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Актуалността на дисертационния труд, разглеждащ 

метафората на театъра в британския и българския медиен 

дискурс, се обуславя от редица езикови и социокултурни 

фактори. 

Метафората на театъра се изследва от когнитивна гледна 

точка, а метафората се третира не само като лингвистично 

явление, а и като начин на мислене и действие, тъй като езикът е 

израз на метафоричния характер на нашата концептуална 

(понятийна) система (вж. Лейкоф, Джонсън 1980). Съгласно 

разработения от Лейкоф и Джонсън подход (известен като 

Теория на концептуалната метафора
1
), метафората се разбира 

като „понятийна метафора / метафоричен концепт (пак там: 6) и 

се разглежда като междуобластно картиране, при което областта-

източник (source domain) се наслагва върху областта-цел (target 

domain). Прави се ясно разграничение между понятийната 

метафора и метафоричните лингвистични изрази.  

Актуалността на изследването се обуславя и от факта, че 

то е насочено към изучаване на театралната метафора в медийния 

дискурс, който е неразривно свързан с нашето всекидневие. 

Дисертационният труд се състои от три основни глави, 

списък с използваната литература и приложения. 

Глава първа съдържа 11 раздела, от които в първите пет 

се разглеждат целите, обектът, предметът, хипотезите на 

дисертационния труд и методологията на изследването. 

В шести раздел се представят теоретичните постановки 

при изучаването на метафорите. Прави се кратък обзор на 

традиционните подходи. Подробно се излагат използваните в 

изследването Теория на концептуалната метафора и Теория на 

бленда. 

В седми раздел се обсъжда когнитивният потенциал на 

концептуалните метафори. Разглеждат се механизмите, по които 

този потенциал се разгръща: разширяване (extending), 

усложняване (elaborating), поставяне под съмнение (questioning) 

и комбиниране (composing). 

                                                 
1
 вж. Грейди и др. 1999, Еванс 2010 
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В осми раздел се обръща внимание на вариациите при 

когнитивните метафори. Те се разделят на две основни групи: 

вариации в метафорите, използвани от различните култури, и 

вариации в метафорите, използвани в една и съща култура. 

В девети раздел се коментира употребата на метафорите 

на ниво текст. Разглеждат се функциите на езика – идеационна 

(ideational), междуличностна (interpersonal) и текстуална (textual). 

Последната е свързана с кохезията и кохерентността на текста, за 

които допринася и метафората (вж. Лукеш 2005 URL). Това е в 

съответствие с твърденията и на други автори като напр. Уайт 

(1997) и Колер (2003b). Що се касае до връзката на метафората с 

кохезията може да се каже, че метафоричните езикови 

проявления служат като контекстуални синоними. По-важна, 

според повечето изследователи, е функцията на когнитивната 

метафора да допринася за кохерентноста на текста. Коментират 

се интратекстуална и интертекстуална кохерентност, както и 

текстуална алюзия. Изясняват се и свързани с кохерентността 

понятия като глобален когнитивен модел, рамка, скрипт.  

В десети раздел се разглежда медийният дискурс, като се 

дискутират основни понятия като дискурс, текст, дискурсивни и 

социални практики, жанр, интердискурсивност и 

интертекстуалност.  

В единадесети раздел се посочват характеристики на 

медийния език и се обръща внимание на ролята на метафората 

при представянето на събитията от журналистите. 

Глава втора представя анализа на корпуса. 

В първи раздел се прави обзор на метафората ЖИВОТЪТ 

Е ТЕАТЪР. След като се коментират откритите в корпуса 

метафорични езикови изрази, съдържащи в себе си лексемата 

„театър“, следва последователно представяне на езиковите 

проявления, групирани по видове театрални представления: 

трагедия, драма, комедия, водевил, фарс, гротеска, театър на 

абсурда, японския театър „Но“, марионетен театър, 

пантомима. Анализират се и междуобластните картирания, 

обуславящи езиковите проявления. 

Във втори раздел подробно се коментират картиранията 

при концептуалната метафора ЖИВОТЪТ Е ТЕАТЪР. Разглежда 
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се и концептуалната метафора СВЕТЪТ Е ТЕАТЪР, която е 

разновидност на театралната метафора.  

В трети раздел се поставя ударение и се илюстрират двете 

основни причини за използване на когнитивната метафора на 

театъра в медийните текстове. Първата причина е улесняване на 

разбирането, породено от факта, че метафорите служат като по-

пряк начин да се назове нещо, което или е свързано с пространни 

обяснения или за което няма точно определение. Втората 

причина е свързана с идеологията в медиите и метафората се 

разглежда като средство за манипулация. Посредством теорията 

на бленда се обяснява негативният смисъл на иначе заредени 

положително езикови изрази. 

В четвърти раздел се коментира способността на 

метафорите в медиите да се използват съзнателно и извън 

границите на обичайното по един необичаен начин, а и в някои 

случаи повече от една основна метафора да се употребява за 

концептуализирането на едно и също понятие посредством 

когнитивни механизми като разширяване (extending), 

усложняване (elaborating), поставяне под съмнение (questioning) и 

комбиниране (composing). 

В пети раздел се разглеждат различните елементи на 

схемата на театъра и се коментира продуктивността на 

театралната метафора. Като се има предвид, че театърът е верига 

от събития, се прилага концепцията на скрипта при изясняване на 

метафората на театъра. Отчитайки факта, че метафората 

допринася за кохерентността на текста, се разглеждат примери на 

интертехтуална и интратекстуална кохерентност. 

В шести раздел се анализират случаи на метафоричните 

употреби ЖИВОТЪТ Е ЗАБАВЛЕНИЕ и ЖИВОТЪТ Е 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. Последната служи за свързващо звено 

между театъра и други сродни изкуства: цирк, опера, оперета, 

шоу, кино. Последователно се коментират езиковите проявления 

и при метафорите ЖИВОТЪТ Е ЦИРК / ОПЕРА / ОПЕРЕТА / 

ШОУ / КИНО, като винаги се търси връзката им с театралната 

метафора посредством ЖИВОТЪТ Е ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. 

Разглеждат се и откритите в корпуса интертекстуални препратки 

към филми, герои, заглавия, актьори, автори, реалити програми и 
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др. Коментират се и случаи на новоизмислени фрази, в които е 

очевидна интертекстуалната препратка. Заедно с вербалните 

проявления на театралната метафора се разглеждат и 

невербалните. 

В седми раздел се изследват вариациите при театралната 

метафора като случаите се разделят в зависимост от това дали 

събитията, които се описват са едни и същи или подобни, и дали 

са от значение за съответната култура. Обсъждат се 

предпочитанията на двете култури към разновидностите на 

родовата метафора ЖИВОТЪТ Е ЗАБАВЛЕНИЕ. Посочват се и 

вариациите при лингвистичните изрази и при аспектите, 

утилизирани в процеса на картирането. 

Глава трета представя заключенията. 
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ГЛАВА ПЪРВА 

 

Глава първа се състои от единадесет раздела, от които в 

първите пет се разглеждат целите, обекта, предмета и хипотезите 

на дисертационния труд и методологията на изследването. 

В първи раздел се представят целите и задачите на 

изследването. 

Основната цел на дисертацията е да анализира 

метафората ЖИВОТЪТ Е ТЕАТЪР в британския и българския 

медиен дискурс, като се съпоставят корпуси с ексцерпирани 

материали от съответните медии. Поставят се следните 

конкретни задачи: 

1. Да се намери лингвистично доказателство, че 

животът в британската и българската култура е структуриран 

като театър. На базата на езиковите проявления да се посочат 

приликите и разликите при двете култури. 

2. Да се определят и обяснят структурните 

картирания между областта на театъра и областта на живота, а 

също и зависимостите между метафората на театъра и други 

сродни метафори, принадлежащи към областта на забавлението. 

Да се обясни връзката между ЖИВОТЪТ Е ТЕАТЪР и 

ЖИВОТЪТ Е ЗАБАВЛЕНИЕ / ЖИВОТЪТ Е ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. 

3.   Да се определи и обясни връзката на тези 

метафори в медийния дискурс. 

4. Да се обясни как метафората на ТЕАТЪРА 

допринася за кохезията и кохерентността на текстовете. 

5. Да се проучат възможностите за използване на 

когнитивните механизми по линия на разширяване, усложняване, 

поставяне под съмнение и комбиниране при метафората на 

ТЕАТЪРА в журналистическите текстове. 

Фокусът на настоящето изследване са приликите и 

разликите в езиковите проявления на метафорите, използвани в 

британските и българските медии, по които съдим за 

метафоричния характер на мисленето на двете култури. 

В центъра на вниманието в дисертационния труд е 

представена метафората ЖИВОТЪТ Е ТЕАТЪР. Подробно се 

разглеждат свързаните с нея родови метафори (generic level 
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metaphors) ЖИВОТЪТ Е ЗАБАВЛЕНИЕ и ЖИВОТЪТ Е 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. Последните две водят до появата на 

множество други метафори, които съществуват самостоятелно 

или съвместно с метафората ЖИВОТЪТ Е ТЕАТЪР, а именно 

ЖИВОТЪТ Е КИНО / ОПЕРА / ОПЕРЕТА / ШОУ и др. 

Това изследване разглежда областта-цел ЖИВОТ в по-

широк смисъл като обхващаща различни области (политика, 

спорт, икономика и социален живот). Целта е да се проучи до 

каква степен животът в двете култури се възприема метафорично 

като театър. 

Във втори раздел се посочва предмета на изследването. 

Проучва се метафората на театъра и нейните разновидности. 

Театралното и неавтентичното замества естественото и 

спонтанното в реалния живот и реалността е превърната в 

драматургическо изкуство (Бурстин 1992, Габлер 1998, Стойков 

2006).  

В трети раздел се разглеждат обектът на изследването и 

се описва работният корпус. 

Обектът на изследването е британския и българския 

медиен дискурс. Тъй като медиите отразяват живота и в същото 

време определят начина на мислене на хората, се счита, че 

медийният дискурс предоставя достатъчно лингвистично 

доказателство, че метафората на театъра се използва да 

концептуализира живота в британската и българската култура.  

