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9ЕМОЦИЯ И ИДЕНТИЧНОСТ

ЕМОЦИИ, ИДЕНТИЧНОСТИ И ОБРАЗИ НА ДРУГИЯ

Николай Аретов

EMOTIONS, IDENTITIES AND IMAGES OF THE OTHER

Nikolay Aretov1, Institute of Literature, Bulgarian Academy of Sciences

https://doi.org/10.46687/BJOI7584

Abstract: Identity interweaves with the emotions of its bearer, either as an individual or 
a group member. Identity defines the emotional attitude towards other people (their ‘own’ 
or ‘alien’), towards the social and natural environment, towards the world as a whole. 
On the other hand, the emotional attitude determines the identity. This attitude could 
be spontaneously occurring, but very often it is culturally conditioned, and purposefully 
designed. Postulates of national identity can take the form of imperatives like „Love your 
motherland!” Very often they are formulated in another way that replaces the imperative 
with allegations expressed by claims in first person (single or plural) or in impersonal form. 
Such statements are similar and operate as spells. The ambivalent attitude to the ‘own’ 
contains some negative elements. Their designation may indicate a trauma, frustration 
caused by some kind of insufficiency (including a lack of heroic deeds), inferiority complex. 
Trauma and shame can be pushed to the unconscious, but can also be productive as a 
cohesive element and as search for compensatory actions or verbal structures. 

Key words: emotions, identity, the Other, love, hate

Емоциите са ключово понятие в психологията и, подобно на всички 
важни термини, са дефинирани от различни гледни точки и по различни 
начини. Според едно работно определение, което, струва ми се, отговаря на 
разглежданата тук проблематика,

емоция е понятие, изразяващо психологичното състояние на индивида, 
повлияно от различни субекти и обстоятелства. Това състояние може да бъде 
както положително (възторженост, радост), така и отрицателно (покруса, скръб), 

1  Nikolay Aretov is Dr. Hab., Professor at the Institute of literature, Bulgarian Academy of Sciences 
and Editor-in-chief of Literaturna missal periodical. He is the author of the books: Dimitar i Rahil 
Dushanovi (Sofia, Narodna Prosveta, 1988), Translated Prose from the First Half of 19th Century 
(Sofia, UP, 1990), Bulgarian Murder: Outline of a History of Bulgarian Literature of Crime and 
Detection (Sofia, UP 1994, 2 ed. 2007), Vasil Popovich. His Live and his Works (Sofia, Queen Mab 
Publ., 2000), National Mythology and National Literature (Sofia, Queen Mab Publ., 2006), 
Bulgarian Literature from the Age of National Revival (Sofia, Queen Mab Publ., 2009), Asen 
Christophorov: From London to Matsakurtsi via Belene (Sofia, Queen Mab Publ., 2011), 
Sophronius of Vratsa: Life and Oeuvre (Sofia, Queen Mab Publ., 2017), Ivan Naydenov. On Justice 
and Progress (2019), Family Stories (2020). His research interests are in the field of history of 
literature, comparative literature, and cultural studies. Email: naretov@bas.bg

https://doi.org/10.46687/BJOI7584 
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но също така и състояние на безразличие (апатия). Емоцията е процес, свързан с 
вътрешни състояния на организма, винаги свързани с физиологични промени и 
има външна наблюдаема страна2. 

Идентичността (Aretov, 2006, pp. 7-21) е преплетена с емоциите 
на нейния носител, както индивидуален, така и групов. Двата елемента 
взаимно се формират – идентичността определя емоционалното отношение 
към другите хора (били те свои или чужди), към социалната и природната 
среда, към света като цяло. От друга страна, емоционалното отношение към 
света, към средата, към другите хора определя идентичността. То може да 
бъде спонтанно възникнало, но, много често, е културно детерминирано, а 
и целенасочено конструирано.

В националната идентичност може да се открие широк спектър 
елементи, свързани с емоциите. От известна гледна точка самият 
национализъм може да се разглежда като емоция.3 Тези елементи също 
са както позитивни, така и негативни, те са насочени както към явления, 
които се оценяват положително, така и към техни аналогии, които се 
оценяват отрицателно. Предизвикващите емоционални реакции явления 
могат да бъдат хора и събития от миналото и съвремието, елементи от 
природната и социалната среда. Всъщност, отношението по правило е 
комплексно, амбивалентно, единият му полюс съответства на приетата 
(наложената) социална норма, а обратният полюс, който е в дисонанс с 
нея, е потиснат и изтласкан в несъзнаваното. Под „социална норма“ тук 
се разбира доминиращата идентичност и свързаните с нея емоции, която 
групата очаква (изисква) от индивида, а институциите (във вида, в 
който съществуват) пропагандира.

Националната идентичност е сравнително късно възникнала 
динамична структура, която се наслагва върху по-ранни идентичности 
(племенни, родови, териториални, религиозни) и пренася свързани с тях 
емоционални отношения в новия (национален) контекст.

