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МЕТАФОРА В ПРОФЕСІЙНІЙ МОВІ ІСТОРИКА 

 

Життя в сучасному суспільстві, сповнене стрімких змін, глобалізаційних процесів, 

невпинним інформаційним потоком, що зумовлює кожну галузь науки розвиватися та  

відповідати сучасним потребам суспільства. Понятійний апарат будь якої науки, враховуючи 

свою концептуальність та стійкість продовжує поповнюватися новими термінами, в тому 

числі термінами-метафорами, які відображають світосприйняття та інтерпретують його 

подачу, при цьому утворюючи новий термінологічний апарат.  

 Актуальним представляється вивчення механізмів вживання метафор  як  термінів в 

різних галузях знань, оскільки, наука постійно розвивається, поповнюється новими 

термінами-метафорами, які слід фіксувати та досліджувати. Крім того, актуальним є і 

подальше дослідження аспектів термінотворення та перекладу різних термінів-метафор в 

спеціальних  наукових і галузевих терміносистемах.  

Термін метафора походить від грецького слова – μεταφοра», що означає – 

перенесення. Вперше визначення цього терміну зустрічається в Поетиці Арістотеля в розділі 

«Про мистецтво поезії» [1, c. 1097], де «метафора – це перенесення слова зі зміненим 

значенням з роду на вид, або з виду на вид, або за аналогією». Отже, з цього слідує, що 

метафора виникає на основі перенесення властивостей, тому її можна назвати скороченим 

порівнянням, відбувається заміщення того, що проговорюється іншим словом чи виразом. На 

думку багатьох дослідників метафора може заміщуватися іншим терміном, переноситися за 

аналогією, подібністю, або створювати зовсім нове поняття. 

 В даній роботі мова піде про метафори та інтерпретації в  історичній науці. За 

думкою дослідників метафори, сьогодні все частіше ведуться розмови не стільки про 

«поняття», скільки про «метафори», тим самим визнаючи стильовий вимір історіописання й 

підкреслюючи особливості історії «як не зовсім суворої науки» [1, c. 2 ]. Слушними є 

міркування В. Вжосека, висловленні в роботі «О смысле и назначении метафоры в 

гуманитарных науках»: «Идея метафоры как своего рода интерпретации использует те ее 

неклассические ракурсы, которые позволяют взглянуть на нее как на выражение, имеющие 

своеобразную познавательную силу. Формальное строение метафоры делает ее похожей на 

дефиницию, что … вместе с ее когнитивным смыслом уполномочивает к анализу с целью 

поиска сходств и различий между интерпретированием и метафоризированием» [2, с. 1]. В 
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іншій праці В. Вжосек вказує на визначальний  сенс метафоричності знання, яке несе історія  

«...выяснить, каким образом метафоры в культуре, их изменчивость или устойчивость, 

обусловливают своеобразие исторического мышления, а как следствие – «природу» 

историографических образов мира, создаваемых историческим письмом» [3, c. 43]. За 

визначенням української дослідниці Кравцової Ю.: «Метафоризація – ментальний процес, 

що полягає у встановленні відношення подібності між різними реаліями та проектуванні 

структур знання з однієї сфери в іншу і завершується експлікацією та фіксацією в мові…» [5, 

с. 45]. Враховуючи наведені трактування метафори та метафоричності, проаналізуємо 

декілька історичних метафор, які зустрічаються в професійній лексиці історика.  

 Цікавою на нашу думку є доробок О. Ясь «Стиль мислення – метафора як 

інструмент», де головну увагу автор зосередив на аналізі метафори – «стиль мислення» [6, c. 

