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შესავალი 

საზოგადოების განვითარების თანამედროვე ეტაპზე რეკლამა მკვეთრად 

შემოიჭრა ყოველი მოქალაქის ყოველდღიურ ცხოვრებაში. რეკლამის შემქმნელები 

დროის კვალდაკვალ ხვეწენ რეკლამირების მეთოდებს და თანმიმდევრულად  

ავითარებენ რეკლამის მომზადებისა და გადმოცემის გზებს; კერძოდ, ვერბალურის 

გარდა, უპირატესობა მიენიჭა არავერბალურ კომპონენტებს, მიმიკა-ჟესტიკულაციის 

მრავალფეროვან პარალინგვისტურ ხერხებს.  მუსიკისა და სახვითი გამოხატულების 

თანხლებით გაჯერებული რეკლამა უფრო ეფექტური და შთამბეჭდავი გახდა. ამ 

მხრივ ვერბალური კომპონენტი უკანა პლანზე გადავიდა. ეს ბუნებრივიცაა, რადგან 

XXI საუკუნეში სოციალურ-პოლიტიკური თუ კულტურული ცხოვრების დაძაბული 

მოვლენებითა და რიტმით გადაღლილი ადამიანები ვეღარ იცლიან, გრძელი 

ტექსტები მოისმინონ, წაიკითხონ ან დაიმახსოვრონ, ამიტომ სარეკლამო გზავნილიც 

უფრო ლაკონიური, მოქნილი და სხვადასხვა მულტიმოდალური ხერხით 

დაბალანსებული თუ  შეჯერებული გახდა.  

 შესაბამისად, რეკლამის როგორც ზეპირი, ასევე წერილობითი დისკურსი, 

აქტუალური საკვლევი თემა გახდა ლინგვისტებისათვის. საგრძნობლად გაიზარდა 

ინტერესი მისი გადმოცემის ლინგვისტური საშუალებების, სხვადასხვა 

მეტაფორული ხერხის მიმართ (როგორც ვერბალურ, ისე არავერბალურ დონეზე). 

ჩვენ შევეცადეთ, მრავალმხრივ გამოგვეკვლია რეკლამის დისკურსის   

მულტიმოდალური ფენომენი და რეკლამირების მეტაფორული სახეები 

ლინგვისტური კუთხიდან გაგვეანალიზებინა.  

ამდენად, ჩვენი კვლევის ობიექტია  ბრიტანული, ამერიკული, რუსული და 

ქართული ვერბალური/არავერბალური რეკლამის სხვადასხვა სახეობა; შევეცადეთ 

აგვეხსნა მისი მულტიმოდალური თუ ლინგვოკულტუროლოგიური ფენომენი. 

ემპირიულ საკვლევ მასალად ავიღეთ დაახლოებით 162 (80 ინგლისურენოვანი, 25 

რუსული და 57 ქართული)  რეკლამა მასმედიიდან და ინტერნეტსივრციდან. მათ  

შორისაა რეკლამის 64 სახვითი  გამოხატულება, 19 ლოგო, ღვინის 42 რეკლამა, 36 

სატელევიზიო  რგოლი, 1 რადიორგოლი. 



აქედან გამომდინარე, კვლევის მიზანია, დავადგინოთ, თუ როგორ გადმოიცემა 

კონცეპტუალური მეტაფორა მულტიმოდალური ხერხებით, ჩავატაროთ 

პრაგმატიკულ-სემანტიკური ანალიზი და ამის საფუძველზე დავასკვნათ, როგორ   

აღიქმება ამ რეკლამების ვერბალურ/არავერბალური მულტიმოდალური ხერხები 

სხვადასხვა კულტურის ენებში. 

ამგვარად, ჩვენი სადოქტორო ნაშრომის მიზნები და ამოცანებია, 

საფუძვლიანად შევისწავლოთ:  

1. სხვადასხვა მეტაფორული ფრაზეოლოგიზმით გამოხატული კონცეპტუალური 

მეტაფორა, რაც დამოკიდებულია იმ სატელევიზიო არხების ინფორმაციაზე, 

რომელსაც  ისინი სხვადასხვა ხერხით გადმოსცემენ: ვერბალური გახმოვანებით, 

ჟესტიკულაციით თუ მუსიკის თანხლებით. მთავარი ფაქტორი არის ის, თუ როგორ 

ყალიბდება, როგორ აღიქმება და ინტერპრეტირდება ამგვარი კონცეპტუალური 

მეტაფორები; 

2. ყველაზე ჯანსაღი მიდგომა კონცეპტუალური მეტაფორის განხილვისას 

ალბათ, არის მისი, როგორც ჩანაფიქრის, ზოგადად ფიქრის, მაკონსტრუირებელი 

ელემენტის შესწავლა და მუდმივი დაკვირვება მის მულტიმოდალურსა და 

კრეატიულ გამოვლინებებზე; ასევე მეტაფორის, როგორც სტილისტიკური 

საშუალების, შესწავლა და მასზე, როგორც არავერბალურ და მულტიმოდალურ 

კონცეპტუალურ გამოვლინებაზე, დაკვირვება. ეს მეტაფორული მულტიმოდალობის 

გრადაციის საშუალებას მოგვცემს და ზოგადად ჩამოყალიბდება მისი შემსწავლელი 

თეორიაც. სწორედ ამ მიზანს ისახავს წარმოდგენილი კვლევა, რომელიც 

ილუსტრირებული იქნება  ინგლისური, რუსული და ქართულენოვანი 

სატელევიზიო და მასობრივი მედიის სხვა საშუალებებით გადმოცემული 

რეკლამებით (კომბინირებული, არა მარტო  ვერბალური, არამედ ზეპირი 

დისკურსით, არავერბალური გახმოვანებით, ჟესტიკულაციით, არომატისა და გემოს 

გადმომცემი თვისებებით გადმოცემული).  

ამ მოვლენის ჩვენი კვლევის ობიექტად ქცევა და საკვლევი პრობლემის 

არჩევანის  მართებულობა შეგვიძლია დავასაბუთოთ შემდეგი არგუმენტებით: 

1. ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ  ბოლო 10 წლის განმავლობაში ინტერესი 

მულტიმოდალურობის საკითხისადმი გაიზარდა სოციალურ და ეკონომიკურ, 

კულტურულ და ტექნოლოგიურ სფეროებში არსებული ცვლილებების გამო, რაც 



თავის მხრივ კომუნიკაციათა ერთობლიობაში მეთოდების მუდმივი ცვალებადობით 

გამოიხატება, ამიტომ გადავწყვიტეთ გამოგვეკვლია რეკლამის დისკურსში 

არსებული სხვადასხვა გამოხატულების ხერხები. კონკრეტულად, დავინტერესდით 

მულტიმოდალური ფენომენის როლის დადგენით დისკურსის პრაგმატიკაში. 

სწორედ ამ საკითხებზე პასუხის პოვნის სურვილმა განაპირობა ჩვენი 

გადაწყვეტილება, გამოგვეკვლია რეკლამის დისკურსის პრაგმატიკულ-სემანტიკური 

მახასიათებლები და მისი ვერბალურ/არავერბალური განზომილების მულტი-

მოდალური გამოხატულების არეალი გაგვეშუქებინა, რათა პასუხი გაგვეცა შემდეგ 

შეკითხვებზე: 

ა) დავადგინოთ მოდალობათა ტიპები და მათი ნიშნების კლასიფიკაცია;  

ბ) გამოვკვეთოთ მოდალობების გამოყენების პრინციპები ბრიტანული, ქართული და 

რუსული ემპირიული მასალის რეკლამებზე დაყრდნობით; 

 2. მეცნიერული კვლევა-ძიება ცხადყოფს, რომ რეკლამის დისკურსისთვის 

დამახასიათებელი სწრაფი საკომუნიკაციო პროცესის ეფექტურად წარმართვაში დიდ 

როლს თამაშობს როგორც ვერბალური, ისე არავერბალური ნიშნები: სმენითი, 

წერილობითი, გრაფიკული და სენსორული ელემენტები. არავერბალური 

მახასიათებლები ყოველთვის დიდ ინტერესს იწვევენ ენის შესწავლის პროცესში, 

გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი კვლევის ობიექტს, რეკლამას, მივდგომოდით ამ 

კუთხითაც. ჩვენ შევეცადეთ გამოგვეკვლია დისკურსის, როგორც ენობრივ-

კულტურული ფენომენის, არავერბალური განზომილება: 

ა) სახვითი ელემენტები; 

ბ) ლოგო, როგორც ცნობილი სასაქონლო ნიშნისა და ბრენდის სახვითი კომუნიკაციის 

ერთ-ერთი გამოხატულება; 

გ) გემოსა და ყნოსვის სენსორული გამოცდილების კავშირი ენის ფიგურალურ 

გამოყენებასთან; 

დ) ჟღერადობის ელემენტები; 

ე) ჟესტიკულაციური ელემენტები. 

3.  გადავწყვიტეთ რა დისკურსის პრაგმატიკისა და სემანტიკის ასპექტების კვლევა, 

ბუნებრივია, გაჩნდა ინტერესი კონცეპტუალური მეტაფორის, არა როგორც ენის, 

არამედ როგორც ფიქრისა და ნააზრევის ფენომენისა და პროდუქტის მიმართ. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ აქამდე მას შეისწავლიდნენ, მხოლოდ როგორც ვერბალურად 



გამოხატულ სტილისტიკურ საშუალებას. მეორე ფაქტორი, რომელიც მისი შესწავლის 

არეალს ზღუდავდა,  იყო ის, რომ უფრო განიხილებოდა მასში ღრმად ჩანერგილი 

(ნაგულისხმევი- embedded) მეტაფორების შინაარსობრივი მხარე, ვიდრე 

კონცეპტუალური მეტაფორის პარადიგმის კრეატიულობა; 

4. ცხადია, რომ რაიმე სისტემის კვლევა უფრო ნაყოფიერი და ეფექტური ხდება 

ანალოგიური სისტემის შედარებითა და შეპირისპირებით სხვა ენებთან, ამიტომაც 

გადავწყვიტეთ რეკლამის დისკურსის კოგნიტური ლინგვისტიკისა და სემიოტიკის 

ელემენტები შეგვესწავლა ქართული, რუსული და ინგლისურენოვანი რეკლამების 

მასალაზე. აქვე დავძენთ, რომ მართალია, ენები ზოგადი, უნივერსალური მოდელის 

კონკრეტულ გამოვლინებას წარმოადგენენ, ისინი მაინც განსხვავდებიან 

ერთმანეთისაგან, რამეთუ თითოეული მათგანი მისი შემოქმედი ერის სოციო-

კულტურული ყოფის ამსახველია.  

 კონცეპტუალური მეტაფორის პრაგმატიკისა და სემანტიკის ჭრილში 

განხილვამ გააჩინა ინტერესი ამ კუთხით ნაკლებად შესწავლილი მეტონიმური, 

ანდაზური და იდიომატური მულტიმოდალური გამოხატულებების მიმართ. 

კერძოდ, ჩვენ გვსურს, შევისწავლოთ, თუ რა როლს თამაშობს რეკლამის დისკურსში 

მეტაფორული ფრაზეოლოგიზმების სხვადასხვა სახე (მეტაფორა, მეტონიმია, იდიომი 

და სხვა). ვიკვლევთ მათი ფუნქციონირების სპეციფიკას სხვადასხვა მოდალობაში და  

წარმოვადგენთ მათს კლასიფიკაციას მოდალობების მიხედვით; სემანტიკურ-

პრაგმატიკულ ანალიზზე დაყრდნობით შევისწავლით, როდისაა წარმატებული თუ 

წარუმატებელი, ეფექტური თუ არაეფექტური რეკლამა.   

ნაშრომის სიახლე: ზემოაღწერილი საკითხების სიღრმისეულმა და 

კომპლექსურმა შესწავლამ განაპირობა სწორედ ის, რომ შევძელით წარმოგვედგინა 

სრულიად ახალი, აქამდე შეუსწავლელი ემპირიული მასალა; ჩაგვეტარებინა მისი 

სემანტიკურ-პრაგმატიკული ანალიზი. ნაშრომის სიახლედ შეიძლება ჩაითვალოს ის 

სისტემური კვლევა, დასკვნები, რეკომენდაციები და ცხრილები, რაც ხელს შეუწყობს 

ეფექტური რეკლამის ჩამოყალიბებას შემდგომშიც.   

ნაშრომის თეორიული ღირებულება შემდეგია:    

*  დიდძალი სამეცნიერო ლიტერატურის გადამუშავების, ანალიზისა და სინთეზის  

საფუძველზე ჩვენ ერთმანეთისაგან გამოვყავით დისკურსის პრაგმატიკის 



ვერბალური და არავერბალური განზომილებანი და განვსაზღვრეთ მათი როლი 

რეკლამის დისკურსის პროცესში.  

* ჩვენ მიერ ჩატარებული კვლევის დროს ინგლისურ, რუსულსა და ქართულ 

რეკლამებზე დაკვირვებამ ცხადყო, რომ თუკი დისკურსში შეიმჩნევა ვერბალური და 

არავერბალური განზომილებების როლის ვარირება, ეს გამოწვეულია ერის 

კულტურის სპეციფიკითა და სოციოკულტურული ღირებულებებით.   

*აღნიშნული კვლევა, შესაბამისად, მოიზიდავს და თავს მოუყრის აქამდე არსებულ 

ტრადიციულ თუ თანამედროვე კვლევებსა და მიდგომებს, რაც საშუალებას 

მოგვცემს, მნიშვნელოვნად გავზარდოთ ნაშრომის პრაქტიკული ღირებულება. 

ნაშრომის პრაქტიკული ღირებულება შეგვიძლია დავასაბუთოთ შემდეგი 

გარემოებებით: 

• ინგლისური და ქართული რეკლამების შეპირისპირებითმა კვლევამ 

გამოავლინა გარე სამყაროზე, მრავალრიცხოვან ცხოვრებისეულ მოვლენებზე 

შეხედულებების, რეალიების ასახვის ზოგადკაცობრიული, ასევე 

დასახელებული ენებისა და კულტურების თავისებურებანი;   

• შესწავლილია, გადამუშავებულია და გაანალიზებულია დიდძალი 

სამეცნიერო ლიტერატურა; 

• შესაძლებელია ნაშრომის გამოყენება რეკლამის დისკურსის სწავლების დროს;  

• გაანალიზებული 162  სხვადასხვა სახის რეკლამის გამოყენება შესაძლებელია  

ჯგუფში მუშაობის დროს შესაბამის საგნებში; 

• წარმოდგენილი ნაშრომი გამოადგება იმ მეცნიერთაც, რომლებიც 

დაინტერესებული არიან რეკლამის დისკურსის მულტიმოდალური 

ასპექტების შესწავლით სემიოტიკისა და პრაგმატიკის ფარგლებში;  

• მოცემული ნაშრომის გამოყენება შეიძლება ზოგადი ენათმეცნიერების, 

შეპირისპირებითი კოგნიტური ლინგვისტიკის და სემანტიკის თეორიულ 

კურსებსა და სემინარებზე;   

• ჩატარებული კვლევა დაეხმარება რეკლამის შემქმნელებს, გაითვალისწინონ 

მიღებული დასკვნები რეკლამის შექმნისას, რითაც გააუმჯობესებენ 

სარეკლამო პროდუქციის ენობრივსა და სახვით მხარეებს. 



კვლევის ზოგადი მეთოდოლოგია გამომდინარეობს ჩვენ მიერ დასახული 

მიზნიდან. კვლევისას გამოყენებულია დოკუმენტების ანალიზის დესკრიფციული, 

დაკვირვებისა და ანალიტიკური მეთოდები. წერილობითი წყაროების გარდა, 

გამოყენებულია იკონოგრაფიული, ვიზუალურად, ფონეტიკურად აღქმადი 

დოკუმენტები, სადაც ყურადღება გამახვილებულია ვიზუალურ, სივრცობრივსა და 

ჟღერადობის ელემენტებზე. სხვადასხვა ტიპის რეკლამის შესწავლისათვის 

გამოვიყენეთ შედარება-შეპირისპირებითი ანალიზისა და სინთეზის, ასევე 

დესკრიფციული მეთოდები, რომლებიც საშუალებას იძლევა, გამოვლინდეს 

რეკლამის სტრუქტურულ-სემანტიკური თავისებურებანი არამონათესავე ენებში 

(ინგლისური, რუსული და ქართული). კვლევა ეფუძნება ინგლისური, ამერიკული, 

რუსული და ქართული რეკლამებისა და ბრენდების შეპირისპირებას, რადგან ეს 

მეთოდი თვალსაჩინოდ წარმოადგენს რეკლამის დისკურსის მსგავსებასა და 

განსხვავებას გარე სამყაროს ასახვის, ხედვის თვალსაზრისით. კვლევის ეს მეთოდი 

იძლევა, აგრეთვე, საკვლევ ენებში სპეციფიკური და უნივერსალური შტრიხების 

დანახვის საშუალებას.  

ნაშრომის სტრუქტურა განსაზღვრა დასახულმა მიზნებმა და ამოცანებმა. შრომა 

შედგება შესავლის, ოთხი თავის, დასკვნების, ბიბლიოგრაფიისა და დანართებისგან. 

სადისერტაციო ნაშრომი კომპიუტერულად ნაბეჭდი 166 გვერდია. 

შესავალ ნაწილში დასაბუთებულია საკვლევი პრობლემის აქტუალურობა, 

განსაზღვრულია კვლევის მიზანი; მოცემულია ნაშრომის მეცნიერული სიახლე და 

მისი თეორიული თუ პრაქტიკული მნიშვნელობა.     

                                             ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 

თავი I:  რეკლამის დისკურსის მულტიმოდალური გამოხატულების   

               ზოგადი სემიოტიკური და კოგნიტური მიდგომები 

  ნაშრომის პირველი თავი   ოთხი ქვეთავისგან შედგება. პირველ ქვეთავში 

სახელწოდებით „რეკლამის დისკურსის კომუნიკაციურ-ტექნოლოგიური  

ცვლილებები“ ნათქვამია, რომ რეკლამა კომუნიკაციის ფორმაა, რომელიც 

განსაზღვრულია მაყურებელთა, მკითხველთა, თუ მსმენელთა დასარწმუნებლად, 

რათა შეიძინოს რომელიმე ბრენდის (ფირმის) ნაწარმი, ან ისარგებლოს ამა თუ იმ 

სერვისით. რეკლამა ინფორმაციული კულტურის განუყოფელი ნაწილია: ამდენად, 

ამ თავში შევეცადეთ მოკლედ აღგვეწერა ის ფონი, რომელიც მულტიმოდალური 



ტექნოლოგიების  განვითარებამ, მასკომუნიკაციის1 საზღვრების გაფართოებამ, 

კონვერგენციულმა2 პროცესებმა შექმნა.  

 ახალი ვიზუალური ტექნიკის დანერგვასთან ერთად, მულტიმოდალური 

ხერხებისა და სიმბოლოების გამოყენებამ უმაღლეს მწვერვალს მიაღწია. ის შეიცავს 

ლინგვისტურ, ექსტრა-ლინგვისტურ და პარალინგვისტურ ელემენტებს. 

შესაბამისად,  რეკლამის დისკურსში მოიპოვება სხვადასხვა გამოხატულების 

ელემენტები, კერძოდ, მულტიმოდალური გამოხატულებები, რაც საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების განვითარების დამსახურებაა. 