Един възможен пример за преминаване на преднационалното 
(протонационалното4) в националното и за амбивалентността на 
отношението към своето и чуждото: Нормално е планинците да оценяват 
високо планината и да се отнасят по-скоро негативно (пренебрежително, 

2  https://bg.wikipedia.org/wiki/Емоция
3  „Национализмът е преди всичко политически принцип, според който политическата и 
националната единица трябва да съвпадат. Национализмът като чувство или като движение 
най-добре може да се определи от гледната точка на този принцип. Националистическото 
чувство е усещането за гняв, възникването при нарушаването на принципа, или усещането 
за задоволство при спазването му. Националистическото движение се предизвиква от 
подобно чувство“ (Gelnar, 1999, p. 7).
4  „[...] в много части на света държавите и националните движения са могли да мобилизират 
определени разновидности за колективна принадлежност, които вече са били налице 
и които биха могли, така да се каже, да въздействат потенциално за създаване на 
макрополитическа рамка, съответстваща на модерните държави и нации. Ще нарека тези 
връзки „протонационални“ (Hobsbom, 1996, p. 53).
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снизходително, със страх и омраза) към равнината и нейните обитатели.5 
Нормално е планинците да изградят своя митология, в която боговете и 
предците са планинци, а враговете идват от равнината. Същевременно 
планинците могат да копнеят за равнината, да са привлечени от нейното 
плодородие, от богатствата и жените в нея. И това амбивалентно отношение 
да попадне по някакъв начин в тяхната митология. А ако планинците изградят 
своя държава (или държава, в която доминират) тази митология вероятно 
би била вградена в националната митология, в нейните символи от типа 
на герб, знаме и пр. Същото, естествено, важи и за жителите на равнината, 
които виждат опозицията равнина – планина от обратната гледна точка (за 
тях равнината е „своя“, а планината „чужда“); сходни конструкции могат да 
се очакват при жителите на острови, на крайбрежие срещу обитателите на 
вътрешността на континента и т.н.

Разгърнат модел на прехода от преднационални, предимно 
религиозни и териториални, идентичности към национални на Балканите 
предлага Р. Детрез (Detrez, 2015). Авторът разработва идеите си в множество 
публикации, започнали да излизат през 80-те години на ХХ век.

Като до голяма степен съзнателно конструирана структура 
националната идентичност формира у своите носители емоционални 
отношения, внушени от идеолозите на национализма. Тези внушения, 
които на повърхността често се свеждат до ясни постулати, изграждат 
специфична вторична митология, която чрез различни механизми на 
социално въздействие формира съзнанието на своите носители и обекти. 
Ако „идентичностите са онези точки на временно приобщаване към 
субектни позиции, които се конструират за нас от дискурсивните практики“ 
(Hall, 1996), националната митология е точно такъв тип дискурс, който 
внушава определени представи за своето, които могат да бъдат определяни 
като „авторепрезентации, „самокатегоризации“ (Turner, 1985; Rediscovering, 
1987) и пр.

Постулатите на националната идентичност (в по-голяма степен, 
отколкото при други идентичности) могат да приемат формата на 
императиви от типа „Обичай Родината!“ (вариант – „Опознай Родината, за 
да я обикнеш!“6). Много често те биват формулирани по друг начин, който да 

5  Вж. Tomašić, D., 1948; Meštrović, St. et. al. 1993; Živković, M., 1997. Живкович се противопоставя 
на есенциалистките националистически идеи на Томашич и неговите последователи. 
Критичен анализ на този дебат вж. у Дончева (Doncheva, 2010) сходна опозиция в български 
контекст вж. Господинов (Gospodinov, 2001, pp. 76-83).
6  Позната крилата фраза на Алеко е или е представена като цитат от Вазов, най-вероятно 
и за да се почерпи от неговия авторитет, въпреки че народният поет е в друг политически, 
а и литературен лагер: „Не помня Вазов ли или някой друг е написал: „Господа, изучете 
България, за да я обикнете.“ („Покана“, 1895). Вж и:
Сега, след като бях честит да видя целия панаир на самия връхчец на Витоша, мога смело 
да допълня цитираната чужда фраза „Господа, изучете България, за да я обикнете“ и да 
прибавя:

Николай Аретов  Емоции, идентичности и образи на другия
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замества повелителното наклонение с твърдения, изказани от първо лице 
(единствено или множествено число), или с безлични по форма твърдения, 
в които емоцията може да е пряко назована, а може и да не е.

Всичко българско и родно
любя, тача и милея (Ив. Вазов).
Защитата на Отечеството е върховен дълг и въпрос на чест за всеки гражданин 
(Конституция на НРБ, 1947, чл. 90; Конституция на НРБ, 1971, Чл. 61, ал. 1).
Актуалният вариант е:
Защитата на отечеството е дълг и чест за всеки български гражданин 
(Конституция на РБ, 1991, чл. 59).

Подобни твърдения приличат и функционират (чрез ритуални 
повтаряния) като заклинания. Въпреки че много често те назовават пряко 
търсената емоция, това не задължително. По правило, особено в по-ново 
време, се призовава към позитивни емоции от семантичната група на 
любовта, но се подразбират и негативни емоции, насочени към враговете 
на своето. Деветнадесети век не познава подобна политическа коректност:

Сечи, коли, отечеството да се освободи.
(Поискал гордий Никифор7)

- Господа, изучете всестранно българския народ и вий ще го обикнете; в него се крие
потенциална сила, намерете здрав импулс и я превърнете в жива сила.
Тази мисъл е изказана от мене много по-рано, когато рисувах някои отрицателни чърти на
българите, плод на изкълчения патриотизъм, а сега съм честит, че тая мисъл се потвърдява.
(„Невероятно наистина, но факт: 300 души на Черни връх“, 1895). (Konstantinov, 1989, p. 98
and 103).
7  За тази „българската марсейлеза“ и нейното емоционално въздействие на няколко пъти
пише Вазов. Популярно е споменаването ѝ в „Под игото“, главата „Силистра йолу“ (Vasov,
1977, p. 81). Тук в бележките е отбелязано, „песен по стихотворение на Н. Геров“). По-детайлно
е описанието в „Даскалите“ (1901):
„Събрахме около петдесетина кандила от гробищата, запалихме ги и ги наслагахме по
чиновете и прозорците на взаимното училище и докато нашите другари пееха долу на
мегданя султановия химн „Нешири нур Абдул Джихан“, съчинен от Яким Груев, ние
заревахме „Поискал гордий Никифор“, съчинение на същия. Тази песен беше тогава един
вид българска марсилеза, тя бе усвоила и гласа на френската - Чинтуловите бунтовни песни
не бяха още излезли... Даскал Юрдан, който участвуваше в тържеството, като съгледал
отдолу ярко осветленото училище, помислил, че е пожар, и търчешката дохожда и ни заваря
посред лудорията ни, тъкмо когато с геройски кръвожадни маханета ние пеехме тия думи
на цар Крума към войската си:

