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У статті досліджено образне підґрунтя мови ЗМІ, що досягається за 
рахунок використання метафорично-алегоричних конструкцій і безпосередньо 
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Вживання метафорично-алегоричних конструкцій є однією з актуальних 
проблем сучасних лінгвістичних досліджень та розглядається у мовознавстві та 
журналістикознавстві як номінативний процес, спрямований на збагачення 
словникового фонду мови. Алегорія у публіцистиці – це не просто художній прийом, 
це особливий стиль автора, саме вона виступає ключовим поняттям у 
публіцистичному контексті. 

Варто зазначити, що алегорія в наші дні є складнішим явищем, ніж це здавалося 
раніше. Результати останніх досліджень дозволяють стверджувати, що вона активно 
формує ефективні засоби впливу. Ще Аристотель відзначав уміння складати 
метафори, і відповідно алегорії, символи, персоніфікації, як особливий поетичний 
дар. В. Телія зазначає, що «Алегорія – атрибут художнього мовлення, де вона бере 
участь у створенні індивідуально-авторського бачення світу». Алегорія має свої 
особливості, хоч і є елементом більш загальної системи художньої мови та 
образності. 

Алегоричним називав Шеллінг «те зображення, в якому особливе означає 
всезагальне чи в якому всезагальне спостерігається за допомогою особливого». 
В алегорії поняття залишається таким, що має тенденцію до абстрактного 
самоствердження, але воно може читатися в нашій свідомості через зовнішнє 
конкретне – одухотворення чи «опредметнення» [5, с. 130-131]. 
Постановка проблеми. Останнім часом активно досліджуються засоби 

образності, спрямовані під дією психологічних елементів впливати на потенційну 
аудиторію. І в таких розвідках використовуються найсучасніші досягнення 
комунікацій, соціології й психології. 
Актуальність теми. В комплексі вербальних засобів масової комунікації 

важливу роль відіграють слова та вислови, які надають широкі можливості для 
якісного інформування і водночас реалізують впливогенний потенціал медіатексту, 
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передбачаючи певну запрограмованість реакції реципієнтів. І в цьому одну з 
ключових позицій займає алегорія – стилістична фігура, що базується на порушенні 
усталених логічних зв’язків і формуванні нових. 

Вивчення функцій алегорії періоду трансформації системи суспільного устрою 
надає широкі можливості для з’ясування впливу цих трансформацій на зміни у 
способі мислення, на появу нових інтерпретаційних моделей реальності. Всебічний 
соціо- та психолінгвістичний аналіз цього мовного явища виявляє тенденції, 
пов’язані з лексико-семантичними процесами у сфері художньо-публіцистичного 
мовлення, а також дає ключ до розуміння деяких особливостей мовотворчості 
журналістів [4, с. 533]. 

Алегорично-метафоричні елементи були об’єктом дослідження багатьох 
українських мовознавців, зокрема В. Вовк, С. Єрмоленко, М. Лабащука, О. Потебні, 
А. Тараненка та ін. У сучасному українському мовознавстві домінує погляд на 
алегорію як на художній засіб, цей феномен аналізують на матеріалі художньо-
публіцистичних текстів (Н. Варич, Т. Єщенко, Т. Кіс, Л. Кравець, Т. Матвєєва, 
О. Тищенко, також Г. Дядюра, Н. Непийвода, О. Чуєшкова). Наукові розвідки про 
українське журналістське мовлення (Л. Завгородня, В. Здоровега, А. Капелюшний, 
О. Кузнецова, А. Мамалига, Л. М’яснянкіна, Л. Павлюк, О. Пономарів, 
О. Сербенська, І. Філатенко, Г. Яворська, М. Яцимірська та ін.) охоплюють лише 
окремі аспекти функціонування транспонованих висловів і вивчені недостатньо. 
Дослідження факторів ефективності впливу друкованих ЗМІ на думку реципієнтів 
сучасного суспільства було відведено науковим працям теоретиків 
журналістикознавства, соціології, політології А. Москаленка, В. Бебика, В. Шкляра, 
Г. Почепцова, О. Мукомели, М. Скуленка, А. Чічановського, Е. Міцкевич, Й. Лося, 
М. Томенка. 
Мета дослідження – з’ясувати специфіку функціонування алегоричних 

елементів в сучасному друкованому тексті на прикладі регіональних ЗМІ, 
наголосивши на комунікативному, когнітивному та структурно-морфологічному 
аспектах. Та провести аналіз соціально-психологічних аспектів впливу засобів 
масової інформації на емоційну піднесеність особистості читача. 

