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Abstract: The article outlines parallels between the notion of the cognitive unconscious, 
within the framework of Cognitive Science, and the notion of the unconscious in the psy-
choanalytic theories of Freud and Jung. A respective correlation is being emphasized: be-
tween the postulate of the embodied mind (a main tenet in Cognitive Science), or the role 
of universal sensorimotor experience in the construction of concepts, on the one hand, and 
some main ideas of the analytical psychology of Jung, on the other. The study highlights the 
correspondences between symbol and conceptual metaphor and ends with an analysis of 
sun symbolism in different cultures and corresponding conceptual metaphors.
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Увод

Според трите основни принципа на когнитивната наука мисловният 
процес в по-голямата си част е несъзнателен и метафоричен по природа, 
а концептуалната метафора е „езикът на несъзнаваното” (Lakoff 2001). 
Следователно анализът на концептуалната метафора е анализ на определени, 
предимно несъзнавани, когнитивни модели.

С появата на теорията на концептуалната метафора (ТКМ) езикът 
вече не се изследва основно като система извън контекст и на преден план 
излизат неговите когнитивни и социокултурни аспекти. Изброените акценти 
предполагат анализът на концептуалната метафора да е инструмент с най-
голям потенциал освен в когнитивната лингвистика още и в психологията 
(и то не само когнитивната), културологията и невронауката. 

Тъй като концепцията за несъзнаваното е ключова не само за ТКМ, 
а и за психоаналитичните теории на Фройд и Юнг, изброените теоретични 
модели на несъзнаваното – на Фройд, Юнг и на когнитивното несъзнавано 
в рамките на когнитивната наука – съдържат в себе си потенциала за 
проследяване на евентуалните паралели помежду им.
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Символната продукция на несъзнателно ниво и съответно 
необходимостта от анализа на символи са централен елемент в теориите на 
дълбинната психология на Фройд и Юнг, които колкото и да се различават 
и да си противоборстват, споделят някои общи постановки. За ТКМ, от 
друга страна, анализът на концептуалната метафора също представлява 
интерпретация на смисъл, на определени несъзнавани конструкти, 
когнитивни модели (наречени концептуални метафори).

Друга допирна точка между ТКМ и модела на колективното 
несъзнавано на Юнг (постулиращо универсално, вродено съдържание на 
несъзнаваното, което е общо за всички индивиди и се предава от поколение 
на поколение) са т. нар. почти универсални или потенциално универсални 
концептуални метафори (най-често първични или генерични метафори), 
които възникват въз основа на универсален въплътен опит и – според 
моята хипотеза – на общ за всички общества културен опит, обусловен от 
универсални сили, формиращи културата.

Авторите на ТКМ твърдят, че не само езикът, но още и концептуалните 
системи на различните култури и религии са метафорични по природа, а 
фундаменталните ценности в една култура са кохерентни с метафоричната 
структура на основните концепти в тази култура (Lakoff, Johnson 2003: 
22; 40). Следователно методът на анализ на концептуалната метафора е 
полезен инструмент в културологичния анализ. Още повече – ако нашата 
концептуална система и разбиране за света са структурирани от метафори, 
то тогава споделеното разбиране, въз основа на което антрополозите 
дефинират понятието култура, е често метафорично разбиране. Освен 
това, ако някои метафори са универсални, човешкият свят не може да бъде 
разделен на отделни, отграничени култури, защото универсалните метафори 
представляват един общ базисен слой културен опит (Kövecses 2005: xiv; 2).

Модел на психиката на Фройд

В своя структурен модел Фройд разделя психиката на ид1, его и 
суперего. Активността на тези конструкти и интеракцията между тях 
определят психичния живот на индивида. Ид в модела представлява 
некоординираните инстинктивни импулси; суперегото изпълнява ролята 
на критик и морализатор; eгото представлява организираната, тясно 
свързаната с реалността част, която действа като медиатор между ид и 
суперего и може да възпре импулсите, идващи от ид.

В модела егото има ключова роля – то отговаря най-вече на 
съзнателните процеси в психиката и е балансьор между импулсите, идващи 
от ид, условията на заобикалящата ни реалност и рестриктивната функция 
на суперегото. Но ид е двигателят в системата и психоаналитичната теория 
на Фройд е изградена основно около анализа на символната продукция на ид, 
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която намира израз в сънищата, различните психопатологии и в метода на 
свободните асоциации като част от психотерапевтичната практика.  Докато 
егото и суперегото включват съзнателни, предсъзнателни и несъзнателни 
аспекти, ид е изцяло несъзнавано. То включва ментални процеси, които 
са недостъпни за съзнанието, но влияят на нашите решения, чувства и 
поведение. Според Фройд несъзнаваното (ид) е основният източник, 
двигател на човешкото поведение, и може да бъде сравнено с айсберг –  най-
важната част на психиката е онази, която не може да бъде видяна (т.е. не е 
достъпна на съзнателно ниво): 

То е тъмната, недостъпна част на нашата личност и малкото, което сме 
научили за нея, идва от анализа на сънища и, разбира се, от невротичните 
симптоми, като в по-голямата си част тя е с негативен характер и може да 
бъде описана само като противовес на егото. Подхождаме към тази част 
от личността си с аналогии: наричаме я врящ котел… Тя  е изпълнена с 
енергията на инстинктите, но при нея липсва организация и целокупна воля, 
а само стремеж към задоволяване на инстинктите. В ид противоположни 
импулси съществуват заедно, без да се неутрализират един друг. В него не 
съществуват отрицание и понятие за време (Freud 1933: 105-106).

Модел на психиката на Юнг

Също както и Фройд Юнг вярва, че психиката има съзнателно и 
несъзнавано ниво. Противно на Фройд обаче Юнг твърди, че най-важната 
част на несъзнаваното не произтича от личния опит на индивида, а от 
далечното минало на човешката история – понятие, което той нарича 
колективно несъзнавано. Според Юнг съзнателното и личното несъзнавано 
са от второстепенно значение спрямо колективното несъзнавано.

Съзнателното според Юнг съдържа в себе си образите, които са 
доловими за егото, а несъзнателните елементи, от своя страна, нямат връзка 
с него. Схващането на Юнг е по-рестриктивно от това на Фройд. За Юнг 
егото не е цялата личност и трябва да бъде допълнено от по-всеобхватното 
„Self” (себе си, цялостната личност), като центърът на личността има 
предимно несъзнателен характер. У психично здравия индивид егото заема 
второстепенна позиция спрямо несъзнателната цялостна личност. 