Сечи, коли!
Отечество да се освободи!
Като видя запалените в чест на султана гробни кандила, той ни изгледа свирепо, 

със застрашителен вид; но било че се съзна виноват в забравянето да ни отпусне или поне 
да предупреди обезпокоените ни домашни, било че се уплаши от числото ни, той надделя 
гнева си и ни каза само строго:
- Вие ще запалите училището! Пилейте се оттук! (Vasov, 1956, pp. 62-3. Тук, както и в следващото
издание на Вазовите събрани съчинения (Т. 8, 1976), няма бележка за песента.)

Изследователите свързват Й. Груев по-скоро с разпространението, отколкото с 
написването на „Поискал гордий Никифор“ (See Dimova, 1985, p. 95). Песента вероятно е 
дело на Найден Геров (Topalov, 1980, pp. 147-148).
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...тъпчете турски племена,
пълнете с техните тела
пространните равнини,
дълбоките долини!
(Д. Чинтулов, „Къде си, вярна ти, любов народна“)

Догде е мъничка змията
елате да се съберем,
с крака да ѝ строшим главата...
(Д. Чинтулов, „Стани, стани, юнак Балкански“)

В началото на ХХ век сходни стихове могат да се открият в стихосбирки 
като „Към Цариград. Песни“ (1912) и „На нож! Нови песни и стихотворения“ 
(1913) на Кирил Христов, коментирани от М. Арнаудов, а в по-ново време от 
В. Тодоров.

Дори и най-безспорните заклинания, поне в сферата на национализма, 
се нуждаят от аргументация. Тя се предлага от митична истина, носена от 
различни повествования. Най-ясно те се забелязват в учебниците, особено 
за началните класове, където четивото пряко илюстрира постулата, заявен в 
заглавието. През ХIХ в. първоначалното формулиране на митичната истина 
може да стане чрез всевъзможни по жанр текстове. През ХХ в., в зрялата 
модерна епоха, като че ли приоритет имат текстове, претендиращи да са 
част от хуманитарния научен дискурс (утвърден или алтернативен).

Класическият пример за подобно внушение чрез заклинание, което 
преминава в аргументация чрез претендиращ за истинност дискурс, е 
Паисиевата история. И тук връзката с емоциите е експлицитна и изведена 
на преден план.

О, неразумни и юроде! Защо се срамуваш да се наречеш българин и не четеш, и 
не говориш на своя език? Или българите не са имали царство и държава? Толкова 
години са царували и са били славни и прочути по цялата земя и много пъти са 
взимали данък от силни римляни и от мъдри гърци. И царе, и крале са им давали 
своите царски дъщери за съпруги, за да имат мир и любов с българските царе. 
От целия славянски род най-славни са били българите, първо те са се нарекли 
царе, първо те са имали патриарх, първо те са се кръстили, най-много земя 
те завладели. Така от целия славянски род били най-силни и най-почитани и 
първите славянски светци и просияли от българския род и език, както и за това 
подред написах в тая история. И за това българите имат свидетелство от много 
истории, защото всичко е истина за българите, както вече и споменах. 

(Паисий Хилендарски, Предисловие към ония, които желаят да прочетат и чуят 
написаното в тая история).

Целият исторически разказ на Паисий може да се разглежда 
като аргументация на заклинанието. По-късно внушенията и тяхната 
аргументация се усложняват, но същността на механизма е същата.

Николай Аретов  Емоции, идентичности и образи на другия
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Отношението към своето също е амбивалентно. То има както 
нормативна позитивна страна, така и обратна, неофициална, някои от нейните 
прояви могат да бъдат разглеждани в контекста на така наречената културна 
интимност (Cultural intimacy), предложена и анализирана от М. Херцфелд 
(Hertsfeld, 2007). Най-ясният български пример вероятно е Бай Ганьо.

Амбивалентното отношение към своето съдържа някои негативни 
елементи. Тяхното назоваване може да разкрива някаква травма, някаква 
фрустрация от липса (включително от липса на героични дела), комплекс за 
малоценност. Травмата и срамът могат да бъдат изтласкани в несъзнаваното, 
но могат и да бъдат продуктивни като сплотяващ елемент и като търсене 
на компенсаторни действия или словесни структури. Един класически в 
български контекст пример представлява „Опълченците на Шипка“ от Иван 
Вазов:

Нека носим йоще срама по челото,
синила от бича, следи от теглото;
нека спомен люти от дни на позор
да висне кат облак в наший кръгозор;
нека ни отрича исторйята, века,
нека е трагично името ни; нека
Беласица стара и новий Батак
в миналото наше фърлят своя мрак;
нека да ни сочат с присмехи обидни
счупенте окови и дирите стидни
по врата ни още от хомота стар;
нека таз свобода да ни бъде дар!
Нека. Но ний знаем, че в нашто недавно
свети нещо ново, има нещо славно,
що гордо разтупва нашите гърди
и в нас чувства силни, големи плоди[...]