პირველი თავის მეორე ქვეთავში „რეკლამა  და მულტიმოდალობა“ ტერმინი 

„მოდალობა“ განისაზღვრება, როგორც ნიშანთა სისტემა, რომლის ინტერპრეტაცია 

ეყრდნობა სპეციფიკური აღქმის პროცესებს. „მულტიმოდალურ“ გამოხატულებაში 

იოლად ამოიცნობა სხვადასხვა გამოხატულების ხერხები. ამგვარი აქცეპტაცია 

უკავშირდება მოდალობის ხუთ შეგრძნებას. ესენია: სახვითი ან ვიზუალური 

გადმოცემის ხერხი;  სმენითი ან აკუსტიკური; ყნოსვითი შეგრძნება; გემოს შეგრძნება; 

შეხება, გრძნობა. არსებობს მოდალობის სხვადასხვა ნიშნებიც. მაგ.: გრაფიკული ანუ 

სახვითი ნიშნები; წერითი ნიშნები; სამეტყველო ნიშნები; ჟესტიკულაცია; 

ჟღერადობა; მუსიკა; ყნოსვა; დაგემოვნება; შეხება. სარეკლამო დისკურსის 

ფორმირებაში ძირითადად ხუთი სახის მოდალობაა ჩართული: ვიზუალური, 

წერითი, მეტყველება, არავერბალური ჟღერადობა და მუსიკა (Forceville, 2006). 

იქიდან გამომდინარე, რომ ტელევიზია ხუთივე მოდალობას ერთდროულად იყენებს, 

ის მიჩნეულია რეკლამის დისკურსის მაღალგანვითარებულ მულტიმოდალურ 

მედიუმად. 

პირველი თავის მესამე ქვეთავში „ზოგადი სემიოტიკური მიდგომა“ 

ვსაუბრობთ რეკლამაში არსებულ ნიშნებზე, რაც სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა 

ავტორთან განსხვავებულად განისაზღვრებოდა. ნიშნის საინტერესო ინტერპრეტაცია 

წარმოადგინა როლან ბარტმა, რომლის მიხედვითაც, ნებისმიერი ნიშანი გულისხმობს 

სამი ტიპის დამოკიდებულებას. უპირველესად, ესაა შინაგანი დამოკიდებულება, 

რომელიც აკავშირებს ,,აღმნიშვნელსა“ და „აღსანიშნს“ და ორი გარეგანი 

დამოკიდებულება: პირველი ვირტუალურია, იგი მიაკუთვნებს ნიშანს სხვა ნიშანთა 

                                                           
1 მასკომუნიკაცია–კომუნკიკაციის საშუალებების ფორმა:ტელევიზია, რადიო, გაზეთი და ა.შ. 
2კონვერგენცია–ინტეგრაცია; თვისებათა დამთხვევა ერთამნეთისაგან დამოუკიდებელ მოვლენებში. 



განსაზღვრულ სისტემას, მეორე დამოკიდებულება აქტუალურია, ის აერთიანებს 

ნიშანს გამონათქვამის სხვა ნიშნებთან. ფ. სოსიური განიხილავდა ნიშანს, როგორც 

ბილატერალურს3, როგორც ,,აღმნიშვნელისა“ და „აღსანიშნის“ ერთობას, რომელსაც 

არა აქვს თავისთავად მნიშვნელობა და მხოლოდ სისტემის სხვა ელემენტებით 

განისაზღვრება. შესაძლებელია ითქვას, რომ „აღნიშნულის“ აღქმის შემდეგ რეკლამის 

მიზანი მიღწეულია. დასადგენია რა არის მეორადი შეტყობინების „აღმნიშვნელი“, 

რომლის „აღნიშნულიც“ არის საქონლის უმაღლესი ხარისხი. ეს არის სტილის 

თვისობრივი თავისებურებები: სტილისტიკური ფიგურები, მეტაფორები, ფრაზის 

აგების და სიტყვების შეერთების თავისებურებები. იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი 

ჩართული არიან პირდაპირ ფრაზაში, რომელიც უკვე გამოვყავით მთლიანი 

შეტყობინებიდან, გამოდის, რომ მეორადი შეტყობინების „აღმნიშვნელს“ მთლიანად 

წარმოქმნის პირველადი შეტყობინება. 

პირველი თავის მეოთხე ქვეთავში „მეტაფორა, როგორც კონცეპტუალური 

პარადიგმის კრეატიულობის საწყისი“ ვსაუბრობთ მეტაფორაზე, როგორც  

კონცეპტუალურ  ფენომენზე, რომელიც კანონზომიერად არ ყალიბდება ენაში, არამედ 

არის სიტუაციისთვის დამახასიათებელი სიტყვათა არაკანონზომიერი გამოყენება, 

რომელსაც აქვს დარწმუნებისა და შეცდომაში შეყვანის უნარი.  მეტაფორისეული 

ხედვა დაკავშირებულია  მნიშვნელობის, სიმართლის, ობიექტური რეალობისადმი 

მიდგომასთან. აქ აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ სემიოტიკის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი მეტაფორა, რომელიც სხვა ნიშანთა სისტემებს აღწერს, როგორც 

ენას.... რადგან ნებისმიერი ნიშანთა სისტემის მიმართ მეტაფორულად ჩვენ ვიყენებთ 

ენის მეტაფორას, მაგალითად: ცხოველების ენა, ჟესტების ენა და ა.შ. ეს სისტემები 

ფუნქციონირებს ენის სისტემის შესაბამისად, ენა პირველადი მამოდელირებელი 

სისტემაა და მისი ანალოგიით იგება ახალი მოდელი სხვა სისტემაზე (ბარბაქაძე, 

2015). კოგნიტური ლინგვისტიკა უარყოფს ზღვარს სიტყვის მნიშვნელობასა და 

ენციკლოპედიურ მნიშვნელობას შორის. იქიდან გამომდინარე, რომ  მეტაფორული 

პროექტირება არის ნაწილობრივი, არსებობს კონცეპტუალური დისტანცია (მანძილი) 

საწყისსა და მიზნის კონცეპტუალურ სტრუქტურებს შორის, ამით იკვეთება მათი 

არაიდენტურობა, თუმცა მეტაფორული ენა ნამდვილად არეკლავს მიზნის კონცეპტს 

                                                           
3 ბილატერალური-ორმხრივი 



იმავე ხარისხით, როგორც ლიტერატურული ენა იმსგავსებს მასთან დაკავშირებულ 

კოგნიტურ სტრუქტურებს. 

თავი II: რეკლამის დისკურსის მეტაფორული ფრაზეოლოგიზმების 

ფუნქციონირების თავისებურებანი 

ნაშრომის მეორე თავი  სამი ქვეთავისგან შედგება. მეორე თავის პირველ 

ქვეთავში სახელწოდებით „ონტოლოგიური, ორიენტაციული, სტრუქტურული 

მეტაფორები და გაპიროვნების პროცესი“ განხილულია, სხვადასხვა სახის 

მეტაფორული გამოხატულებები, რომლებსაც ვხვდებით დღევანდელ სარეკლამო 

სივრცეში. ორიენტაციული მეტაფორის შემთხვევაში ერთი ცნების სტრუქტურა არ 

წესრიგდება მეორის ტერმინებით, მაგრამ ცნებების მთელი სისტემა ორგანიზდება 

რომელიღაც სხვა სისტემის მაგალითზე. ამ სქემაში ცნებების უმეტესობა 

დაკავშირებულია  სივრცობრივ ორიენტაციასთან. მაგ: „ზემო– ქვემო“, ,,შიგნით – 

გარეთ“, „წინა მხარე–უკანა მხარე“, „ღრმა–მეჩხერი“, „ცენტრალური– პერიფერიული“.  

             ბრიტანული რეკლამების მაგალითებიდან ყველაზე მეტად 

გამორჩეულია 2008 წლის BarclayCard-ის კომერციული სარეკლამო 

რგოლი სათაურით „Water slide“- „წყლის სასრიალო“, სადაც 

ვპოულობთ ორიენტაციულ მეტაფორულ გამოხატულებას: more is 

up, good is up/ყველაფერი კარგი სიმაღლეზე დგას. მამაკაცის 

ვიზუალურად გამოხატული  კმაყოფილების გრძნობა მტკიცდება სიმღერის 

ვერბალური დანართით: „This is the reason why I’m feeling so high”- ,,ეს არის ჩემი 

ამაღლებული ხასიათის მიზეზი.“ ამაღლებულობის მიზეზი ამ შემთხვევაში  

BarclayCard-ის პლასტიკური ბარათია, რომლის გამოყენება ისეთივე კომფორტული 

და მოსახერხებელია, როგორიც წყლის სასრიალოზე ზემოდან ქვევით დაშვება.     

ამგვარ ორიენტაციულ მეტაფორულ გამოხატულებაზე არის 

აგებული ზედაზენის კომპანიის უალკოჰოლო სასმელის, ცივი ჩაის– 

„ბაიჰოს“ ორი სარეკლამო რგოლი. დაღლილი და მოწყენილი 

ხალხისთვის (ამ შემთხვევაში ფეხბურთელები და ოფისის 

თანამშრომლები) ბაიჰოს ცივი ჩაი ერთადერთი გზაა გამოფხიზლებისა და 

ბედნიერებისაკენ, რასაც რეკლამის ვერბალური ნაწილი ამტკიცებს: „ბაიჰო არის 

შველა,“ გახსენი, დაისხი, ხალისი დაიწყე“.  ბედნიერებისა და ხალისის შეგრძნებას აქ 

მუსიკალური ფონიც ქმნის.          



   რუსული რეკლამების მაგალითებიდან აღსანიშნავია რუსული სამშენებლო 

კომპანიის „ბაშნი ტოკოის“ ბილბორდის რეკლამა, სლოგანით “Наш класс ВЫШЕ“-

„ჩვენი კლასი განლაგებულია „ზემოთ“), სადაც გამოხატულია ორიენტაციული 

მეტაფორული სახვითი გამოხატულება ,,ზემოთ – ქვემოთ,“ რაც მტკიცდება მაღალი 

შენობების სახვითი გამოხატულებით. ამგვარი მეტაფორები კონცეპტების 

სივრცობრივ განლაგებას ქმნიან. როგორც კვლევებიდან ჩანს, ბედნიერებისა და 

სიხარულის გამომხატველი კონცეპტები ყოველთვის განლაგებულია ზევით, ხოლო 

დარდის კონცეპტი კი მოთავსებულია ქვემოთ.     

 ონტოლოგიურ მეტაფორებს ვიყენებთ მოვლენების, მოქმედებების, 

საქმიანობის, მდგომარეობის გასააზრებლად. მოვლენები და მოქმედებები 

მეტაფორულად მოიაზრება, როგორც ობიექტები; საქმიანობა – (საქმიანობის სახეები) 

როგორც ნივთიერება; მდგომარეობა– როგორც სათავსო (Lakoff.G & Johnson.M, 1980). 

ონტოლოგიურ მეტაფორულ გამოხატულებას მიეკუთვნება მაკდონალდსის 2005 

წლის სარეკლამო სლოგანი:„Feed your inner child“ – „დაიკმაყოფილე ბავშვობის 

სურვილი“ (სადაც,  ადამიანის სხეული წარმოადგენს სათავს, რაშიც მოთავსებულია 

ბავშვობა). ონტოლოგიური მეტაფორული გამოხატულება „Feed your inner child“ არის 

ფრაზეოლოგიური ერთეულის – „release your innner child’ ის ნაწილი, რომელშიც 

იგულისხმება „ბავშვობაში დაბრუნება“.  

ქართულ სივრცეში ონტოლოგიურ მეტაფორულ გამოხატულებას ვპოულობთ 

Woman’s Information centre-ს (ქალთა უფლებათა დაცვის) პროექტის ფარგლებში  

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ სოციალურ რეკლამაში „დუმილი 

თანამონაწილეობაა“, სადაც „დუმილი“ მეტაფორულად გამოიხატება, როგორც 

ობიექტი, ხოლო „თანამონაწილეობა“– როგორც მდგომარეობა.  

 მეტაფორული გამოხატულებისთვის ჩვეულია ფიზიკურსა და ემოციურ 

გამოცდილებებზე დაყრდნობით განახორციელოს დროის შეგრძნების, სივრცის, 

ემოციისა და მორალის კატეგორიზაციები, რაც კარგად გამოიხატება ერთ-ერთი  

სამშენებლო კომპანიის „Леонтьевский мыс“ რუსულენოვანი რეკლამის სლოგანში: 

„Своя набережная. 600 метров спокойствия“ (საკუთარი სანაპირო. სიმშვიდის 600 

მეტრი). სიმშვიდე მეტაფორულად აღიქმება, როგორც პარამეტრების მქონე არსება, 

რაც ადრესატს საშუალებას აძლევს, დაიჯეროს მისი უსაზღვრო შესაძლებლობები; ეს 



თავისთავად განმტკიცებულია ახალაშენებული სახლის განლაგებით სანაპიროსთან 

ახლოს. 

 სტრუქტურულ მეტაფორაში ერთი ცნება სტრუქტურულად მეტაფორულად 

წესრიგდება მეორის ტერმინებით (მაგ. ,,დრო ფულია“). ქართულ ბაზარზე შემოვიდა 

ხალიკ ბანკის სარეკლამო რგოლი, სლოგანით: „დრო ფულია“. ჩვენ დროს ვეპყრობით, 

როგორც ძალიან ძვირფასს, თითქმის როგორც ფულს და შესაბამისი სახით 

გავიაზრებთ მას. ამასთანავე, დრო გვესმის და მას განვიცდით, როგორც რაღაც ისეთს, 

რაც შეიძლება დაიხარჯოს, გაიფლანგოს, გაითვალოს, ჩაიდოს რამეში გონივრულად 

ან არაგონივრულად. ამ შემთხვევაში სარეკლამო პროდუქტი წარმოადგენს მაჯის 

საათს (რაც ვიზუალურად არის გამოსახული), რომელიც გამოიყენება სხვადასხვა 

საბანკო მომსახურებისთვის.   

     ბრიტანული რეკლამებიდან განვიხილოთ 2003 წლის ფორდ-მონდეოს ფირმის 

ავტომობილის სარეკლამო რგოლი სლოგანით:“ New –look of  Ford-Mondeo is one of 

the safest place to be.“-„ახალი ფორდ-მოდეო ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო 

ადგილია“, სადაც ვპოულობთ მეტაფორულ გამოხატულებას Safety is Ford-

Mondeo/უსაფრთხოება არის ფორდ-მონდეო. რუსულ სივრცეში სტრუქტურულ 

მეტაფორულ გამოხატულებას ვპოულობთ კითხვის პროპაგანდის სოციალურ 

რეკლამაში, სლოგანით:“Не сдавайся! На 500-ой странице откроется второе дыхание”-

“ნუ დაყრი ფარხმალს! მე-500 გვერდზე გაგეხსნება მეორე სუნთქვა“. ამ შემთხვევაში 

„კითხვით დაკავებას“ გააჩნია ორი სტრუქტურული მეტაფორული გამოხატულება: 

(1) მეორე სუნთქვის გახსნა, (2) კითხვისა და სპორტული აქტივობის ერთმანეთთან 

შეპირისპირება. ნაგულისხმები მნიშვნელობის აღდგენით: ,,ნუ დაყრი ფარ-ხმალს და 

წიგნი წაიკითხე ბოლომდე“ ჩვენ აღმოვაჩენთ კითხვის პროპაგანდას სპორტის 

ტერმინებით.     

 გაპიროვნება ჩვეული მოვლენაა რეკლამის დისკურსში. ის 

გულისხმობს ადამიანისთვის დამახასიათებელი თვისებებისა თუ 

ჩვევების  გადაცემას სულიერსა და უსულო საგნებზე. ქართულ 

სივრცეში ვისაუბროთ ქართული ბრენდის– „ბარამბოს“ 

პროდუქტზე,  სადაც ქართული ზღაპრული სიუჟეტის ნაცვლად წარმოდგენილია 

ლუის კეროლის ზღაპარი „ალისა საოცრებათა ქვეყანაში“.  მექუდე, მხიარულ 



ფერებში გამოხატული, სხვადასხვა ფერის „კანფეტის“ კონოტაციას ქმნის, ხოლო 

წითელი დედოფალი, ყავისფერ ფერებში გამოხატული, შოკოლადთან ასოცირდება.  

მეორე თავის მეორე ქვეთავში სახელწოდებით „მეტაფტონიმური 

კონცეპტუალური პროცესი რეკლამის დისკურსში“ მეტაფორა და მეტონიმია 

განხილულია, როგორც კოგნიტური პროცესის ორი დამოუკიდებელი პოლუსი. 

მეტაფორების უმრავლესობა მეტონიმურად მოტივირებულია, სადაც ერთი სახის 

მეტონიმური მოტივაცია აიძულებს „მიზნის“ კოგნიტურ სტრუქტურას, გააკეთოს 

არჩევანი „საწყისის“ კოგნიტურ სტრუქტურაში. ამგვარად, ძალიან რთულია იმის 

დადგენა, სად მიმდინარეობს მეტაფორული პროცესი, ერთ სფეროში თუ 

ერთდროულად ორში. საბოლოოდ ლინგვისტებმა  მეტაფორა და მეტონიმია ერთ 

კონტინუუმად აღიარეს და არა სრულიად დამოუკიდებელ ფენომენებად (Radden, 

2002:413; Panther and Radden, 1999; Barcelona, 2000; Forceville,2008:298). 

 ინგლისურენოვანი რეკლამებიდან განვიხილოთ 2018 წლის Audi 55 Sportback 

მანქანის სატელევიზიო რეკლამა მეტონიმური გამოხატულებით – ,,ცხენის გული 

Audi 55 მანქანის ძრავაა“. ორი ან მეტი კადრის თანმიმდევრული მონაცვლეობით 

კინემატოგრაფიას ძალუძს ორი განსხვავებული ფენომენის შედარება და საერთო 

თვესებების გამოვლენა. ურთიერთგადამკვეთი კადრები აძლიერებს საწყისის 

კოგნიტური სტრუქტურის ჩართულობას: ცხენის სისწრაფე–მანქანის სიჩქარე, ცხენის 

ფეხები–მანქანის საბურავები, ცხენის გული –მანქანის ძრავა და ა. შ. მეტაფტონიმური 

პროექტირების შედეგად იქმნება გამოხატულება ,,მანქანა ცხენია“, სადაც 

მეტონიმურად გამოხატული ვიზუალური კოგნიტური სტრუქტურა მტკიცდება 

კონცეპტუალური თვისებების ვერბალური  გამოხატულებით.    

ავიღოთ 2008 წლის „ჰოვისის“ (პურის საცხობის)  ბრიტანული კომპანიის 

რეკლამა, სლოგანით:“Go on Lad”/”გზა გააგრძელე ლედ“. სადაც სარეკლამო სიუჟეტი 

ვითარდება პატარა ბიჭის სოფლის პურის მაღაზიიდან სირბილით თანამედროვე 

სახლამდე. ზოგიერთმა მეცნიერმა აღნიშნა კომპლექსური ტიპის მეტაფორები 

(Grady,1997, 2005; Kovecses, 2002, 2005; Lakoff & Jhonson,1999, 2003), სადაც 

მეტაფორულ გამოხატულებას თან დაერთვის კულტურული ღირებულებები. 

