19] i 1нш. Гэтыя працы, безумоуна, шкавыя i карысныя для л1нгв1стау, 
асабл1ва тых, як1я працуюць у двух апошшх з адзначаных нак1рунках. 

У межах выканання навуковай тэмы "Трапе1чнае мадэляванне паэтычнай карщны свету: сем!ятычны, 
стьшстычны, л1нгвакультуралаг1чны i л1нгвадыдактычны аспекты", якая уключана у Дзяржауную прафаму 
фундаментальных даследаванняу "Беларуская мова i лггаратура" (2006-2010), у Мазырск1м дзяржауным 
педагапчным ун1верс1тэце |'мя I. П. Шамяюна праблемы метафорык1 далей распрацоуваюцца у дыскурс1уна-
сем1ятычным аспекце. Асноуным1 палажэнням1 гэтага падыходу з'яуляюцца наступныя. 

1. Мастацю тэкст - гэта метафара рэчаюнасщ, а метафара - гэта прынцып погляду на свет 
сродкам1 тэксту. 3 гэтага вын1кае, што мастацю тэкст 1замарф1чна, сем1ятычна роднасны метафары, 
як метафарычнае па сваёй прыродзе мастацкае мысленне. 

2. ДыскурЫунае "жыццё" тэксту мае месца у прасторы сем1ясферы (Ю. М. Лотман) ("тэкст -
моуны ун1версум" i "тэкст - 1нтэртэкставы ун1версум"). Метафорыка, звязаная з узаемааднос1нам1 "тэкст -
мова", можа быць прадстаулена наступным1 тыпалаг!чным1 выяуленням1: 1) дубл1раванне шфармацьм, 
прадстауленай на узроун1 сэнсау, канцэптау, сродкам1 фактур, як1я адносяцца да фармальнага боку 
тэксту (рытм, фон1ка, марфемжа, ciHTaKcic, граф1ка, кампаз1цыя i iiini.); 2) метафарычнае структураванне 
уласна моуных канцэптау i, перш за усё, самога канцэпта "метафара". Своеасабл1вай праслойкай пам1ж 
дзвюма разгледжаным1 вышэй прытэкставым1 зонамi дыскурсу выступав 1нтэртэкст, адносна якога 
вызначаецца: 1) падабенства самога штэртэксту да метафары у плане ix прагматычнай арыентаванасш на 
узмацненне сэнсавай eMicTacui тэксту; 2) штэртэкстуальнасць метафорык1 - ад устойл1вага ужывання у 
тэкстах розных аутарау метафарычных формул-архетыпау накшталт "жыццё - дарога" - да уласна 
штэртэкставай метафары, якая прадстауляе сабой "звыштэкставае" функцыянаванне метафарычнага 
вобраза, паходжанне якога звязана з вядомай крынщай. 

12 



3. Вызначэнне параметрау камушкатыунай Ытуацьп паэтычнага тэксту нагадвае разгадванне 
метафары: Я, ТЫ, МЫ, ЁН як фшу ранты шфарматыуна-вобразнага кода павшны быць адэкватна 
штэрпрэтаваныя ("разгаданыя"), тым больш што у паэтычным дыскурсе маюць месца розныя формы ix 
узаема- i пераувасаблення. Акрамя таго, лекЫчныя сродю намшацьп удзельшкау камушкатыуных 
сггуацый тэкстау давол1 часта уваходзяць у склад метафарычных канструкцый. 

TaKi падыход у ceaiM практычным ракурсе направаны на надзённую для фшалогп i методыю 
выкладання славеснасщ патрэбу глядзець на троп i трапе1чнасць не як на факты упрыгожвання, 
арнаменташзацьп i славеснай эквшбрыстыю, а як на адзш з найважнейшых сем1ятычных мехашзмау 
стварэння карцшы свету. 

Мы ш я и м чынам не прэтэндуем на абсалютную паунату зробленага агляду (а тым больш 
прыведзенага б1бл1яграф1чнага cnicy), але у цэлым маем падставы сцвярджаць, што беларусюм! 
лшгастам! зроблены пэуны унёсак у агульную тэорыю метафары, але перш за усё - у шэраг канкрэтных 
наюрункау лшгваметафаралогп. Поруч з традыцыйным1 напрамкам1 даследавання гэтага сапрауды 
бязмежнага феномену у з ш к а ю ц ь i новыя, менш распрацаваныя наюруню навуковага пошуку. На 
сённяшшм этапе па дадзенай тэматыцы працуе шэраг маладых даследчыкау, асшрантау, мапстрантау, 
як!я прадстауляюць розныя навуковыя цэнтры i школы, а гэта значыць, што намаганням1 беларусюх 
даследчыкау метафара яшчэ не раз заззяе новым1 г раням!, высветлщь новыя ракурсы свайго бачання. 
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