Съзнателното играе сравнително незначителна роля в аналитичната 
психология на Юнг. Според Юнг неговото прекомерно разширяване 
в психиката може да доведе до пихологически дисбаланс – здравите 
индивиди са в контакт със съзнателното, но може да се свържат и със своята 
несъзнателна цялостна личност и когато това се случи, индивидът може да 
постигне индивидуация (самореализация).

Личното несъзнавано според Юнг обхваща всички потиснати, 
забравени или възприети на несъзнателно ниво факти от отделния индивид. 
Схващането на Юнг за личното несъзнавано е сходно с представата на 
Фройд за несъзнаваното и предсъзнателното, взети заедно. Съдържанията 
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на личното несъзнавано се наричат комплекси: емоционално натоварени 
конгломерати от асоциирани идеи, например възприятието за майка. 
Комплексите може да бъдат частично осъзнати и да произтичат както от 
личното несъзнавано, така и от колективното несъзнавано.

Колективното несъзнавано има централно значение в модела на 
Юнг. То се корени в далечното минало на целия човешки род. Включва 
опита на далечните ни прадеди с универсални идеи като Бог, майка, вода, 
земя, които се предават от поколение на поколение така, че хората във всеки 
един момент от историята са повлияни от първоначалния опит на своите 
най-далечни предци. Съдържанието на колективното несъзнавано е едно 
и също за хората от всички култури и намира символен израз в митовете, 
легендите, фолклора (включително вълшебните приказки) и религиите. 
При първоначалния контакт с образите от колективното несъзнавано тези 
образи се проявяват като форми без съдържание, но постепенно тяхното 
съдържание се развива в относително автономни образи, наречени архетипи 
(Сянка, Анима, Анимус, Великата майка, Възрастният мъдрец, Героят, 
архетипа на цялостната Личност, наричан „архетипът на архетипите“ – най-
важният архетип, който привлича към себе си всички други и ги обединява 
в процеса на самореализация или индивидуация, и др.).

Когнитивно несъзнавано

Терминът когнитивен има две различни значения. В традиционната 
философия той се отнася само до абстрактния мисловен процес, изразен 
в езикова форма. Но в когнитивната наука когнитивен се отнася още и до 
физическите, телесните процеси, които структурират нашия съзнателен 
опит, както и до всички ментални операции, свързани с интерпретацията, с 
осмислянето на този опит – централната за когнитивната наука постановка 
за въплътения ум. По-голямата част от тези процеси и операции са на ниво 
несъзнавано.

Това не е несъзнаваното на Фройд или Юнг, а нов продукт на 
научните изследвания, които водят началото си от седемдесетте години на 
20-и век и са предимно с емпиричен характер, за разлика от теориите на 
Фройд и Юнг, които до голяма степен са умозрителни по своята същност. 
ТКМ представлява едно от най-удивителните и значими открития в 
рамките на когнитивната наука. Според теорията метафората не е просто 
езикова фигура, а начин на мислене. Същността на метафоричния процес, 
т. нар. концептуално картиране, представлява пренос на структури от една 
концептуална област-източник, най-често със сензомоторен характер 
(например ГОРЕ2), върху област-цел със субективен, абстрактен характер 
(например ЩАСТИЕ). Процесът се реализира на ниво несъзнавано и без 
него нашият  мисловен процес би бил невъзможен.
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Според Лейкоф и Джонсън „Цялото наше знание и убеждения са 
структурирани от концептуална система, положена предимно в когнитивното 
несъзнавано.“(Lakoff, Johnson 1999: 13). От друга страна, механизмът на 
концептуалната метафора е основен фактор в това когнитивно несъзнавано.

Паралели между моделите на несъзнаваното на Фройд, Юнг и 
когнитивното несъзнавано

От една страна, може да се открият допирни точки между схващането 
на Фройд за несъзнателната идеация (символизация), която според 
него намира израз в сънищата, но още повече в митовете, легендите и 
фолклора (Freud 1965, section VI.E: 386) и  идеята на Юнг за колективното 
несъзнавано, което също намира израз в символни образи в сънищата и в 
изброените конструкти на културата. От друга страна, в своята статия „Как 
несъзнателната метафорична мисъл структурира сънищата“ Лейкоф прави 
паралел между метода на анализ на сънищата на Фройд и ТКМ и прилага 
анализа на концептуалната метафора в интерпретацията на символи в 
сънищата. Според него концептуалната метафора структурира не само 
нашето мислене, но също и сънищата, свързвайки скритото им значение с 
техния символен израз по един систематичен начин (Lakoff 2001). Понятието 
символизация в сънищата е същият механизъм, който когнитивистите 
наричат концептуална метафора, твърди той в статията (Lakoff 2001). 
В „Интерпретация на сънищата” Фройд изтъква, че този символизъм не е 
типичен само за сънищата, а за несъзнателната идеация изобщо и може 
да бъде открит във фолклора, митовете и легендите в по-голяма степен, 
отколкото в сънищата (Freud 1965). По този начин Фройд, въпреки откритото 
си отграничаване от по-късните идеи, развити от Юнг, се приближава до 
неговата постановка за колективното несъзнавано, където Юнг разглежда 
повтарящите се символи в митовете, легендите, приказките и религиите, 
споделяни от различните култури, като отражение на колективното 
несъзнавано, което е положено в психиката на всеки един от нас и се предава 
от поколение на поколение. Поради сходството между символния характер на 
сънищата и вълшебните приказки Фройд е използвал вълшебните приказки, 
за да илюстрира своите теории за психиката, и е прилагал използвания от 
него психоаналитичен метод за анализ на сънищата в анализа на вълшебни 
приказки, разкривайки така тяхното скрито съдържание. 

Паралелите между символизация (концептуална метафора) в 
сънищата и символизъм (концептуална метафора) в митовете, легендите и 
фолклора като форма на несъзнателна идеация предполагат, че анализът на 
концептуалната метафора в изброените продукти на културата би могъл да 
играе ключова роля за интерпретацията на техния смисъл и скрито послание. 
Освен това, също както символите / концептуалните метафори изграждат 
основата, смисловата схема на сънищата, може да се изгради хипотезата, 
че символите / концептуалните метафори конструират не само посланието 
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и скрития смисъл, но и сюжета на митовете, легендите и фолклора, респ. 
приказките (Dimitrova 2016).

Според Мари-Луиз фон Франц, последователка на Юнг, занимаваща 
се с анализа на вълшебни приказки, „Приказките са най-чистият и непо-
средствен израз на психичните процеси в колективното несъзнавано: 

В митовете и легендите… ние достигаме до основните схеми на човешката 
психика, преминавайки през слой от културен материал. Но във вълшебните 
приказки има много по-малко съзнателен културно специфичен материал 
и следователно те отразяват основните схеми на психиката по-ясно (Marie-
Louise von Franz 1996). 