მაგალითად, მეტაფორული გამოხატულება: “A purposeful life is a 

journey”/“მიზანდასახული ცხოვრება მოგზაურობაა“, სადაც თავს იყრის არაერთი 

მეტაფორული გამოხატულება People should have purposes in life/ადამიანს უნდა 



ჰქონდეს მიზანი ცხოვრებაში; Poeple should act so as to achieve their purposes/ადამიანი 

ისე უნდა მოიქცეს, რომ მიზანს მიაღწიოს; Purposes are destinations/მიზნები 

დანიშნულებებია. ამ შემთხვევაში მეტონიმური კავშირი იკვეთება მაშინ, როდესაც 

კოგნიტური სტრუქტურა „მოგზაურობა“ პროექტირებულია „ცხოვრების“ კოგნიტურ 

სტრუქტურაში, სადაც ის აღნიშნავს „მთლიანის ნაწილს/ part of the whole”. ამ 

შემთხვევაში კიდევ სხვა კოგნიტურ მეტაფორულ გამოხატულებასთან გვაქვს საქმე, 

მაგალითად, „Activities in life is performance on stage”, რაც კარგად არის გამოსახული 

შემდეგი სქემით:  

   ეპიზოდი მოქმდება  გარემო პერიოდი 

სცენა 1 პურის ყიდვა ძველი პურის მაღაზია               1870 

სცენა 2 ქუჩის გადარბენა  ცხენის ეტლი ქუჩაში 1890 

სცენა 3 ჭიშკრის გაღება ტიტანიკის გემი  1912 

სცენა 4  ქუჩა  გაფიცვა, ქალთა უფლებების დაცვა 1928 

სცენა 5 ქუჩის გადაკვეთა ჯარისკაცთა მარში,ომის დასაწყისი 1939 

სცენა 6 კედლი დანგრეული ქალაქი 1941 

სცენა 7 კედლის გადაღმა 

გაწყობილი მაგიდა 

ომის შემდგომი პერიოდი 1945 

სცენა 8 ქუჩის გადაკვეთა ჰიპები  1970 

სცენა 9 ქუჩის გადაკვეთა მუშათა გაფიცვა 1990 

სცენა 10 სახლში მისვლა  დედის ხმა 2008 

წელი 

 

მეორე თავის მესამე ქვეთავში სახელწოდებით „ფრაზეოლოგიზმები რეკლამის 

დისკურსში“  განვიხილავთ ფრაზეოლოგიზმებს და მათში ვგულისხმობთ 

კონცეპტუალურ მეტაფორას, ფრაზეოლოგიურ ერთეულებს,  ხატოვანი სიტყვა-

თქმას, იდიომს და ანდაზას, იქიდან გამომდინარე, რომ მათი საზიარო ნიშანია 

მეტაფორულობა. (ცეცხლაძე,2018) 

         ფრაზეოლოგიური ერთეულების პოვნა შესაძლებელია არა 

ერთ უცხოურ რეკლამაში. განვიხილოთ ბრიტანული Unilever-

ისა და ამერიკული PepsiCo-ს კომპანიების პროდუქტის „Lipton 



Cold Tea”(ლიპტონის ცივი ჩაის) სახვითი რეკლამა, ვერბალური გამოხატულებით 

“Lipton Green Tea helps you keep your balance”-(ლიპტონის მწვანე ჩაი დაგეხმარებათ 

ბალანსის შენარჩუნებაში) და მეტაფორული გამოხატულებით ,,ბალანსი არის ჩაი 

ლიპტონი“. მოცემულ რეკლამაში სახვითი გამოხატულების ბალანსის შენარჩუნება 

კოგნიტური თვალსაზრისით გადადის ადამინის თვისებების ბალანსზე, რაშიც 

იგულისხმება ნერვების დაწყნარება, დამშვიდება, დასვენება და გამოჯანსაღება. 

მიზნისა და საწყისის კოგნიტური სტრუქტურების მეტაფორული პროექტირების 

შედეგად ვიღებთ „მწვანე ჩაის დამამშვიდებელი თვისებებით“.                 

 ფრაზეოლოგიური ერთეულით გამოხატულ სლოგანს იყენებს 

ამერიკული ვისკის კომპანია Jack Daniel's  თავის სახვითი 

გამოხატულების რეკლამაში, სლოგანით “Draws a crowd” 

(მიიზიდავს ბრბოს) და მეტაფორული გამოხატულებით ,,ვისკი 

არის სკა“. რეკლამის სახვითი გამოხატულება მართლაც 

გამოსახავს ვისკის ბოთლის ყელისკენ მიმართულ ადამიანთა ბრბოს, თუმცა 

ადამიანები ფუტკრების მსგავსად არიან გამოსახული, რომლებიც თითქოს და 

თაფლის სკისკენ მიემართებიან. მოცემულ რეკლამაშიც ფრაზეოლოგიური 

ერთეული“draw a crowd” მტკიცდება სახვითი გამოხატულებით, თუმცა ბრბოს 

მინიატურული გამოსახულება და ვერბალურად გამოხატული „honey”-(თაფლი) 

ვისკის ბოთლზე, მეტაფორული პროექტირების შედეგად განსხვავებულ კონოტაციას 

გვაძლევს“. როგორც ფუტკარი ქმნის თავის პროდუქტს და დამოკიდებულია მასზე, 

ასევე იზიდავს და იმორჩილებს ადამიანთა ბრბოს ეს ტკბილი ალკოჰოლური 

სასმელი“.  

  განვიხილოთ MAX shoes-ის ფირმის ფეხსაცმლის სახვითი 

გამოხატულების რეკლამა სლოგანით– “You are what you wear.” (შენ ხარ 

ის, რაც გაცვია). ინგლისურ ენაში არსებობს ფრაზა „You are what you 

eat4”(შენ ხარ ის, რასაც მიირთმევ), ქართულში კი არსებობს ხატოვანი 

გამოთქმა „მითხარი, ვინ არის შენი მეგობარი და გეტყვი, ვინ ხარ შენ“. 

ამ გამოთქმების ყურადღების ცენტრში ექცევა ადამიანის კვებისა და მეგობრების 

არჩევის კონოტაციები, მაგრამ, იქიდან გამომდინარე, რომ რეკლამა ეხება ფეხსაცმელს 

                                                           
4 Farlex Dictionary of Idioms. © 2015 Farlex, Inc  



და არა საკვებს, სიტყვა “eat“ (კვება) რეკლამის შემქმნელებმა შეანაცვლეს „ჩაცმის“ 

კონოტაციით. ამგვარმა გამოხატულებამ გაამართლა, იქიდან გამომდინარე, რომ 

კარგად და მდიდრულად ჩაცმული ადამიანი ელიტური საზოგადოების სასურველი 

წარმომადგენელია, რასაც ამტკიცებს  ინგლისურ ენაში არაერთი არსებული ხატოვანი 

გამოთქმა და ანდაზა, მაგალითად: “Clothes count for first impressions only” 

(ტანსაცმლით მხოლოდ პირველი შთაბეჭდილება იქმნება), “looks (appearances)  matter 

only upon first meeting” (,,გარეგნობა მხოლოდ პირველ შეხვედრაზე ჭრის“), “ You are 

judged by appearances ar frist but by your mind later” (პირველად ფასდები გარეგნობით, 

ხოლო შემდეგ –ჭკუით) და „People treat you according to your clothes“ (,,ხალხი 

მოგეპყრობა ისე, როგორც გაცვია).  

მომგებიანი სტრატეგია აღმოჩნდა, როდესაც ბრიტანული 

ფირმის Guinness ლუდის კომპანიამ 1990-2000 წლებში სლოგანად 

აირჩია ანდაზა “Good things come to those who wait”, რასაც 

ქართულში შეესაბამება ანდაზა – ,,ვინც მოითმენს, ის მოიგებს“. 

ინგლისურ ენაში ამგვარი ანდაზის მრავალი ნაირსახეობა არსებობს: All things come to 

those who wait; Good things are worth waiting for; To everything there is a season. 

სატელევიზიო რეკლამის კლიპის შინაარსიდან მამაკაცები სხვადასხვა ეპოქასა და 

პერიოდში ხვდებიან. ევოლუციის უკუსვლის პროცესი სრულდება სამი პატარა 

თავკომბალას რეპრეზენტაციით. მეტაფორული პროექტებიდან („ევოლუცია არის 

ლუდი“)  გამომდინარე, მამაკაცები პრიმიტიული განვითარებიდან დღემდე 

ელოდნენ ამგვარი სახის ლუდის დაგემოვნებას. და მაინც, რა შუაშია ლოდინი? 

ლოდინის კონოტაცია შემთხვევით არ იყო შერჩეული. მოცემული ლუდის კათხაში 

ჩასხმა მოითხოვს გარკვეულ დროს (119.5 წამს), რაც მომხმარებლებში გაღიზიანებას 

იწვევს. ამგვარად, სწორად შერჩეული ანდაზა დაეხმარა რეკლამის შემქმნელებს 

მომხმარებლის უკმაყოფილების თავიდან აცილებაში.     

ანდაზას ვხვდებით რუსული რადიოს რეკლამის სახვით გამოხატულებაში, 

სლოგანით: „ Любовь зла-всё будет хорошо“ (სიყვარული (ადამიანი) არ ირჩევს, 

ყველაფერი კარგად იქნება), სადაც „Любовь зла“ არის „Любовь зла, полюбишь и козла“ 

ანდაზის ნაწილი, რაც ნიშნავს: ,,ადამიანი არ ირჩევს, ვინ უნდა შეიყვაროს“. ამ 

შემთხვევაში ანდაზის პირველი ნაწილი გადმოცემულია ვერბალური 

http://growabrain.typepad.com/photos/uncategorized/2008/10/03/noitulove.jpg


გამოხატულებით, ანდაზის მეორე ნაწილი კი განმტკიცებულია სახვითი 

გამოხატულებით, თხის სახით. 

თავი III:  მეტაფორული ფრაზეოლოგიზმების  მულტიმოდალური 

გამოხატულება   სხვადასხვა მოდალობაში 

  ნაშრომის მესამე თავი ხუთი ქვეთავისგან შედგება. მესამე თავის პირველ 

ქვეთავში სახელწოდებით „.მეტაფორული ფრაზეოლოგიზმები სახვით 

მოდალობაში“ განხილულია ჰიბრიდული, კონტექსტური, ინტეგრირებული 

მეტაფორები და სახვითი მსგავსება. ჰიბრიდული მეტაფორის შემთხვევაში 

ვიზუალურად მიზანი და საწყისის კოგნიტური სტრუქტურები გამოხატულია 

გაერთიანებული სახით, რაც ქმნის „შეუძლებელ/წარმოუდგენელ“ მთლიანობას.  

            ჰიბრიდული მეტაფორული  გამოხატულებით არის 

წარმოდგენილი ჯეოსელის სახვითი რეკლამა სლოგანით: 

,,დაივიწყეთ ზედმეტი ხარჯები“, რომელიც გვთავაზობს 

ინტერნეტპაკეტებს როუმინგში ყველაზე დაბალ ფასად. 

მოცემული რეკლამის მიზნის კოგნიტურ სტრუქტურას წარმოადგენს 

რეკლამირებადი პროდუქტი „ინტერნეტპაკეტი“, რომელიც გამოხატულია საწყისის 

კოგნიტური სტრუქტურის სახვითი გამოსახულებით ,,ჩემოდნების“ სახით. საერთო 

კოგნიტური პროექტირებიდან ვიღებთ დაბალი ფასებით ინტერნეტით სარგებლობის 

საშუალებას მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში, რაც მტკიცდება რეკლამის 

ვერბალური გამოხატულებით: ,,წაიღეთ ინტერნეტპაკეტები როუმინგში“.   

წარმოგიდგენთ ბრიტანული კომპანია დანლოპის ფირმის საბურავის სახვით 

რეკლამას სლოგანით: “Direction controlled, security ensured“-“მიმათულების 

კონტროლირება, უსაფრთხოების გარანტია“, სადაც საბურავი 

გამოხატულია  კომპასის ფორმით. აღნიშნულ მაგალითში 

მიზნის კოგნიტური სტრუქტურა წარმოდგენილია 

რეკლამირებად პროდუქტ „საბურავით“, ხოლო საწყისის 

კოგნიტური სტრუქტურით წარმოდგენილ „კომპასს“ მეტაფორული პროექტირების 

შედეგად რეკლამირებად პროდუქტზე გადააქვს „ყველა მიმართულებით მოძრაობის 

შესაძლებლობის“ კონოტაცია.  



   კონტექსტურ მეტაფორაში მეტაფორული მიზნის კოგნიტური სტრუქტურა 

გამოხატულია ვიზუალურად. ეს უბიძგებს მაყურებელს, საწყისის კოგნიტური 

სტრუქტურა ამოიცნოს, რაც თავის მხრივ არ არის გამოხატული. კონტექსტური 

ტიპის მეტაფორულ გამოხატულებას მიეკუთვნება ნატახტარის ლუდის რეკლამა: 

„ნატახტარის ლუდი მანდილოსანია“. მოცემული სარეკლამო რგოლის კადრებად 

დანაწევრების შედეგად ვიღებთ სხვადასხვა სახვით გამოხატულებას: ახალგაზრდა 

ბიჭი და კუნძული, ბიჭი და ბუნგალო, ზღვა, სანაპირო, ქვიშა და ბოლოს გემი. ყოველ 

კადრში გამოსახულია ნატახტარის ლუდის ბოთლი. მოცემული რეკლამის 

მეტაფორული პროექტირება წარმოდგენილია შემდეგი ცხრილით:  

 

 

 

 

 

 

 

 

         მეტაფორული სახვითი მსგავსების შემთხვევაში მიზნისა და 

საწყისის კოგნიტურ სტრუქტურებში გამოხატული საგნები და 

თვისებები გამოსახულია გვერდიგვერდ. მათი ამგვარი 

გამოხატულება აუცილებელია საერთო თვისებების დასადგენად 

(ფერი, განლაგება, პოზა,ზომა, ტექსტურა და ა. შ.)სახვითი 

მსგავსების გამოხატულებას ვიპოვით ბრიტანულ, მინიკუპერის რეკლამაში, სადაც ის 

გამოსახულია ხოჭოების ფონზე. მეტაფორული პროექტირებიდან გამომდინარეობს 

საერთო თვისებები, როგორებიცაა:  ზომა, ფერი და სიმჩატე. რეკლამის ავტორის 

აზრით, მანქანა იმდენად პატარაა, რომ მას შეუძლია მოერგოს ნებისმიერ გარემოს, იმ 

ჯადოსნური გარემოს ჩათვლით, სადაც მანქანები არის  ხოჭოების გვერდით.  

სახვითი-ვერბალური მსგავსებაა გამოხატული  ქართული 

მინერალური წყლის –  „ბორჯომის“ რეკლამაში, სადაც ბორჯომის 

ბოთლი წარმოდგენილია ძველი ნათურის გვერდით. ერთადერთი 

          მიზნის კოგნიტური სტრუქტურა  

                   ლუდი ,,ნატახტარი“ 

    საწყისის კოგნიტური სტრუქტურა 

                           ?  

         დალევისთანავე შეგიყვარდება       ახლად შეუღლებულები/თაფლობის თვე  

       სვამ ნებისმიერ დროს და ადგილას  

 

            ნაპირზე გარუჯვა,ზღვაში ბანაობა  

 დალევის შემდეგ კარგ გუნებაზე ხარ  

 

          დროს მხიარულად ატარებ, ესაუბრები  

 
ნატახტართან, როგორც მანდილოსანთან, დროს განსხვავებულად ატარებ 

ან ის ისევე აუცილებელია, როგორც ქალი მამაკაცისთვის.  
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პროექტირებადი ნიშანი, რომელიც გადმოდის საწყისის კოგნიტური სტრუქტურიდან 

მიზნის კოგნიტურ სტრუქტურაში, არის „სიძველე“, რასაც ვერბალური ნაწილიც 

ამტკიცებს: ,,125- წლიანი ისტორია“. 

ინტეგრირებული მეტაფორის შემთხვევაში მიზნის კოგნიტური სტრუქტურა 

განლაგებულია, მოთავსებულია და გამოხატულია ვიზუალურად კოგნიტური 

სტრუქტურის მსგავსად. ინტეგრირებულ მეტაფორულ გამოხატულებას ვპოულობთ 

KitKat-ის რეკლამაში, სლოგანით: Have a break.Have a KitKat. მიზნის კოგნიტური 

სტრუქტურა წარმოდგენილია რეკლამირებადი  შოკოლადის  ჩხირებით, ხოლო 

საწყისის კოგნიტური სტრუქტურა მათ სპეციფიკურ განლაგებაზე მიგვითითებს, 

საიდანაც იქმნება „პაუზის“ ნიშანი, რომელიც გამოიხატება ყველა ტექნოლოგიურ 

მოწყობილებაზე პაუზის ნიშნით. აღნიშნულ რეკლამაში მიზანშეწონილად 

გამოიყენება თეთრი ფერი იმისათვის, რომ ყურადღების ცენტრში მოხვდეს მხოლოდ 

საწყისის კოგნიტური სტრუქტურის მიერ პროექტირებული თვისებები.  

მესამე თავის მეორე ქვეთავში სახელწოდებით „ლოგოს 

გამოხატულება სახვით მოდალობაში“ განხილულია ლოგო, 

როგორც ცნობილი სასაქონლო ნიშნისა და ბრენდის სახვითი 

კომუნიკაციის ერთ-ერთი გამოხატულება. ყველაზე მომგებიანია  

ბრენდის აღჭურვა ადამიანისთვის ჩვეული თვისებებით  და შემდგომ მისი 

კოგნიტური გამოხატვა მეტაფორით: ბრენდი ცოცხალი ორგანიზმია /Brands are living 

organisms  ან უფრო კონკრეტულად ბრენდი ადამიანია/ brands are people.  ამგვარი  

მეტაფორული შტრიხი გამოიხატება სახვითი და ვერბალური გამოხატულებების 

ურთიერთქმედებით. წარმოგიდგენთ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 

„მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს“ ლოგოს. ლოგოს მიზნის კოგნიტური 

სტრუქტურა გამოხატულია ვერბალური ნაწილით „თქვენი ბიზნესპარტნიორი“,  

ხოლო საწყისის კოგნიტური სტრუქტურა წარმოდგენილია საათის მოძრავი 

მექანიზმის სახვითი გამოხატულებით. მიზნის კოგნიტურ სტრუქტურას ამტკიცებს 

ლარის ვალუტის სახვითი გამოსახულება. მიზნისა და საწყისის კოგნიტური 

სტრუქტურების პროექტირების შედეგად ვიღებთ ბიზნესის პირობების 

გაუმჯობესებას და კერძო სექტორის განვითარებას. ამ შემთხვევაში გვაქვს 

მულტიმოდალური მეტაფორული გამოხატულება: Logo is a watch (Brands are living 

things)/ლოგო საათია (ცოცხალი ორგანიზმია). 



იდენტურ მულტიმოდალურ გამოხატულებას ვპოულობთ 

საქართველოს ეროვნული ფოსტის ლოგოში. ლოგოს მიზნის 

კოგნიტური სტრუქტურა გამოიხატება წერილობითი მოდალობით  

„საქართველოს ფოსტა,“ ხოლო საწყისის კოგნიტურ სტრუქტურას 

წარმოადგენს მფრინავი ჩიტი. ეს საქართველოში გავრცელებული მერცხალია, 

მახარობლისა და სიხარულის მომტანი. გამოყენებულია ლურჯი და ცისფერი 

ფერების გრადაცია, რაც ლოგოს ჰაეროვანს და მარტივად აღსაქმელს ხდის. 

მეტაფორული პროექტირებიდან ვიღებთ სხარტ და დინამიკურ  ლოგოს. 

ლონდონის სიმფონიური ორკესტრის ლოგოს მიზნის 

კოგნიტური სტრუქტურა წარმოდგენილია წერილობითი 

ფორმით LSO (London Symphony Orchestra), აბრევიატურის 

სახით, ხოლო წყაროს სფეროს წარმოადგენს სადირიჟორო 

ჯოხის მოძრაობა. ლოგოს დინამიზმში იგულისხმება სადირიჟორო ჯოხის 

მოძრაობით სიმფონიური ორკესტრის ხელმძღვანელობა. პროექტირების შედეგად 

ვიღებთ მეტაფორულ გამოხატულებას: Logo is a conductor (Brands are people)ლოგო 

დირიჟორია (ცოცხალი ორგანიზმია). 