1]. На думку автора поняття «стиль мислення» викликає різноманітні асоціації та відчуття в 

академічному середовищі, вказує на те, що своєрідне сприйняття та тлумачення цієї дефініції 

використовується як у науковому середовищі, так і у взагалі вербальному рівні. О.Ясь робить 

висновок, що саме цю метафору використовують для відображення інтелектуальної 

неповторності різних видів творчої діяльності включно з соціокультурними умовами її 

побутування, адже зазначений термін містить величезний інструментальний потенціал для 

методологічних трансформацій та концептуальних рефлексій.  Відтак багатство асоціацій 

продукує розмаїття контекстів, в яких застосовується це поняття. Більше того, така широка 

циркуляція перетворює стиль мислення вельми популярну метафору, якою послугується 

чимало науковців [6, c. 1]. Автор, виділяючи чимало наук, які застосовують цей термін, 

говорить про ряд дефініцій похідних від нього, які зайняли своє чильне місце в історичній 

науці, зокрема: стиль життя, стиль керівництва, стиль культури, стиль лідерства, стиль 

людини, стиль поведінки, стиль пояснень, стиль праці, стиль урядування [6, с. 20]. 

Показовою в зазначеному відношенні є думка відомого німецького історика та 

мистецтвознавця Генріха Вельфліна, який розглядав історію модерного мистецтва з 

перспективи внутрішнього розуміння природної зміни різних форм бачення. Водночас він 

вважав, що стиль є перш за все відображенням настроїв доби та народу, з одного боку, і 

виразом особистого темпераменту митця, з іншого [7, c. 16]. О.Ясь акцентує на тому, що 

сьогодні відбуваються швидкозмінні процеси, змістовні трансформації цього поняття а 

похідних від нього, що говорить про величезний потенціал цих дефініцій, їхні інсрументи та 

інтердисциплінарні дослідницькі практики. В розмаїті модифікації плаваючих смислів цього 

терміна чудово відображають сам дух креативності, який шириться в соціогуманітаристиці 

взагалі та в історичній науці зокрема [6, c. 40]. 
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Харківський історик С. Посохов в своїх роботах приділяє увагу вживанню та 

інтерпретації таких метафоричних термінів як «історична справедливість», «історична 

правда», «історична пам'ять», «історична істина», на основі контексту вживання та їхнього 

змістовного тлумачення, робить висновок про належність цих понять до терміносистем 

«суворої науки». Так, його думка стосовно метафори «історична справедливість» стійка, бо 

передбачає урахування всіх обставин, які обумовлюють наше розуміння історичних подій, 

адже до певної міри з нею співвідноситься принцип додатковості, оскільки історична 

справедливість в межах суто наукового підходу передбачає, що пануюча думка не є єдино 

можливою. В цьому випадку зазначена метафора скоріше працює як принцип [2, c. 20]. 

Подібний аналіз та характеристики застосовуються і до інших прикладів,  але при цьому 

автор зазначає, що ці терміни є метафорами та активними елементами «мовної гри», де слід 

робити поправку та відмежовувати смислове наповнення, загальний контекст,  направлення 

та безпосередній інтерес того, хто використовує ці метафори.   

Таким чином, метафора в професійній мові історика займає своє впевнене місце, вона 

несе різні сенси, значення,  слугує певним містком між багатьма ідейними конструкціями, 

може виправдовувати одних історичних акторів, та звинувачувати інших, залежно від 

контексту та інтерпретації самої історичної події.  
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МЕАФОРА В ПРОФЕСІЙНІЙ МОВІ ІСТОРИКА 

 

 В статті, на основі історичних напрацювань вітчизняних та зарубіжних авторів 

проаналізовано походження та значення терміну метафори, характеризуються її риси, місце в 

історичній науці. Розглянуто приклади використання метафоричності в професійній мові 

історика.  
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наука, контекст.  
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METAPHOR IN THE PROFESSIONAL LANGUAGE OF HISTORIAN. 

 

 The article, based on the historical achievements of domestic and foreign authors analyzes 

the origin and meaning of the term metaphor, characterizes its features, place in historical science.  

Examples of the use of metaphor in the professional language of the historian are considered. 
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МЕТАФОРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЯЗЫКЕ ИСТОРИКА. 

 

 В статье, на основе исторических наработок отечественных и зарубежных авторов 

проанализированы происхождение и значение термина метафоры, характеризуются ее черты, 

место в исторической науке. Рассмотрены примеры использования метафоричности в 

профессиональном языке историка. 

 

 Ключевые слова: термин, метафора, терминообразование, метафоризация, 

историческая наука, контекст. 