Корпусът на изследването се състои от материали от 

британските и българските медии предимно от периода 2006-

2014. За съставянето на корпуса от британски извадки са 

използвани електронните издания на водещи национални 

вестници: „Гардиън“, „Индипендънт“, „Мирър“, „Сън“, 

„Телеграф“, „Таймс“, „Файненшъл Таймс“, Обзървър“, както и 

някои други интернет източници. Корпусът от български извадки 

е съставен от печатните и електронните издания на „Монитор“, 

„Труд“, „24 часа“, „168 часа“, „Стандарт“, „Галерия“, „Телеграф“, 

а също и някои други регионални издания, интернет източници и 

телевизионни предавания. 
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В четвърти раздел се описва основната методологическа 

рамка, използвана в процеса на изследването – съпоставителен 

анализ и критически анализ на дискурса. 

Като следва процедурата за провеждане на 

съпоставително изследване, настоящата работа се основава на 

описание и сравнение на езиковите проявления, като се използва 

един и същ модел. Тъй като това изследване разглежда 

метафората от когнитивна гледна точка, събраният езиков 

материал е описан посредством Теорията на концептуалната 

метафора, разработена от Лейкоф и Джонсън (1980) и Теорията 

на бленда (концептуалното сливане), разработена от Фоконие и 

Търнър (2001 (1998)). Прилагането на тези теории включва 

идентификация на сферите – източник, принадлежащи към тази 

на театъра, идентификация на позициите, които трябва да се 

запълнят в схемата на театъра, както и описание на структурните 

картирания между областта-източник ТЕАТЪР и областта-цел 

ЖИВОТ. Що се касае до етапа на сравнение, критерий за това са 

метафоричните картирания (структурните съответствия). 

Другият използван научен метод е Критическият анализ 

на дискурса, който е разработен от Феърклаф (1992 (2006), 1995), 

който отчита факта, че даден текст не е изолирано явление, а се 

разглежда в по-широк социален контекст. Основното в този 

подход е, че всяко използване на езика се състои от три 

взаимосвързани измерения (Феърклаф 1995: 57):  

- текст – писмен или устен (само устен при радиото или 

в комбинация с визуален при телевизията); 

- дискурсивни практики – включва процеси на 

създаване и възприемане на текста; 

- социокултурни практики – включва социалния и 

културния контекст, които определят употребата на 

езика. 

Критическият анализ на дискурса разглежда важни 

социални проблеми, както и въпроси, отнасящи се до 

идеологията и манипулацията. Според Хъкин (1997) основната 

дейност на критическия анализ на дискурса е анализ на текстове, 

които са от политическо или културно значение за обществото. 

Ето защо този подход е изключително подходящ за настоящето 
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изследване. Медийният дискурс, от своя страна, отразява въпроси 

от важно значение за обществото и има способността да 

въздейства върху начина ни на възприемане на реалността. 

В пети раздел се описват очакваните резултати. Те се 

формулират както следва: 

1. Тъй като метафората на ТЕАТЪРА присъства в 

британската и българската култура, се очаква тя да се използва в 

медиите във връзка със социалния и политическия живот, в 

икономиката и спорта. Очаква се тази метафора да се появява 

най-често при материали, свързани с политиката, тъй като това е 

областта, която провокира най-голям интерес и е от съществено 

значение за хората. 

2. Вероятно е да има много сходства поради 

процесите на глобализация и развитието на информационните 

технологии, които водят до унифициране на изразните средства и 

начините на мислене. 

3. Очакват се разлики поради различните 

политически, социални и икономически условия в двете страни, а 

също и поради установените традиции в представянето на 

реалността от страна на медиите. 

4. Очаква се метафората на ТЕАТЪРА да допринася 

за кохезията, кохерентността и интертекстуалността на 

медийните текстове. 

5. Вероятно метафората на ТЕАТЪРА ще покаже 

вариации и ще съществува съвместно с други сходни метафори. 

В шести раздел се разглеждат теоретичните постановки 

при изучаването на метафорите. Прави се кратък обзор на 

традиционните подходи, които се делят два основни вида (Ноулс, 

Мун 2005). 

При първия подход метафората се разглежда като 

заместване или трансфер, която Ноулс и Мун (2005: 52) 

представят чрез следната схема: 

 

Дума A  Има буквално значение A 

Дума B  Има буквално значение B1 

Има метафорично значение B2 

Метафора: B2 замества A 
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Според този подход се приема, че израз или дума В е 

многозначна и съществува допълнително метафорично значение, 

което замества друг израз или дума А с буквално значение.  

Вторият подход разглежда метафората като сравнение. 

Ноулс и Мун (2005: 52) го представят по следния начин: 

 

Дума A  Има буквално значение A 

Дума B  Има буквално значение B 

Метафора: A е като B 

 

Второто схващане за същността на метафората 

предполага връзка между метафората и сравнението (simile). 

Последното наподобява метафората, само че при първия случай 

сравнението е явно и се изразява с думи като like, as, и т. н. 

Основен принцип в тази теория е, че метафората е сравнение, при 

което е изтрит предикатът за сравнение. Приликата е, че и двете 

притежават една и съща дълбинна структура и имат еднаква 

семантична интерпретация (вж. Левинсон 1991). Според Ортъни 

(1979: 191) сравнението може да бъде буквално и небуквално. 

Той дава следните примери: 

(1) Encyclopaedias are like dictionaries. 

(2) Encyclopaedias are like gold mines. 

Първият пример е буквално истинен – и енциклопедиите 

и речниците споделят общи атрибути: книги за справка, 

организирани по азбучен ред и т. н. Примерът е буквално 

сравнение (comparison). 

Вторият пример е буквално неистинен. Атрибутите, които 

споделят енциклопедиите и златните мини, са абстрактни: 

тяхната стойност, лабиринто подобната им структура и т. н. 

Подобието е преносно, небуквално, и това е пример за 

небуквално сравнение (simile).  

Според традиционното схващане за метафората като 

сравнение, метофорите като  

(3) Encyclopaedias are gold mines. 

са свързани с небуквалните сравнения като (3). 
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Традиционната теория за метафората се характеризира с 

някои основни принципи (Лейкоф, Джонсън 1999: 119-128):  

1. Метафората е езиково явление. Тя възниква, когато 

дума се използва не, за да означи това, за което 

обичайно се отнася, а за нещо друго. 

2. Метафората не е част от обичайния, конвенционален 

изказ. Тя е нещо ново, оригинално и възниква в 

поезията, реториката и научните открития. 

3. Метафоричният изказ е извън границите на 

общоприетото. Думите не се използват в техния 

обичаен смисъл. 

4. Конвенционалните метафорични изрази в обичайния 

ежедневен език са „мъртви метафори“, т. е. изрази, 

които са били метафорични, но вече се възприемат 

като буквални. 

5. Метафорите изразяват подобия. Съществуват 

сходства между това, което думите обичайно 

означават, и това, за което се отнасят, когато се 

използват метафорично. 

Лейкоф и Джонсън (1999: 119-128) критикуват тези 

принципи като емпирично неотговарящи на истината, като в 

същото време очертават когнитивния подход.  

На първия принцип, че метафората е езиково явление се 

противопоставя твърдението, че метафората е начин на мислене и 

че метафоричният изказ отразява метафоричния характер на 

понятийната система на човек (вж. Лейкоф, Джонсън 1999: 123). 

За да докажат позицията си Лейкоф и Джонсън дават като пример 

следните метафорични изрази: 

(4) Our relationship has hit a dead-end street. 

(5) We are going in different directions. 

(6) Our relationship is at a crossroads. 

Те твърдят, че ако метафората е изцяло лингвистично 

явление, то горните изрази (5) – (7) биха били различни 

несвързани помежду си метафори. Случаят обаче не е такъв. Те 

са проявления на една и съща концептуална метафора – 

ЖИВОТЪТ Е ПЪТУВАНЕ (LOVE IS A JOURNEY). 
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По отношение на втория принцип на традиционната 

теория, според който метафората се използва като средство в 

поезията, реториката и науката, Лейкоф и Джонсън (1999) дават 

за пример същата метафора ЖИВОТЪТ Е ПЪТУВАНЕ, чиито 

проявления не са пример за изразно средство в поезията или 

реториката, а част от ежедневния език. 

Третият постулат на традиционната теория, че 

метафоричният изказ е извън границите на общоприетото, също е 

подложен на критика. Лейкоф и Джонсън (1999) твърдят, че 

думите се използват в техния обичаен смисъл. 

Според четвъртият постулат на традиционната теория 

конвенционалните метафори са считани за „мъртви метафори“ и 

той също се подлага на критика. Съвременната когнитивна 

теория прави разлика между двата вида. „Мъртвите метафори“ се 

разглеждат като продукт на концептуалните метафори и са 

изрази, които са имали метафорично значение, превърнало се в 

буквално. От друга страна, конвенционалните метафори са все 

още активни и водят до образуването на изрази, използвани 

несъзнателно и без никакво усилие от страна на говорещите. 

Последният постулат, според който метафорите са израз 

на съществуващи прилики, също е критикуван от Лейкоф и 

Джонсън (1999). Изучаването на концептуалните метафори 

показва, че няма съществуващи прилики между значението на 

думата и значението на метафората. Вместо това се осъществява 

картиране на една област върху друга. Дори и да съществува 

някаква прилика между областта-източник и областта-цел, 

метафората не я изразява явно. 

Като вземат предвид недостатъците на традиционната 

теория, Лейкоф и Джонсън разработват нов подход за изучаване 

на метафората – Теория на концептуалната метафора. Според 

тях нашата концептуална (понятийна) система е метафорична по 

природа и структурира ежедневните ни дейности (вж. Лейкоф, 

Джонсън 1980). Те илюстрират това чрез концептуалната 

метафора СПОРЪТ Е ВОЙНА (ARGUMENT IS WAR), като 

посочват изрази, които са нейни проявления в ежедневния изказ. 

Някои от тях са: 

(7) Your claims are indefensible. 
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(8) He attacked every weak point in my argument. 

(9) I‟ve never won an argument with him. 

Авторите твърдят, че ние не само говорим за спора като за 

война, но и нещата, които правим по време на спор, също са 

структурирани чрез понятието „война“ (пак там). Например, по 

време на спор ние гледаме на опонента като на противник, 

атакуваме неговата позиция и защитаваме нашата и т. н. Важна 

особеност при тази теория е, че концептуалната метафора е 

свързана с концепти (понятия), а не с думи. Така метафората 

СПОРЪТ Е ВОЙНА свързва две понятия СПОР и ВОЙНА. 