მესამე თავის მესამე ქვეთავში სახელწოდებით „მეტაფორული 

ფრაზეოლოგიზმები ყნოსვისა და გემოს მოდალობაში“  განხილულია ღვინის 

რეკლამებში არსებული სინესთეტიკური მეტაფორები. ღვინის გემოს გამომხატველი 

ზედსართავი სახელები მიეკუთვნებიან განსხვავებულ ფიგურალურ სქემას და ღვინო 

აღიქმება, როგორც „ცოცხალი ქმნილება, სამკაული, შენობა, ქსოვილი“ (Nedlinko, 

2006;Yu,2001). ამგვარი მიდგომა მიუთითებს ორ სფეროს შორის ასიმეტრიულ 

პროექტირებაზე, რომლის შედეგადაც მიიღება შემდეგი  მეტაფორული 

გამოხატულებები:Wine is a building-ღვინო შენობაა; Wine is a piece of cloth-ღვინო 

მატერიაა/ნაჭერია;  Wine is a person-ღვინო პიროვნებაა. გარდა ამისა, სინესთეტურად5 

მოტივირებული მეტაფორები პერიოდულად გამოიყენება (სუბიექტური აღქმის) 

სპეციფიკური პარამეტრების გამოსახატავად, როგორებიცაა: სხეული, ალკოჰოლის 

შემცველობა, მჟავიანობა და ა.შ. ღვინის ქსოვილის ელემენტების სახით დახასიათება 

                                                           
5 სინესთეზია–ფენომენი, რომლის დროსაც მგრძნობელობის ერთ ერთი ორგანოს მიერ აღქმულ 

შეგრძნებას, თან დაყვება მგრძნობელობის ხსვა ორგანოთა გაერთიანებული საპასუხო რეაქციები, რაც 

ორი სრულიად განსხვავებული შეგრძნების კავშირს ხდის შესაძლებელს.  



ინგლისურ ენაში ჩვეული მოვლენაა. ამგვარად, ესაა ღვინის გაპიროვნება, როგორც 

Pieces of Clothing/მატერიის ნაჭერი. 

(1) ‘’Blackberry jam and pepper were well integrated into the fabric of this wine 

(2) ‘’A monster ia a beautiful frock…….loads of velvety tannis. 

(6),,…. ხასიათდება მუქი ბროწეულისფერი შეფერვით, ჰარმონიული, სრული, 

ხავერდოვანი, დახვეწილი, სასიამოვნო სიტკბოთი, ხილის ტონებით და ჯიშური 

არომატით (ღვინო ,,ქინძმარაული “). 

(7) ,,….გამოირჩევა დამახასიათებელი გემოთი და ხავერდოვანი არომატით“ 

(ღვინო „მუკუზანი“) 

შესაძლოა ვიპოვოთ მეტაფორული გამოხატულება: ღვინო, როგორც 

„გეომეტრიული ერთეული“. ტერმინი „მოკლე/short“ ითქმება ღვინოზე, რომლის 

გემოც,  სამწუხაროდ, პირში დიდხანს არ ჩერდება; „მრგვალი/ Round“  არის 

მომწიფებული, სრული, სუფთა, ნატიფი და სასიამოვნო ღვინო სიმძაფრის 

შეგრძნების გარეშე, „განიერი/Broad“ ნიშნავს სრულ, რთულ ღვინოს მრავალგვარი 

შემადგენელი დეტალით. გეომეტრიული ფიგურების გამოხატულებას ვპოულობთ 

შემდეგ ინგლისურსა და ქართულ რეკლამებში: 

(1)”..it’s ripe and round and although it might not boast the complexity.”  

(2) “… a big blockish,masculine style, a bit angular and still quite oaky.” ( Codornui Vintage)  

(8) ,,...აქვს დაბალანსებული გემო მრგვალი და სრული შეგრძნებით“ (ღვინო 

,,საფერავი“ პრემიუმი). 

(9) „..აქვს ღია ჩალისფერი შეფერილობა, სრული სხეული, მრგვალი და გამყოლი 

გემო“ (ღვინო ,,კრახუნა“). 

ღვინის შემადგენელი  ელემენტები  ხშირად ანატომიისთვის 

დამახასიათებელი ლექსიკით აღიწერება. ღვინო შესაძლოა დახასიათდეს, როგორც 

„სრულსხეულიანი/ Full-bodied“- შაქრის ან ალკოჰოლის შედარებით მაღალი 

შემცველობით: „ზომიერად სხეულიანი/ Medium-bodied“, ან უფრო თვალსაჩინოდ, 

„ჩხვლეტავი/Prickle“- ძალიან წვრილი ბუშტულებით:  

(1) “…It’s a bright and lively wine with alluring aroms of….with a soft, lush finish.”(P. Noir ) 

 

 (2) “Light in body,with a round and soft mouthfeel….Earthy notes” (Luckystone Red) 

(7) “…აქვს ცოცხალი, რბილი, ჰარმონიული გემო“ (ღვინო ,,ხიხვი“). 



(8) „...ახალგაზრდა, სრულსხეულიანი, ინტენსიური,....რბილი და ასევე პიკანტური, 

ჰარმონიული დაგემოვნებით“  (ღვინო ,,ფიროსმანი“). 

ღვინის  თვისებები  გადმოცემულია ადამიანის დამახასიათებელი ტიპური 

ლექსიკით. მსოფლიოში ღვინოსთან დაკავშირებული გაპიროვნება გამოხატულია 

ისეთი ზედსართავებით, როგორებიცაა: „აგრესიული“, „სანდომიანი“, 

„პროვოკაციული“, „ერთგული“ ან „პატიოსანი“, „სექსუალური“, ,,ან „მორცხვი“, 

„მეტყველი“, „თავდაჯერებული“ ან „განათლებული“. მაგალითად: 

(1)“...delightful fragrance and an elegant yet complex taste…” (Tanquerray) 

(2) “…suggestions of ….. lead into an elegant, silkyfinnish.” (Nyetimber Rose)  

(10)  ,,....მსუბუქი და ქორფა“(ღვინო ,,რქაწითელი“) 

(11) ,,…ახასიათებს მდიდარი, ცოცხალი, ჰარმონიული გემო და ხავერდოვანი 

არომატი“ (ღვინო ,,ხარება“). 

სხვა პროდუქტის რეკლამებთან შედარებით, ღვინის რეკლამებისთვის 

დამახასიათებელია გამოხატულების ზოგადი კონსერვატიულობა და ზომიერება.  

უმეტეს შემთხვევებში რეკლამა გამოსახავს პროდუქტს, ხოლო მისი შეფასების დროს 

პირდაპირია და გულწრფელი, აუდიტორიის შეცდომაში შეყვანისა  და მოტყუების 

შემთხვევა ნაკლებია. პროდუქტის შეძენა იძულებითი ფორმით წარმოუდგენელია. 

ამრიგად, ღვინის რეკლამის ყველაზე ძლიერი თვისება, ნდობის ყველაზე საიმედო 

ფაქტორი  ენობრივი ასპექტებია. 

მესამე თავის მეოთხე ქვეთავში სახელწოდებით „მეტაფორული 

ფრაზეოლოგიზმები აკუსტიკურ მოდალობებში“  განხილულია  ენისა და მუსიკის 

სფეროების პროექტირებაში ჩართული, ჟღერადობით გამოხატული აკუსტიკური 

ანალოგია. ენობრივი გამოხატულების მუსიკალურ სფეროში პროექტირების 

შემთხვევაში ყურადღება გადაიტანება სტატიკურ ასპექტზე, ხოლო მუსიკის 

სფეროდან ენობრივ სფეროში პროექტირების შემთხვევაში აშკარაა ენის სფეროს  

დინამიკური ასპექტი. 

განვიხილოთ 2007 წლის ბრიტანული ფირმის Vauxhall Corsa-ს რეკლამა „Hide 

and Seek”/”დამალობანა“, სლოგანით “Put the fun back into driving”/ “მანქანის ტარება 

გახადე მხიარული“. ამ შემთხვევაში მიზნის კოგნიტური სტრუქტურა 

წარმოდგენილია რეკლამირებადი პროდუქტით “ Corsa“, ხოლო საწყისის კოგნიტური 



სტრუქტურა გამოხატულია ზეპირი მეტყველებით– დათვლით. მიზნის კოგნიტური 

სტრუქტურა გამოხატავს მანქანების ქაოსურ მოძრაობას და მათ პარკირებებს 

სხვადასხვა, მიუწვდომელ თუ მისაწვდომ ადგილას. იმისათვის, რომ მეტაფორული 

პროექტირება: “Corsa cars are children playing hide and seek”/“კორსას მანქანები 

ბავშვებია, რომლებიც დამალობანას თამაშობენ“, გავიგოთ, მნიშვნელოვანია 

„დამალობანას“ თამაშის კომპონენტის ამოცნობა, რაც ამ შემთხვევაში 

წარმოდგენილია დათვლით „ერთი, ორი, სამი, ოთხი .... ასი. მოვდივარ საძებნად!“    

განვიხილოთ საქართველოს ბაზარზე შემოსული ჰალიკ ბანკის რეკლამა 

მეტაფორული გამოხატულებით: ,,ჰალიკ ბანკი ოპერის სახლია“, სლოგანით: 

,,მარტივი იპოთეკა ხელფასის ცნობის გარეშე“. რეკლამაში ყოველი ზეპირი 

ვერბალური შინაარსობრივი გამოხატულება: სახლის აშენება, ბინის ყიდვა, სახლის 

გარემონტება, ავეჯის გამოცვლა და სხვა, განმტკიცებულია სახვითი მოდალობით, 

რაც მიზნის კოგნიტური სტრუქტურითაა შეპირობებული. მეტაფორულობა იქმნება 

კიდევ ერთი ზეპირი კომპონენტის დართვით, თუ ყოველივე ამას ჯუზეპე  ვერდის 

ოპერის „ტრავიატის“ მსგავსად შევასრულებთ. ამგვარი პროექტირებისთვის საჭიროა 

კონცეპტუალური ნარევის განხორციელება, რაც თვალნათლივ არის წარმოდგენილი 

შემდეგ სქემაში: 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 მესამე თავის მეხუთე ქვეთავში სახელწოდებით „მეტაფორული 

გამოხატულება კინესთეტიკურ მოდალობაში “ საუბარია 

ჟესტიკულაციის მოდალობაში გამოხატულ ვერბალური 

(სიტყვიერი) და არავერბალური (ჟესტი, მიმიკა და პოზა) 

კომპონენტების ურთიერთქმედებებზე.    ხელების 

  ჯუზეპე     

    ვერდი 

„ტრავიატა“ 

საწყისის კოგნიტური სტრუქტურა 

      აკუსტიკური მოდალობა 

 

   მიზნის კოგნიტური სტრუქტურა 

           სახვითი მოდალობა 

 

სახლი შენდება 

ბინა ჩნდება 

ბინის კედლები(ბანკის) 

ფერები(ყვითელი/მწვანე) 

ყვითლი/მწვანე ავეჯი 

სახლის აშენება 

ბინის ყიდვა 

სახლის  

გარემონტება 

ავეჯის გამოცვლა 

 

    ჰალიკ ბანკში სესხის აღება ისეთივე სიამოვნებას მოგვრით,    

  როგორიც ჯუზეპე ვერდის „ტრავიატას“ მოსმენა ოპერის სახლში  



ჟესტიკულაციური ელემენტების გარდა, რეკლამისთვის დამახასიათებელია 

სხეულის ჟესტების გამოყენებაც.  განვიხილოთ ქართული თიბისი ბანკის სარეკლამო 

ვიდეორგოლი სლოგანით ,,ვინც არ უნდა იყო საუკეთესო მომსახურება 

საქართველოში“, რეკლამის შინაარსის აგებაში სამი განსხვავებული მოდალობაა 

ჩართული: სახვით-ვერბალური გამოხატულება, ზეპირი ვერბალური გამოხატულება 

და სხეულის ჟესტიკულაციური ელემენტების გამოხატულება, რაც ნათლადაა 

წარმოდგენილი შემდეგ სქემაში:   

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სოციალურმა კვლევებმა აჩვენა, რომ არავერბალური მინიშნებები ხუთჯერ მეტ 

ინფორმაციას გადმოსცემს, ვიდრე ხმამაღლა წარმოთქმული სიტყვები. ჟესტების 

გამოყენება მიზანშეწონილია იმ კონტექსტში, როდესაც ვერბალურ ინფორმაციას 

სჭირდება განმტკიცება, თუმცა მათი ინტერპრეტირება არ უნდა იყოს 

სირთულეებთან დაკავშირებული. 

თავი IV: არასწორი მეტაფორული პროექტირების შედეგი. რთულად გასაგები და   

წარუმატებელი რეკლამები 

ზეპირი-ვერბალური 

       მოდალობა: 

 

გადაწყვეტილებით 

დამოკიდებულებით 

ცხოვრების წესით 

ხედვით 

ბუნებით 

ნიჭით 

სურვილებით  

ემოციებით  

გემოვნებით 

საქციელით 

ხასიათით 

შესაძლებლობით 

   სახვით-

ვერბალური 

   მოდალობა: 

 მოსიყვარულე 

 მმართველი 

 მაძიებელი 

ბრძენი 

გულუბრყვილო 

ხელოვანი 

კეთილი 

მზრუნველი 

მეამბოხე 

გმირი 

ხუმარა 

ჯადოსნური 

   კინესთეტიკური         

        მოდალობა: 

 

ბალერინა (ბალეტის ილეთები) 

საქმოსანი ქალი (ჟესტი/პოზა) 

ყმაწვილი (საცეკვ.ილეთი) 

შუახნის ასაკის მამაკაცი (ჟესტი) 

პატარა ბავშვი (სიარული/თამაში) 

  ყმაწვილი (საცეკვ.ილეთი) 

ახალგაზრდა გოგო  (ხელების 

ჟესტი) 

შუახნის ქალბატონი( ტრიალი) 

ახალგაზრდა გოგო (ილეთი) 

 ყმაწვილი (ხელების ჟესტი) 

შუახნის ასაკის მამაკაცი (ჟესტი) 

 ყმაწვილი (ხელების ჟესტი) 

  ბ 

  ა 

  ნ 

  კ 

  ი 

                            ვინც არ უნდა იყო-საუკეთესო მომსახურება საქართველოში 



მეოთხე თავში ,,არასწორი მეტაფორული პროექტირების შედეგი. რთულად 

გასაგები და   წარუმატებელი რეკლამები“ საუბარია რეკლამაში არსებულ არასწორ 

მეტაფორულ პროექტირებაზე, ჟესტიკულაციური ელემენტების არასწორ 

გამოყენებაზე, რეკლამაში მიზნისა და საწყისის კოგნიტური სტრუქტურების 

მართებულსა და მცდარ გამოყენებაზე და სხვა მრავალ ფაქტორზე, რაც თავისთავად 

იწვევს მაყურებლის გაღიზიანებას. ასევე სემანტიკურ-პრაგმატიკულ ანალიზზე 

დაყრდნობით განვიხილავთ წარმატებულ და წარუმატებელ სარეკლამო მაგალითებს. 

 რეკლამა შესაძლებელია იყოს არა მხოლოდ ინფორმაციული, არამედ 

გასართობი და სახალისო. ხშირ შემთხვევებში  ამგვარი რეკლამა დიდი ხნით რჩება 

მომხმარებლის გონებაში, თუმცა  არსებობს სარეკლამო რგოლები, სადაც ხალისისა 

და ბედნიერების გამომხატველი კონოტაციები გაუგებარი და უადგილოა. 

მაგალითად, ავიღოთ 2009 წლის Cadbury-ს კომპანიის შოკოლადის სატელევიზიო 

სარეკლამო რგოლი “Eyebrows”/”წარბები“, სადაც მიზნის კოგნიტური სტრუქტურა 

ანუ სარეკლამო პროდუქტი (შოკოლადი) წარმოდგენილი არ არის. რეკლამის 

შინაარსის მიხედვით, სურათის გადასაღებად მისულ გოგონასა და ყმაწვილს 

აუთამაშდებათ წარბები და სახის სხვა კუნთები, თუმცა ბავშვები ამავდროულად 

ემოციური ფონის გარეშე რჩებიან. რეკლამა სახალისოა, მაგრამ გაუგებარია მოცემულ 

კინესთეტიკურ მოდალობაში გამოხატული საწყისის კოგნიტური სტრუქტურების 

თვისებები, ანუ უფრო სწორად რომ ვთქვათ, რა კავშირშია ეს ყველაფერი 

შოკოლადთან. 

ასევე ქართულ სივრცეში ერთ-ერთ წარუმატებელ რეკლამად მიჩნეულია 

მაგთის ქსელის „მაგთიკომის“ რეკლამა, სადაც  კომპანიის სახედ საწყისის კოგნიტურ 

სტრუქტურაში კახა კალაძე იყო არჩეული. თავდაპირველი ჩანაფიქრიდან 

გამომდინარე, კახა კალაძესთვის დამახასიათებელი თვისებები (წარმატება, 

მომხიბვლელობა, ახალგაზრდობა პროექტირების შედეგად მომხმარებელზე უნდა 

გადასულიყო, თუმცა რეკლამის შემქმნელებმა რეკლამის ფონი გადატვირთეს 

ძვირფასი ნივთებით, ფერარით  და არმანის ტანსაცმელით და ზოგჯერ მოქმედება 

იტალიაშიც გადაიტანეს. ის, რაც ქართული საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი 

არ იყო, მაყურებლისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. ამგვარმა მიდგომამ ვერ 

დაიმკვიდრა ქართულ სატელევიზიო სივრცეში ადგილი და ვერც ხალხის 

სიყვარული დაიმსახურა ბრენდის მიმართ (დვალიძე, 2014). 



 ნებისმიერი ძვირადღირებული რეკლამების მიღმა დგას მრავალი ადამიანის 

მძიმე შრომა, გონება, ოსტატობა და ჩვევები.  გარდა სოციოლოგებისა და 

ფსიქოლოგებისა, რომლებიც მედიამომხმარებელზე რეკლამის ზემოქმედებას 

იკვლევენ, ეს თემა მარკეტოლოგებისა და სხვა სპეციალისტების შესწავლის 

საგანიცაა. ცნობილია, რომ რეკლამის კვლევაში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 

უდიდესი კაპიტალია დაბანდებული, მაგრამ ამ გამოკვლევათა შედეგები, 

უმეტესწილად, კომერციული საიდუმლოებაა და მიუწვდომელია მედიის 

მკვლევართათვის.  

                                                        დასკვნები 

 ჩვენი კვლევის ობიექტს წარმოადგენდა ინგლისური, ქართული და რუსული 

რეკლამების ენობრივ-კულტურული ფენომენი, კერძოდ, რეკლამის 

მულტიმოდალური გამოხატულება და მასში გამოხატული კონცეპტუალური 

მეტაფორული ფრაზეოლოგიზმების  პრაგმატიკულ-სემანტიკური ანალიზი. ჩვენ 

მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები შეიძლება განზოგადდეს შემდეგი ძირითადი 

დასკვნების სახით: 

  რეკლამის დისკურსის ლინგვოსემიოტიკა მრავალფეროვანია. მისი გამოხატვის 

მულტიმოდალური ხერხები საშუალებას იძლევა, განისაზღვროს სოციალური 

სემიოტიკის ლინგვოპრაგმატიკული და სემანტიკური თავისუბურებები, ასევე 

განისაზღვროს გამოხატვის მონო- და მულტიმოდალური ფორმები, რეკლამის 

დისკურსის როგორც ზოგადი ლინგვისტური, ასევე კოგნიტურ-ლინგვისტური და 

სემიოტიკური მიდგომები. „მულტიმოდალურ“ გამოხატულებაში ამოიცნობა  

გამოხატულების სხვადასხვა ხერხი.  