Въведението на стихотворението на два пъти назовава срама (втория 
път със синонимното „стидни“), съчетава го с негативните чувства, породени 
от чуждите „присмехи обидни“, за да им противопостави контрааргумент от 
близкото минало („нашто недавно“), който поражда гордост и други „чувства 
силни, големи“8. Въведението на стихотворението предпоставя делението 
ние – те, което се мисли като очевидно и естествено. И то, благодарение 
на образованието и ритуалното използване на „Опълченците на Шипка“, 
действително отдавна се възприема така. Съмнително е обаче дали е било 
така и по времето, когато Вазов публикува „Епопея на забравените“ (1881 – 

8  Подобни съчетания не са изключение за Вазов. Срв.:
Епопея тъмна, непозната нам
епопея пълна с геройство и срам!       („Кочо“)

Вж. и Георгиев, Н. От Хилендар до Шипка. „Епопея на забравените“ и нравствено-
историчните ценности на българското национално възраждане (Georgiev, 1993; Kyosev, 1987).
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1884)9, или Епопеята и други текстове не конструират това разделение. Не 
е ясно и каква част от първоначалната публика е споделяла както срама, 
фрустрацията, така и гордостта.

Съществува един емоционален комплекс, който се оформя далеч 
преди Освобождението (той присъства още у Паисий), достига до много 
характерни форми при Вазов10, включително и в „Епопея на забравените“ 
и продължава да е актуален и днес. Това са елегичните чувства, породени 
от съпоставянето между славното минало, което отсъства, и печалното 
настояще; чувствата могат да бъдат да бъдат посочени експлицитно, като 
се използват различни синоними на печал. Те съществуват успоредно с 
възторга, като през различни периоди различни автори влагат различен 
смисъл в представата за славното минало.

Любовта към родината, към своето (своя народ, своята страна, своята 
природна среда, своята държава), а донякъде и омразата към предполагаемите 
врагове, е нещо до голяма степен очаквано и дори естествено. По-любопитни 
стават нещата, когато се внушава любов към нещо по същество не свое. 
Класическите в български контекст са внушенията, свързани с Русия и 
Съветския съюз.

За българския народ дружбата със Съветския съюз е тъй жизнено необходима, 
както слънцето и въздухът за всяко живо същество... (Г. Димитров).

Подобни примери са характерни за комунистическата фразеология, 
но сходни твърдения се появяват по-рано, поне още в средата на ХIХ в. (Danova, 
2009, pp. 35-46). От тогава се гради и митичната им аргументация, която 
след Втората световна война започва да говори и за „двойни освободители“. 
В някои по-смели текстове от наши дни освободителите могат да дойдат 
отново11.

Успоредно с доминиращо позитивното отношение към своето 
върви и внушаването на негативни емоции към чуждото, към врага. Той 
е комплексна и динамична категория, която обхваща различни групи, 

9  Вазов сам датира „Опълченците на Шипка“ – „Пловдив, 6 ноември 1883“.
10  Вж. например „И често мисля аз печално...“ (1883, „Поля и гори“).
11  След него, един след друг, започнаха да скачат и спецназовците. Белите им парашути се 
разтваряха безшумно в нощта. Бяха наистина величествена гледка. И опасна бойна сила!

Второто освобождение на България бе започнало. [...]
Най-после свободата изгря над Родопите. В късния следобед сраженията спряха и 

българското население най-сетне се изсипа на улиците, без да се опасява за живота си.
Руснаците в стегнат строй замаршируваха на централния площад в Кърджали. По 

ирония на съдбата подполковникът, който ги командваше, се казваше Николай Столетов. 
С блеснали от сълзи очи, гражданите хвърляха китки с цветя, развяваха възторжено 
национални трибагреници и най-накрая запрегръщаха братушките. [...]
„Сигурно така е било и когато са посрещали руските освободители в оная далечна 1878 
година!“, помисли си той, после без свян заизтрива сълзите си, потекли по бузите му.

Не, в този исторически момент генерал Иван Милетиев нямаше от какво да се 
срамува. Да се плаче за свободата на България не беше нито срамно, нито грешно – беше си 
голяма чест за всеки българин, обичащ родината си (Mateev, 2008, pp. 62, 85).

Николай Аретов  Емоции, идентичности и образи на другия
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олицетворени в различни фигури – византийците, турците, фашистите... 
През различните периоди националната митология поставя различни 
акценти, като съществуват и конкурентни варианти.

Емоционалното отношение към другия не се свежда до полярните 
чувства любов – омраза. То може да приеме формата на снизхождение, завист 
и пр. По правило то е ако не непременно амбивалентно, то поне комплексно 
и съдържа няколко елемента – омраза и завист, любов и възхищение и 
пр. Съчетанията могат да бъдат разнообразни, не само от единия полюс 
(негативен или позитивен), например любовта да се допълва от страх, 
омразата – с възхищение и пр.

Характерен пример е отношението към чуждите жени, които са 
привлекателни именно със своята чуждост, възприемана и като екзотична. 
Например Вазовото:

Пей, Кямиле, играй, лудувай!
Мятай коси по бял врат, 
кърши снага и вълнувай
и упий ме с благодат. 
(„Кямиле“, Вазов, 1955, p. 507; Aretov, 2010)

Анализирането на „емоционалното съдържание“ предполага 
разграничаване между емоционално и рационално12. Нерядко обаче 
рационалното се оказва псевдорационално, то може да се възприема от 
субекта като рационално, но под него да стоят по-дълбоки неосъзнати 
мотиви, които да са по-скоро емоционални. Подобни псевдорационални 
мотиви са особено характерни за чувствителни явления от типа на 
националната идентичност. Всъщност в този случай повечето, ако не 
и всички, емоционални елементи имат някакво псевдорационално 
обяснение – гордостта от славното минало и омразата към враговете 
има своята (псевдо)рационална мотивировка в познанието за историята; 
напълно обяснимата привързаност към своята територия има аналогична 
псевдогеографска мотивировка. Може да се предположи, че на някакво ниво 
всяка географска среда, всеки климат има основания да бъде определен от 
хората, които го обитават, за „най-добър“ – от екваториалните до 
полярните области, от високите планини, до равнините под морското 
равнище, от островите до вътрешността на континентите.