Съществува удивително сходство в сюжета и мотивите във вълшеб-
ните приказки на различните народи, дори между отдалечени култури. От 
една страна, това може да бъде обяснено с теорията на Юнг, според която 
те представляват „най-чистият израз на колективното несъзнавано” и в 
тях има много по-малко „културно напластяване” в сравнение с митовете 
и легендите (Marie-Louise von Franz 1996: 1). От друга страна, от гледна 
точка на лингвистиката, сходствата могат да бъдат обяснени с наличието 
на потенциално универсални метафори, които се коренят в универсалния 
човешки опит, а именно – първичните метафори.

Според теорията на Грейди за първичната метафора, част от 
интегрираната теория на първичната метафора, първичните метафори 
се считат за потенциално универсални, защото се коренят в универсален 
телесен (или въплътен) опит. Сензомоторен опит (област-източник) бива 
проектиран върху субективен опит (област-цел), например емоциите. Така 
субективният опит се концептуализира посредством сензомоторния опит.  
Според Лейкоф и Джонсън  

Концептуалната метафора съществува както в езика, така и в мисълта…
Всички ние възприемаме голяма система от първични метафори автоматично 
и несъзнавано, без да имаме друг избор; чрез самото си функциониране 
в ежедневието от най-ранна възраст и в нормалния си мисловен процес 
използваме стотици първични метафори (Lakoff, Johnson 1999: 45-59). 

Съответно изложената теза на Фон Франц предполага, че в 
митовете и легендите ще преобладават концептуални метафори, 
които са специфични за дадените култури, а в приказките – първични 
метафори, обуславящи общото между културите. От друга страна, 
изложените в изследването паралели между теорията на Юнг и ТКМ са 
организирани основно около фрагменти от аналитичната психология, 
свързани предимно с митовете. Следователно дори митовете, за които се 
предполага, че имат богат културен пласт, съдържат в себе си потенциала 
да бъдат носители на универсални символи, съответно на потенциално 
универсални концептуални метафори. Това означава, че съществуват 
универсални фактори, изграждащи човешката култура.
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Позицията, която защитавам в свое предходно изследване (Dimitrova 
2016), е, че първичните и генеричните метафори се основават освен на 
общ универсален телесен опит и на културен фактор – универсални 
сили, формиращи основите на човешката култура. Изложените тук 
паралели между идеята за въплътения ум, потенциално универсалните 
концептуални метафори и теорията на Юнг за универсалните съдържания 
на колективното несъзнавано – архетипите (намиращи израз в митовете и 
вълшебните приказки под формата на символи) – също подкрепят идеята 
за универсалните сили, формиращи основите на човешката култура.

Въплътен ум 

ТКМ е свързана с идеята за телесната основа на познанието и 
мисленето, едно от основните положения в когнитивната наука. Този 
тип концептуализиране на една област посредством друга се основава на 
директния физически, телесен опит при взаимодействието с околната среда 
и другите хора. Ние схващаме и преживяваме нефизическото (област-цел) 
посредством физическото (област-източник), т.е. концептуализираме по-
слабо отграниченото – абстрактните концепции като емоциите например 
посредством по-ясно отграниченото, свързаното с тялото и сензомоторния 
опит.

Природата на човешкото тяло и съответната физическа и културна 
среда налагат определена структура на преживяванията. Повтарящите се 
елементи на преживяванията водят до формирането на категории, които 
представляват емпирични гещалти. Различните модели на сетивното ни 
взаимодействие с околната среда, телесните действия и манипулирането 
с предмети определят в голяма част мисловния процес. Тези модели 
представляват емпиричните гещалти, наричани още образни схеми. Те 
определят кохерентността, взаимосъгласуваността на преживяванията. 
Човек разбира своите преживявания по непосредствен начин, когато ги 
възприема кохерентно структурирани като гещалти, които са възникнали 
непосредствено при взаимодействието в околната среда и с околната среда. 
И съответно преживяванията се разбират метафорично, когато се използва 
гещалт от една област на опита, за да се структурира опитът в друга област 
(Lakoff, Johnson 1980: 56-59, 230). 

От идеята за въплътения ум (с централна роля на емпиричните 
гещалти/образни схеми) следва схващането за универсалния, общ за всички 
хора телесен опит при концептуализирането на преживяванията, който 
според привържениците на ТКМ обяснява наличието на универсални (или 
почти универсални) метафори в различните култури. 

Но, от друга страна, някои изследователи критикуват ТКМ за това, 
че теорията на въплътения ум в когнитивната лингвистика се използва, за 
да обясни едновременно и универсалността, и културната специфичност 
на концептуалните метафори в различните култури. Ракова (Rakova 
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2002: 228, cited in Kövecses 2010a) например изтъква, че теория, изградена 
върху схващането за образните схеми и по принцип върху схващането 
за универсалния характер на базисния физически опит, не може да бъде 
едновременно и теория, обясняваща наличието на метафори, специфични 
за дадена култура (културна вариация) – не и ако идеята за въплътения ум 
се схваща по един натуралистичен начин. Според нея редукционизмът не 
може да върви ръка за ръка с релативизма.