Понятийната област ВОЙНА, от която възниква метафората, се 

нарича област-източник, а понятийната област, към която се 

прилага метафората, се нарича област-цел. Според Лейкоф (1993: 

206) концептуалната метафора е „картиране на областта-източник 

върху областта-цел“ и се изразява като ОБЛАСТТА-ЦЕЛ Е 

ОБЛАСТТА-ИЗТОЧНИК. Това картиране е структурирано чрез 

съответствия, които свързват елементи от едната област с 

елементи от другата. Терминът „област“ се използва в 

изследванията на Лейкоф (1980, 1993, 1999), Лейкоф и Джонсън 

(1980), Кьовечек (2005, 2010), Ноулс и Мун (2005). Други автори 

като Унгерер и Шмид (1996)  предпочитат термина „когнитивен 

модел“ или „културен модел“, като последният е когнитивен 

модел, който се споделя от хора, принадлежащи към една и съща 

социална група. Както отбелязва Кьовечек (2005: 127) 

картиранията при метафората не са фиксирани и могат да варират 

при различните култури или във времето. 

Така например, метафора с висока лингвистична 

продуктивност за западната култура е ЖИВОТЪТ Е ПИЕСА. На 

базата на примери, представени от Лейкоф и Търнър (1989), 

Кьовечек (2005: 185) дава следните структурни картирания.   

 актьор  човек, който води живот 

колеги актьори  хората, с които човек общува 

начинът, по който актьорът играе → поведението на 

човека, който води живот  

роли → ролите в живота 

главни роли → хората, които имат основна роля в нечий 

живот 
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началото на пиесата → раждане 

краят на пиесата → смърт 

сценарий → историята на живота, както трябва да се 

случи 

Лейкоф и Търнър (1989) посочват, че метафората 

ЖИВОТЪТ Е ПИЕСА е изключително продуктивна. Причината 

според тях е, че пиесите често представят реалния живот и 

значими събития от него. В допълнение те дават следните 

аргументи (1989: 20-21): 

- Богатата схема на пиесите, която включва актьори, 

грим, костюми, сцена, осветление, публика, сценарий, 

роли, декори, режисьори, сценаристи и т. н.; 

- Прототипната формална структура на пиесите, която 

включва пролог, действия и сцени, антракт, епилог и 

т. н.; 

- Прототипната повествователна структура на пиесите, 

която включва завръзка, развръзка, кулминация и т. н. 

При картирането е в сила тъй нареченият Принцип на 

инвариантността, който гласи, че при този процес се запазва 

когнитивната топология на областта-източник по начин, 

съответстващ на вътрешната структура на областта-цел (Лейкоф 

1993: 215). Това прави невъзможни картирания, при които 

знанията за областта-източник не са в съответствие с вътрешната 

структура на областта-цел. 

Връзката между областта-източник и областта-цел е 

такава, че една и съща област-източник може да се отнесе към 

няколко области-цел (ЖИВОТЪТ Е ОГЪН, ЛЮБОВТА Е ОГЪН) 

и обратно, една и съща област-цел може да използва различни 

източници (ЖИВОТЪТ Е ДЕН, ЖИВОТЪТ Е ПИЕСА, 

ЖИВОТЪТ Е ПЪТУВАНЕ). Когато няколко области-източник се 

отнесат към една и съща област-цел, говорим за обхват на целта 

(range of the target), а когато има различни области-цел за една 

област-източник говорим за обсег на източника (scope of the 

source). При картирането участват само някои аспекти от 

областта-цел, за които се твърди, че са подчертани. Аспектите, 

които не участват, са скрити. Лейкоф и Джонсън (1999: 10-13) 

наричат тези процеси, съответно, подчертаване (highlighting) и 
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скриване (hiding). В същото време само някои аспекти от 

областта-източник се използват при концептуализирането на 

целта. Кьовечек (2010: 93) нарича този процес утилизация 

(utilization). Съществуват допълнителни знания за областта-

източник, които, когато се приложат към областта-цел, водят до 

метафорично следствие (Кьовечек 2010: 122). В някои случаи 

метафоричното следствие възниква на базата на категоризация и 

субкатегоризация (вж. Лейкоф, Джонсън 1999: 9).  

Друга теория, разработена от Фоконие и Търнър (2001 

(1998)), е Теорията на бленда (концептуалното сливане). 

Авторите твърдят, че тази теория допълва Теорията на 

концептуалната метафора. В Теорията на бленда има четири 

пространства. Две от тях се наричат входни пространства, които 

съдържат черти от областта-източник и областта-цел. 

Съществува и генерично пространство, което съдържа общата 

информация, споделена от двете входни пространства. 

Четвъртото пространство се нарича бленд (слято пространство), в 

което се появява новата структура в резултат на 

взаимодействието на пространствата. Това проектиране на 

структурата на входните пространства в бленда е частично и 

селективно – участва само информацията, която е важна за 

разбирането на метафората. Това обяснява защо се появяват 

различни блендове при различни случаи и създадени от различни 

ползватели на езика. 

Като резултат от нашата концептуална система, 

метафората, освен вербално, може да се изрази и по невербален 

начин (рисунки, карикатури и др.). Прави се разлика между 

мономодални (monomodal) и мултимодални (multimodal) 

метафори. При мономодалните метафори, областта-източник и 

областта-цел се представят по един и същ начин (вербален и / или 

невербален). При мултимодалните метафори двете сфери се 

представят по различен начин (едната по вербален, другата по 

невербален начин).  

Прави се също така и обзор на изследванията на 

театралната метафора в британския и българския дискурс. 

Андерсън (2005) разглежда метафората на театъра и понятието 

„театралност“ като концептуално средство за разбиране на 
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предприемачеството. Андърхил (2003) разглежда метафорите, 

използвани за описание на войната в Ирак в британския дискурс, 

и отбелязва, че някои от тях са свързани с областта 

ЗАБАВЛЕНИЕ, а именно – ФИЛМ и ИГРА. Скржипек (2013) 

разглежда драматургичната метафора, и по-точно 

концептуализирането на тероризма като драма, театър, спектакъл 

и представление. В своето изследване на политическия дискурс в 

британските медии, Солопова (2006) прилага структурата, 

разработена от Чудинов (2001), който тълкува театралната 

метафора в по-широк смисъл и включва цирк, кинематография, 

концерт и др. Той обособява следните слотове: вид зрелища и 

жанр на представлението, участници (изпълнители, сценаристи и 

др.), публика и прием, елементи на представлението, театрално 

здание и реквизит. 

Изследвания на театралната метафора в българския 

медиен политически дискурс са правени от Стоянова (2006с), Е. 

Добрева (2009b) и Цонева (2012). Според Добрева (2009b) 

театралната метафора принадлежи към т. нар. интелектуални 

метафори, тъй като аспекти от интелектуалната сфера се 

наслагват върху реалността. Тя дискутира „театър“ и „сцена“ със 

значението на представление и като място за важни събития. 

Също така обсъжда и видове и жанрове представления: театър на 

сенките, марионетен театър, водевил, фарс, клоунада, гротеска, 

театър на абсурда, драма, трагедия, комедия. Стоянова (2006с) 

разделя метафоричните изрази в седем категории: вид театър, 

жанр на представлението, елементи на представлението, 

участници, игра / изпълнение, реквизит, части от театралното 

здание. От обсъжданите примери се вижда, че тя, подобно на 

Чудинов (2001) разглежда театралната метафора като обхващаща 

по-широк кръг представления (опера, цирк, музика). Цонева 

(2012) също изследва театъра като включващ древни спектакли и 

игри (празници, карнавали, панаири), традиционни (театър, танц, 

цирк, концерт) и сравнително нови жанрове (кино, телевизия, 

анимация). Последните тя вижда като сигнал за промяната на 

обществото и поява на нови метафори, отразяващи тези промени. 

И в трите изследвания се коментират интертекстуални препратки, 

които активират театралната метафора. 
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В седми раздел на първа глава се разглеждат 

възможностите конвенционалните метафори да се използват 

креативно и по необичаен начин. Лейкоф и Търнър (1989: 67-72) 

посочват няколко механизма. В процеса на разширяване 

(extending) конвенционалната метафора се разширява 

посредством добавянето на нови слотове към вече 

съществуващите. Авторите илюстрират този механизъм с цитат 

от поема на Робърт Фрост: 

(10) Two roads diverged in a wood, and I –  

I took the one less traveled by. 

  Тук конвенционалната метафора ЖИВОТЪТ Е 

ПЪТУВАНЕ се използва по необичаен начин. Новият елемент е, 

че по пътя може да се пътува повече или по-малко. 

При процеса на усложняване слотовете в схемата са 

запълнени по необичаен начин. Примерът, който дават е 

конвенционалната метафора СМЪРТТА Е ОТПЪТУВАНЕ, при 

която смъртта се възприема като „отпътуване без възможност за 

завръщане, вероятно с транспортно средство“ (вж. Лейкоф, 

Търнър 1989: 68). Двата примера, които те дават, показват 

различно запълване на слотовете в резултат на различна 

концептуализация.  

(11)  (Horace) 

eternal exile of the raft  

(12)  (Emily Dickinson) 

Afraid? Of whom am I afraid? 

Not death, for who is He? 

The porter of my father‟s lodge 

As much abasheth me. 

В първия случай смъртта е изгнание, нещо неприятно. 

Във втория случай е нещо желано и е представено като 

завръщане в бащиният дом. 

При процеса поставяне под съмнение се подлагат на 

преразглеждане границите на конвенционалната метафора. 

Метафорите ЖИВОТЪТ Е ДЕН и СМЪРТТА Е НОЩ се подлагат 

на съмнение в следния случай  

(13) Suns can set and return again,  

But when our brief light goes out, 
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There is one perpetual night to be slept through.  

(Catullus 5) 

Това, което е типично за областта-източник (денят става 

нощ и обратно) не се отнася за областта-цел (животът преминава 

в смърт, но смъртта не може да стане живот).  

Процесът на комбиниране се характеризира с 

едновременната употреба на няколко метафори в едно и също 

изречение или пасаж. 

(14) In me thou seest the twilight of such day 

As after sunset fadeth in the west; 

Which by and by black night doth take away, 

Death‟s second self that seals up all in rest. 