Анализирането на емоционалното съдържание на националната 
идентичност може да бъде по-продуктивно, когато емоциите се 
разглеждат в рамките на познатите опозиции13:

12  Някои автори разграничават три типа елементи на социалната идентичност – когнитивен, 
оценъчен и емоционален. (See Tajfel & Turner, 1978, р. 63; Turner, 1985, pp. 77-122.)
13  See Plutchik, R., 1980. (в този труд авторът лансира своята класификация); Plutchik, R, 2002; 
Plutchik, R., 1997. 
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Радост Тъга
Приемане Отвращение
Страх Гняв
Изненада Очакване.

Възможно е да се тръгне и от една друга, по-усложнена класификация, 
която включва нюансите на първичните емоции (Parrott, 2001):

Първични емоции Вторични емоции
Любов Привързаност

Страст
Копнеж

Радост Бодрост
Доволство
Гордост
Оптимизъм
Очарованост
Облекчение

Изненада Изненада
Гняв Раздразнителност

Ярост
Отвращение
Завист
Мъка

Тъга Страдание
Тъга
Разочарование
Срам
Пренебрежение
Съчувствие

Страх Ужас
Нервност.

Емоционалното съдържание на националната идентичност е 
структурирано около няколко ключови елемента:

– Дефиниране на „своето“, до голяма степен чрез отграничаване
от „другите“, което е свързано с негативно оценяване на чуждото и 
положително – на своето. Първичните форми на това отграничаване, 
познати от преднационалистическите времена, са свързани с облеклото 
и други елементи от външния вид (татуировки, украшения, прически) и 

Николай Аретов  Емоции, идентичности и образи на другия
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особено с храната, със забраната на едни храни и разрешаването на други. 
Тези елементи могат да изглеждат архаични, но в последните десетилетия 
всъщност придобиват нова актуалност. Такъв е случаят с кашер нормите 
на евреите, в и извън Израел, както и с елементите, по които различни 
младежки общности се разграничават едни от други, а и от възрастните.

Териториално близки групи, разглеждани като „свои“ според 
генеалогичните представи, често са представяни в негативна светлина 
поради конфликти, породени от териториалната близост. Така териториално 
и генетично (като славяни) близките сърби, с които българите не един път 
воюват, в много контексти са представяни негативно. Което пък не само 
не изключва, но дори и предполага амбивалентност на емоционалното 
отношение.

Отграничаването от другите по правило е свързано с внушено 
отвращение и погнуса (в по-мекия вариант – пренебрежение) от техните 
обичаи, облекло, храна. И обратно, емоционалното отношение към своето 
е на приемане.

– Сказания за произхода. По правило те са свързани с гордост
от древността на произхода и широк спектър от негативни емоции към 
„изконните“ врагове. Сказанията за произхода задават някакво базова 
представа за себе си, която по правило има няколко конкурентни варианта.

– История – героични и травматични събития.

– Светският пантеон на героите и светците.

И трите са свързани с чувства от опозициите преклонение (гордост) –
презрение и, естествено, любов – омраза и техните нюанси, а и амбивалентни 
обертонове (напр. омразата и презрението се съчетават с привличане). 
Историческите митове и пантеонът нюансират „първичните“ емоционални 
отношения към своите и чуждите. 

Представата за своето и свързаните с нея емоции изграждат по-
сложни структури, които също влизат в някакви опозиции. Основната 
е месиански комплекс – комплекс за малоценност. В някаква степен те 
вероятно присъстват винаги, но в различни пропорции.

На пръв поглед изглежда, че националната митология се изгражда 
преди всичко на основата на разказ за славните дела на великите предци, 
преди всичко победи, но също и за мирно строителство, било то материално 
или духовно. Друг е въпросът, че едно събитие, в зависимост от гледната 
точка, може да бъде видяно както като победа, така и като поражение. 
Разказите за славните дела биват допълвани от повествования за страдания 
и травматични събития, които спояват общността чрез други механизми, 
при които емоциите играят съществена роля. Известна смяна на подхода и 
пропорцията между победи и травми се забелязва след появата на национална 
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държава, която чрез своите институции не само изгражда и поддържа 
националната митология, но и ѝ придава по-системен характер, при който 
позитивното (т. е. победите, съграденото) няма как да не доминира, поне 
на повърхността. Все пак, значението на травмите остава голямо и това се 
открива и с просто око (See Aretov, 2006).

С историческите митове е свързана и една особена емоционална 
проява, една вторична емоция, което след Ницше Макс Шелер и мнозина 
други назовават ресантиман14. Тя, от своя страна, има пряка връзка с т. нар. 
оксидентализъм15.

Емоции от типа на ресантимана могат да бъдат свързани не само с 
чуждия потисник, но и със своето, със себе си. Те могат да бъдат породени 
от непроявен героизъм, както и от различни не особено похвални дела. 
По правило споменът за тях и свързаните с него емоции, бива изтласкан 
в несъзнаваното. Тъй като споменът за събитията и породените от тях 
емоции не може да бъде напълно изтрит от паметта, се включват различни 
компенсаторни механизми, появяват се извинителни обяснения и пр. 

Религиозната принадлежност (включително конфесионалните 
разграничения православни – католици – протестанти) несъмнено е един от 
основните елементи на идентичността, включително и на националната, и 
на емоционалното ѝ съдържание. Религиозната принадлежност е свързана 
с представите за своето минало, но не се изчерпва с тях. Религиозните 
институции съзнателно формират широк спектър от емоционални 
отношения чрез древни, но повече или по-малко адаптирани към 
съвремието механизми. Съзнателно или не, тези механизми са въвеждани 
и в светските идеологии.