За да отговори на критиката към теорията и разреши съответното 
противоречие, Кьовечеш (Kövecses 2005, 2010) създава теорията за т. 
нар. диференциален експериенциален фокус в процеса на възникване на 
концептуалната метафора. Според него телесният опит включва различни 
аспекти или компоненти и всеки един от тях може да стане водещ, т.е. да 
бъде избран за съответна област-източник в концептуалната метафора в 
дадена култура в дадено време. Кои аспекти / компоненти ще бъдат избрани 
от носителите на езика за водещи зависи предимно от широкия културен 
контекст. Например от физиологична гледна точка гневът е свързан с 
редица физиологични реакции като повишение на температурата на 
кожата, ускорени дишане и пулс, повишено артериално налягане (Ek-
man et al. 1983, cited in Kövecses 2010a). Това са универсални физиологични 
реакции, обусловени от човешкото тяло, които обясняват наличието на 
една и съща генерична концептуална метафора (ЯДОСАНИЯТ ЧОВЕК Е 
СЪД ПОД НАЛЯГАНЕ) в различни езици и култури, между които няма 
пряко взаимодействие (Kövecses 2002, 2010a). В същото време различните 
езици и култури не „избират“ една и съща от изброените физиологични 
реакции при концептуализирането на емоцията гняв – докато в английски 
и унгарски език повишаването на телесната температура и артериалното 
налягане получават еднакво внимание (ГНЕВЪТ Е ГОРЕЩА ТЕЧНОСТ 
В СЪД), то в китайски език водещ е концептът НАЛЯГАНЕ (съответно 
ГНЕВЪТ Е ГАЗООБРАЗНА СУБСТАНЦИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ В СЪД) (Kövec-
ses 2010a). Още повече – при племето илонгот в Нова Гвинея гневът се 
схваща като едно неопределено състояние на обща физиологична възбу-
да (Rosaldo 1980, cited in Kövecses 2010a). По този начин на основата на кон-
цептуализирането на емоцията гняв върху различни компоненти и нива 
на телесния опит (т.е. упражнявайки диференциален експериенциален 
фокус) възникват частично универсални, частично културноспецифични 
концепти. В процеса на метафорично концептуализиране едновременно 
действат два основни фактора: телесното познание (водещо до появата 
на потенциално универсални метафори) и културата (водеща до появата 
на метафори, специфични за отделната култура). Усилията ни да 
помирим тези съревноваващи се сили и да сме едновременно свързани с 
тялото (универсалното телесно познание) и културата (т.е. спецификата 
на отделната култура) често са неуспешни и в метафоричното 
концептуализиране надделява или телесното познание, или спецификата 
на отделната култура (Kövecses 2010).
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Подобна е и идеята на Ибарете-Антуняно (Ibarretxe-Antuñano 
2013), според която културата е от ключово значение за обяснението 
на това – как концептуалната метафора, включително първичната, 
възниква от структурите на нашето познание. В модела на Ибарете-
Антуняно културата действа като един вид сито при метафоричното 
концептуализиране: от една страна, тя пропуска онези елементи на 
телесния опит, които съответстват на съответната културна среда, а от 
друга – обогатява процеса на концептуално картиране с характеристики 
на същата тази специфична култура.

Взаимоотношението между метафора, въплътен опит и култура в 
когнитивната лингвистика преминава през различни етапи.

Още със създаването на ТКМ Лейкоф и Джонсън отчитат 
ключовата роля на културата в метафоричното концептуализиране и 
поясняват, че разграничаването между физическо и културно обусловено 
в преживяванията няма абсолютен характер, а всеки опит е пропит 
от култура и ние възприемаме света по начин, при който културата е 
неизменна част от опит, но при все това може да разграничим опита, 
който е в по-голяма степен физически по своя характер, от опита, който е 
в по-голяма степен културно обусловен (Lakoff, Johnson 2003: 57). 

Но с появата на теорията на Грейди (1997) за първичните метафори, 
считани за  универсални, тъй като произтичат директно от телесния 
опит, на преден план излизат психолингвистичните и неврологичните 
аспекти на концептуалната  (първична) метафора и се подчертава ролята 
на чисто физическия опит в механизма на този тип метафора за сметка на 
културния контекст, който е напълно изключен. Първичните метафори 
са смятани за универсални и лишени от културен аспект (Ibarretxe-Antu-
ñano 2013).

Накрая, културата отново заема ключова позиция в ТКМ. В 
съвременните изследвания се наблюдава „културен Ренесанс“ (Ibarretxe-
Antuñano 2013) и това води до появата на моделите на „диференциалния 
експериенциален фокус“ на Кьовечеш и „ситото на културата“ на Ибарете-
Антуняно, които отчитат неизменната роля на културата в механизма 
на всяка концептуална метафора, дори първичната. Според Ибарете-
Антуняно (2013) културата има важна, решаваща роля при възникването 
на първичните концептуални метафори.

Моята позиция в настоящия анализ кореспондира с това съвременно 
схващане за първичните метафори, но и се разграничава от него: повтарящите 
се мотиви в митовете, религиите и вълшебните приказки, които често 
могат да бъдат сведени до съответни символи или концептуални метафори, 
се дължат на съчетаното действие на универсален телесен опит, но и на 
универсални сили, формиращи културата.
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Въплътеният ум – универсалният човешки опит – аналитичната 
психология на Юнг: съпоставителен анализ

Допирните точки между теорията на Юнг и ТКМ се изразяват на 
две основни нива: (1) паралели между идеята за въплътения ум и съответно 
универсалните структури, които нашето тяло налага на опита в изграждането 
на концепти, от една страна, и модела на Юнг за универсалното колективно 
несъзнавано, от друга; (2) наличието на повтарящи се или сходни символи 
в различните култури, отразени в митовете, религиите и фолклора 
(по-специално вълшебните приказки), които са израз на архетипите 
(универсалните, общочовешки съдържания на колективното несъзнавано) 
в модела на Юнг и съответно универсалните/почти универсални 
концептуални метафори (обикновено първични или генерични метафори), 
до които тези символи могат да бъдат сведени.

Колективно несъзнавано – въплътен ум – мит и вълшебна 
приказка 

В самото начало на „Архетипите и колективното несъзнавано“ 
Карл Густав Юнг излага своята идея за архетипите като съдържания на 
колективното несъзнавано, които могат да бъдат опознати посредством 
тяхното отражение в древните културни конструкти като езотеричните 
учения, мита и приказките: „Примитивната племенна традиция се отнася 
до архетипите, които са били модифицирани по специален начин. Те вече 
не са съдържания на несъзнаваното, а са превърнати в съзнавани формули, 
предавани съобразно традицията главно под формата на езотерични учения.“, 
а „други добре известни изрази на архетипите са митът и приказката“, но 
“[те, митът и приказката] са се развили в продължение на дълги периоди от 
време.“ и  „Какво означава „архетип“, става ясно от неговата връзка с мита, 
езотеричното учение и приказката“, а „митовете са първите и най-важни 
психични явления, които разкриват природата на душата“ (Yung 1999: 13). 

Малко по-нататък, на същата страница, Юнг излага своето виждане 
за процеса на конструиране на митовете от примитивния човек, който 
според него има императивна потребност – или по-точно неговата 
несъзнавана психика проявява непреодолим стремеж – да превърне целия 
външен сетивен опит във вътрешни, психични събития (Yung 1999: 13-14). 
Това схващане не е съвсем чуждо на идеята за въплътения ум в когнитивната 
лингвистика, според която човешките сетива имат централна роля при 
концептуализирането на вътрешния и едновременно на заобикалящия 
ни свят, т.е. те, сетивата, налагат определена структура на концептите, 
които са един вид „вътрешни, психични събития“. И макар че според 
Юнг митологизираните природни явления са символни отражения на 
вътрешната, несъзнавана драма на психиката, която става достъпна чрез 
проекцията, чрез отражението ѝ в природните явления (Jung 1999: 14) – т.е. 
той преобръща процеса на концептуализиране такъв, какъвто е според ТКМ 
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(отражение на физическото, доловено от нашите сетива, в нефизическото, 
абстрактното, психичното), и говори за проекция на психичното във 
външното, физическото – допирните точки между тези две схващания 
остават, макар и диаметрално противоположни на пръв поглед. Идеята за 
въплътения ум представлява алтернативно обяснение на схващането на Юнг, 
че психиката се проектира върху външния, физическия свят, налагайки му 
определена структура, понеже според идеята за въплътения ум природата 
на нашето тяло също налага определена структура на начина, по който 
осмисляме себе си и заобикалящия ни свят, т.е. човешкото тяло се отразява 
в психиката и съответно се проектира в начина, по който виждаме света. 