Реалізація поставленої мети передбачає вирішити такі завдання: 
1) – проаналізувати аспекти вивчення феномена алегорії; 
2) – з’ясувати місце алегорії в системі мовних засобів друкованих мас-медіа; 
3) – показати роль алегорії, як дієвого чинника емоційного піднесення 

реципієнтів; 
4) – дослідити алегорію як наслідок мовотворчості журналіста та ефективності 

журналістського тексту. 
Об’єкт дослідження – алегорія, виявлена в сучасних регіональних друкованих 

медіа-текстах. 
Предмет дослідження – виявлення ефективності впливу алегоричних елементів 

засобів образності сучасного друкованого медіатексту на потенційну аудиторію та 
зокрема емоційне піднесення реципієнтів. 
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Джерельну базу дослідження становить регіональна преса періоду 2008-2011 
років: «Рідне Прибужжя», «Южная Правда», «Вечерний Николаев», «Николаевские 
новости», «Родной Причал», «Наш город Николаев» та журнали «Горожанін», 
«Імена», «Регіон-Південь». 
Методи дослідження. Основним є метод лінгвістичного опису, застосовано 

також методи концептуального та структурного аналізу, елементи зіставного методу 
та методу компонентного аналізу. 

На окрему увагу заслуговує така проблема, як специфіка метафорично-
алегоричних засобів образності сучасного друкованого медіатексту в підвищенні 
ефективності ЗМІ за рахунок засобів образотворення. 

Для шифровки і дешифровки повідомлень використовуються різноманітні 
«коди», тобто принципи впорядкування інформації, своєрідні «мови» в 
широкому значенні слова. При підготовці повідомлень комунікатор 
використовує більший чи менший набір різноманітних кодів, які допомагають 
йому донести свої мотиви до реципієнта (або відкрити їх) – образотворчі 
засоби, емоційні можливості та психологічні прийоми засоби впливу на 
свідомість. Реципієнт, у свою чергу, використовує коди, що є в його 
розпорядженні, і, при тому чи іншому ступені збігання кодів, відповідно більш 
чи менш проникає у задум комунікатора. Якщо цей акт суміщення відбувся, то 
є всі умови для того, щоб комунікація здійснилась. Можна сказати, що процес 
спілкування між комунікатором і реципієнтом ефективніший тоді, коли 
найбільше збігаються їх коди [3, с. 189]. 

Проаналізуємо тексти Миколаївських обласних газет. Рівень їх мовного 
оформлення алегоричними компонентами з точки зору досягнення ефективності, 
безперечно, зростає. Але не так швидко, як хотілося б. 

Текстовий фактор ефективності журналістського впливу досягається й тоді, 
коли аргументація підпорядкована задуму. Алегорія в публіцистиці повинна бути 
виразна і переконлива, щоб людина образно уявляла собі той факт, про який 
повідомляється. 

За своєю природою алегорія двоскладова. З однієї сторони, це будь-яке поняття 
або явище (хитрість, мудрість, благо, природа), з іншої – конкретний предмет, 
картина життя, що ілюструє абстрактну думку, робить її наочною. Релігія, любов, 
справедливість, розбрат, слава, війна, світ, весна, літо, осінь, зима, смерть, 
доброчесність, совість, істина зображуються і представляються як живі істоти. 
Додаються цим живим істотам якості і зовнішність, які запозичуються від вчинків і 
наслідків того, що відповідає укладеним у цих поняттях відокремленням. 
Наприклад: Мітингувальники своїми гаслами, не боячись, сіпають тигра за 
вуса. На яку реакцію влади вони розраховують? Перефразовуючи відоме 
прислів’я – надкушувати він не збирається, а от з’ їсти…. (сіпають тигра за вуса – 
алегорія нехтування безпекою) [4]. 

Проте сама по собі ця картина життя грає лише службову роль, ілюструє, 
прикрашає ідею, а тому позбавлена «всякої певної індивідуальності» (Гегель), 
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унаслідок чого ідея може бути виражена цілим рядом «картинних ілюстрацій» 
(А. Ф. Лосев). Проте зв'язок двох планів алегорії не довільний, вона заснована на 
тому, що загальне існує, проявляє себе тільки в конкретному одиничному предметі, 
властивості, функції якого і служать засобами створення алегорії 

Алегорія дозволяє зробити думку про абстрактні сутності конкретною та 
образною. Алегорія є зрозумілою лише в цілому тексті на відміну від метафори і 
персоніфікації. Наприклад: «Села Баштанського району дочекались свого часу, і 
зрештою дивовижна та примхлива пані Веселка осяє і їх небосхил (веселка – 
алегорія гарного життя, примхлива пані – алегорія долі) [4]. 

Алегорію, або «злиття кількох метафор», можна назвати великою 
метафорою. Зміст публікації розгортається як розвиток метафоричного образу, 
все зображення має переносне значення: персонажі, їх дії, місце, час тощо. Все 
це виражається системою мовних засобів, яка включає у себе всі інші тропи і 
фігурні побудови. Власне, алегоричні образи актуальні завжди. Наприклад: 
Слово – золотий ключ; слово – срібло; мовчання – золото. В основі алегорії 
лежить порівняння смислу й образу. Наприклад: Відкривати ящик Пандори 
минулого це прерогатива сильних, а він (губернатор) вважав себе сильним 
(ящик Пандори – алегорія проблем, страхіть). «Сильна і розсудлива Феміда 
цього разу трохи схибила. Чого ж ви хочете від жінки?» (Феміда – алегорія 
«правосуддя») [4]. 