(Shakespeare, Sonnet 73) 

В горния пример се наблюдават следните метафори: 

СВЕТЛИНАТА Е ВЕЩЕСТВО, СЪБИТИЯТА СА ДЕЙСТВИЯ, 

ЖИВОТЪТ Е ЦЕННО ПРИТЕЖАНИЕ, ЖИВОТЪТ Е ДЕН и 

ЖИВОТЪТ Е СВЕТЛИНА. 

В осми раздел се разглеждат вариациите при метафорите. 

Според Кьовечек (2005: 67-113) те са два основни вида: 

междукултурни и вътрешнокултурни вариации.  

Междукултурните вариации, от своя страна, се разделят 

на четири групи:  

- Конгруентните метафори се проявяват, когато 

съществуват родови (generic level) и специфични (specific level) 

метафори. Последните имат уникално за културите съдържание. 

Например метафората ЯДОСАНИЯТ ЧОВЕК Е КОНТЕЙНЕР 

ПОД НАЛЯГАНЕ показва различно запълване на схемата – в 

английския език контейнерът се запълва с течност, докато в 

китайския – с газ.  

- При алтернативните метафори от значение е обхватът 

на целта (range of the target) и обсегът на източника (scope of the 

source). Така например щастието в английската култура се 

концептуализира чрез метафорите ЩАСТИЕТО Е ГОРЕ, 

ЩАСТИЕТО Е СВЕТЛИНА, ЩАСТИЕТО Е ТЕЧНОСТ В 

КОНТЕЙНЕР.  
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- При преференциалната концептуализация се 

проявява предпочитание на дадена култура към определена 

метафора.  

- При уникалните метафори и двете сфери са уникални. 

Вътрешнокултурните вариации се характеризират с 

няколко измерения:  

- Социалното измерение с отнася до разграниченията в 

обществото на мъже – жени, стари – млади, и др. Това води до 

появата на различни метафори. Например, когато мъжете говорят 

за жените използват метафорите ЖЕНИТЕ СА (МАЛКИ) 

ПУХКАВИ ЖИВОТНИ, ЖЕНИТЕ СА ПТИЦИ, ЖЕНИТЕ СА 

СЛАДКА ХРАНА. Жените, от своя страна, използват метафорите 

МЪЖЕТЕ СА ГОЛЕМИ ПУХКАВИ ЖИВОТНИ, и, рядко, 

МЪЖЕТЕ СА СЛАДКА ХРАНА.  

- Етническото измерение включва вариации при 

метафорите, използвани от различни етнически групи. 

- Регионалното измерение предполага използване на 

различни метафорични модели в различните региони. Тук влизат 

националните и локалните диалекти, усвояването на чужди 

модели при изучаване на чужд език и др. 

- Стилистично измерение. В зависимост от степента на 

формалност (официален, неутрален, разговорен стил) могат да се 

използват различни концептуални метафори или варират 

метафоричните изрази, които са проявления на една и съща 

концептуална метафора. 

- Субкултурно измерение. Обществото е разделено на 

субкултури (хора с различни физически, умствени или 

емоционални проблеми; религиозни групи), които имат свои 

уникални метафори поради специфичния си опит. 

- Диахронно измерение  - вариациите във времето. 

- Еволюционно измерение – съществува връзка между 

усвояването на метафоричните модели и възрастта. 

- Индивидуално измерение. Изборът на метафори 

зависи от личните предпочитания на човек. 

Раздел девети разглежда метафорите в дискурса и се 

коментира връзката на метафорите с дискурса на ниво текст. 

Разглеждат се функциите на езика, формулирани от Халидей 
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(1978) – идеационна (ideational), междуличностна (interpersonal) и 

текстова (textual).  

Идеационна функция се обяснява като възможността на 

езика да изрази опита на говорещия с външния свят, както и 

своите вътрешни мисли (Халидей 1978: 45). Както Колер (2003а) 

отбелязва посредством когнитивните механизми метафората 

създава картина на света и ни помага да го разберем. Изборът на 

метафори в медиите създава определена картина за света и 

позволява налагането й, оттук връзката с манипулациите и 

идеологиите в медиите. 

Междуличностната функция се обяснява като 

възможността на езика да изрази взаимоотношенията между 

участниците, ролята, която говорещият избира в дадената 

ситуация и ролята, която отрежда на слушащия (Халидей 1978: 

46). Приложено към медиите, изборът на метафори от 

журналистите позволява да се привлече вниманието на 

реципиентите, да се дефинира тема и да се обясни определена 

гледна точка. 

Текстовата функция изразява способността на говорещия 

да създава текст (Халидей 1978: 48). Тази функция е свързана с 

кохезията и кохерентността на текста, за които, според Лукеш 

(2005 URL), допринася и метафората. Това е в съответствие с 

твърденията и на други автори (Уайт 1997; Колер 2003b). Що се 

касае до връзката на метафората с кохезията, може да се каже, че 

метафоричните езикови проявления служат за контектуални 

синоними. По-важна, според повечето изследователи, е 

функцията на когнитивната метафора да допринася за 

кохерентноста на текста. Както отбелязва Тодорова (2012: 111) 

един текст е кохерентен, когато информацията е организирана 

около глобални когнитивни модели, свързани с познанията за 

основни понятия. Различните култури възприемат по различен 

начин света и следователно познанията им за основните понятия 

могат да се различават. В резултат те биха имали различни 

когнитивни модели и интерпретациите за света биха се 

различавали. Това може да рефлектира в избора на метафори, 

което в повечето случаи се отразява в начините, по които се 

проявяват лингвистичните изрази на повърхнинно ниво. 
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Коментират се начините, по които се организира знанията 

за основните понятия (Браун, Юл 1989). В изследването се 

изясняват понятия като рамка и  скрипт. Както обясняват 

Унгерер и Шмид (1996), рамката се състои от слотове, които се 

запълват с елементи, и всяка нова ситуация извиква от паметта 

тази рамка (Мински 1975). Понятието скрипт е аналогично на 

понятието рамка, но се отнася до поредица от събития (Шанк, 

Абелсон 1977; Унгерер, Шмид 1996).  

Коментират се интратекстуална и интертекстуална 

кохерентност, както и текстуална алюзия. Интратекстуалната 

кохерентност е свързана с това единичен текст да е кохерентен, 

докато интертекстуалната създава кохерентност между различни 

текстове (Кьовечек 2010). Интертекстуалността е свързана с 

текстуална алюзия, която възниква когато в един текст 

имплицитно или експлицитно се прави препратка към друг текст 

(Тодорова 2012). 

В десети раздел се коментира медийният дискурс. 

Феърклаф (1995) отбелязва голямата роля на медийния език при 

изучаването на социалните и културните промени в 

съвременното общество. В анализа на медиите Феърклаф (1995) 

използва понятието текст, за да означи устен (телевизия) и 

писмен (статия) език. Авторът включва и визуалните аспекти 

като част от текста. Той също така приема, че медийният текст е 

мултифункционален.  Разглеждат се следните въпроси: 

- Как е представен светът (има връзка с 

репрезентативната фунция (идеационната при 

Халидей (1978)) и това как е представен светът по 

селективен начин. Прави се връзка с въпроси за 

предубеденост, манипулация и идеология в медиите. 

- Ролята на медиите при формиране на социална 

идентичност (човекът като принадлежащ към 

определена група) – репортер, читател, и т. н. 

- Ролята на медиите при формиране на социални връзки 

между читатели, журналисти, политици и др.  

Последните две функции съответстват на 

междуличностната функция на езика при Халидей (1978). 

Изясняват се още понятията (по Феърклаф 1995): 



25 

 

Комуникативно събитие – всеки случай на употреба на 

езика (статия, интервю и др.) 

Подреденост на дискурса (order of discourse) - 

обичайният начин, по който се използва езикът в една общност 

(училищна, болнична и др.), който, от своя страна, се състои от 

жанрове (genres) и дискурси (discourses).  

 В този раздел също така се описва и моделът, който 

Феърклаф (1995) използва при изследването на езика на медиите 

(вж. Методология). Това е вариант на Критическия анализ на 

дискурса. При този модел текстът се разглежда заедно с 

дискурсивните и социокултурните практики. Анализът на текста 

включва традиционните форми на лингвистичен анализ 

(Феърклаф 1995; Хъкин 1997). Анализът на дискурсивните 

практики се концентрира върху това как се използват 

съществуващите дискурси и жанрове, за да се създаде или 

интерпретира текст. Дискурсивните практики свързват текста със 

социокултурните практики. Текстът определя и е определен от 

социалните практики.  

 Обяснява се и разликата между интердискурсивност и 

интертекстуалност (Феърклаф 1992; Феърклаф 1995). 

Интердискурсивността е едновременното използване на 

различни дискурси и жанрове в едно комуникативно събитие. 

Това се разглежда като индикатор за социокултурни промени. 

Интертекстуалността се проявява, когато едно комуникативно 

събитие се базира на други, вече съществуващи. Очевиден 

пример е цитирането. Текстовете могат да формират и 

интертекстуални вериги (напр. научен доклад – медиен текст 

(статия)). 

 В единадесети раздел се коментира използването на 

метафорите в медийния дискурс, който отразява социокултурните 

практики в едно общество. За да се привлече вниманието на 

читателя има стремеж новините и събитията да се представят по 

сензационен и атрактивен начин. Това е свързано с 

театрализирането на фактите, т. е. представяне посредством 

нестандартен език и фигури на речта (Евтимова 1999, Борисова 

2007). Важна роля имат метафорите, които са не само езикови 

средства, но и начин на мислене и възприемане на света. Както 
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Хелстен (2002) отбелязва, метафорите имат силата да създават 

образи и да извикват емоции, правейки медийните текстове по-

драматични. Отбелязва се тенденцията в британската и 

българската преса да се търси по-експресивен начин за поднасяне 

на новини и коментари в медиите. Отбелязва се и фактът, че с 

развитие на новите информационни и комуникационни 

технологии се появява т. нар. „интердискурс (международен 

дискурс)“ (Шмелева 2001), при който един и същ израз се подема 

и използва от медиите по цял свят и по този начин се унифицира 

изказът и начинът на мислене (оттук използването на едни и 

същи когнитивни модели и метафори). В същото време Буркарт 

(2000) отбелязва, че медиите формират определена картина на 

света, която влияе на начина, по който действаме и мислим, т. е. 

