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Veriko Shavlakadze 

 

Cognitive Metaphors and Their Ethnocultural Peculiarities 

in English and Georgian Languages 

S u m m a r y 

The paper is devoted to the study of cognitive metaphors in English and Georgian 

languages. It aims, first, to analyze and generalize the main models offered by Lakoff and 

Johnson, and then find analogous and other types of cognitive metaphors in the Georgian 

language. At the final stage of our research, we carry out a contrastive study of these metaphors 

in irder to reveal their ethnocultural peculiarities.     

We base our research on Lakoff and Johnson’s theory, according to which our conceptual 

system that plays a central role in defining our everyday realities is largely metaphorical. The way we 

think, experience or do every day is very much a matter of cognitive metaphor which is reflected in our 

everyday language by a wide variety of expressions. In a cognitive metaphor  one concept is 

metaphorically structured in terms of another. 

In the first chapter we critically review Lakoff and Jonson’s theory. In the second one we 

analyse the main models of cognitive metaphors, such as conceptual, orientational, conduit and 

ontological, pointing out their main psychological and conceptual peculiarities. In the third 

chapter we find and analyse analogous and other types of cognitive metaphors in the Georgian 

language after which we conduct a comparative study of English and Georgian metaphors in 

order to reveal their common and differential models, which are predetermined  by the 

ethnocultural peculiarities of the corresponding languages. The conclusion sums up the 

theoretical results of the research. 
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