  კონკრეტული  მასალის განხილვის შედეგად შეიძლება გამოვიტანოთ შემდეგი 

დასკვნა: 

•  სარეკლამო დისკურსის ფორმირებაში (ქართული, ინგლისური და რუსული 

წარმოშობის, ნებისმიერი სახის რეკლამებზე დაყრდნობით) ძირითადად ხუთი სახის 

მოდალობაა ჩართული: ვიზუალური, წერითი, მეტყველება, არავერბალური  

ჟღერადობა და მუსიკა, რაც მას ზუსტ, ლაკონიურ და თვალში საცემ საშუალებად 

აქცევს.  



• ხუთივე მოდალობა ერთდროულად მხოლოდ სატელევიზიო 

რეკლამებისთვისაა დამახასიათებელი, თუმცა ამ სფეროშიც არსებობს 

გამონაკლისები და სატელევიზიო რეკლამა შესაძლებელია იყოს მონომოდალური 

გამოხატულებაც.  

• მოდალობების გამოყენების პრინციპები ინგლისურ, რუსულ და 

ქართულენოვან  სახვადასხვა ტიპის რეკლამაში გამოიკვეთა შემდეგი შესაბამისობით 

(იხ. დანართი №1, ცხრილი №1/2/3). 

                 2) სემიოტიკა კონცეპტუალურ მეტაფორას აღიქვამს, როგორც ენობრივ 

გამოხატულებებში გამოვლენილ მეტყველების ფიგურებს ხატების, სიმბოლოებისა 

და ინდექსების სახით. კოგნიტურ ჭრილში მეტაფორა ფუნქციონირებს 

კონცეპტუალურ დონეზე და მოითხოვს განსხვავებულ სფეროებში არსებული 

სხვადასხვა თვისების პროექტირებას. 

ა) სახვით მოდალობაში მეტაფორული  ფენომენის  აგება მოითხოვს: 

• მიზნისა და საწყისის კოგნიტური სტრუქტურების სფეროების დადგენას და 

„ერთი“ „მეორის“  თვისებებით გამოხატვას;   

• საწყისის კოგნიტური სტრუქტურის კონოტაციის მიზნის კოგნიტურ 

სტრუქტურაში პროექტირებას;  

• მიზნისა და საწყისის კოგნიტური სტრუქტურების შესაბამისობის 

ოპტიმალური ვარიანტის არჩევას.  

თავის მხრივ მეტაფორული ფრაზეოლოგიზმების სახვით მოდალობაში 

გამოსახატავად გასათვალისწინებელია ორი მნიშვნელოვანი პუნქტი: (1) მათი 

სრულყოფილად შესწავლის დროს გამორიცხულია არავერბალური მეტაფორის 

უგულებელყოფა; (2) არავერბალური მეტაფორის შესწავლა უზრუნველყოფს 

ანალიზისთვის საჭირო მექანიზმებისა  და სახვითი წარმოდგენების შექმნას.         

ბ) ბრენდის სახვითი გამოხატულების გაპიროვნების ფაქტორი  უწყობს ხელს: 

• ბრენდის კონცეპტუალური კოგნიტური სტრუქტურის დამუშავებას;  

• ვერბალური წერილობითი ელემენტების შერწყმას ვიზუალურ ელემენტთან;  

გ) ყნოსვისა და გემოს მოდალობაში კონცეპტუალური მეტაფორა გამოიხატება 

ანთროპომორფული მეტაფორებით. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მოცემულ 

ჟანრში ენის  კროსსენსორულ/მოდალურ თვისებებსა და ამ თვისებების აღმძვრელ 

მეტაფორულ ფრაზეოლოგიზმებს.  



დ) სმენით მოდალობაში მუსიკით გამოხატული აზრი ვერბალურთან 

შედარებით გონებაზე უფრო ძლერ მოქმედებს. კვლევამ ცხადყო, რომ ენისა და 

მუსიკის კოგნიტური სტრუქტურების პროექტირებაში ფუნდამენტურად 

განსხვავებული სტრუქტურებია ჩართული. ენობრივი გამოხატულების მუსიკალურ 

სფეროში პროექტირების შემთხვევაში ყურადღება გადაიტანება სტატიკურ ასპექტზე, 

ხოლო მუსიკის სფეროდან ენობრივ სფეროში პროექტირების შემთხვევაში აშკარაა 

ენის სფეროს  დინამიკური ასპექტი.  

ე) არსებობს ჟესტებისა და ვერბალური გამოხატულების შემდეგი 

კატეგორიები: ჟესტისა და სიტყვის გამოხატულებების მნიშვნელობა იდენტურია; 

ჟესტის მნიშვნელობა ეწინააღმდეგება ზეპირი კომუნიკაციის მნიშვნელობას; ჟესტები 

ხაზს უსვამს ამ სიტყვას ან სიტყვიერ ინფორმაციას; ჟესტები პარტნიორებს შორის 

კომუნიკაციის შენარჩუნებას უწყობს ხელს; ჟესტები მთლიანად ცვლის სიტყვას ან 

ფრაზას. 

3. არავერბალური მეტაფორული გამოხატულებების შესწავლის შედეგად 

გამოიკვეთა განსხვავებულ მოდალობებში არსებული სხვადასხვა სახის 

მეტაფორული გამოხატულება, როგორებიცაა: ონტოლოგიური, ორიენტაციული, 

სტრუქტურული, ინტეგრირებული, ჰიბრიდული და სხვა ტიპის მეტაფორები, 

მეტაფორისა და მეტონიმიის შერწყმული გამოხატულებები, სინესთეტიკური და 

ანთროპომორფული მეტაფორები. 

4.  კონცეპტუალური და მულტიმოდალური მეტაფორის დეტალური 

მიმოხილვით სემიოტიკურ, კოგნიტურ-ლინგვისტურსა და ზოგადლინგვისტურ 

ჭრილში  გამოიკვეთა  მისი  მთავარი დანიშნულება, რითაც დასტურედება 

მეტაფორული ფრაზეოლოგიზმების (მეტაფორა, მეტონიმია, ფრაზული ზმნა, 

იდიომატური გამოხატულება, ანდაზა და სხვა) როლი სარეკლამო სახის შექმნაში. 

განსხვავებულ ენებს შორის  გამოვლინდა ბევრი საერთო თვისება, რომლებიც 

საშუალებას იძლევა, დადგინდეს სხვადასხვა მოდალობაში მეტაფორული 

ფრაზეოლოგიზმების გამოყენების სპეციფიკა. სწორედ ამ კომპლექსური ანალიზის 

საფუძველზე შევიმუშავეთ თვალსაჩინო ცხრილი (იხ. დანართი 2, ცხრილი №4), 

რომელიც მკაფიოდ აღწერს სხვადასხვა მოდალობაში რა მეტაფორული 

გამოხატულებები იჩენს თავს.    



         გამოვლენილია მრავალი ფაქტორი, რომლებიც ხელს უწყობს რეკლამის 

არაეფექტურობას, მაყურებლის მიერ რეკლამის შინაარსის მიუწვდომლობასა თუ 

გაღიზიანებას. სარეკლამო მესიჯის აღქმასთან დაკავშირებული პრობლემებია:  

• კონცეპტუალურ  შეზავებაში რამდენიმე მენტალური სივრცის ერთდროული 

ჩართულობა;  

• კოგნიტური სტრუქტურების  ერთდროული გააქტიურება;  

• მიზნისა და საწყისის კოგნიტური სტრუქტურების კონტექსტთან 

შეუსაბამისობა;  

• სარეკლამო პროდუქტის პოზის, ჟესტისა და განლაგების არასწორი გამოყენება;  

• საწყისისა ან მიზნის კოგნიტური სტრუქტურის იგნორირება სარეკლამო 

მესიჯის შექმნის დროს;  

• კულტურული თავისებურებების გაუთვალისწინებლობა.    

 კვლევისას მიღებულმა შედეგებმა საშუალება მოგვცა, დაგვედგინა ქართული, 

რუსული, ბრიტანული და ამერიკული წარმოშობის ყველა სახის რეკლამისათვის 

მსგავსი და განსხვავებული მეტაფორული ფრაზეოლოგიზმების გამოყენების 

მულტიმოდალური განზომილებები, რომლებითაც რეკლამა ადამიანის მენტალობასა 

და ფსიქოლოგიურ განვითარებაზე ერთი შეხედვით უხილავ, თუმცა სიღრმისეულად 

უმნიშვნელოვანეს გავლენას ახდენს. 

აღნიშნული კვლევისა და დასკვნის შედეგად ერთგვარი რეკომენდაციის სახით 

წარმოვადგენთ ფორმულირებას ქართული რეკლამის ეფექტური ხერხით წარმოჩენის 

თაობაზე. საქართველოში რეკლამის ხარისხი დამოკიდებულია რეკლამის 

ბიუჯეტზე. ხარისხიანი რეკლამის შექმნა შესაძლებელია მცირე ბიუჯეტითაც, 

სხვადასხვა მულტიმოდალური გამოხატულების ხერხების შერწყმითა და მეტაფორის 

განსაზღვრული ჩარჩოში მოქცევით. ყველაზე მეტად დასახვეწია სახვითი 

რეკლამების სახეობები, სადაც  რეკლამირებადი პროდუქტების მხოლოდ სახვით 

გამოხატულებებს ვხვდებით.  

ასევე სასურველია, ქართული ღვინის პროდუქტის რეკლამირების დროს 

(სადაც ღვინო წარმოდგენილია მხოლოდ სახვითი გამოხატულებით) ღვინის აღწერა-

შეფასების მცირე ტექსტის გამოყენება, რაც უმნიშვნელოვანეს წვლილს შეიტანს 

ღვინის პოპულარიზაციაში.  



მიუხედავად ბრიტანული, ამერიკული და რუსული რეკლამების წარმოშობის 

დროის განსხვავებისა, ასევე რუსული და ქართული ნაწილობრივ განსხვავებული 

ისტორიული და სოციალურ-კულტურული წარსულისა, უფრო მეტიც, ინგლისური 

და ქართული ენების მკაფიოდ გამოხატული განსხვავებული პრაგმატიკულ-

სემანტიკური ბუნებისა, ემპირიული მასალის კვლევის ყველა კრიტერიუმის 

მიხედვით მათ შორის გამოიკვეთა საკმაოდ ბევრი მსგავსება და შედარებით 

უმნიშვნელო განსხვავებანი. 

ვფიქრობთ, ეს გამოწვეულია იმ ფაქტით, რომ ქართულ სივრცეში არსებულმა 

რეკლამამ, რომელიც სულ ახლახან ჩამოყალიბდა, ნებისმიერი სახის რეკლამის 

შექმნის არამარტო ბრიტანული და ამერიკული, არამედ რუსულის მდიდარი 

ტრადიციები და გამოცდილება გაიზიარა.         
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                                               Introduction 

 Advertising creates and mirrors culture. Advertising is a pervasive method of 

marketing in society. Though the methods (verbal, gestures, music, mimic, visual, etc.) by 

which marketers advertise have changed over the decades, the role and purpose of 

advertising have shifted very little. Commercials use music from popular songs or create 

jingles with beats and rhythms that reflect the top hits. Advertisements also use stylistic 

elements of blockbuster movies including camera angles, lighting, and one-line jokes or 

slogans. With the development of advertising discourse, verbal components were gradually 

dismissed. Thus, an advertisement discourse with its verbal and nonverbal components, 

presented in different modalities, determines the topicality of the topic. Together with the 

increasing interest towards the expressive linguistic means (on verbal and non-verbal levels), 

we tried to investigate metaphorical phraseologisms (metaphor, metonymy, phrasal verbs, 

idioms and proverbs) in mono and multimodal representations and also analyzed their usage 

in five (pictorial, acoustic, kinesthetic, taste and smell) different modalities. 

 The objectives and goals of the research are multimodal representations of British, 

American, Russian and Georgian (verbal and nonverbal) commercials. For the empirical 

material, we have used approximately 165 British, American, Russian and Georgian 

commercials from media and internet sites: 65 pictorial advertisements, 15 logo 

representations, 35 advertisements of wine discourse, 46 television advertisements, and 1 

radio record.  Also, our objectives and goals are to analyze the usage of metaphorical 

phraseologisms in multimodal commercial discourse and conduct a complex study on the 

bases of their pragmatic and semantic analysis. 

In order to achieve these goals we set ourselves the following tasks: 

1To distinguish and to investigate monomodal and multimodal representations of advertising 

discourse;  

2 To distinguish the function of nonverbal elements (aural, written, graphic, touch-sensitive) 

representations: the visual representation of logo (as an expressive means of brand 

communication); taste and smell touch-sensitive experience connection to the figurative 

usage of language; the function and importance of sound elements; the function and  

importance of gesture elements in advertising discourse;   



3 To conduct the research on the basis of pragmatics and semantics and investigate the 

functional diversity of embedded conceptual metaphor (a metaphor, a metonymy, a phrasal 

verb, an idiom, and a proverb) as the phenomenon of creative paradigm; 

4 To investigate the reason for successful and unsuccessful advertisements; 

5 To analyze and compare the cognitive approach and the semiotic elements of advertising 

discourse, on the bases of three different languages (English, Georgian and Russian).    

The novelty of the research is determined by the following examined objectives: the 

semantic-pragmatical and comparative-contrastive analysis of advertisements; the research of 

symbols (nonverbal) and lexical composition (verbal); the research of usage of metaphorical 

phraseologisms in five different modalities. All the above-mentioned issues have not been 

properly studied before. 

The theoretical value of the research is determined by the valuable observations and 

conclusions of verbal and nonverbal representations and the usage of metaphorical 

phraseologisms in five different modalities based on complex structural, semantic and 

pragmatic analysis. 

The practical value of the paper is represented by the analyzed material which can be 

used while teaching Advertising Discourse, Cognitive Linguistics, and Semantics. 

The methodological basis of the research is determined by the goals and objectives. The 

methods used in the paper are the following: the comparative-contrastive method, the 

method of semantic-pragmatical analysis, the method of linguistic observation and 

description. 

The Content of the Paper: 

The volume and structure of the thesis are determined by the intended objectives and 

goals. The paper consists of Introduction, four chapters (Chapter 1-“Semiotic, General 

linguistic, cognitive and multimodal approach in advertising discourse” 4 Paragraphs; 

Chapter 2-“Metaphorical phraseologisms and their peculiarities of functioning” 3 Paragraphs; 

Chapter 3- “Metaphorical phraseologisms in five different modalities” 5 Paragraphs; Chapter 

4-“Unsuccessful advertisements with the incorrect metaphorical mapping. Advertisements 

that are difficult to understand”; General Conclusions and Bibliography.  

 



Contents of the Thesis 

The validity of the research problem choice is grounded in the Introduction that also 

deals with the relevance of the topic, novelty, objectives, and goals, the information about 

the theoretical and practical base of the work. 

Chapter I – “ Semiotic, General linguistics, cognitive and multimodal approach in advertising 

discourse” consists of 4 paragraphs and deals with the semiotic, linguistics and cognitive 

analyses of multimodal metaphor done by different scientists. Multimodal metaphors, as 

characterized by Forceville (1999, 2008a, 2008b, 2009)”are metaphors whose target and 

source are each represented exclusively or predominantly in different modes” (2009: 24). 

Forceville describes a mode as belonging to one of the following groups: pictorial signs; 

written signs; spoken signs; gestures; sounds; music; smells; tastes; or touch (2009: 23). The 

diversity of modes reveals that multimodal metaphors can occur in various different genres, 

including print advertisements, or TV commercials. Moving images naturally allow more 

modes to cue the target and source domains of a metaphor (Forceville, 2008a).  A domain can 

be cued musically, or through a sound effect, for example. The dynamics of the camera can 

also play a role in the construction of metaphors, as the similarity between the domains can 

be created, for instance, with the help of angles. Furthermore, the simultaneous 

representation of target and source domains found in linguistic and static pictorial metaphors 

need not to be present in metaphors in moving images, as the domains can be represented 

seconds or hours apart (Vakhtangov 2006, Zubashvili 2015, Маклюен 2003, Ромат 1996).  

The semiotic investigation of advertising has become widespread since Barthes 

(Barthes 1961,1964,1985). Scholars such as Barbakadze (2015), Bordwell D,Thompson K 

(1997) and Durand J. (1987) and Dyer G.(1982/88) have looked at advertising and marketing 

from a semiotic aspect with interesting results1. Also, Phillips Barbara and Edward F. 

McQuarrie (1954,1999,2002) have conducted profound work on the textual and visual 

semiotics of advertising. The wealth of signs and their meanings in advertising have often 

been analyzed on two levels of interpretation: a surface level and an underlying one (Tanaka 

K.(1994), Vestergaard T. and Schroder K.(1985),Williamson  J.( 1988 / 1978), Dyer G.( 

1982/88), Fauconnier G., Turner M.(2002), Liszka M.and Jakob J.(1996)  describe the levels as 

follows: on the surface level, they find signs used in a creative manner. These signs create a 



range of meanings that are embedded in the underlying level. The signs come together and 

form textuality. Textuality, an intrinsic feature of advertising, ensures that a stable 

personality is created for the product. This, in its turn, is of utmost importance for the 

competitiveness of the product. One of the basic techniques for generating textuality, as 

discussed by above-mentioned scientists, is figurative language. A widely analyzed example 

of this is a metaphorical use of language. Other techniques or elements can include layout 

and design, casting of a commercial, or jingles and slogans. For these different elements their 

analysis are present in various modalities – this demonstrates the shift towards a more 

multimodal analysis in semiotics. 

Today's advertising communication is often of multimodal character: This has not 

been left unnoticed in the scientific field of semiotics. Multimodality is a phenomenon in 

which a variety of semiotic modes are integrated into a unified whole (Van Leeuwen & 

Kress, 1996). Among these modes can be intonation, gestures, music, sound, taste– the 

possibilities depend on the modes in question. Resources such as television, computer, and 

recording camera have all made it possible to distribute and record multimodal 

communication, and have thus facilitated the scientific research of multimodal semiotics. 

The research is required as the linguistic and visual parts of semiotic messages, such as 

commercials. Even a message that on the surface seems 'purely' linguistic, such as a press 

release without images, does make use of various fonts, colors, and layouts. All of these 

contribute to the content of the message if analyzed from the perspective of multimodal 

semiotics. Despite Barthes' attempts to theorize the semiotics of images and even the 

integration of text and image, the linguistic and visual messages were still to be understood 

separately. It was with the work of scholars such as van Leeuwen and Kress (1996/2011), 

Kress G.(2010), Stöckl H,(2004),Constantinou O.(2005), and Croft W.(1993) when the 

importance of all the communicative modes present in a message was highlighted. This 

development from linguistic theories, via pictorial theories, towards multimodal theories, is 

also to be seen in the scholarship assigned to metaphor, as will be discussed in the following 

chapters. 

Chapter II of the thesis -”Metaphorical phraseologisms and their peculiarities of functioning” 

consists of 3 Paragraphs. Paragraph 1” Orientational, ontological, structural, conduit type of 

metaphors and personification in advertisement discourse” deals with metaphors that can be 



found in commercial discourse. Thirty years ago, the status of metaphor changed greatly. 

Now the scientists consider a conceptual process in the formation of meaning. Advertising 

language and the non-linguistic content of the advertising message have over the years 

received the attention of numerous scholars from a wide range of disciplines. A number of 

cognitive linguistic studies of metaphor in advertising have already been made. Examples of 

these are Williamson (1978) and Dyer (1982), but there are also linguistic studies at this time 

that are depreciative of advertising language, among these, for example, Black M. 

(1979/1993), Dabrowski  J. (2000), Gibbs Raymond Jr. (1996). Similar research was also 

employed by Hermerén (1999), Forceville (1996), Tanaka (1994) and Williamson (1978). 