това е „изкривена“ медийна реалност (вж. също Шулц 1989).  

 В този раздел се коментира връзката на метафорите при 

изобразяване на тази реалност.   

- Метафорите се възприемат лесно като кратък начин да 

се предаде информация (Ибрахим, Мохамад 2005). Те 

са начин да се представят сложни ментални 

пространства посредством по-прости (Попов 2004). 

- Метафорите помагат да се класифицират определени 

факти и събития, особено такива, за които няма точна 

дефиниция (Евтимова 1999). Това, както отбелязва 

авторката, отваря възможности за манипулация. 

- Метафорите правят медийния език по-експресивен 

(Ибрахим, Мохамад 2005), атрактивен (Пачева-

Карабова 1999), заменят старите стереотипи с нови 

(Евтимова 1999).  
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ГЛАВА ВТОРА 

 

В Глава втора се анализира метафората на театъра в 

британските и българските медии. 

В първи раздел се прави обзор на проявленията на 

метафората ЖИВОТЪТ Е ТЕАТЪР и се обръща по-специално 

внимание на концептуализирането на живота като видове и 

жанрове театър. Първо се разглеждат откритите в корпуса 

метафорични езикови изрази, съдържащи в себе си лексемата 

„театър“. Коментират се различните словосъчетания, забелязани 

в корпуса.  

Съвсем очаквано в политическия дискурс и при 

британските и при българските медии се появява комбинацията 

„политически театър (political theatre)“. Възприемането на 

политиката като театър се обуславя от приликата между двете 

области: те са интригуващи и са предназначени за публика. 

Областта-източник театър се проектира върху областта-цел 

политика и последната се възприема като представление, 

режисирано за пред публиката. Подобно на актьорите, които 

играят на сцената, политиците говорят и действат с намерението 

да въздействат върху (манипулират) своята аудитория, както и да 

получат нейното одобрение. 

Словосъчетание, което се появява в българските медии, е 

„играя театър“. По-често се среща неговата разновидност 

„разигравам театър“. Значенията са сходни (вторият израз е по-

експресивен“; конотациите са негативни и употребените изрази 

показват, че нещо не е истинско или честно). 

И в британските и в българските медии се използват 

прилагателни, които модифицират значението на „театър“ и 

добавят различни конотации
2
. В британските медии е забелязано 

словосъчетанието „pure theatre”. В българските медии, 

комбинациите, които се появяват, са повече: „фалшив театър“, 

„опасен театър“, „евтин театър“, „циничен театър”, „червеният 

театър“. 

                                                 
2
 вж. Добрева 2009b 
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Коментират се последователно езиковите проявления, 

групирани по видове театрални представления: трагедия, драма, 

комедия, водевил, фарс, гротеска, театър на абсурда, японския 

театър „Но“, марионетен театър, пантомима. Посочват се и 

междуобластните картирания, които ги обуславят. Използването 

на различни театрални представления или жанрове позволява на 

журналистите да конструират реалността по определен начин. 

В анализирания корпус най-често използваната лексема е 

„трагедия“. Употребява се да обозначи театрално представление 

(базирано на литературно произведение), при което главният 

герой е подложен на страдания, гибел, разорение, често поради 

слабост или неблагоприятни обстоятелства. Тази лексема се 

появява в британските и в българските медии, за да означи 

ситуации, при които има подобни разрушителни последствия или 

гибел. За изследвания период това са земетресението в Хаити, в 

Япония и последвалите събития. В тези случаи картиранията са: 

  

театралното представление → ситуацията след 

земетресението 

главен герой → хората  

последствия: доведен до 

гибел, подложен на 

страдания  

→ последствия: нараняване, 

смърт  

причина:  

слабост, неблагоприятни 

обстоятелства 

→

  

причина:  

природни сили 

(земетресение), 

неблагоприятни 

обстоятелства 

 

По-различен случай е представен в следния откъс:  

[265] Сигурно няма по-отвратителен град в Европа от 

София, а трагедията е, че тази отвратителност се 

дължи на лошото управление на града. (Г/16.06.11) 

Картиранията могат да се представят по следния начин: 

 

театралното представление → ситуация, при която града е 

отвратителен  
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основната идея   → основния проблем 

главният герой → градът 

последствия: доведен до 

гибел, подложен на 

страдания 

→ последствия: най-

отвратителния  

причина:  

слабост, неблагоприятни 

обстоятелства 

→

  

причина:  

лошо управление, 

невъзможност да се справя 

с неблагоприятни 

обстоятелства  

 

 

 Друга, широко използвана лексема, е „драма”.  

Картиранията от едната област върху другата са: 

 

театрално представление → Събитие 

основна идея: конфликт,  

контраст на характери  

→ основна идея: вълнуващо, 

емоционално, неочаквано 

  

 Комедията като „хумористично или сатирично 

представление“ също се използва за концептуализиране на 

различни аспекти от живота и в двете култури. Обикновено 

значението е негативно и събитията, които се описват, се 

представят като смешни, нелепи и абсурдни. 

 Понякога се използват едновременно няколко израза от 

областта на театъра, както се появява в българската преса: 

драмата в тези комедии. Това показва, че хората възприемат 

живота като театър и говорят и мислят за него с термините на 

театъра.  

 С подобно значение за забавно представление са и други 

метафорични изрази, които са проявления на метафората на 

ТЕАТЪРА. Един такъв израз е „водевил“, който се среща и в 

британските и в българските медии. Други изрази са „фарс“ и 

„гротеска“. Идеята при всички тях е отново за абсурдност и 

нелепост на ситуацията. 

 Нелепа и абсурдна ситуация се изразява и посредством 

метафоричният израз „пантомима“. В корпуса се среща, за да 
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означи два типа представление. Първият тип е представление, 

което включва специфични шеги, комични ситуации, музика. 

Появява се и в британските и в българските медии. Разбирането 

понякога се улеснява от посочване на специфични елементи. 

Например, в британските медии се появява “pantomime theme”, 

заедно с типичния за публиката възглас “look behind you”, а също 

и “pantomime horse”. В друг пример се използва “pantomime 

villains”. В български пример значението на забавно 

представление е показано чрез „пародия“ и „роля“. Вторият вид 

представление е такова, при което се използват жестове. В целия 

корпус има само един такъв случай в британските медии (David 

Cameron and the pantomime of the prime ministerial holiday).   

 Метафората ЖИВОТЪТ Е ТЕАТЪР се проявява 

посредством други метафорични изрази.  

 „Театър на абсурда“ е израз, който създаден, за да назове 

специфичен вид пиеси, които изразяват шок от липсата на добре 

дефинирана ценностна система и разочарование (Еслин 1965). 

Малко вероятно е тези неща да са добре известни на 

реципиентите, но думата „абсурд“ гарантира разбирането и 

позволява използването на този израз за означаване на нелогични 

и парадоксални събития, а също и като по-експресивен начин да 

се назове една ситуация абсурдна. 

 В българската преса се среща театрално представление, 

което за широката публика е непознато. Това е японският театър 

„Но“. В случаи като този, когато се използва не дотам добре 

позната област от театралното изкуство, за да се 

концептуализират дадени аспекти от действителността, 

журналистите прибягват до обяснения за същността на тази 

област. Така не се затруднява разбирането и е постигнат 

желаният реторичен ефект. В същото време използването на 

необичайни метафори отразява необичайността в конкретната 

ситуация. 

 Идеята за манипулативни действия от страна на някого 

(обикновено от страна на политиците) или възможността за 

поемане на контрола се представят чрез представлението 

„марионетен театър“. Тази метафора е широко използвана, за 

което говори появата на различни елементи от схемата: 
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представени са слотовете на кукла на конци / марионетка, 

кукловод, кукловод, дърпам конците, марионетен. Картиранията 

са: 

 

Марионетки → хората, които са 

контролирани и 

манипулирани 

Кукловод → човекът, който контролира, 

манипулира 

дърпам конците → контролирам (манипулирам) 

някого 

 

 Този вид театър е представен и по невербален начин, 

посредством колажи или карикатури. 

 Във втората част на втора глава се посочват две 

разновидности на театралната метафора. 

 Първата е СВЕТЪТ Е ТЕАТЪР. Тази разновидност се 

проявява посредством изрази, съдържащи в себе си „сцена“. 

Светът се възприема като сцена и в центъра на вниманието са 

актьорите, които са главните действащи лица. 

 В британската преса се появяват изразите: world stage, 

global stage, international stage, European stage.  

 В българската преса се срещат подобни изрази: 

световната сцена, международната сцена, европейска сцена, 

политическа сцена. 

 Понякога вниманието се фокусира към публиката, и 

тогава в медиите се появяват изразите „public scene“ или 

„публична сцена“. 

 По-голямо внимание се обръща на метафората 

ЖИВОТЪТ Е ТЕАТЪР, която е по-общата и обхваща повече 

случаи. 

 Формулират се следните картирания (структурни 

съответствия): 

 ЧОВЕКЪТ Е АКТЬОР 

 СЪБИТИЯТА В ЖИВОТА МУ СА ПИЕСИ 

ДЕЙСТВИЯТА МУ СА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ДРУГИТЕ ХОРА СА ЗРИТЕЛИ 
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ЦЕЛТА НА НЕГОВИТЕ ДЕЙСТВИЯ Е ДА ЗАБАВЛЯВА 

ЦЕЛТА НА НЕГОВИТЕ ДЕЙСТВИЯ Е ДА СЪЗДАВА 

ИЛЮЗИИ / ДА ЗАБЛУЖДАВА 

Първото картиране ЧОВЕКЪТ Е АКТЬОР е представено 

от изразите: актьор, статист, actor-manager, performer. Освен 

тези изрази, които директно назовават главното действащо лице, 

съществуват и други, посредством които се подсказва, че някой е 

такъв. Такъв е изразът „роля“, който е широко използван в 

британските и българските медии, не само за хора, но и за страни, 

партии, служби, медии и по-абстрактни понятия (вяра, лоялност, 

безхаберие и др.).  