Връзката между постулатите и митовете е двупосочна – митичните 
повествования не само илюстрират постулатите, те могат да служат и за 
основа, която да доведе до формулиране на нови постулати или поне на нови 
техни варианти. От своя страна, оформянето на националната митология 
също не следва историческата хронология, процесът е контекстуално 
обусловен и като че ли стои по-близо до обратната хронология – най-рано 
като че ли възникват митологеми за почти съвременни лица и събития, по-
късно вниманието се насочва по-назад във времето, а след като се изгради 
някаква представа за своето, се конструира неговата генеалогия.

14 Думата е френска, речниците я превеждат като „неприятен спомен, горчивина, 
злопаметност, яд, злоба“. Или „негодувание, възмущение, обида, засегнатост“ (англ.). С тази 
дума Ницше назовава комплекса от негативни емоции у потиснатите към господарите, от 
него се ражда желанието господарите и въобще враговете да бъдат наказани, което пък 
ражда юдейската и християнската представа за отмъстителния бог. В някои български 
преводи (Г. Кайтазов) за ресантиман е използван изразът „скритата омраза“ (See Nitsshe, 
1999).
15  За него вж. Иън Бурума и Авишай Маргалит (Buruma & Avishay, 2006). За българските 
аспекти на явлението вж. Aretov, 2005, pp. 123-130.

Николай Аретов  Емоции, идентичности и образи на другия
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* * *
Литературата е един от основните инструменти за формиране, 

предаване и съхраняване на идентичността и свързаните с нея 
емоционални отношения. Тя има и предимството, че документира доста 
точно националната митология, а, разглеждана в по-широките ѝ рамки и 
с привличането на допълнителните данни, натрупани от литературната 
история, тя въвежда и в механизмите, чрез които е формирана митологията, 
хвърля светлина и върху замислите на идеолозите.

При разглеждането на емоционалното съдържание на българската 
национална идентичност през/в литературата би трябвало да се 
разграничават поне три близки, но не идентични обекта. Единият е 
изразът на емоциите на персонажите и говорителите в текста, другият са 
емоциите на автора, въведени по един или друг начин в текста, а третият 
са стимулите към определени емоции, които авторът съзнателно (или 
несъзнателно) въвежда в текста.

Други типове писмени документи за същите процеси предлагат: 
автобиографични текстове, кореспонденция, публицистика, учебници, 
хуманитаристика (история, етнография, фолклористика, литературна 
история и критика) и др. При тях внушаването на митологията на 
идентичността и свързаните с нея емоции е сравнително по-директно, 
особено при учебниците и публицистиката; своето е по-ясно откроено 
в историята и етнографията. Подчертано директни са внушенията и 
в някои предлитературни или раннолитературни текстове (Неофит 
Бозвели, Г. Раковски, дори Л. Каравелов), при които достойнствата на 
своето и греховете на чуждото са пряко назовани, дори изреждани в 
пространни тиради, които не достигат или все още търсят средствата за 
изграждане на повествование. Подобни текстове са типологично близки 
до стария жанр exemplum. Най-лесно се забелязват подобни явления в 
масовата (жанровата) литература.

Литературата, която е по-динамична и по-изменчива, може да 
пренася както по-директни внушения (в по-ранните периоди, в открито 
пропагандни или творби или в текстове, насочени към по-широка публика), 
но може да съдържа и по-усложнени, по-кодирани внушения. 

При разглеждането на емоциите, които авторът изразява или 
внушава, трябва да се направи опит да се разбере дали те са „спонтанни“, 
културно или идеологически детерминирани, или авторът съзнателно или 
несъзнателно се подчинява на някаква характерна за времето тенденция. 
Обикновено се смята, че последното е присъщо на журналистиката, която 
„върви с победителите“, а също и за официалната историография, но и 
другите области на словесността, включително литературата и частната 
кореспонденция, не са имунизирани спрямо подобна тенденция.
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Поетите всъщност нерядко дават израз на напрежението между 
нормата и индивидуалното и особените чувства, които то поражда. 
Характерният за романтиците, а и за модернистите, мотив „поет и тълпа“ 
често придобива подобни измерения, включително и у поети, които са по-
скоро съзидателно настроени като Вазов („Епилог. Общество и певец“).

Трябва да се държи сметка и за това доколко носителят на емоцията 
(по-точно този, който я изразява словесно в или чрез текста) е индивидуален 
или колективен, т.е. дали говори от свое име или от името на някаква група. 
Когато говори от името на група, трябва да се анализират механизмите, 
чрез което говорителят (автор или персонаж в текста) легитимира тази своя 
претенция, както и доколко другите (отново в и извън текста) му признават 
това право.

* * *
От друга страна, литературата, особено в по-късни периоди и в по-

авангардни творби, може да проблематизира, да подрива или да деконструира 
националната (и всяка друга) митология. В подобни случаи се поставя под 
съмнение или се преобръщат и доминиращите емоционални комплекси. 
Академичните текстове, разбира се, могат да правят и правят същото, но 
тяхното въздействие по правило е по-ограничено и може да достигне до по-
широка публика единствено чрез посредници: медиите, публицистиката, 
по-рядко – учебниците. Един характерен път за достигане на подривните 
и проблематизиращи тези до по-широката публика е при тяхното, нерядко 
твърде бурно и шумно, отричане в медиите.

В литературата и в другите изкуства центростремителните сили на 
национализма много скоро биват допълнени от центробежни сили, които 
проблематизират и подриват социалната норма и канона. Понякога те могат 
да присъстват в произведения на едни и същи автори, дори в едни и същи 
текстове. И сред най-изявени привърженици на национализма могат да се 
открият прояви на центробежните сили – на отхвърляне на националното 
като идеална колективна общност, на конфликт между индивидуално и 
национално.