The notion of experiential realism and the view of language as representing our 

conceptual system are directly linked to the work on metaphor carried out by Lakoff & 

Johnson.  Lakoff & Johnson (1980) also identify different categories of metaphor: structural 

metaphors (i.e. one that structures one concept in terms of another more clearly); 

orientational metaphors (grounded in our physical and cultural experience of spatial 

relations); ontological metaphors (which involve the understanding of our experiences of 

unbounded events) and conduit type of metaphor.   

 There is a kind of metaphorical concept, that does not structure one concept in 

terms of another but instead organizes a whole system of concepts with respect to one 

another. “We will call these orientational metaphors since most of them have to do with 

spatial orientation: up-down, in-out, front-back, on-off, deep-shallow, central-peripheral. 

Orientational metaphors give a concept a spatial orientation; for example, HAPPY IS UP. The 

fact that the concept HAPPY is oriented UP leads to English expressions 

like "I'm feeling up today "(Lakoff., Johnson,1980:14).  

Orientational types of metaphors can be found in a great number of 

English and Georgian advertisements.  Consider Figure 1, 2008 

Barclaycard Video Commercial with the heading “Water Slide”. It 

features the picture of an endless water slide above the skyscrapers, high 

in the sky. In the given example the card gives positive features (happiness) to the people, 

that is proved by the verbal part of a song „This is the reason why I’m feeling so high”. The 

metaphorical projection gives us the following: “Using Barclaycard gives you happiness like 

sliding in a water slide.”    



 This is not an isolated example. The same line of reasoning can be pursued for 

Figure 2. Here  is an example of  video advert of Georgian Cold Tea “Baiho”, 

where Baiho gives you freshness and happiness, that is metaphorically proved 

by the verbal expression ”Baiho is a relief and the beginning of happiness.”    

  Orientational metaphors are also found in the numerous 

Russian pictorial advertisements. For example, consider Figure 3, the Russian 

Social Advertisement, with the slogan: „Читать не вредно, будь на высоте“  

(Reading is not dangerous, be on height). Here the concept of “height” is 

expressed visually by a pile of books. From metaphorical mapping, we get: 

”Reading books makes the woman attractive as high heel shoes”.   

 In Ontological metaphors, our experience of physical objects and substances 

provides a further basis for understanding—one that goes beyond mere orientation. 

“Understanding our experiences in terms of objects and substances allows us to pick out parts 

of our experience and treat them as discrete entities or substances of a uniform kind. Once 

we can identify our experiences as entities or substances, we can refer to them, categorize 

them, group them, and quantify them—and, by this means, reason about 

them”(Lakoff.G&Johnson.M,1980:25). The examples of ontological metaphors are: 2006 

McDonald’s advertisement heading: “Make up your own mind”, which is based on the 

following phraseological unit: “He has lost/changed his mind” and 2005 McDonald’s 

advertisement heading: „Feed your inner child“ based on „release your inner child”. The  

example of ontological metaphor ”Silence is a collaboration” can be found in Georgian 

Woman’s Information Centre social advertisement, where “silence” metaphorically expressed 

as an “object” and “collaboration” refers to an “entity.”  Ontological 

metaphors are also in Russian ads examples, consider Figure 4, the social 

advertisement with the heading:”  Любовь творит чудеса“(Love creates 

miracles). Here the concept of “love” is an entity and it can create.   

  Like orientational and ontological metaphors, structural metaphors are 

grounded in systematic correlations within our experience. “To see what this means in detail, 

let us examine how the RATIONAL ARGUMENT IS WAR metaphor might be grounded. 

This metaphor allows us to conceptualize what a rational argument is in terms of something 

that we understand more readily, namely, physical conflict.” (Lakoff.G&Johnson.M,1980:61) 



 The existence of structural metaphor ”Time is money” is obvious in The Georgian 

Halik Bank advertisement, where the target domain is expressed visually by “bank/watch” 

and the source domain is expressed by feeling ”very valuable.” The next examples of 

ontological metaphors are: British New Look of Ford-Mondeo advertisement -“Safety is 

Ford-Mondeo”,  Hamlet Cigars advertisement -”Happiness is a mild cigar.”, Russian Social 

Advertisement:” :“Не сдавайся! На 500-ой странице откроется второе дыхание” (Don’t 

give up! The second breath opens on page 500).   

 The very system that allows us to comprehend one aspect of a concept in terms of 

another will necessarily hide other aspects of the concept. In allowing us to focus on one 

aspect of a concept, a metaphorical concept can keep us from focusing on other aspects of the 

concept that are inconsistent with that metaphor. A far more subtle case of how a 

metaphorical concept can hide an aspect of our experience can be seen in what Michael 

Reddy has called the "conduit metaphor." Reddy observes that our language about language is 

structured roughly by the following complex metaphor (Reddy,1979/1993):  

IDEAS (or MEANINGS) ARE OBJECTS.  

LINGUISTIC EXPRESSIONS ARE CONTAINERS.  

COMMUNICATION IS SENDING.  

 The speaker puts ideas (objects) into words (containers) and sends them (along with  

a conduit) to a hearer who takes the idea/objects out of the word/containers. There three 

main characteristic features of conduit metaphor: (1)Words and sentences have meanings in 

themselves, independent of any context or speaker. These metaphors are appropriate in 

many situations;(2) But there are many cases where context does matter, when the sentence 

makes perfect sense in the context in which it was uttered;(3) In addition to sentences that 

have no meaning without context, there are cases where a single sentence will mean 

different things to different people (Lakoff.G&Johnson. M,1980:10). 

  The example of the conduit metaphor “Attention! Fresh breath opens your mind” is 

in the Georgian version of Diroll advertisement, where the phrase “fresh breath” is difficult 

to understand without context. There are lots of facilities that make your breath fresh. The 

advertisement needs a visual representation of the target domain, in order to understand the 

advertised product. The same line of reasoning can be pursued in two other Georgian 



advertisements, like “alive mineral force” (Mineral Water Likani), “get rid of unnecessary” 

(Mineral Water Borjomi) and so on.       

 Perhaps the most obvious ontological metaphors are those where the physical 

object is further specified as being a person, thus forming the process of personification. This 

allows us to comprehend a wide variety of experiences with non-human entities in terms of 

human motivations, characteristics, and activities. Personification process is a common 

process of lots of adverts, where animals, vegetables and different characters from fairy tales 

can speak. Sometimes magic world and fantastic places create an allegory, thus 

metaphorically connecting with the associated product: Beauty Institute, Chocolate 

Academy and Milky Fairy World.       

Consider Figure 5 Georgian Barambo Candy Company’s advertisement, 

featuring the characters from “Alice's Adventures in Wonderland”. The 

target domain of chocolate is expressed by the source domain of the 

Brown Queen (instead of the Red one) and visual representation of 

colorful candies are expressed by the Mad Hatter, offering candies to children.  The identical 

expression is found also in Georgian Republic Bank advertisement “Elve’s republic”, where 

elves serve the people and make their wishes come true. The same process of personification 

can be found in Russian adverts, as the example of “Lineks” medicine ad, with the 

heading:„Линекс Форте - Полезная бактерия“ (Lineks Forte-A Useful Bacterium), where 

the medicine is expressed like the young lady in white clothes.   

         Paragraph II  “Metonymic conceptual process in advertising discourse” deals with the 

interaction of multimodal metaphor and metonymy, how this interaction can contribute to 

meaning creation in the commercial and how multimodal metaphor and metonymy interact 

in the cognitive and persuasive aspects of the multimodal genre. Domain mapping can create 

a metonymy- producing relationship. In the context of advertising metonymy is an 

important cognitive process that motivates the metaphors. The analysis of these multimodal 

commercials deals with the identification of target and source domains, explanation of how 

they draw on more than one mode and the analysis of the various types of metaphor and 

metonymy interaction. Identification of target and source domains is important, but the 

target can be conveyed by one of its parts or by its logo, or musical sound and the source can 



be represented or implicitly referred, thus forming symmetrical correspondences between 

different concepts. The distinction between metaphor and metonymy is fuzzy.    

 Consider Audi 55 Sportback car advertisement with metonymic expression -”horse’s 

heart stands for the Audi 55 car engine”. By bringing two or more images together in 

sequence, a filmmaker can imply that one image should be compared with the other and that 

there are similarities between them. The metaphor is a clear case of personification. Within 

this metaphorical conceptualization of cars, the metaphor is represented clearly with the 

ingenious use of the montage. This case is a particularly good instance of the use of 

metonymy to highlight the features that are being mapped between two domains.   For 

instance, a commercial for the Audi 55 Sportback car constructs a metaphor that associates 

the car with the famous racehorse, Secretariat. The advertisement begins with shots of a 

horse and jockey making their way onto a racetrack and into a starting gate. When the gate 

opens, however, the Audi accelerates down the track. With a quick cut to the horse, the 

narrator intones, “What made Secretariat the greatest racehorse who ever lived? Of course, 

he was strong. Intelligent. Explosive”. The editor cuts back and forth between the car and 

the horse—suggesting, obviously, that the car is strong, intelligent, explosive, but never 

saying that plainly. Viewers must draw that conclusion on their own.  

 Then the narrator answers his rhetorical question about what made Secretariat the 

greatest: “The true secret in his perfection was a heart twice the size of an average horse.” 

This is reinforced with shots of veterinarians looking at an x-ray of some random horse with 

a large heart! Are we to think that this Audi automobile has a larger “heart” in some sense? 

The intended meaning is not nailed down and the narrator provides no further clues, but an 

evocative graphic of a black frame with white text follows the x-ray shots: “The all-new, 354 

HP Audi S5 Sportback is here.” Then, “Progress is powered from within.” Thus, Audi is 

emphasizing the 354 horsepower of this machine by metaphorically linking it to a literal 

power of a horse, Secretariat. Just as an over-sized heart-powered Secretariat, the ad implies, 

so does an oversized engine power the 55 Sportback. But, again, this is never clearly stated by 

the narrator or the text. 

The target is only seen in parts until both are on the racing track ready to start. The 

crosscutting images enhance the identification of the target with its source, including 

mappings of the horse’s legs, which highlight other features such as its sporty properties. The 



property that is metonymically cued in both domains is the power of the car’s engine (and 

metonymically the whole car), and the power of the horse who can run very fast. Although 

both the source and the target of the metaphor are identified by the montage of images of the 

horse and a car, the voice-over further anchors the advertisement’s message by clarifying the 

target domain of the metaphor. The mappings of the metaphor-metonymy expressions ”Car 

is a horse” create metonymical visual correspondences between the domains and by the 

verbal modality naming those conceptual features.   

According to cognitive linguistics, metonymy is a more fundamental cognitive 

phenomenon than metaphor and metaphor is very often motivated by metonymy 

(Barcelona,2000; Panther and Radden,1999) Most metaphors are verbal in nature, but 

conceptual metaphors together with the positive features of the product can express cultural 

beliefs also. Some linguists highlighted the existence of so-called “complex” metaphors 

(Grady,1997,2005; Kovrcses,2002,2005; Lakoff&Jhonson,1999,2003), where the combination 

of primary metaphors and cultural beliefs form a complex metaphorical expression; “A 

purposeful life is a journey”.  

As we can see in 2008 “Hovis” British advertisement with a slogan: “Go on Lad”. This 

TV commercial is centered on a British country boy runs all the way from village bread shop 

to a modern house. It can be interpreted allegorically as containing a personification of 

Britain, which has been undergoing a process of modernization and globalization. In this 

case, there is more than one metaphorical expression: People should have purposes in life; 

People should act so as to achieve their purposes; Purposes are destinations; Actions are 

notions. “The life is a journey” metaphor, creates mappings from the source domain of a 

journey to the target domain of life, thus creating the correspondence between various items 

within a lot of conceptual domains, such as those shown below:  

 

 

 

 

 

Source domain 

Journey 

Traveler   

Starting point 

Path of journey 

Destination  

 

Target domain 

life 

a little boy 

a bread shop 

London streets 

Goal( to bring bread home)  



     The metonymic link is obvious, when “journey” domain is mapped into “life” 

domain, expressed as “the part of the whole”, therefore forming some general mapping: 

„Activities in life is a performance on stage”, clearly shown in the table below: 

   Episodes Actions  Locations Denoted period 

Scene 1 Purchasing a loaf of bread An old bakery               1870s 

Scene 2 Crossing the road  A hordes cart 1890s 

Scene 3 Opening the gate Titanic in port  1912 

Scene 4  In the street  Women’s right strike 1928 

Scene 5 Crossing the street Pre war period 1939 

Scene 6 On the wall During war period  1941 

Scene 7 Over the wall Post war period 1945 

Scene 8 Crossing the road Hippy (Short dresses) 1970s 

Scene 9 Crossing the street Workers’ strike 1990s 

Scene 10 Coming home Mum’s voice 2008  

     

This scheme implies the existence of many entailments of the metaphorical mapping, such 

as:  

 (1) Activity in life is a performance on stage   

(2) People in life are characters on stage 

(3) Style of clothing stands for culture 

To Summarize some possible multimodal mappings of three major conceptual 

metaphors, as we can see, the given scenes are metonymically understood as periods of lives 

and activities, that is provided at the end of the commercial by the verbal voice over “As 

good today as it’s always been” and visual representation of bread.  

          Paragraph III ” Metaphorical phraseologisms in commercial discourse” concerns with 

ads in which different types of metaphorical expressions (phrasal verbs, idiomatic 

expressions, and proverbs) are involved and centered on their multimodal context. A phrasal 

verb is a phrase that combines a verb with a preposition or adverb, or both and that 

function as a verb whose meaning is different from the combined meanings of the 

individual words. Although most linguists agree on a general definition of what constitutes 



an idiom, namely that it contains at least two words and has an overall meaning that cannot 

be predicted from the meaning of its parts, we are clearly not dealing with discrete groups, 

but rather with a continuum ranging from complete idiomaticity to non-idiomaticity 

(Tsetskhladze,2018;Vinogradov,1947). 

The idioms and phrasal verbs can be found in the headline or in the body copy of the 

ads. It is therefore not our task to decide where to draw the line between different types of 

expressions and how to categorize different types of idioms. In addition to the difficulties 

involved in the definition and categorization of idioms, there are also differences in the way 

cognitive and traditional linguists view the very nature of idioms. Traditional linguists 

consider them to have a status similar to that of ordinary words, that is, as items of the 

lexicon with a special meaning that is confined to language alone, without any involvement 

of our conceptual system or encyclopedic knowledge. Consequently, their meanings are 

understood to be completely arbitrary and no connection exists between the meanings of 

different idioms (Kövecses 2002:199-200). 

Since idioms are thought to function just like regular words in our mental lexicon, 

they are not regarded as violating any truth conditions. Any metaphorical content they 

might have had has been lexicalized or frozen, and they are now “dead” metaphors. Other 

expressions, which are categorized as metaphors by traditional linguists, are considered to be 

very much alive and hard at work distorting the truth and misrepresenting reality (Gibbs 

1993a:271). However, the notion that idioms are “dead” metaphors has been disproved by 

cognitive linguists, for example, Gibbs (1980, 1986, 1993a, 1993b etc.), Gibbs and O’Brien 

(1990), and Gibbs et al. (1997). 

In the cognitive tradition, idioms are instead seen as a product of our conceptual 

system where domains of experience, rather than individual words, are involved in the 

process of creation. That is, we make sense of idiomatic expressions using our embodied 

knowledge of the world around us (Kövecses 2002:201, Kövecses and Szabó 1996:330), and 

not by associating it with an arbitrary meaning. Since this expression reflects the underlying 

metaphors THE MIND IS A CONTAINER and IDEAS ARE PHYSICAL ENTITIES and is 

accompanied by a rich mental image, there are a number of entailments involved here that 

are lacking in the literal paraphrase. These entailments include information about the cause 

of the revelation, the manner in which the revelation is carried out and the fact that it is 



unintentional (Gibbs 1993a:272). Lakoff (1987) was (together with Zoltán Kövecses) among 

the first to draw attention to the systematicity and conceptual basis of 

idiomatic expressions. 

Consider Figure 5 is Lipton Cold Tea advert for well known British-

American (Unilever & PepsiCo) company, with a phrasal verb in a 

caption, found in close proximity to an image. The caption” “Lipton 

Green Tea helps you keep your balance” contains a phrase “to keep your balance”, which is 

also represented visually in the source domain. As the features of the target (tea) and the 

source (balance) domains are metaphorically mapped, we get the connotation of: to be 

relaxed, to be calm and to be healthy.    

Figure 6 a famous ad of American Whisky Jack Daniel's company, 

with phrasal verb “Draws a crowd” in the headline. The connotation 

of the phrasal verb is represented by the visual representation, but 

people are so tiny, that their size reminds as bees walking to the 

opening of the hive. The connotation of the hive is also proved 

verbally by the word “Honey”, thus forming the expression reflecting the metaphor ”Whisky 

is a hive” and  creating the following interpretation: “ Jack Daniel's Whisky is so sweet, that 

attracts not only bees but the crowd of people too.”         

Figure 7 is a MAX shoes company ad with an idiomatic expression in the 

headline “You are what you wear”, which is the hybrid type of pictorial 

metaphor, where the combination of target and source domains form an 

unexpected picture. The underlying idiom behind the headline idiom is 

„You are what you eat”. The phrase was first used in English in the early 

1900s. It refers to the idea that food controls a person’s health.  During the 

hippy era of the 1960s, the phrase gained much prominence as it was adopted by the hippies 

as a slogan for healthy eating. In the given headline the word “eat” is replaced by “wear”, 

which nicely demonstrates how different metaphorical expression is formed: Physical (body) 

is abstract (shoe). This metaphorical expression is partly motivated by other idiomatic 

expressions concerned with clothes and appearance: Clothes count for first impressions only; 

looks (appearances) matter only upon first meeting; “You are judged by appearances first, but 

by your mind later”; “People treat you according to your clothes” and so on. 



(Figure 8)There are lots of examples in ads where the 

metaphorical expression is motivated by a proverb. And one of them is 

"Noitulove" (or "Evolution" spelt backwards), British ad, launched in 

2005 to promote Guinness draught stout. The ad was the fifth 

television/cinema piece in the “Good things come to those who wait” series, and the 

campaign was a critical and financial success. It tells the story of three friends who have 

journeyed through evolution to reach the ultimate reward: A pint of GUINNESS. The action 

starts in the pub where the three men are enjoying a pint of the black stuff before the film 

starts to run in reverse as they devolve into prehistoric figures, mammals and flightless birds. 

In the final scene, the trio appears as mudskippers sipping from a muddy puddle with great 

dissatisfaction. The film resolves with the line "Good things come to those who wait" and a 

view of the ultimate pint. The proverb is motivated by conceptual metaphor: Concrete 

(Things or Beer) is Abstract (waiting/evolution). In English there are lots of other 

entailments of this proverb: “All things come to those who wait”; “Good things are worth 

waiting for”; “To everything, there is a season.” But why is the concept of “waiting for”? 

Conventional knowledge plays a part in forming a mental image. The connotation of 

“waiting” is associated with “pouring of the beer”, the process that takes 

119.5 seconds.  

 Georgian commercial discourse is not so rich with phrasal verbs, 

idiomatic expressions, and proverbs, but we could find some interesting 

examples. For example, Figure 9, an advert of well known Georgian 

Wine Company Badagoni. This ad is a pictorial one, with an idiomatic 

expression in the headline: “Home sweet home” and a pictorial representation of a bottle of 

wine and a big red cozy chair. Here the verbal connotation of “home” is presented by a 

pictorial representation of “a big red cozy armchair.” During the mapping process, both these 

spaces (target and source domains) are activated at the same time creating the following 

interpretation:” drinking Badagoni is especially pleasant at home, in your cozy armchair with 

friends and family members.”     

http://en.wikipedia.org/wiki/NoitulovE
http://growabrain.typepad.com/photos/uncategorized/2008/10/03/noitulove.jpg


The next example, Figure 10 attracts our attention because it uses an old Latin 

famous phrase "Veni, Vidi, Vici" as the slogan of an ad, said by the Roman 

Emperor Julius Caesar. But as the advertisement is for The Georgian Butter Company, the 

advertisers changed the words from Latin into Georgian “dainaxe, vikhide, shetchame” that 

means “I saw, I bought, I ate.” The verbal representation of the headline attracts buyer’s 

attention without being represented visually.   