Следващите две картирания СЪБИТИЯТА В ЖИВОТА 

МУ СА ПИЕСИ и ДЕЙСТВИЯТА МУ СА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

частично съвпадат. Първото е по-общо и представя събитията в 

живота като пиеси, в които има и други актьори, сценаристи, 

роли. То позволява събитията в живота на човек да се възприемат 

като трагедия, драма, комедия и др. Второто структурно 

съответствие е част от първото и се отнася за конкретно действие 

на човек, а не за целия му живот. Някои от появилите се 

проявления в британските медии са: pure / poltical theatre, given 

the stage and the cues, he performed, players, performance, under the 

spotlight. В българските медии се срещат: сценична тишина, 

спектакъл, театър, под прожекторите. 

ДРУГИТЕ ХОРА СА ЗРИТЕЛИ в британските медии се 

илюстрира с изразите: public, watching, audience, plaudits. В 

българските медии се проявява посредством публика, овации, 

ръкопляска. 

ЦЕЛТА НА НЕГОВИТЕ ДЕЙСТВИЯ Е ДА ЗАБАВЛЯВА 

произлиза от факта, че основната цел да се поставят пиеси е да се 

забавлява публиката. Приложено към живота, води до 

заключението, че някои действия могат да забавляват други хора. 

Често те се квалифицират като „шоу“. Използват се и други 

фрази, които показват забавния характер на нечии действия: 

публиката остава доволна, представлението й харесва, каква ти 

тук скука. 

Освен функцията да забавлява хората, театралното 

представление създава един въображаем свят, който не отговаря 
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на действителността. Това води до структурното съответствие 

ЦЕЛТА НА НЕГОВИТЕ ДЕЙСТВИЯ Е ДА СЪЗДАВА ИЛЮЗИИ 

/ ДА ЗАБЛУЖДАВА. Обикновено метафората е разгърната по 

начин, който ясно показва усещането за илюзия и измама. В 

изследването се илюстрира чрез: consummate political performer, 

пред простолюдието играят драматично театро, трябва да 

отклонят вниманието на публиката и да я накарат да мисли в 

определена посока. 

Примерите, с които се онагледяват горните структурни 

съответствия, са само част от всички, открити в корпуса. Вижда 

се, че има сходства в използваните метафори (и съответните 

картирания) в британските и българските медии. 

Понякога метафората на театъра се активира като се 

употребяват фрази от известни пиеси
3
: the slings and arrows, to be 

or not to be, much ado about nothing. Последната фраза „много 

шум за нищо“ се среща и в корпуса с български примери.  

В трети раздел се коментират две основни причини, 

поради които се използва метафората на театъра в 

журналистическите текстове, освен тази за постигане на 

стилистичен ефект.  

Първата е, че метафората на театъра се използва като 

кратък начин за представяне на информацията или за изразяване 

на определени идеи, тъй като се възприема лесно от аудиторията. 

Това води до улесняване на разбирането. Това мнение е 

илюстрирано с метафоричния израз „трагедия“, употребен за да 

означи събитията в Хаити, Япония и други сходни ситуации. 

Втората причина е свързана с манипулиране на 

читателското мнение. Това съвпада с илюстрираното по-горе 

структурно съответствие ЦЕЛТА НА НЕГОВИТЕ ДЕЙСТВИЯ Е 

ДА СЪЗДАВА ИЛЮЗИИ / ДА ЗАБЛУЖДАВА. Освен това се 

коментират техниките, с помощта на които се подсилва 

манипулативната сила на метафорите: 

                                                 
3
 вж. Добрева 2009b 
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- Използване на определител
4
 - блудкав спектакъл, 

драматично театро,  циничен театър, pure theatre, 

farcical piece of political theatre. 

- Специфициране на типа представление
5
 – фарс, 

гротеска, театър на абсурда, водевил и др. 

- Използване на невербални метафори, които допълват 

и подсилват вербалния компонент, а в някои случаи са 

единственото указание, че авторът прави някакво 

внушение за играене на театър. 

В този раздел се обяснява негативното значение на 

метафоричните изрази, идващи от областта на театъра и отнесени 

към политическия живот, посредством Теорията на бленда. Двете 

входни пространства са това на театъра и това на политическия 

живот. Генеричното пространство има структура, която се 

споделя от двете входни пространства – и актьорът и политикът 

са в центъра на вниманието, техните действия се отразяват на 

другите и са обект на обсъждане. В бленда, характеристиките на 

другите пространства се сливат. Както актьорът използва 

театралното изкуство, за да убеди зрителя в истинността на 

представената на сцената история, така и политикът използва 

актьорските техники, за да убеди хората в това, което твърди. 

Фактът, че актьорът създава нереален образ води до 

интерпретацията, че действията на политика не отговарят на 

истината; оттук се прави изводът, че те са измамни. 

В раздел четвърти се изследва възможността 

конвенционалната метафора ЖИВОТЪТ Е ТЕАТЪР да се появява 

в журналистическите текстове креативно и по необичаен начин. 

Открива се, че се използват същите механизми като при 

поетичните метафори. 

В процеса на разширяване се добавят нови слотове към 

вече съществуващите. Примерите, илюстриращи този процес в 

британските медии, добавят нови слотове като: political theatre 

“yields memorable moments” and the spectacle “grabs the 

headlines”, suffering a touch of stage fright about the prospects of 

                                                 
4
 вж. Добрева 2009b 

5
 вж. Добрева 2009b 
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returning to the theatre, beginning to enjoy his enforced comeback, to 

satisfy those of his critics, an audience “watching from the outside”. 

В българските медии са забелязани следните примери: наемане 

на най-некадърните кадри , всички персонажи измъкват 

дивиденти, вживеят в ролята, фантазират всякакви сценарии, 

задкулисната прегръдка, бездруго им е трудно да намират 

собствени оригинални сюжети, с които да привлекат 

вниманието на публиката.  

В процеса на разширяване вече съществуващите слотове 

се запълват по необичаен начин. Така например, в следния откъс 

„political theatre where we‟re just playing to the cameras and 

criticising each other“, необичайният елемент е, че освен да играят, 

актьорите се критикуват. Подобен пример е „тур за овации в 

медиите“, в който необичайно е мястото и причината на 

предприетата обиколка. 

Понякога по необичаен начин се запълва слотът на 

актьора, като в този случай се наблюдава преплитане с процеса 

на комбиниране. 

Процесът на поставяне под съмнение е най-слабо 

проявен. За илюстрация се посочват следните примери: if it was 

theatre, няма логика да си в ролята на лошия премиер, старо 

клише е сравнението на парламента с театър.  

Процесът на комбиниране е най-широко застъпен. 

Наблюдавани са комбинации на две, три и четири различни 

метафори. Тук ще се изброят комбинациите с някои от тях: 

ЖИВОТЪТ Е (СПОРТНА) ИГРА:  

to build its muscle on the international stage; politics is a 

team sport; 

ролята на футболна топка, която всеки подритва на 

воля; задкулисни игри;  

 

ЖИВОТЪТ Е ВОЙНА  

ally on the world stage 

театрото на война; двамата играят театър, защото се 

припознават като равностойни опоненти;  

 

ЖИВОТЪТ Е СТОКА 
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нищо драматично ново не се яви на политическата 

витрина 

 

ЖИВОТЪТ Е КНИГА 

begin a new chapter of their lives 

 

ЖИВОТЪТ Е ДЕН 

to be eclipsed by a star (on the world stage)  

 

ЖИВОТЪТ Е НАУКА 

добре режисиран елемент ... формулата проработи... 

тази сплав 

 

ЖИВОТЪТ Е ПРИРОДНА СИЛА 

предизвиква истински земетръс в него, защото вдига 

тотално завесата... 

в процес на разместване на пластовете ... в ролята на 

център-нападател 

 

ЖИВОТЪТ Е ИЗКУСТВО 

шедьовър на истински гений 

 

СЛОЖНИТЕ АБСТРАКТНИ СИСТЕМИ СА ЧОВЕШКО 

ТЯЛО 

НЕПОДХОДЯЩИТЕ УСЛОВИЯ СА БОЛЕСТИ 

place the electrodes for some quick electric shock treatment 

for the private sector.…Since the electrodes are best placed as 

far away from the political arena as possible; 

ЦСКА пак е в изкуствена кома, а лекарите не дават 

никакви гаранции за оживяване... трагикомичната игра... 

 

ЖИВОТЪТ Е ПЪТУВАНЕ 

ЯДЕНЕТО Е ЗАБАВЛЕНИЕ 

Затова и на Герена набързо прибраха платната, изгубиха 

попътен вятър и си останаха само за местна 

консумация. … Само че сега явно е дошло времето за 

размяна на ролите. 
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В пети раздел се разглежда метафората на театъра в 

медийния дискурс и нейната роля за кохезията и кохерентността 

на медийните текстове. 

Що се отнася до кохезията, метафората на театъра служи 

като контекстуален синоним на други части от текста. Тя може да 

се отнася към определен обект или към цяло явление. 

Използването на метафори за тази цел има две страни. От една 

страна се избягва директното повторение и това води до 

подобряване на стила. От друга страна, посредством метафората 

се въвежда допълнителна информация, а също и се постигат 

специални емоционални, идеологически и други ефекти 

(Тодорова 2007). Въз основа на събраните данни в изследвания 

корпус е установено, че понякога метафорите се използват в 

началото на статията и читателят трябва да търси 

интерпретацията по-нататък в текста. Най-очевидният случай е, 

когато метафората се използва в заглавия. В други случаи 

метафората се използва по-нататък в текста с цел да се въведе 

наново темата. Тогава читателят трябва да се върне назад, за да 

може да я интерпретира. 

Данните показват, че метафората на театъра допринася за 

разбирането на текста като го прави кохерентен. Това означава, 

че той е организиран около добре свързани глобални когнитивни 

модели (Тодорова 2012). Един много полезен когнитивен модел 

за обясняване на метафората е така наречената „схема“ (Лейкоф, 

Търнър 1980), при който има картиране на слотове от схемата на 

областта-източник върху слотове от областта-цел. Лейкоф и 

Търнър (1989:20-21) дискутират метафората ЖИВОТЪТ Е 

ПИЕСА и отбелязват факта, че пиесите имат богата схема, която 

включва актьори, публика, сцена, сценарий, роли и т. н. 

Понятието ТЕАТЪР съдържа в себе си схемата ПИЕСА. 

Играенето на пиеса съставлява голяма част от схемата ТЕАТЪР, 

която включва всички слотове на схемата ПИЕСА.  

Като се има предвид този факт се коментира 

продуктивността на театралната метафора.  