Освен това според Юнг 

Примитивният човек ни прави толкова силно впечатление със своята 
субективност [курсивът мой], че би трябвало отдавна да сме се сетили, че 
митовете съответстват на нещо психично (Jung 1999: 14).

Въпросната субективност при конструирането на митовете 
се изразява в придаване на своя, човешка форма на външни явления 
(често срещано в митовете) и тук отново се приближаваме до идеята за 
въплътения ум.

В своето описание на архетипа на анимата (душата или, от друга 
страна, на женското у мъжа на несъзнавано ниво) Юнг я нарича „естествен 
архетип, който обобщава задоволително всички съдържания на 
несъзнаваното, на примитивния ум, на историята на езика и религията“, 
„фактор“ в тесния смисъл на думата“, „винаги a priori елемент“ в нашите 
настроения, реакции, импулси и всичко спонтанно в психичния живот, 
„живот отвъд съзнанието, който не може напълно да се интегрира с него, 
но от който, напротив, съзнанието израства“ и подчертава, че психичният 
живот в по-голямата си част е несъзнаван (Yung 1999). Не е трудно в 
това описание отново да се открият допирни точки с ТКМ, според 
която механизмът на концептуалната метафора, който се реализира на 
несъзнавано ниво, структурира нашия несъзнателен и съзнателен живот, 
език и култура.

При дефинирането на колективното несъзнавано Юнг го 
разграничава от личното несъзнавано, тъй като то не е следствие на личния 
опит. Според Юнг личното несъзнавано в съществената си част се състои от 
съдържания, които в определено време са били съзнавани, но впоследствие 
са били забравени или изтласкани, a „съдържанията на колективното 
несъзнавано никога не са били в съзнанието и следователно никога не са 
били придобити индивидуално, а дължат съществуването си изключително 
на наследствеността“ (Yung 1999: 51). Колективното несъзнавано на 
Юнг представлява натрупвания на непрекъснато повтарящия се опит на 
човечеството. От друга страна, идеята за всеприсъщ, универсален човешки 
опит, който в по-голямата си част е един и същ за поколенията от древността 
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до днес (поради универсалния характер на човешкото тяло), е централна за 
ТКМ. Тук разликата в постановките се състои в това, че според Юнг този 
опит е унаследен и се предава от поколение на поколение, а според ТКМ 
този опит е принципно един и същ за различните поколения, но се усвоява 
от всеки един индивид на ниво личен опит при взаимодействието с околната 
среда, но по същество двете теории са организирани около една и съща 
идея. Освен това и в двата модела акцентът е върху несъзнателни процеси – 
и при колективното несъзнавано, и при концептуалната метафора, която е 
механизъм, реализиращ се в полето на несъзнаваното. 

Според Юнг колективното несъзнавано се състои от предекзистентни 
форми, архетипи, които придават строго определена форма на съдържанията 
на съзнанието (Yung 1999: 52), а според постулата за въплътения ум природата 
на човешкото тяло налага определена структура на световъзприятието.

От друга страна, може да се прокара интересен паралел между модела 
на колективното несъзнавано на Юнг, теорията за основите на морала (ТОМ) 
и ТКМ. ТОМ е създадена, за да обясни сходствата и различията в моралните 
кодове при различните култури, и постулира съществуването на универсални 
фундаменти на морала, които осигуряват оцеляването на обществото, и 
също, според тезата, която развивам в свое предходно изследване (Dimitro-
va 2016), водят до появата на едни и същи метафори в различните култури. 
Петте универсални фундамента на морала според ТОМ са грижa / вреда, 
справедливост / измама, авторитет / незачитане на авторитета, лоялност 
/ предателство и святост / деградация3. Според теорията тези морални 
области са вродени, т.е. те представляват „първична схема“ на моралното 
съзнание, организирано и обусловено преди индивидуалния опит от 
адаптивните фактори в историята на еволюцията. Тази „първична схема“ 
по-късно е подложена на „редакция“ по време на развитието на индивида 
в дадена култура, което води до формирането на различия в моралните 
принципи в различните култури. Авторите използват метафората за „излята 
основа“ в архитектурен план, за да обяснят идеята си за основните морални 
принципи: „основите не са завършени сгради, но те определят това, какъв 
тип сграда може да бъде изградена върху тях най-лесно“. Създателите на ТОМ 
определят своята теория като нативистичен, културоеволюционистичен, 
интуитивен и плуралистичен подход към изследването на морала (Graham, 
Haidt et al. 2012).

Съществуват съответствия между четири от изброените пет 
фундамента и определени концептуални метафори, свързани с морала. 
Очевидна е корелацията между първичните метафори МОРАЛ Е ГРИЖА, 
МОРАЛ Е ЕМПАТИЯ, МОРАЛ Е ПОДЧИНЕНИЕ, МОРАЛ Е ЧИСТОТА 
и генеричната метафора МОРАЛНА ОТЧЕТНОСТ, от една страна, и 
съответно фундаментите на морала грижа / вреда, авторитет / незачитане 
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на авторитета, святост / деградация и справедливост / измама, от друга. В 
своя статия от 2016 г. (Dimitrova 2016) предлагам анализ на приказките от 
типа АТУ 480 4 („Приказка за доброто и лошото момиче“) и демонстрирам 
как концептуалните метафори МОРАЛНА ОТЧЕТНОСТ, МОРАЛ Е ГРИЖА 
и МОРАЛ Е ЕМПАТИЯ, наред с второстепенни за типа приказка метафори, 
свързани с морала, събират в себе си основния смисъл, посланието на 
приказките от АТУ 480 и функционират като принцип, структуриращ техния 
сюжет.