           Different type of phrasal verbs, idiomatic expressions and 

proverbs can be also found in Russian advertisements. Consider 

figure 11, an example of the Russian Airway Company, with the 

slogan: „Лёгок на подъём“ (phrasal verb-“easy to rise”), that 

means:” Can afford any difficulties”. Here the difficulty is expressed visually by the pictorial 

representation of “an elephant (instead of a plane)”.  Let’s consider figure 12, the Russian 

Radio advertisement with the proverb in the heading: „Любовь зла-всё будет хорошо“( 

Love is evil-everything will be Ok). Here the heading presents only the first part of a proverb 

“Love is evil-as you can love even a goat”  

 

 

The ads discussed in this section involve the conceptualization of the advertised 

product, and they are not centred around metaphorical phraseologisms. Instead, the 

underlying metaphor and its creative elaboration are reflected in the combination of text and 

image, and both the image and the text are metaphorical in isolation, i.e. they both reflect 

the source and the target. Even though there is a high degree of metaphoricity in the visual 

content, the ads are still different from Forceville’s pictorial metaphors (1996:126ff), in that 

the metaphor is not only expressed in the picture, but also in the headline and body copy. 

More specifically, some elements are reflected visually, others verbally, and some both 

visually and verbally. The verbal manifestation is not essential for the understanding of the 

image, but it adds richness and structure to the metaphorical blend. 

Chapter IIIof the thesis -”Metaphorical means of phraseologisms in four different modalities” 

consists of 5 Paragraphs. Paragraph 3.1”Hybrid, contextual, integrated metaphors and pictorial 



simile in visual modality” deals with both monomodal and multimodal metaphors, which 

appear to be very common in commercial advertising. In general, visual metaphors produce a 

great effect on the audience and they are used in advertising because when people get the 

pleasure of understanding a metaphor and associate this pleasure with the product 

advertised. Metaphors can be used verbally in the headline and/or copy. However, creating 

visual metaphors for advertising is not easy. It has to be something new and original to 

encourage the audience to make an effort to understand it. It has two terms that, in the given 

context, belong to different categories; one of these terms can be construed as the “literal” 

target, and the other as the “figurative” source; and one or more features of the source must 

be mappable on the target, which by this mapping is (temporarily) transformed.  

(1) Contextual metaphor (MP1). One term is depicted; the other is not depicted, but 

unambiguously suggested by the pictorial context. Removal of the pictorial context causes 

the disappearance of the second term, and hence in a non-metaphorical concept. In most 

cases the pictorially present term is, or refers metonymically to, the product advertised. 

While (mentally) removing the verbal context does not usually affect the identification of 

the two terms, such removal may render difficult or impossible their characterization as 

target and source – and hence make the interpretation of the metaphor as a whole 

problematic. 

Most advertisers like to have their product visually represented in their 

ads. But, sometimes in a pictorial metaphor where only one of the two 

terms is visually represented while the identity of the other is suggested 

by the pictorial context. Consider a television advertisement Figure 13 

(Beer Natakhtari), where we see a bottle of beer, but we should guess the source domain (the 

features of the beer). From the context of the advertisement, the man treats the bear like the 

woman. They behave like the newly married couple, having a honeymoon and enjoying 

together on the isolated island. But at the end, when the ship appears far from the sea, the 

man has the idea of deserting. The context shows the addiction towards the beer and no 

chances to rescuing from it, as from the bond of marriage. The metaphorical mapping is 

clearly shown in the following diagram:          

 

 

                 Target domain; bottle of bear    Source domain:    ? 

                You fall in love as you drink              Newly married couple / honeymoon 



 

 

 

 

      The contextual type of metaphor “Bank is a lion” is used in the 

Georgian Bank television advertisement Figure 14. In the given example the 

target domain is expressed by the lion instead of the visual representation of 

Georgian Bank. The context of the advertisement shows the man walking 

with the lion (instead of a dog) in the streets. The audience should guess the 

source domain and assess the distribution of primary and secondary subjects. We know “a 

Lion” to be the other term of the metaphor (metonymy) because of the relevant pictorial 

context “the bank”.  The order of the terms is inferred from the name of the advertiser, 

“Bank of Georgia” (the advertisement is for the bank, not for a lion) so that the verbalization 

of the metaphor is “Bank is a lion”. The features projected from the secondary subject upon 

the primary subject are “providing safety” and ”leading financial institution”. Contextual type 

of metaphor is expressed in the Russian social advertisement: “Нефть.Газ.Химия“ 

(Oil.Gas.Chemisrty)(Figure15). Here, all these three substances are presented as a liquid in 

the can. From the metaphorical mapping we get: “We can drink them at once” (Sources are 

non-renewable).   

(2) Hybrid metaphor (MP2).Parts of both terms are pictorially represented, resulting in a 

hybrid phenomenon perceived as a single gestalt. Removal of the pictorial context – if 

present in the first place – still allows for the identification of both terms. Removal of the 

verbal context does not affect the identification of the two terms, although it may render 

difficult or impossible their characterization as target and source, respectively, and hence the 

interpretation of the metaphor as a whole. 

Consider Figure 15, The Roaming Cards from Geocell, 

with the slogan “Forget about excessive charges” and 

with the hybrid type of pictorial metaphor “Roaming 

Cards are the suitcases”. In the given example the target 

domain is represented by the Roaming Cards, while the 

                  You drink any time/any place             Swimming in the sea/sunbathing  

              To be in a good mood after drinking                                  Speak/Enjoy  

            Natakhtari beer is as essential in all men’s life as having a wife  



source domain is pictorially expressed by three different sizes of suitcases. The metaphorical 

projection is clearly seen in the following diagram:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In a billboard for Dunlop (Figure 16) we see a compass 

inside the tyre. The concept “Compass” evokes a domain 

that contains connotations such as “preciseness”, “safety”, 

”four directions” and so on. Thus, it is the feature “enabling 

one to drive to all directions” that is central in the concept 

“compass” and seems to be amenable to projection upon the 

target domain “tyre”. The matching process between source and target domain requires a 

degree of adaptation. Again, the anchoring text provides help in this process:”Direction 

controlled. Security ensured.” The following mapping is clear in the diagram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

To the Hybrid type of metaphorical expression belongs Russian 

medicine advertisement (Figure 17), with the slogan:”Healthy legs 

are your face”. From metaphorical mapping, we  consider the 

following:”People should take care of their legs as they take care of their face.”  

Target domain: Roaming Cards 

Use it in any part of the world 

Price : 2.5 lari, 10 lari,  25 lari 

 

Color: Purple (Geocell company) 

        Source domain:     Suitcase 

             A necessary item for traveling  

 

      Size: small, medium and large 

        Color: Red          (tags) 

 

This is useful and essential as the suitcase  

while the traveling, take and use it everywhere you go. 

Target domain: tyre   Source domain: compass  

                            movement                    All directions 

                        quality                     Preciseness/safety 

                                                         Controlled Direction 



 (3) Pictorial simile (Pictorial simile). Both terms are pictorially represented in their entirety. 

Removal of the pictorial context – if present in the first place – still allows for the 

identification of both terms. Removal of the verbal context again does not affect the 

identification of the two terms, although it may render difficult or impossible their 

characterization as target and source respectively, and hence the interpretation of the 

metaphor as a whole. 

 

                                                                
 

In Figure 18, the features identified as among those that are 

mappable from the domain of BUGS on the domain of Mini Cooper 

can be rephrased as: is small and comfortable, displays beauty and 

elegance, can live in the world with bugs.   This is an advertisement 

for Mini Cooper, it is certainly possible to defend the claim that 

some of these features are high-salient ones (small in size) even 

without “bugs”.  

In Figure 19, we have a comparison between Georgian Mineral 

Water Borjomi and an old lamp. The lamp evokes the features of 

“very old”, “unique” and “antique”, that is mappable on the 

domain of a bottle of Mineral Water Borjomi. There is a caption, a 

phrase  found in close proximity to an image: “125 years of 

history”, which is the same for both domains.  

(4) Integrated metaphors. A phenomenon that is experienced as a unified object or gestalt is 

represented in its entirety in such a manner that it resembles another object or gestalt even 

without contextual cues. The hybrid and integrated types, both consist of single gestalts, but 

they differ in that the hybrid consists of an “impossible” gestalt.  

Integrated type of metaphor ” Guinness is the man shaving in front of the 

mirror” can be found in “Guinness” beer advertisement. As we know, the 

target domain is expressed by the beer, whereas the source domain resembles 

the man holding the razor and a brush for shaving. The context of shaving is 

proved by the slogan “sooth as”, that leads to the meaning of the smoother 

Features of target domain Features of source domain 

https://www.behance.net/gallery/Mini-Cooper-Ad-Campaign/812198


skin. From metaphorical mapping, we get:” this is the bear for true men, which takes care of 

their skin and appearance”.  (figure 20)   

Integrated type of metaphor can be found in two other Kit Kat 

advertisements. In the first case Kit Kat chocolate sticks are 

located close together in the white background. They remind us of 

a switching sign on the gadgets. But in the second            

  The Case, we have two pairs of Kit Kats and mathematical 

equations, that is proved by the verbal caption “More Kit Kat, 

More breaks.”  (Figures21/22)  

When contrasted to pictorial metaphors in printed ads and billboards, metaphors in 

television commercials (a commercial is here defined as “advertisement, announcement, spot 

or message aired on television, radio or cable which is paid for by an advertiser” they differ 

potentially in the following dimensions: 

1. Since commercials unfold in time, target and source need not be represented (or 

unequivocally suggested) at the same moment; that is, they can be presented sequentially. 

2. A metaphorical term (target or source) can be presented not only visually or verbally, but 

also sonically, by means of a musical theme or a non-verbal sound. 

3. Framing and camera movements provide a formal means to (help) establish metaphoric 

similarity not available to singular static images.  Even interpreting such metaphors requires 

creativity  

Paragraph 3.2 ”Logo as the image of the brand in visual modality” deals with the Logos 

as  central elements of corporate brand communication, that effectively promote marketing 

decisions. Mostly logos combine written and pictorial signs and sometimes music, forming 

so-called sound logos. In Cognitive Metaphor Theory (Barcelona,2000;Lakoff and 

Jhonson,1999,2003) metaphor, rather than being a merely decorative literary device, is 

regarded as an essentially cognitive phenomenon structuring much of human thought. 

Metaphorical expressions help logos to express positive features, like development, flexibility 

and outer-directed features. The metaphorical character is expressed by the interplay of 

verbal and visual features incorporate discourse. Metaphorical expressions have been studied 

mostly in verbal mode, however, most of those studies addressed to monomodal metaphor. 

In this case logos are multimodal expressions, constituted by  mapping, or blending, of 

http://adsoftheworld.com/media/print/nestle_kit_kat_break


domains from different modes, e.g., visual and verbal, or visual and acoustic. With a view to 

the examples presented in this paper, it seems useful to draw on Barthes’(1977:38-41) 

concept of anchoring, according to which the verbal elements of a multimodal text serve to 

cue and restrict possible interpretations of the visual elements. In this case, we will be 

focused on the interaction of pictorial and written signs.  

    As we already mentioned the brand is made by being metaphorized as an ideal 

person endowed with the traits that are positively evaluated in corporate discourse; growth, 

flexibility, dynamism, and connectivity, thus forming multimodal metaphorical expressions “  

Brands are people/ Brands are living organisms.” The source domain of the “brands are people/ 

Brands are living organisms” metaphor is encoded visually, while the target domain tends to 

be encoded verbally. Dual encoding reinforces the persuasive intent of corporate genres.  

Logo making isn’t a simple process. Logo makers are looking for creative and non-standard 

ways of expressing ideas. Georgian logos are not so creative to compare with European, 

Russian and American ones, but some multimodal metaphorical traits are also cognitively 

structured.      

Georgian Economics and Sustainable Development Company’s 

logo is a case in point. The company’s logo shows the verbally expressed 

corporate slogan trademark ”Enterprise Georgia” underneath the 

Georgian map made up of different watch parts with a sigh “L” inside (a 

symbol of  the Georgian currency “lari”). In this given example target domain is expressed 

verbally, whereas the source domain is expressed by the visual representation of a map and 

the main unit of Georgian currency, making the whole logo multimodal metaphor “ Logo is 

an unstoppable watch (it goes)”, that includes the target domain in verbal and the source 

domain in visual mode.            

The identical multimodal metaphorical expression can be found in 

Georgian Post Company’s logo, where the target domain is expressed verbally 

and the source domain is expressed visually by a bird. In Georgian culture this 

bird is a swallow, which brings the connotation of telling or bringing only positive news, 

thus creating the multimodal metaphorical expression: “Logo is a bird bringing positive 

news”. The color chosen to naturally evokes the idea of sky and movement. The logo is airy 

and light.   



Next logo is a marvellous example of multimodal metaphorical meaning. The 

target domain is expressed by abbreviation LSO which means “London 

Symphony Orchestra”, whereas the source domain is expressed by the movement of an 

orchestra conductor holding a baton in his hand, thus creating the multimodal metaphorical 

expression:” Logo is a conductor” (Brands are people). 

Common denominators in the three logo interpretations above seem to be openness, 

lightness and movement. Two of those can be literally visualized by open and non-solid 

circles, static images rely on the metaphor for presenting movement as well as its associated 

qualities of energy, activity and dynamism. But sometimes metaphorical elements used to 

this end in many logos are bows, curves and lines. Curved logo elements visually represent 

one of the keywords in the mission statement corpus “global” or other possible interpretation 

such as “drive” and “impetus” are better candidates.  

The given Teliani Vely’s company logo is a case in point. The 

target domain is expressed by a company name and the source 

domain represents the red line on the word ”trading”, creating the 

meaning of ”global” and “ubiquity”,  making the whole logo a multimodal metaphor that 

includes the target domain in the verbal and the source domain in the visual mode.   

 

Logo cannot be expressed only with bows, curves and lines, there is also common to use the 

representation of animals, as it is shown in the logos of Russian transport means “Kamaz” and 

“UAZ”. Here the target domain is expressed by the verbal elements (names) and the source 

domain is expressed by the visual representation of  “a horse “ and “ a seagull”, thus forming 

the metaphorical expression:”Logo is an animal/a bird (living organism)”. After metaphorical 

mapping the advertised product gains the features of the chosen animal, “speed,” ”strength” 

and  “power” in case of a horse, and the feature of  “lightness” in case of the seagull. 

Logos are a critical aspect of business marketing. As the company’s major graphical 

representation, a logo anchors a company’s brand and becomes the single most visible 

manifestation of the company within the target market. For this reason, a well-designed logo 

is an essential part of any company’s overall marketing strategy. 



Paragraph 3.3 ”Synesthetic metaphors and metonymy in taste and smell modality ” 

deals with the figurative language in wine discourse. Among the genres articulating the 

discourse of wine, the tasting note has played a critical role in introducing people to wine-

tasting procedures and language and, at the same time, has critically contributed to 

promoting wine. And, yet, irrespective of the growing popularity of this beverage, wine 

jargon still retains some of the mystique traditionally associated with the use of figurative 

language.  

 One of the reasons underlying the figurative quality of winespeak is the 

shortage of terms available to describe two crucial sensory experiences in wine tasting, 

namely, smell and taste. In other words, since there is no single lexicon with the expressive 

potential to cover aroma and flavor nuances, their communication is inextricably linked to 

metaphor. Therefore, a tasting note is a verbal interpretation of organoleptic6 experiences. In 

Georgian and English advertisements we find signs of the identical expression of wine tasting 

based on sensory perception and subjective experiences. 

However, there are few studies devoted to exploring metaphor in wine discourse 

(Asatiani,1978;Barisashvili,2016;Peynaud,1987;Bruce,2000;Gluck,2003).The incredibly wide 

range of aromas in wine is probably what attracts most neophytes to this beverage, but 

because the identification and naming of aromas in wine is mainly a matter of experience 

and memory, the use of metaphors is particularly important in the description of a wine’s 

texture. Once in the mouth wine transmits different impressions; the most immediate of 

these is temperature, of course, but more importantly, we perceive a series of tactile 

impressions depending on taste as well as other less simple parameters. These include 

volume, weight, mouthfeel, and length. Actually, taste is the most basic element here; sweet, 

sour, acid, salt; and many of the sensations we popularly call flavors are simply aromas.  

Especially interesting are the descriptors that are taken over from very different 

semantic domains, such as words that describe personality and character: aggressive, 

charming, diffident, honest, feminine, masculine. These schemas point to the existence of 

asymmetrical mappings across two domains, and in our case include among others: A wine is 

a building, a wine is a piece of clothing and a wine is a person/discrete living organism. We 

                                                           
6 Organoleptic- the perceptual process of sensory organs 



use a concept and formalization of a metaphor taken from Lakoff/Johnson‘s 1980 Metaphors 

We Live By, and Lakoff/Turner’s 1989 More than Cool Reason.  

Textile renderings of wine in English are conveyed through references to wine 

elements as their cloak, glove, frock or mantle, as a piece of clothing. Textile terms are 

mostly used either to describe the structural properties of wine or to evaluate their feel in the 

taster’s mouth. The most important part of the wine is texture, where most adjectives are 

used to describe tannins. Plush, silky, supple, firm, chunky or even astringent are common 

descriptors. Because it is a textural sensation we associate many tannin sensations to the feel 

of fabrics - such as cotton, suede, silk or satin etc. In British and American TNs, mostly used 

textile terms are: silky (the red-wine equivalent word to creamy), satin –smooth (crammed 

with dark fruits, complex, intense and harmonious), velvety (lush, smooth and silky are all 

synonyms of a velvety wine), leather (noble aroma of some red wines thanks to their 

reducing aging in the bottle). In contrast, Georgian TNs yield fewer and less varied textile 

expressions, although we find adjectives such as khaverdovani (velvety) or gluvi teqsturit 

(smooth texture). Textile metaphors are illustrated in the following English and Georgian 

wine commercials: 

1 ”[ ….]has a satin7 –smooth texture with cherry, plum, spice and oak flavors, resulting in a 

graceful finish”(Point Noir, Bouchaine Vineyards). 

2”[ … ]Great silky8texture with everlasting finish’’(Antica Terra. Corolis, USA, Oregon). 

3 “Bags going on with the nose: a real farmyard character (evocative of our time in the 

country..), violet, leather, 9blackberry, plum, and eucalyptus are all there…” (Chapel Down 

Wickham Estate Red (Kent). 

4 ”[….] muki   broweulisebri  sefervit,  harmoniuli,   sruli,      khaverdovani, dakhvetsili,  

        has dark    pomegranate   coloring, harmonious,  perfect,  velvety,10            perfect,      

sasiamovno sitkbo,           khilis tonebit  da   jishuri     aroatit             (wine Kindzmarauli).  

with pleasant sweetness,   fruit flavours and  a breed   of fragrance 

5 “[….] gamoircheva      damakhasiatebeli  gemoti    da     xaverdovani aromatit   

                                                           
7 have sultry, fruit forward flavors and luxurious textures. 
8 wine equivalent word to creamy with white wines. If you like silky for bed sheets than you will most likely enjoy 

silky on your tongue. 
9 A red wine high in tannins, with a thick and soft taste. 
10 Lush, smooth and silky are all synonyms of a velvety wine. To imagine velvety, visualize watching perfectly 

smooth chocolate pouring into a mold on a Dove chocolate commercial. 

https://en.mimi.hu/wine/aging.html#maintitle
https://en.mimi.hu/wine/bottle.html#maintitle


    [….]  distinguishes         specific                 taste       and     velvety        aroma 

                                                                                                      (wine Mukuzani)  

In metaphorical frame Wine is a three-dimensional artefact,  wines are described as 

geometrical entities which, accordingly, can have edges, layers, backs, and fronts and are 

often evaluated as being angular, square, wide, long, deep and round. Although these 

adjectives are less productive in Georgian TNs, terms like round(mrgvali) and 

ending(daboloeba) are dominant. By way of illustration, let’s consider the following 

examples:  

 1“This well-rounded and elegant 11Staffordshire-produced dry white wine goes beautifully 

with poultry and seafood. ….” (Halfpenny Green Tom Hill). 