Едната причина е богатата схема ПИЕСА и множеството 

слотове, запълването на които беше илюстрирано в разделите 
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дотук. В добавка се дават примери за слотовете: режисиране, 

продуциране и писане на сценарий. 

Друга причина за високата продуктивност е фактът, че 

пиесите имат точно определена формална структура. В 

изследвания корпус тази формална структура не е много добре 

представена. В британските медии се срещат изразите scenes, 

acts, а в българските медии – сцена. Изразът „акт“ се появява в 

изследвания корпус и със значение „определено действие, 

предприето от човек“ в голям брой примери. В британските 

медии се използват: the grave act of taking the country to war, the 

act of sending soldiers to invade another country,  its main role as a 

communicative, Israeli public act, commit acts of political 

commentary, in an act of pure golfing Vaudeville, last act, a 

vaudeville act. В българските медии са засечени следните изрази: 

акт на премахване на целите поколения, артистичният акт в 

амвона, непристоен акт. 

Третата причина е фиксираната повествователна 

структура на пиесите. В британската преса тя се проявява с 

лексемите anti-climax, culmination, докато в българските медии се 

среща само кулминация. 

Като се има предвид, че театърът е верига от събития, се 

прилага концепцията на скрипта като подходящ модел за 

изясняване на метафората на театъра. Представен е от две страни: 

от гледна точка на публиката и от гледна точка на участниците в 

представлението. Илюстрирани се и различните етапи от двата 

скрипта. Те представляват полезни модели, тъй като позволяват 

да се тълкуват като принадлежащи към метафората на ТЕАТЪРА 

не дотам очевидни  проявления. 

 

Скрипт [ОТИВАНЕ НА ТЕАТЪР] от гледна точка на 

публиката 

Преди 

представлението 
Отиване на театър  купуване на билети  

чакане 

По време на 

представлението 
1.   влизане  (купуване на храна, напитки)  

търсене на местата  заемане на местата 

2. Наблюдаване на представлението  

реагиране (смях, аплодиране, прозяване, и др.) 
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3. ставане  аплодиране 

След 

представлението 

Излизане от театъра 

 

Скрипт [ОТИВАНЕ НА ТЕАТЪР] от гледна точка на 

участниците 

Преди 

представлението 
Отиване до театъра  влизане зад кулисите 

 преобличане  получаване на инструкции 

 репетиция 

По време на 

представлението 

На сцената: 

1. завесата се вдига  актьорите се появяват 

на сцената 

2. игра  казване на репликите, диалози, 

монолози 

3. бис  покланяне  получаване на 

аплодисменти, цветя 

След 

представлението 
1) зад кулисите  преобличане  

получаване на комплименти, цветя 

2)   излизане от театъра  чакат 

фенове/журналисти/фотографи   

 

Разгледаните модели за организация на знанията за 

областта на театъра помагат метафората на театъра да допринася 

за кохерентността на текста. Разглеждат се примери на 

интертекстуална и интратекстуална кохерентност. 

В шести раздел се анализират някои метафори, свързани 

с театралната на базата на тяхната принадлежност към областта 

на забавлението. 

Първата метафора, която се разглежда е ЖИВОТЪТ Е 

ЗАБАВЛЕНИЕ. Коментират се проявленията й, отнасящи се до 

формите на забавление в Древен Рим. Включва множество игри и 

спектакли: надпреварване с колесници, провеждани на площади 

(circuses), гладиаторски битки, лов на животни и др., които се 

провеждат на арената в амфитеатъра. В британските и 

българските медии са открити някои метафорични изрази, 
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проявления на тази метафора: bread and circuses, arena; хляб и 

зрелища, зрелище/а,  зрелищен, хвърля на публиката жертва. 

Втората метафора е ЖИВОТЪТ Е ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. 

Връзката между нея и театралната метафора се основава на 

категоризация. 

ЗАБАВЛЕНИЕ 

атрибут: забавлява хората 

↓ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

↓ 

ТЕАТЪР 

атрибути: забавлява, актьори, зрители, сценарий и т. н. 

 

Тези отношения на категоризация водят до метафорични 

следствия. Метафората ЖИВОТЪТ Е ЗАБАВЛЕНИЕ води до 

метафоричното следствие ЖИВОТЪТ Е ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, а 

оттам до ЖИВОТЪТ Е ТЕАТЪР. 

Факт, който знаем е, че е представление, изпълнено от 

актьори на сцена. Метафоричното следствие възниква от 

комбинацията:  

ЖИВОТЪТ Е ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

ТЕТЪРЪТ Е ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ИЗПЪЛНЕНО ОТ 

АКТЬОРИ НА СЦЕНА 

Следователно: ЖИВОТЪТ Е ТЕАТЪР. 

 

Първата метафора е най-специфичната и тя е най-

подходящата, за да охарактеризира цялата система. 

Съществуват и други категории, освен тази на театъра, 

които попадат под общата категория ЗАБАВЛЕНИЕ. Връзката 

между тях може да се представи по следния начин: 
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ЗАБАВЛЕНИЕ 

↓ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

↓ 

ШОУ КИНО ТЕАТЪР ЦИРК ОПЕРА/ 

ОПЕРЕТА  

забавлява забавлява забавлява забавлява забавлява 

участници актьори актьори изпълнители 

акробати, 

клоуни 

изпълнител

и 

зрители зрители зрители зрители зрители 

сценарий сценарий сценарий сценарий сценарий 

сцена екран сцена  арена  сцена  

 песни  игра игра трикове  песни 

музика специални 

ефекти  

ефекти, 

музика 

 музика  

танци танци танци  танци 

 

Имайки предвид горното, метафората ЖИВОТЪТ Е 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ води до ЖИВОТЪТ Е ШОУ, ЖИВОТЪТ Е 

КИНО / ФИЛМ, ЖИВОТЪТ Е ОПЕРА / ОПЕРЕТА, ЖИВОТЪТ Е 

ЦИРК. 

Всички тези метафори се появяват едновременно с 

метафората ЖИВОТЪТ Е ТЕАТЪР в изследвания корпус, 

преплитат се, благодарение на общите атрибути и често е трудно 

да се разграничат. Проучени са техните появи в корпуса и са 

установени следните проявления: 

ЖИВОТЪТ Е ЦИРК 

circus, buffoon, sideshow, trick, juggle  

цирк, цирков, циркаджийски, циркаджия, акробат, 

изваден от ръкава, трик, жонглира, клоунада, панаир, 

салтомортале,  пирует, магически цилиндър 

 

ЖИВОТЪТ Е ОПЕРА / ОПЕРЕТА 

Метафорични изрази от тази област са открити само в 

българските медии: опера, оперета, либрето. Тъй като музиката 

е част от този вид представление, тук се причисляват и изрази от 
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тази област. В британските медии се срещат: sounded, sang from 

the same song sheet, chord, tune, note, refrain, rock star, semiquaver, 

minor key. В българските медии също се наблюдават изрази от 

областта на музиката: поръчвам музиката, изпята песен, шлагер, 

задавам тон, камертон, дирижиран, дует, ще върти плочата. 

 

ЖИВОТЪТ Е КИНО / ФИЛМ 

Това е изключително продуктивна метафора. Голяма част 

от слотовете на КИНО и ТЕАТЪР (съответно ФИЛМ и ПИЕСА) 

съвпадат. Поради тази причина несъзнателно се смесват двете 

метафори. Подобно на различните типове театър, в изследвания 

корпус са засечени различни типове филми и други изрази от 

тази област (тук се включват и филмите, излъчвани по 

телевизията):  

soap opera, family saga, thriller, cartoon, movie, focus 

сапунка, сага, сериал, минисериал, трилър, 

екшън,уестърн, римейк, филм, хорър, филм, излъчван в 

малките часове, фокус, втори план, заден план, втори 

дубъл, лентата на времето 

  

 В този раздел са описани и интертекстуалните препратки 

към филми и реалити програми (заглавия, фрази, имена). 

Изследваният корпус изобилства от такива. Делят се основно на 

две групи: 

- използвани без изменение 

- новоизмислени фрази, променени за конкретния 

контекст. 

Описани са и невербалните метафори, които се  появяват 

в тази връзка. 

В седми раздел се разглеждат вариациите при метафората 

на театъра в британската и българската култура. Случаите се 

разделят в зависимост от това дали събитията, които се описват, 

са едни и същи или подобни, и дали са от значение за съответната 

култура. Това е показано в следната схема:  
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събития метафори Значимост 

идентични идентични с еднакво значение за 

двете култури 

идентични различни/ 

неметафоричен 

изказ 

не е от значение за 

едната култура 

подобни идентични от значение за всяка 

една култура 

  

Установено е, че се използват идентични метафори при 

идентични събития, които са еднакво важни за двете култури. 

Когато събитието е важно само за една от културите, се използват 

различни метафори или дори липсват в описанието на същото 

събитие в културата, за която то не е от първостепенно значение. 

Когато събитията си приличат и са от значение поотделно за 

съответната култура, се използват идентични или подобни 

метафори. Коментират се и междукултурните и вътре-културните 

вариации (Кьовечек 2007; Кьовечек 2005: 67-113) и се отбелязва 

предпочитанието на британската култура към метафората 

ЖИВОТЪТ Е ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, докато в българската култура 

се забелязва предпочитание към по-експресивната ЖИВОТЪТ Е 

ЦИРК. Като регионална вариация или индивидуално 

предпочитание се тълкува единственото проявление на 

последната в британската преса.  

Разглеждат се също така и вариациите в метафоричните 

изрази, принадлежащи към концептуалната метафора ЖИВОТЪТ 

Е ТЕАТЪР и сродните с нея метафори. В изучавания корпус се 

наблюдават някои специфични изрази, които нямат съответствия 

в другата култура. За британската култура това са изразите: to get 

the show on the road, hot ticket, actor-manager, blockbusting. За 

българската култура изразите са: театро, късен социалистически 

филм, турски сериал, отивам на кино, сеир, сеирджии. 

Наблюдавани са и вариации в зависимост от аспектите, 

включени в картирането на двете области. В британската преса са 

забелязани повече изрази, принадлежащи към ЖИВОТЪТ Е 

ПИЕСА, докато в българската преса се наблюдават изрази от 
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подготовката на пиесата и цялостната организация на 

представлението, като се разкрива стремежа към манипулация. 