Автор може дати в одній фразі опис сонця, маючи на увазі опис людського 
життя, – і в тексті з'явиться алегорія. Наприклад, «Сонячні промінчики були 
його стежками в депутатських починаннях, а чисте небо поводарем у 
невтомних пошуках істини» (сонячні промінчики – алегорія світлого та 
безтурботного сьогодення і майбутнього; чисте небо – алегорія відсутності 
перешкод) [4]. 

Застосовуючи алегорії, журналісти пояснюють читачам своє ставлення до тих чи 
інших явищ життя на прикладах, доступних всім. Наприклад: «Все в образі пана 
П. було бездоганним, та лишень лавровий вінок трохи з’ їхав на потилицю» 
(лавровий вінок – алегорія переможців, в даному випадку не чесного переможця) [4]. 

У публіцистиці нерідко через цензурні умови створювалися розгорнуті 
алегоричні зображення екзотичного життя, розраховані на асоціативне 
переосмислення певних реалій і співвіднесення їх з актуальною дійсністю. Хоч 
алегорична образність як естетичний принцип характерна насамперед для 
класицистичного мистецтва, проте вона знаходить своє місце і у публіцистиці 
сьогодення. 

За силою свого впливу на психічну свідомість особистості образні засоби 
масової інформації, зокрема алегорія мають переважаюче значення. Вони відіграють 
ледве не першорядну роль саме у факторі залучення масової аудиторії, масового 
впливу на психіку. 

Особливо ефективно спрацьовує вплив засобів образності, коли форма 
збігається із внутрішніми установками. Форма утворює інформаційний канал, а 



 
 
 Стєкольщикова В. А. 

 

 

344 

емоції наповнюють думкоформу енергією, тому сильне емоційне забарвлення в 
умовах довіри передається неминуче. 

Практика доводить, метафорично-алегоричні засоби образності можуть 
створювати у людини соціально-психологічну установку. У кожному окремому 
випадку відбувається завжди все індивідуально, тобто в кожного індивіда по-
різному, але єдине в одному: завжди образність з підсвідомості згодом або 
переходить у свідомість, або – навіть у ще більшому ступені – починає 
несвідомо впливати на настрій, емоції, думки, бажання і вчинки реципієнта. 
Образно-емоційна наповнюваність алегоричного значеннєвого навантаження 
лише підсилює сприйняття психікою читача і інформація впливає відразу на 
почуття [6, с. 187-188]. 

За допомогою маленького клаптика паперу люди одержують доступ до таких 
творів культури, які віддалені від них не тільки в просторі, але і в часі. За 
допомогою друкованого слова ми попадаємо й у музейний зал, і на лекцію відомого 
вченого, і на концерт віртуоза-виконавця, і в театральний зал, і навіть на сцену та за 
куліси [1, с. 241-242]. 

Але реципієнт – не просто спостерігач, він ще і співтворець художнього твору, і 
йому недостатньо тільки зрозуміти, що говорить і показує журналіст. Йому ще 
потрібний час для того, щоб усвідомити, додумати те, про що йдеться на шпальті. 
Висновки. У реалізації прагматичного потенціалу досліджуваних одиниць, які є 

ефективним мовним засобом впливу на адресата, беруть участь різні механізми, що 
діють у тісному взаємозв’язку. Для розглянутих одиниць здійснення функції впливу 
відбувається завдяки актуалізації функціонально-стилістичного макрокомпонента 
лексичного значення вихідної лексеми, що є основою алегоричного переосмислення, 
до периферії лексичної системи. 

Роль друкованих мас-медіа сфокусована на параметрі оцінності. Алегорію, 
образність якої підпорядкована завданню передати емоційно-оцінне ставлення суб’єкта 
мовлення до метафорично інтерпретованої сучасної реалії, вважаємо за окремий тип. 
Алегорія є важливим виявом мовної особистості та майстерності журналіста. 
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В статье исследована образная основа языка СМИ, которая достигается за 
счет использования метафорически-аллегорических конструкций и 
непосредственно влияет на эффективность современного медиатекста, а 
также, вследствие результата, является неотъемлемым компонентом 
эмоционального всплеска читательской аудитории. 

Ключевые слова: средства образности, метафорическая конструкция, 
аллегорические элементы текста, эффективность медиатекста. 
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Imaginative basis of mass-media language, which is achieved through the use of 
metaphorically-allegoric constructions and directly influences the efficiency of modern 
media-text and, as a result, is the inalienable component of emotional raising of readers, 
is considered in the article. 

Key words: means of imagery, metaphorical construction, allegoric elements of 
the text, efficiency of media-text. 
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