2 “[… ]a big blockish, masculine style, a bit angular12 and still quite oaky.” (Codornui Vintage 

Cave). 

3 “Medium in body with a narrow13 finish, this wasn't to our liking, unfortunately” ( Sixteen 

Ridges Vineyard Pinot Noir "Early Red"(Herefordshire). 

4 “Deep14 in colour. Pinot Noir …. something you can detect on the nose immediately.”  

(NV Stanlake Park Wine Estate Stanlake Brut (Berkshire) 

5“ Impressively sleek on the palate, with satisfyingly bright fruit and a touch of tastiness. 

This wine is moderate in length 15but …”(Gusbourne Estate, Blanc de Blancs, Kent, England).  

6 “[…] akvs dabalansebuli  gemo, mrgvali da    sruli shegrdznebit” (wine Saperavi Premiumi)  

            Has   balanced         taste,   round 16   and  full   perception 

7 “..akvs gia chalisferi sheferiloba, sruli sxeuli, mrgvali  da gamkoli   gemo (wine Krakhuna )  

            Has  light beige     color,    full bodied , round  and long lasting taste  

The most salient metaphorical frame in all languages is Wine is a living organism; 

Tannins change in  wine as the wine ages. Wines are at their most tannic when young. As 

                                                           
11 Restrained, classy. 
12 An angular wine is like putting a triangle in your mouth – it hits you in specific places with high impact and not 

elsewhere. It’s like getting punched in the arm in the same place over and over again. An angular wine also has high 

acidity. 
13 It's common to pause after first tasting a red wine because of the effect the aftertaste or finish has on the flavor. 

The finish is often the defining factor between a mediocre and an awesome tasting wine 
14 Having layers of persistent flavor that gradually unfold with aeration 
15 Length is a tasting term that describes how long the flavors of a wine last on your palate after the wine has been 

swallowed or spit. It is one of the components of a wine's finish. In essence, Length is a measurement; it can be 

short, medium/moderate or long. 
16 Smooth and well-developed flavor, without angularity or rough edges 



wine ages, the tannins interact with other compounds in the wine, integrating, resolving and 

softening out. The juice extracted from grapes changes considerably along its life inside both 

oak casks and bottles-a process referred to as breeding and ageing. Thus, among the many 

terms used to describe wine’s evolutionary state we find soft, light, forceful, weak and tired: 

1 “..Chardonnay fizz from Sussex, this one is lively and youthful17, with citrus and biscuit on 

the nose, and a flavor that’s rich and creamy, while also fresh. Aged 18in cellars..” (Wiston 

Estate Blanc de Blancs ).  

2 “Now we're talking; was worried all the reds would be average. Using fruit from much 

further south, as well as a bit of bottle age, [……]”(Chapel Down Wickham Estate Red Kent). 

3 “[….] akhasiatebs khandzlivi gemo da jishuri makhasiateblebi (wine Klasikuri Saferavi) 

          Characterizes  prolonged taste and  a good breed19 

4“[….] akhasiatebs momtsvano feri, nazi     da    dakhvetsili gemo, jishuri aromatit” 

Characterizes   greenish    color, tender and    finest  taste,  breed aroma                                                                                                         

(wine Mavanis Mstvane)  

Wine’s structural components are frequently described by means of anatomically 

biased lexis. For instance, the trickles on the inside of a glass indicating the alcohol 

concentration of a wine are conventionally referred to as its legs20and tears21,  and the general 

effect or weight of a wine in the taster’s mouth is referred as its body. Accordingly, wines can 

be described as light-bodied, medium-bodied or full-bodied: 

1“[…] It’s a bright and lively wine with alluring aromas of [….] with a soft,22 lush finish”  

(Point Noir). 

2 “Light in body, with a round and soft mouthfeel [….] Earthy23 notes”(Luckystone Red). 

                                                           
17 Youthful purple hue. Starts with brooding dark mulberry fruit then mellows out to a 

more raspberry quality. Intense but rustic and not too richly-fruited, helped along by grippy tannins.  
18 Aging changes wine, but does not categorically improve it or worsen it. Fruitness deteriorates rapidly, decreasing 

markedly after only 6 months in the bottle. Due to the cost of storage, it is not economical to agecheap wines, but 

many varieties of wine do not benefit from aging, regardless of the quality. 
19 Similar to good bloodlines and handling, as in racehorses; the result of soil, grapes and vinification techniques that 

combine to produce depth and distinctive character in a wine. 
20 The viscous rivulets that run down the side of the glass after swirling or sipping, a mingling of glycerin and 

alcohol. 
21 a ring of clear liquid, near the top of a glass of wine, from which droplets continuously form and drop back into 

the wine. It is most readily observed in a wine which has a high alcohol content. 
22 May refer to soft, gentle fruit in delicate wines, or to lack of acidity in wines without proper structure; used on a 

label occasionally to indicate low alcohol. 
23 Gives a sense of place and origin — where the grape was grown, the type of soil. It can almost give you a wine's 

backstory. 

https://en.mimi.hu/wine/dark.html
https://en.mimi.hu/wine/berry.html
https://en.mimi.hu/wine/fruit.html
https://en.mimi.hu/wine/mellow.html
https://en.mimi.hu/wine/raspberry.html
https://en.mimi.hu/wine/quality.html
https://en.mimi.hu/wine/intense.html
https://en.mimi.hu/wine/rustic.html
https://en.mimi.hu/wine/tannins.html


3 “It’s medium-bodied24, has firm25 tannin, but good mid-palate depth and excellent length on 

the finnish”(Patrick Jasmin).  

4 “And because the wine is made from red wine grapes, you can xpect a full-bodied26 

character, with flavors of melon and cherry, balanced by soft oak” (Litmus White Pinot). 

5 “[…] akvs tsotskhali , rbili, harmoniuli      gemo ( wine Khikhvi) 

            Has   alive,          soft,   harmonious   taste 

6 „[...] akhalgazrda, srulskheuliani, intensiuri, rbili    da       aseve   pikanturi,     harmoniuli .. 

            Young,          full-bodied      intensive,   soft    and    also     intriguing,     harmonious    

                                                                                                        (wine Pirosmani)  

 Figurative language compensates for the poverty of the lexicon in this respect: in 

general, the expressions used in wine commentary denote entities and qualities concrete 

enough to be of use in this difficult context. In fact, very often the situation in winespeak 

seems to be the reverse: wine critics need to draw upon experiences other than smell and 

taste to categorize and verbalize these.  

 We have discussed some of the lexis instantiating the many metaphors used in testing 

notes of Georgian and English languages. We have also seen that figurative language in wine 

commercial discourse is both at the service of description and evaluation and that each 

rhetorical goal appears to constrain the choice of metaphor.  

         It is obvious, that more than one modality is involved in the process of metaphorical 

mappings. Thus, the target domain includes smell, taste and mouth-feel metaphors (i.e., 

physical, perceptual experiences via sense organs) and source domain concerns both 

concrete27 and abstract (kinship) entities. Since having both the target and the source 

domains expressed in different modes, we consider them as multimodal metaphors of wine 

discourse. Corporate decision-makers use these genres and their multimodal features to 

communicate the corporate brand to external stakeholders just as much as to address internal 

ones, i.e., employees, to foster identification with, and loyalty towards the brand. 

                                                           
24 Medium bodied red wines are smack dab in the middle of the spectrum between a light red with lower tannin and 

a full bodied red with high tannin. Medium bodied red wines are usually called “food wines”. 
25 Taut balance of elements; tightly knit structure; also distinct flavor. 
26 Full bodied wines fill your palate with their texture and intensity. As a general rule, full bodied red wines have 

high tannin and usually also have heightened alcohol levels above 14% ABV. Alcohol and tannin act more like 

textures on our palate which is why they are key components of full bodied red wines. 
27 Concrete-three dimensional artifacts or the human body 

 



Paragraph 3.4 “Metaphorical means of phraseologisms in acoustic modality” deals with 

multimodal metaphors involving sound and music. The given paragraph demonstrates how 

sound and music plays a relevant role in the formation of multimodal metaphor:(1) by cuing 

a source domain and (2) by triggering mappable connotations of a source domain signalled in 

a nonverbal mode.  Together with the identification of the target and the source domains, we 

will focus on two major points:(1)The role of sound and music to identify the metaphor’s 

source domain;(2) The role of sound and music to identify the features that can be mapped 

from source to target domains.  

Let’s discuss 2007 British Vauxhall Corsa TV advertisement ”hide and seek” with the 

headline “Put the fun back into driving”, where the target domain is expressed by the “Corsa 

cars” and the source domain is expressed orally by the counting “one, two, three….. 

hundred”. If we watch the advertisement without a voice, the metaphorical expression: 

“Corsa cars are children playing hide and seek” will not be obvious, thus showing the only 

strange movement of the cars in the city streets.            

Let’s consider the example of Georgian Halik Bank TV advertisement with the 

metaphorical expression: ”Halik bank is an Opera House”. The cartoon advertisement shows 

the people of different professions singing Giuseppe Verdi’s opera “La Traviata”, but with 

specific lyrics: ”I will take the loan and will buy a flat. I will redo my house and will change 

my furniture. This is very simple with the help of Halik Bank”. The following metaphorical 

process is clearly shown in the next diagram;   

 

 

 

 

 

 

 

Paragraph 3.5 “Metaphorical phraseologisms in kinesthetic modality” deals with  

metaphors that are realized in gestures. The use of spoken language in this context is a 

process of multimodal communication, involving not only the oral production of sounds and 

its aural reception, but also the production of various kinds of bodily motion in space, which 
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the addressee can perceive visually.  In this paragraph, we will document and discuss verbal-

gestural metaphors and even more precisely, this means that we are actually talking about 

verbal and gestural, or verbal-gestural metaphoric expressions.  

It is central to illustrate what we mean by “gesture”. Here we will be focusing on 

visible, effortful movements of parts of the body (not that of self-adjustment or object 

manipulation), but such as head gestures, eye movements, foot gestures, body shifts, shoulder 

shrugs, and so on. Abstract referential gestures are inherently metaphoric by virtue of 

rendering a non-physical idea in terms of physical, spatiotemporal representation. We can 

note that a concrete referential gesture can also be metaphoric in certain contexts. 

Consider Figure 23, Georgian TBC TV advertisement with the 

headline “No matter who are you” and with the metaphorical 

expression “Body movement is a character”. The given 

advertisement is presented in three different modalities: verbal, 

pictorial and kinesthetic. Each of them plays an important part in 

the formation of the metaphorical context. Advertisers have adjusted them in 

simultaneous correspondence that is clearly shown in the following diagram:       
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Consider Figure 24, a billboard advertisement for Regallo Battery 

Company with the thumbs-up gesture (a closed fist held with the 

thumb extended upward) in the source domain. This gesture has 

become a metaphor in English and generally accepted as a sign to 

show someone that they've done well. But this is only in Western 

society. In many cultures, putting your thumb up (especially when moving the hand up) is a 

very rude gesture. We can find similar gestures in advertisements, meaning positive attitude 

and approval. But the presence of a great number of thumbs-up gestures in a billboard 

advertisement means that “the quality of the battery is approved by a great number of 

people”. The message of the given advertisement is expressed by three different domains: 

verbal, pictorial, kinesthetic. The target domain (an advertised product) is expressed by 

visual representation, whereas the source domain is expressed by a 

gesture. Visual representation of hand gesture does not always 

consider a metaphorical expression. Consider Figure 25 a billboard 

advertisement for the same Regallo Battery Company, with two 

pointing index fingers towards the central heating equipment. 

Most of the time, when you point somewhere, it's just to have 

someone look at something: "It's over there", "Watch this". But in the given context “over 

there” is not an appropriate explanation, because pictorial representation is very close to the 

finger.   

Consider Figure 26, Russian Company “Beeline” billboard visual 

representation, with the gestural expression of two fingers and the 

slogan:’’ “ 2 цента за минуту, тариф “ Простые вещи” (2 cents a 

minute, tariff- “Simple’’). In the given example, we also find 

metonymic expression also, as logo here represents the company 

brand (part as a whole), which is the target domain of the 

advertisement. Whereas the source domain is expressed by the gesture of two fingers, that is 

also proved by verbal elements “two”. Here the gestural element (a symbol V) has the 

additional connotations of “peace” and “wellness”.       

https://en.wikipedia.org/wiki/Metaphor


 Chapter IV of the thesis -”Unsuccessful advertisements with the incorrect 

metaphorical mapping. Advertisements that are difficult to understand”; consists of the final 

paragraph and deals with the advertisements with the complex conceptual blending and 

double grounding. Blending Theory (BT), as developed by Fauconnier and Turner (1995, 

1996, 1998, 2002), is a cognitive theory that focuses on a basic mental operation behind real-

time meaning construction. The basic unit of BT is 'the Network Model', which consists of 

basic principles: the mental spaces, cross-space mappings between them and the emergent 

structure. They are connected to the frames, which contain long-term schematic and specific 

knowledge. Mental spaces can function as input spaces in the Network Model. Input spaces, 

whose number can vary from two to more, have elements and structures of their own. 

Counterparts in the input spaces are connected with partial cross-space mappings, also called 

counterpart connections. These connections come in various types, including “Change”, 

“Identity”, “Cause-Effect”, “Part-Whole”, “Analogy”, “Disanalogy”, “Similarity”, and 

“Uniqueness”. There are also mappings that connect the generic space with the two input 

spaces. The generic space is one that contains conceptual structures that both inputs have in 

common. Some of the structures and elements of the input spaces are inherited by the 

blended space, the fourth mental space of the Network Model. The given paragraph provides 

examples of the complex blending principles that occur in Georgian, American, British and 

Russian advertisements.   

In this part, we have also analyzed the advertisements with the complex conceptual 

blending and double groundings, such as Tampax, Comfort Refresh and Evian water 

advertisements. The given advertisements have more than two input spaces and contain 

many phrasal verbs or idiomatic expressions, that is the reason for misunderstanding of the 

main content of the ads. Also, this chapter analyses the examples, where one of the two 

domains is absent or used in an inappropriate way, such as: Premier Estates “Taste the bush”, 

Mama Asia-“Taste mom’s kabab”, Russian Commercial- “I’m tired of waiting”, Cadbury- 

“Eyebrows”, Yota “This is an advertisement for Yota” and so on.  

CONCLUSIONS: 



• Multimodality is a phenomenon in which a variety of semiotic modes are integrated. 

The principles of usage of different modes in different types of advertisements are the 

following:     

 

 

• The Metaphorical Framing Model provides a basis for understanding the effects of 

metaphor in advertising discourse. The given research manifested not only the use of verbal 

conceptual metaphorical means of expressions, but also the metaphorical expressions of signs, 

figures, icons, speech, and written elements.  Construing a metaphor in visual mode requires: 

identifying the two pertinent domains involved; their slotting as target and source domain, 

the identification of one or more features in the source domain that can be mapped onto the 

target domain. The formation of conceptual metaphor in visual mode requires three main 

points: a complete theory of metaphor cannot ignore the non-verbal; understanding culture 

requires studying information inhering in nonverbal form; the study of non-verbal metaphor 

provides tools for the analysis and production of pictorial representations. There are four 

types of conceptual metaphors in visual mode: contextual type of  metaphor (Natakhtari-

“Natakhtari beer is a woman”, Georgian bank-”Bank is a lion”, Russian social advertisement 

“Oil,Gas,Chemistry is a tin”); A hybrid type of metaphor (Geocell “A suitcase is an internet 

packet”, Dunlop company-”Direction controlled, security ensured“, Continental Tyre-

“Continental Tyre is an adhesive“, Peugeot 206RC-“Peugeot 206RC is a strong muscle“, 

Lipton Tea-„Lipton Tea is a piece of art“, Social advertisements-“„Mushroom is an atomic 

bomb“, „Tomato is a bomb“,Fa-”Take shower with kivi”); Pictorial simile (Borjomi –“A bottle 

of Borjomi is a 125 years old lamp), Russian advertisement ”Always is a night comfort”);  



An Integrated type of metaphor (Guinness beer -“Guinness is the man shaving in front of the 

mirror”, Kit Kat- “ Kit Kat is an equation”, “Kit Kat is a light switch”). A pictorial or 

multimodal manifestation of a cognitive metaphor, in all three languages, will not convey 

the same information and attitudes as a purely verbal manifestation of that same cognitive 

metaphor. 

• On the bases of the given research, it was argued that corporate brands are cognitively 

structured by the metaphors “Brands are living organisms” and “Brands are people”. The 

brand is made by being conceptualized as an ideal person endowed with the traits that are 

positively evaluated in corporate discourse: growth, flexibility, dynamism, and connectivity. 

These metaphorical character traits of the brand personality are expressed by the interplay of 

verbal and visual features incorporated into the discourse. The research provides examples on 

the bases of  Russian, Georgian, English and American logos.    

• The given research is concerned with the experiential dimension of metaphor, used 

by wine critics and advertisers to articulate the sensory experiences afforded by wines in 

different commercial modes. The research provided a brief overview of the metaphors found 

in two promotional genres within wine discourse: Tasting Notes and wine adverts. The 

research explains the usage of figurative language as responding to their need to overcome 

the difficulties inherent in communication the various organoleptic experiences conflating in 

wine tasting. On the bases of Georgian, British and American wine commercial examples, 

the research illustrated an abounding usage of anthropomorphic metaphors.   

• The present research demonstrated that sound and music can play a role in 

multimodal metaphor: by cueing a source domain; by triggering mappable connotations of a 

source domain signaled in a nonverbal mode. Ten examples of multimodal metaphor 

(Vauxhall Corsa „Hide and Seek”; Halik Bank-”Halik Bank is an Opera House”; Windex-

“Windex is a tear”, Dardimandi radio commercial ” Restaurant Zakharichi  is a Georgian 

dowry”, Russian Pepsi commercial ”Drinking Pepsi is Playing football” and so on) involving 

sound and music from three different languages were discussed.        

• The commercial language is a process of multimodal communication, involving 

not only the oral production of sounds and its aural perception, but also the production of 

various kinds of bodily motion in space. The research argued the following in the given 



examples: the meaning of a word and a gesture is identical; the meaning of gesture opposes 

the meaning of a word; a gesture supports the communication; a gesture changes the 

meaning of the word.   

• As our research was not based on structural analysis, the attention was paid to 

the multimodal representation of phraseological units in the commercial discourse on the 

basis of pragmatics and semantics. Despite differences between the three languages, we 

found a great many of the common features that they share.  We classified the modalities and 

the usage of all phraseological units, that is clearly shown in the following diagram:       

 

• The given research discussed the case of effectiveness and ineffectiveness of 

commercials, that depends on the correct usage of three input spaces, the correct 

identification of “target“ and “source’ domains and the proper mapping process.   

• All of the above-mentioned similarities and differences underline how various 

cultures differ from each other. Comparison of commercials, shows the peculiarities of 

people’s culture, mentality, and world outlook and behavior perception. They reveal the way 

of life, traditions and customs that play a great role in our lives and determine our affiliation 

to a particular commercial discourse. 
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