Коментира се също така и разликата в значението на 

„театър“ като „представление“ и „място на важни събития“ и на 

„сцена“ като „сцена / подиум“, „епизод“ и „място на инцидент“.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

На базата на наблюденията и анализа на корпуса, който 

съдържа примери от британския и българския медиен дискурс, 

могат да се направят следните заключения: 

1. И британските и българските медии използват 

голямо разнообразие от метафорични изрази, които са 

проявления на концептуалната метафора ЖИВОТЪТ Е ТЕАТЪР. 

Изразите включват отделни лексеми, фрази и по-дълги отрязъци 

от текст. 

2. Лингвистичните данни показват, че всички 

аспекти от живота (политика, социален живот, икономика и 

спорт) се възприемат като театър или забавление с еднакво 

процентно разпределение за британската и българската култура. 

Най-голям процент метафорични изрази се наблюдават в 

областта на политиката, следвани от социалния живот и 

икономиката и най-малко метафори са открити в областта на 

спорта. 

3. Британската и българската култура възприемат 

живота като различен вид театър или жанр представление. В 

някои случаи те служат да наименоват събитие на базата на 

съществуващи прилики. Например „трагедия“ и „драма“ се 

използват, за да означат събития, свързани с неприятни 

последици като смърт, загуба на имущество и др. В този случай 

се улеснява разбирането. От друга страна чрез използването на 

различни видове театрални представления като комедия, фарс, 

гротеска, театър на абсурда, марионетен театър и водевил, 

журналистите налагат определено негативно отношение върху 

реалността. Реципиентите са манипулирани и са накарани да 

вярват, че дадената ситуация е абсурдна или нелепа. 

Използването на метафората на театъра прави медийните 
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текстове атрактивни и интересни. Всички споменати видове 

представления са използвани от двете медии. Забелязани са и 

някои разлики. Японският театър „Но“ е открит само в 

българските медии. В британските медии се среща единственият 

в корпуса израз „мини психодрама“.   

4. Анализът показва, че британските и българските 

медии използват и други концептуални метафори, свързани с тази 

на театъра: ЖИВОТЪТ Е ЗАБАВЛЕНИЕ и ЖИВОТЪТ И 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. Те са свързани на базата на категоризация и 

водят до широк кръг от метафорични изрази. Метафоричното 

следствие ЖИВОТЪТ Е ПРЕДСТАВЛЕНИЕ води до метафорите 

ЖИВОТЪТ Е ШОУ, ЖИВОТЪТ Е КИНО / ФИЛМ, ЖИВОТЪТ Е 

ОПЕРА / ОПЕРЕТА и ЖИВОТЪТ Е ЦИРК. Всички те 

съществуват поотделно или заедно с метафората ЖИВОТЪТ Е 

ТЕАТЪР.  

5. На базата на съществуващите връзки между 

концептуалната метафора ЖИВОТЪТ Е ТЕАТЪР лесно се 

комбинира с метафори, които произлизат от категории, 

принадлежащи към родовото понятие ЗАБАВЛЕНИЕ. 

Установени са комбинации с метафорите ЖИВОТЪТ Е ИГРА, 

ЖИВОТЪТ Е СПОРТНА ИГРА, ЖИВОТЪТ Е ИЗКУСТВО. 

6. В българските медии са открити още две други 

метафори, принадлежащи към областта на забавлението, които са 

комбинират с театралната метафора ЖИВОТЪТ Е СТОКА и 

ЯДЕНЕТО Е ФОРМА НА ЗАБАВЛЕНИЕ.  

7. Освен споменатите по-горе вариации метафората 

ЖИВОТЪТ Е ЗАБАВЛЕНИЕ се проявява чрез някои изрази, 

отнасящи се до формите на забавление в Древен Рим. 

8. Метафорите допринасят за кохезията на текста и 

служат за контекстуални синоними. 

9. Метафорите допринасят за кохерентността на 

текста, при което важно значение имат два когнитивни модела за 

организиране на знанията. Първият е „схема“, съставена от 

слотове, които се запълват. Вторият модел е „скрипт“, който 

описва поредица от събития. В изследването скриптът 

[ОТИВАНЕ НА ТЕАТЪР] е представен от две гледни точки, тази 

на зрител и тази на участник. 
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10. Метафорите допринасят за кохерентността на 

един текст (интратекстуална кохерентност) или между различни 

текстове (интертекстуална кохерентност). И двата вида са 

представени в британските и българските медии. Това понякога 

се постига и чрез невербалния компонент на текста.  

11. Изследването показва наличие на интертекстуални 

препратки (алюзии) към заглавия или фрази от пиеси, книги, 

филми и др. Те или се използват директно без да се променят или 

се образуват нови словосъчетания, валидни само за дадения 

контекст.  

12. Когнитивните метафори в медиите могат да бъдат 

използвани креативно посредством механизмите на разширяване, 

усложняване, поставяне под съмнение или комбиниране. Освен 

вече споменатите комбинации с метафори, принадлежащи към 

областта на забавлението, в изследвания корпус са открити 

следните случаи: СЛОЖНИТЕ АБСТРАКТНИ СИСТЕМИ СА 

ЧОВЕШКИ ТЕЛА, НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ УСЛОВИЯ СА 

БОЛЕСТ, ЖИВОТЪТ Е ВОЙНА, ЖИВОТЪТ Е ДЕН, ЖИВОТЪТ 

Е ПЪТУВАНЕ, ЖИВОТЪТ Е НАУКА, ЖИВОТЪТ Е 

ПРИРОДНА СИЛА.  

13. Анализът показва, че има много прилики в 

употребата на театралната метафора в двете култури. Причините 

са свързани с еднаквия опит (театърът е популярен и в двете 

култури) и процеси на глобализация. 

14. Съществуват разлики като случаите се разделят в 

зависимост от това дали събитието е идентично или подобно и 

дали е от значение за съответната култура.  

15. Британските медии показват предпочитание към 

метафората ЖИВОТЪТ Е ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, докато в 

българските медии предпочитанието е към ЖИВОТЪТ Е ЦИРК. 

16. Открити са метафорични изрази, които нямат 

аналог в другата култура. За британската култура това са 

изразите: to get the show on the road, hot ticket, actor-manager, 

blockbusting. За българската култура изразите са: театро, късен 

социалистически филм, турски сериал, отивам на кино, сеир, 

сеирджии. 
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17. Има вариации в аспектите, утилизирани в процеса 

на картиране. Британските медии показват предпочитание към 

аспекти, свързани със самото представление, докато българските 

показват предпочитание към аспекти, засягащи организацията на 

представлението и предварителния етап на създаване и 

продуциране на пиеса. Това е в съответствие с наблюдението, че 

българските медии поставят ударение върху манипулацията на 

мнения. 

18. Друга разлика е свързана с употребата на „театър“ 

като „място за важни събития“. В британските медии то се 

използва в по-широк смисъл, за да означи кое да е място, а също 

и в контекста на войната. В българските медии употребата е 

ограничена само в контекста на войната или други конфликти. 

Подобен е случаят и със „сцена“ като „място където се случва 

инцидент“. В британския медиен дискурс се използва за голям 

кръг от инциденти, докато в българския се използва само в 

контекста на политически и военни конфликти. В английския 

език съществува израз, който не се среща в българския – „crime 

scene“. 

Заключението е, че театралната метафора, заедно със 

своите вариации, е дълбоко залегнала в британската и 

българската култура. Тя е много продуктивна и се използва, за да 

се концептуализират различни сфери от живота. 
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СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИТЕ МОМЕНТИ В 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

„МЕТАФОРАТА НА ТЕАТЪРА В БРИТАНСКИЯ И 

БЪЛГАРСКИЯ МЕДИЕН ДИСКУРС 

(СЪПОСТАВИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ)” 

 

 

Дисертационният труд е опит за задълбочено 

съпоставително изследване на метафората ЖИВОТЪТ Е 

ТЕАТЪР в британските и българските медии, които са 

показателни за ежедневния изказ в двете култури. В тази 

връзка приносните моменти могат да се очертаят по следния 

начин: 

1. В работата се прави опит за систематизирано изясняване 

на театралната метафора като се определят картиранията 

съгласно Теорията на концептуалните метафори. На 

преден план се извеждат метафорите ЖИВОТЪТ Е 

ТЕАТЪР и СВЕТЪТ Е ТЕАТЪР. Установява се връзката 

на горните две метафори с ЖИВОТЪТ Е ЗАБАВЛЕНИЕ и 

метафоричното следствие ЖИВОТЪТ Е 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. Метафората ЖИВОТЪТ Е ТЕАТЪР 

се разглежда като разновидност на последната. На базата 

на категоризация се прави извод, че ЖИВОТЪТ Е 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ води до появата на множество други 

метафори ЖИВОТЪТ Е ШОУ / ЦИРК / ОПЕРА / КИНО, 

които съществуват съвместно с ЖИВОТЪТ Е ТЕАТЪР. 

2. Обяснява се негативният смисъл на метафоричните 

изрази посредством Теорията на бленда.  

3. По отношение на интертекстуалните препратки (към 

популярни заглавия на пиеси или филми, както и към 

герои или реплики от същите) се добавят значителен брой 

нови примери към вече изследваните. Особено внимание 

се обръща на новоизмислените фрази. 

4. Посредством концепцията на скрипта се обясняват някои 

не толкова явни проявления на театралната метафора. 

5. Принос в изследването на метафората на театъра в 

медийния дискурс е, че тя се разглежда във връзка с 
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концептуализирането на едно и също понятие 

посредством когнитивни механизми като разширяване 

(extending), усложняване (elaborating), поставяне под 

съмнение (questioning) и комбиниране (composing). 

6. Описани са разликите в проявленията на театралната 

метафора в британската и българската култура и е 

установено, че: 

- в българския медиен дискурс е засечено вид театрално 

представление, което не се появява в изследванията до 

момента – японският театър „Но“; 

- установено е предпочитание на британската култура 

към аспекти, свързани със самото представление, 

докато в българската култура се появява 

предпочитание към аспекти, засягащи организацията 

на представлението и предварителния етап на 

създаване и продуциране на пиеса; 

- установено е предпочитание на британската култура 

към ЖИВОТЪТ Е ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, а на 

българската към ЖИВОТЪТ Е ЦИРК; 

- съществува употреба на метафорични изрази, които 

нямат аналог в другата култура. 
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