Идеята за универсални фактори, структуриращи културата (в случая 
фундаменти на морала, универсални за всички култури), които по своята 
природа са несъзнавани, интуитивни и вродени, е близка до постановката 
на Юнг за общочовешките съдържания (архетипи) на колективното 
несъзнавано. Освен това според Юнг архетипите могат да бъдат опознати 
най-добре посредством тяхното отражение в символни образи в митовете, 
религиите и фолклора (респективно вълшебните приказки). Юнг определя 
понятието архетип като неизбежен корелат на концепцията за колективното 
несъзнавано, който указва наличието на определени форми в психиката, 
които присъстват или са разпространени навсякъде, и прави паралел 
между явлението архетип и повтарящите се мотиви в митовете, съответно 
символен израз на определени архетипи. А както вече бе споменато в 
настоящата статия, изтъкнатата последователка на Юнг д-р Мари-Луиз фон 
Франц разглежда повтарящите се мотиви във вълшебните приказки като 
проявления на архетипите в колективното несъзнавано и твърди, че именно 
във вълшебните приказки колективното несъзнавано намира своя най-чист 
израз (Von Franz 1996).

Архетипите според Юнг придават строго определена форма на 
съдържанията на съзнанието, като той ситуира тяхното влияние основно в 
общочовешките преживявания. Според привържениците на ТКМ, от друга 
страна, концептуалната метафора структурира нашето ежедневно, обичайно 
мислене. Подчертавайки, че от несъзнаваното излизат детерминиращи 
въздействия, които независимо от посредника осигуряват във всеки 
отделен индивид подобност, та дори и еднаквост на преживяването, както 
и на фантазните изображения (Yung 1999: 69), Юнг отново се приближава 
до идеята за въплътения ум и универсалната структура, която нашето тяло 
налага на опита и преживяванията – структура, която се отразява и оперира 
в несъзнаваното.

Мит и вълшебна приказка – символ – концептуална метафора

Разглежданите по-горе възможни допирни точки между 
схващането за универсалното в нашите преживявания в аналитичната 
психология и когнитивната наука, т.е. между колективното несъзнавано, 
съответно архетипите, неговите съдържания и ТКМ, по-специално идеята 
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за въплътения ум, са бегли и с относителен характер. От друга страна 
обаче паралелите между символ (в сънищата и в културни конструкти 
като митове, религия, фолклор, вълшебни приказки като отражение на 
съдържанията на колективното несъзнавано) и концептуална метафора 
стъпват на далеч по-солидна основа. Пример за това е статията на Лейкоф 
(Lakoff 2001), в която той прави паралел между процеса на символизация 
в сънищата и механизма на концептуалната метафора. Според Кьовечеш 
също съществуват паралели между символ, концептуална метафора и 
символите като цяло – по-специално символите в дадена култура може 
да се коренят в определени концептуални метафори, дълбоко заложени 
в съответната култура (Kövecses 2010b: 65). Освен това той подчертава 
връзката между мит и метафора: 

Концептуалните метафори може да функционират в митовете по редица 
начини. Например дадена метафора може да оперира като ключов елемент 
в мита. Такъв случай е митът за Едип, където метафорите ЧОВЕШКИЯТ 
ЖИВОТ Е ДЕН и ЖИВОТЪТ Е ПЪТЕШЕСТВИЕ са важни елементи при 
спасяването на живота на Едип от Сфинкса (Kövecses 2010b: 66).

В „Символи на трансформацията“ Юнг (Jung 1967: 124) подчертава 
разликата между знак и символ: фантазните образи не трябва да се 
разглеждат семиотично като знаци, обозначаващи нещо определено, а 
като символи. Според него символът е израз на нещо, което не се поддава 
на точно определение, защото не е напълно познато и носи в себе си много 
значения. Според него, тъй като има безброй неща отвъд границата на 
човешкото разбиране, ние постоянно използваме символни термини, 
за да представим идеи, които не можем да дефинираме или да разберем 
напълно (Yung 2002: 18). Съответно процесът на концептуалната метафора 
също е мотивиран от необходимостта да схванем, обясним онова, което ни 
е по-трудно да концептуализираме – като емоциите например. Освен това 
гореспоменатото определение на Юнг за символа предполага, че многото 
значения на даден символ могат да бъдат сведени не до една, а до редица 
метафори, за които може да се постави хипотезата, че ще бъдат кохерентни 
една с друга, тъй като съответстват на един и същ символ. От друга страна, 
концептуалната метафора също като символа не е напълно осъзната, позната, 
тъй като обозначава процес, който оперира на несъзнавано ниво.

Според Юнг символът винаги се корени в несъзнавания архетип и 
по дефиниция действа като медиатор между архетипа и съзнанието. Той 
изтъква, че символите действат като трансформатори и тяхната функция е 
да преобразуват либидото (психичната енергия) от по-низша в по-висша 
форма (Yung 1967: 232). Тази трансформация на психичното кореспондира с 
механизма на концептуалната метафора, където преносът обикновено е от 
област, свързана с физическото, сензомоторното, към област, свързана със 
субективното, абстрактното, т.е. от физическото към сферата на духовното 
(например емоциите).
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 Юнг определя мита като помощник и подчинен на символа: докато 
символът е абсолютно необходимият трансформатор между несъзнаваното 
и съзнанието [подобно на концептуалната метафора – бел. моя – Д. Д.], 
митът е от второстепенно значение в този процес. За него митът е „носител“ 
на символа. Според Юнг е възможно наративът на цял един мит да се свежда 
до един-единствен символ (Von Hendy 2002: 131-133). Това предполага, че 
символът не само концентрира в себе си основния смисъл, посланието на 
мита, но и че функционира като механизъм, структуриращ неговия сюжет. 
От друга страна, съществуват изследвания в областта на когнитивната 
лингвистика, които разглеждат концептуалната метафора във вълшебните 
приказки по същия начин – като събираща в себе си основното послание, 
смисъл на наратива и функционираща като механизъм, структуриращ 
сюжета (Dimitrova 2011, 2016; Ruiz 2007).

Освен това схващанията на Фройд и Юнг относно произхода, 
функцията и предмета на мита се припокриват. Преди всичко те споделят 
позицията, че предметът на мита е символната репрезентация на вътрешни 
психологически процеси, като и двамата подкрепят идеята за архаичния 
произход на мита и филогенетичната му трансмисия (Von Hendy 1992: 133).

Юнг открива символа не само в сънищата и културните конструкти 
(мит, религия, приказка), но и в психопатологичната продукция на пациенти: 

…невротичните симптоми – хистерия, някои видове болка и абнормно 
поведение – всъщност имат символно значение. Те са един начин, по който 
се изразява несъзнаваното, също както в сънищата – и те също са символни 
(Yung 2002: 24). 