П. Р. Славейков:
Не сме народ, не сме народ, а мърша,
хора, дето нищо не щат да вършат („Не сме народ“).

Ботев:
Аз веч нямам мило, драго,
а вий... вий сте идиоти! („В механата“).

Дори Вазов, макар и да достига до така категорични формули, 
изпитва сходни чувства, като в нерядко се разкайва за тях („В минути на тъга 
и злъчка...“) – отлична илюстрация на амбивалентността им:

Николай Аретов  Емоции, идентичности и образи на другия
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Родино, ще те оставя,
имаш въздух ядовит,
в теб душата днес вкушава
само злъчка, само стид.
(„Пак борби, борби нечестни...“ 1883, „Поля и гори“).

К. Христов:
Прости, мъртвило, роден край, прости! („Химн“).

Разбира се, много от тези и други подобни примери имат своето 
обяснение в лични преживявания и разочарования на своите автори. 
В други (или дори в същите!) случаи става дума за пряко използване на 
познатата романтична опозиция поет – тълпа. Но това не отменя наличието 
на центробежни сили. Друг е въпросът, че не е установено кое преобладава 
чисто статистически: възхваляващото или скептичното отношение към 
своето.

Друга характерна проява на центробежни сили е свързана с, условно 
казано, „лявата“ съпротива срещу държавата и нейните институции.

Г. Милев:
Отечеството
е в опасност!
Прекрасно:
но – що е отечество –
И яростно лаят картечници... („Септември“).

Всъщност още от Раковски, Каравелов и Ботев започва очертаването 
на други идентичности в рамките на националната, които принадлежат, или 
се свързват, или се налагат, върху някаква потисната (или представяна като 
потисната) социална група, била тя „сиромасите“ или „пролетариата“. През 
втората половина на ХХ в. протича интересен процес, който се забелязва най-
ясно през последните десетилетия, но започва по-рано – определящи се като 
леви идеологии, естествени противници на социалната норма, се превръщат 
в нейни защитници, а потенциалните ѝ крепители (консерваторите) – в 
нейни критици.
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Abstract: In this paper, the cultural aspects of smiling have been discussed. The smile has 
been defined as an important social signal, which often has a different meaning in various 
cultural settings. The author focuses on the mainstream US culture and analyzes the 
cultural scripts that are crucial in understanding the functions and meanings of smiling 
in the American context. The most important of these cultural values is friendliness. 
Friendliness has its roots in American egalitarianism. Following their egalitarian beliefs, 
most Americans are friendly and outgoing. They feel that everyone should be treated 
the same way and are pretty indiscriminate with their friendliness and smiles. Another 
important factor in understanding the American way of smiling is cheerfulness: the central 
importance of optimism and emphasis on positive feelings. The ethic of cheerfulness is 
strongly connected to the cultural preoccupation with happiness, so deep that it has been 
reflected in the American constitution. In the final paragraph, the possible negative impact 
of the growing heterogeneity of American society on smiling etiquette has been discussed. 
The author concludes that friendliness is probably the best social glue that keeps people 
from very different cultural backgrounds together. 

Keywords: smiling, cultural scripts, American culture, cultural heterogeneity

A smile is arguably one of the most important signals in human interaction. 
Among its most studied functions in Western cultures is its efficiency in signaling 
a state of happiness (Ekman, 1994). Although smiles often communicate that the 
smiling person feels “happiness” or “joy,” some smiles signal affiliative intent or 
other social motives (Fridlund, 1994). Quite recently, Niedenthal et al. (2010; 
see also Niedenthal, Rychlowska, & Szarota, 2013) presented the Simulation of 
Smiles (SIMS) model, which integrates the existing behavioral and neuroimaging 
studies. Its authors suggested new ways to explain the processing of smiles and 
introduced a novel typology of smiles based on their social function. An enjoyment 
(or reward) smile displays positive internal states, such as joy, amusement, or 
happiness; a dominance smile communicates higher social status or control, and 
an affiliative smile expresses positive social motives. 

Affiliative smiles are probably the most interesting from the perspective 
of social sciences. As Niedenthal et al. (2010) put it: “[affiliative] smiles can 
be readouts of positive social intentions that are essential for the creation 
and maintenance of social bonds, without necessarily being about personal 
enjoyment” (p. 419). Such smiles have been proposed as a means to establish and 
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maintain effective interpersonal interactions by signaling trustworthiness and 
cooperative intent (cf. Miles, 2009; Scharlemann et al., 2001). They can also signal 
compassion (Barankova et al., 2019), goodwill (Lockard, McVittie, Isaac, 1977), 
sexual invitation (Gueguen, 2008), or appeasement (Eibl-Eibesfeldt, 1972; Hess et 
al., 2002; Keltner 1995). 

According to the SIMS model, affiliative smiles are culturally universal; 
however, there might be cultural norms specifying the use of smiles in different 
social settings and their preferred morphology (Szarota, 2011). Such cultural 
differences manifest themselves even when people choose their profile pictures. 
Szarota (2010) analyzed profile photos posted by users of one of the most popular 
instant messaging sites, MSN Messenger, available in more than 60 countries. As it 
turned out, there were many places where a vast majority of MSN users presented 
a smiling face, but there were few others where people preferred a serious look. 
For instance, in Poland and Finland, only around 40 percent of the photographs 
included a smile, while in the UK, the corresponding number was 73.5 percent.