Той подкрепя тезата си с примера за болен, който се намира в 
непоносима ситуация и развива спазъм при гълтане, т.е. „той не може да  я 
преглътне“,  и друг, който страда от „особена парализа на краката“, не може 
да ходи, т.е. „не може да продължава повече“ (пак там). От друга страна, 
символизмът на изброените симптоми в двата случая може да бъде сведен 
до първичните концептуални метафори ДА ПРИЕМЕШ, ОЗНАЧАВА ДА 
ПРЕГЛЪТНЕШ и ПРОГРЕСЪТ Е ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД, които съответстват 
на симптомите и символното значение, което според Юнг те носят.

Механизмът на концептуалната метафора е откритие на науката през 
80-те години на 20-и век, но това е древен механизъм, заложен дълбоко 
в мисленето и културата и функциониращ вероятно още от зората на 
човечеството. По същия начин според аналитичната психология на Юнг 

…човешкият дух има собствена история и психиката запазва много следи 
от предишните фази на нейното развитие. И нещо повече, съдържанията 
на несъзнаваното упражняват формиращо влияние върху психиката. 
Ние може осъзнато да ги пренебрегваме, но осъзнато отговаряме, и то на 
символните форми – включително сънищата, – в които те се изразяват 
(Henderson 2002: 118). 

Деляна Димитрова - Несъзнаваното... 
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Освен това 

…аналогиите между древните митове и историите, които се появяват 
в сънищата на днешните хора, не са нито тривиални, нито случайни. 
Те съществуват, защото несъзнаваният ум на модерния човек запазва 
способността за създаване на символи, която някога е намирала израз 
във вярванията и ритуалите на първобитните хора (Henderson 2002: 118-
119). 

Да вземем например концептуалната метафора ЖЕЛАНИЕТО ЗА 
ВЛАСТ Е ГЛАД, която намира отражение в съвременната ежедневна реч

Български език:
(1)  гладен за власт (“hungry for power”)
(2)  лакомия за високи постове (“gluttonous desire for power”)
(3)  ония горе (властимащите, депутатите) не се наядоха (“The higher-
ups have still not had enough”)

Английски език:
(1)  hunger for power (“глад за власт”)
(2)  to gobble up power (“лакомо завземам власт”)
(3)  devouring ambition (“настървена амбиция”)
(4)  a politician ravenous for power (“политик, лаком за власт”)

Френски език:
(1) faim du pouvoir (“hunger for power”)
(2) ambition dévorante (“devouring ambition”)
(3) absorption-fusion (fin., “merger”)

и културно обусловеният канибализъм в някои древни племенни общества. 
Въпреки че някои от тези примери на канибализъм са били свързани с 
недостиг на храна, особено месо (главно в Африка и Полинезия), веднъж 
започнал, канибализмът се е превърнал в културна норма. Той е бил 
демонстрация на власт над врага (Harvey 2002: 136). Актът на канибализъм 
е бил начин да се покаже на останалите членове на племето позицията, 
постигната чрез сила и смелост (Harvey 2002: 142). Тази особеност е явно 
обвързване на храната с властта. Следователно в този тип културно обусловен 
канибализъм гладът съответства на желанието за власт.

Символиката на слънцето и концептуалните метафори

Слънцето е централен елемент в повечето култове и религии от 
древността до днес. В даден исторически период и на определено ниво на 
културата култът към слънцето е основният, ако не и единственият култ 
(Cirlot 1962: 317). Повечето празници в различните религии навсякъде по 
света са организирани около слънцестоенето (21 декември и 22 юни) и 
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равноденствието (21 март и 22 септември), тъй като те бележат основни 
повратни точки в слънчевата година и маркират началото на сезоните.

Героичен образ, око на божество, източник на живот и енергия, са 
някои от основните форми, свързани със символиката на слънцето.

В индуизма слънцето е върховният бог, светлината на всички души 
и най-яркият бог, който символизира светлината, мъдростта, истината, 
знанието, интелигентността, будното съзнание, живота, безсмъртието, 
чистотата, златото, окото и огъня. Това е богът, без чиито състрадание и 
саможертва, с които той храни всичко живо, светът не би съществувал.

В Персия слънцето е окото на Ахурамазда, в Гърция – Хелиос, окото 
на Зевс, в Египет – окото на Ра, в исляма – окото на Аллах, а за пигмеите и 
бушмените слънцето е окото на върховния бог. 

Окото като символ, от своя страна, най-често въплъщава идеята за 
всеобхватното божествено знание и се свързва преди всичко с боговете 
на слънцето и небето. Много примитивни племена вярват, че слънцето 
и луната са небесните очи, намиращи се в двата края на оста на земята, и 
много предисторически рисунки може да се интерпретират по този начин. 
За самоедите например слънцето и луната са двете очи на небето, като 
слънцето е доброто око, а луната – злото око, и тук е явна връзката на този 
дуализъм с двата полюса на морала, добро и зло (Cirlot 1962: 319). Според 
Плотин окото не би могло да види слънцето, ако самото то не е слънце в 
известен смисъл. Като се има предвид, че слънцето е източник на светлина 
и че светлината символизира интелигентността и духа, то тогава следва, че 
зрителният процес представлява духовен акт и символизира разбирането 
(Cirlot 1962: 99). 

Слънцето често е символ на мъдростта, знанието, тъй като то е най-
важният източник на светлина, а тя непрекъснато символизира доброто, 
живота, спасението, щастието и познанието като противовес на мрака, 
който се свързва със злото, нещастието, наказанието, невежеството и 
смъртта. Освен това светлината е израз на небесните оплождащи сили. В 
многобройните митове от Централна Азия светлината е приемана било 
като топлината, която дарява живот, било като силата, която прониква в 
женската утроба.

Изброените акценти в символиката на слънцето го свързват, от 
една страна, със светлината, тъй като то е нейният основен източник на 
светлина, а от друга – с очите, тъй като ние възприемаме светлината с очите 
си. Символиката на светлината, която до голяма степен се преплита със 
символиката на слънцето и окото, респективно очите, се свързва най-вече 
с живота, знанието, чистотата, доброто и щастието. Следните първични 
концептуални метафори, които образуват кохерентна система, съответстват 
на тази символика: СВЕТЛИНАТА Е ЖИВОТ, СВЕТЛИНАТА Е ЗНАНИЕ, 
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ДА РАЗБИРАШ, Е ДА ВИЖДАШ, СВЕТЛИНАТА Е ДОБРО (съответно 
ТЪМНИНАТА Е ЗЛО), ЩАСТИЕТО Е СВЕТЛИНА и още, тъй като белият 
цвят най-добре отразява светлината – БЯЛОТО Е ЧИСТОТА. Освен това 
съществува концептуалната метафора СЛАВАТА Е СВЕТЛИНА, която 
отразява в себе си символиката на слънцето, свързана с героичния принцип 
– говорим за „блясъка на славата“ и за „ярки постижения“ в дадена област. 
Метафората е производна на генеричната метафора ДОБРОТО Е СВЕТЛИНА. 

От друга страна, символиката на слънцето е отразена и в метафорите 
ЖИВОТЪТ Е ПЪТЕШЕСТВИЕ и ЖИВОТЪТ Е ЦИКЪЛ / КРЪГ. Слънцето 
още от дълбока древност най-често е изобразявано като кръг, който може 
да включва център, лъчи, кръст или спирала. В неолитната и бронзовата 
епоха например слънцето е изобразявано с кръг, който затваря в себе 
си равностранен кръст, а соларният символ в съвременната астрономия 
представлява кръг с център. [В християнската религиозната иконография 
персонификацията на слънцето и слънчевите атрибути са изобразени като 
ореол или корона с лъчи.] Това негово изображение е мотивирано от формата 
на небесното тяло, но още и от цикличния характер на неговото появяване 
(изгрев и залез) и пътя по небосклона от изток на запад, очертаващ полукръг, 
като новият изгрев на изток в древните представи завършва траекторията 
на този полукръг в пълен кръг. Изгревът и залезът съответно се свързват 
с кръговрата на живота и смъртта, а новият изгрев – с възкресението. 
Кръгът е универсален символ и се свързва, освен с божественото и слънцето, 
с безкрайността, вечността, с всяко циклично движение във времето и 
пространството.

Животът в своята същност е пътешествие по траекторията на кръга 
между раждането и смъртта, завършен цикъл. Но, от друга страна, докато 
един човек умира, друг се ражда и животът се възражда и цикълът се повтаря 
до безкрайност. Освен това идеята за прераждането съществува в много 
религии. Смъртта също се схваща като пътешествие, преминаване в друг 
свят и поражда метафората СМЪРТТА Е ПЪТЕШЕСТВИЕ – за починалия се 
казва, че си е заминал, че е отишъл на другия свят, в небитието. 

Метафорите ЖИВОТЪТ Е ПЪТЕШЕСТВИЕ, ДЕНЯТ Е ЧОВЕШКИ 
ЖИВОТ, ДВИЖЕНИЕТО НА СЛЪНЧОГЛЕДА ПРЕЗ ДЕНЯ Е ЦИКЪЛЪТ НА 
ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ и ЖИВОТЪТ Е КРЪГ структурират и стихотворението 
на Уилям Блейк “Ах, слънчогледе” (превод Теменуга Маринова) (Burke 
2015):

Ах, слънчогледе, уморен от времето,
ти, който броиш на слънцето стъпките, 
търсейки златния, сладостен хребет, 
където пътуването най-сетне свършва.

Където е мъртва Младостта от желания 
и бледата Девственост със сняг е покрита. 
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Над гробовете техни изгрей и избягай 
там, мой слънчогледе, дето искаш да идеш. 5

Друго проявление на метафората ЖИВОТЪТ Е КРЪГ в нашето 
съвремие е песента към анимационния филм „Цар Лъв” – „The circle of life” 
(„Колелото на живота“) на Елтън Джон.

Кръгът символизира още и целостта, съвършенството; целостта 
на психиката, включваща съзнание и несъзнавано, цялостната личност. В 
нехристиянското изкуство такива кръгове се наричат слънчеви колела. Те се 
появяват в скалните рисунки и датират от неолитната епоха, когато колелото 
още не е било открито (Yafe 2002: 295, cited in Yung 2002). Според Яфе (Yafe 
2002: 282-3, cited in Yung 2002) символът на кръга, наред със символите 
на камъка и животното, е един от най-често повтарящите се мотиви в 
изкуството в твърде различни периоди и има трайно психическо значение 
от най-ранните изрази на човешкото съзнание до най-модернистичните 
форми на изкуството през 20-и век.

За Юнг слънцето символизира източника на живот, но още и абсо-
лютно завършената личност, която той е изобразявал с кръг, наречен 
мандала. Юнг оприличава завършената, цялостната личност на „вътрешно 
слънце“, което ни води в нашето пътешествие към цялостност и вътрешен 
интегритет. Съответно съществуват концептуалните метафори ЛИЧ-
НОСТТА Е ВМЕСТИЛИЩЕ (КОНТЕЙНЕР) и ЛИЧНОСТТА Е ОТГРАНИЧЕН 
ОБЕКТ, а кръгът сам по себе си представлява съвършеното вместилище / 
отграничен обект. От друга страна, съществува метафората ЦЕЛОСТТА 
/ ЗАВЪРШЕНОСТТА Е ОКРЪГЛЕНА ФОРМА, която намира отражение в 
израза all around (преводът е ‘навсякъде из’, но around означава и ‘около’ и 
се свързва с представата за обикаляне по траекторията на пълен кръг), а 
в българския език се праявява в преносното значение на думата кръгъл – 
съответно ‘който е съвършен, завършен, пълен’, например кръгъл глупак, 
кръгъл отличник, а още и в понятието кръгло число (т.е. ‘няма дробна част, 
цяло число е’).

 М.-Л. фон Франц обяснява кръга (или сферата) като символ на 
цялостната личност. Той изразява тоталността на психиката във всички 
нейни аспекти, включително връзката между човека и цялата природа. 

5 Ah! Sun-flower
Ah Sun-flower! weary of time, 
Who countest the steps of the Sun: 
Seeking after that sweet golden clime 
Where the travellers journey is done. 
Where the Youth pined away with desire, 
And the pale Virgin shrouded in snow: 
Arise from their graves and aspire, 
Where my Sun-flower wishes to go. (Blake 1977)
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Независимо дали символът на кръга се появява в примитивно обожание 
на слънцето или в съвременна религия, в митове или сънища, в мандали, 
рисувани от тибетски монаси, в планове на основи на градове или в 
представите за небесната сфера на първите астрономи, той винаги сочи 
към единствения и най-важен аспект на живота – неговата цялостност 
(Yafe 2002: 293, cited in Yung 2002).

Заключение

Настоящото изследване е опит да се прокарат паралели между 
теориите на Фройд и Юнг от сферата на дълбинната психология и ТКМ, 
принадлежаща към областта на когнитивната лингвистика, в частност 
между символ и концептуална метафора, в духа на интердисциплинарния 
характер на съвременната наука. Изхождайки от паралелите между модела 
на Юнг за колективното несъзнавано, постулата за въплътения ум и ТКМ, 
в анализа е подчертана ролята на културния контекст и се защитава тезата 
за наличието на универсален културен фактор в процеса на възникване на 
потенциално универсалните метафори (предимно първични и генерични 
метафори).
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