In this paper, I will clarify the specificity of the American smile and look 
for its cultural roots. Anthropologists have written about American culture since 
the beginning of the discipline. At first, they studied cultural values, themes, 
and symbols. (cf. Spindler & Spindler, 1983). There were studies focused on 
different communities or ethnic groups, but there were attempts to look at the 
American culture as a whole. Today this approach has been largely abandoned, 
especially a tradition of national character studies. When writing about US 
culture, social scientists often refer to the “American middle-class culture” or 
“mainstream European American norms,” distancing themselves from dangerous 
generalizations of the earlier periods. 

Trying to escape the essentialist trap, a Polish/Australian linguist, Anna 
Wierzbicka (1994), developed a theory of cultural scripts. According to Wierzbicka 
(2015, p. 339): “Cultural scripts are representations of cultural norms that are 
widely held in a given society and that are reflected in the language”. Such scripts 
formulated in universal human concepts allow us to understand cultural norms 
and attitudes from within, that is, from the point of view of the “actors,” while at 
the same time making them intelligible to outsiders. In this article, I will focus on 
one of the most important American cultural scrips: friendliness.  

Friendliness and the American smile

Friendliness has its roots in American egalitarianism. Following their 
egalitarian beliefs, most Americans are friendly and outgoing. They feel that 
everyone should be treated the same way, and they are pretty indiscriminate with 
their friendliness and smiles. Smiling is also part of American informality, founded 
on the absence of a formalized class system. The frequent use of the first name 
in addressing others (even just meeting strangers) is a good example. Americans 
tend to consider formality as somewhat pompous or even arrogant. On the other 
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hand, as Cas Wouters (1988) observed, the lack of historical hierarchy created 
considerable social anxiety. Consequently, there is a constant need to lubricate 
social relations, and the rules of friendliness became openly embraced forms of 
social engineering.

Friendliness is also associated with the high mobility of Americans. 
Increased mobility is not a recent cultural development but a phenomenon that 
played a crucial role in forming the American mentality at the turn of the 18th 
century. The rise of friendliness as a central cultural value in those early years has 
been described by Bellah et al. (1995):

In the new, mobile middle-class world, one autonomous individual had to deal with 
other autonomous individuals in situations where one’s self-esteem and prospects 
depended on one’s ability to impress and negotiate. ‘Friendliness’ became almost 
compulsory as a means of assuaging the difficulties of these interactions, while 
friendship in the classical sense became more and more difficult. (p. 118)

On a psychological level, the constant display of friendliness might be 
attributed to a deep need for approval and a drive for popularity. Many authors 
(McClelland et al., 1958; Hall & Hall, 1990) noted that Americans are preoccupied 
with what other people think, do, and say about them. As Stewart and Bennett 
(1991, p. 58) observed: “Americans tend to judge their personal and social success 
by popularity – almost literary by the number of people who like them.” According 
to McClelland et al. (1958, p. 250), this attitude is “culturally induced at an early 
and continued throughout life through regular participation in group activities.” 
The smile is indispensable in the entire process of socializing. The importance 
of smiles in building a pleasant, friendly atmosphere is generally acknowledged. 
Difficult and potentially controversial, hence dangerous topics should be avoided, 
and there are polite ways to avoid answering threatening questions. 

Friendliness is quintessentially American invention, and most other 
cultures do not share the idea that it is good to be friendly to everyone. According 
to Anna Wierzbicka (1994), the cultural norm of friendliness encourages the 
display of an attitude that can be represented as follows “I feel something good 
toward anyone.” For most European and Asian visitors, it comes as a big surprise. 
In East Asia, Confucian values do not encourage courtesy toward strangers. 
Patterson et al. (2007) analyzed the behavior of pedestrians in Japan and the US. 
They focused on pedestrians’ reactions toward a stranger who either smiled or 
nodded in their direction. The results show that only one percent of Japanese 
smiled back, whereas 25 percent of Americans reacted similarly. Also, Chinese 
people do not display good feelings to all people, but only to shuren (lit. cooked/
ripe person), namely, those they know (Ye, 2006). It would be considered strange 
or frivolous if one smiled at a shegren (stranger). 

Reserve towards strangers is also a norm in most European cultures: 
Spaniards, Poles, Germans, and French people are usually struck by the friendliness 
of Americans. In Spain, a stranger is no longer a stranger after the first encounter; 
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from then on, the relationship is ‘Ya nos conocemos’ (We know each other), and a 
different treatment follows with a smiling option finally enabled (Wattley-Ames, 
1999), but elsewhere it takes much more time and effort to become acquainted. As 
Polly Platt (1995, p. 24-27) notes:

What is there to smile about when you don’t know someone?” says my French son-in-
law. That person is a stranger until you know him. One must be on one’s guard with 
strangers.

Moreover, in most European cultures, not only in the Mediterranean 
region, a smile exchange between a man and woman often has implicit sexual 
undertones, and it might be easily interpreted as a sexual invitation (Furstenberg, 
2003; Sokol, 1999). On the contrary, the American friendliness script seems devoid 
of sexual connotations. Visitors from Europe often comment on American “de-
sexualized” public life, lack of seductive looks and smiles in casual encounters 
– virtually no flirting, which, back home, is usually considered the “spice of life”
(cf. Platt, 1995, p.248). But this apparent lack of sexual undertones is essential to
friendliness as a cultural concept.

Foreigners also misinterpret American friendliness as a token of friendship. 
After a friendly chat on a plane and exchange of business cards, they expect a 
relationship to be maintained and eventually flourish, but superficial friendliness 
is often used to keep people at a distance. Americans are friendly, but at the same 
time, they tend to avoid personal commitment, which is a big surprise to many 
foreigners. This need for privacy is deeply rooted and associated with the core 
American value, individualism. It is quite telling that even in their most friendly 
mood, Americans tend to avoid close physical contact and keep their distance 
during a conversation. The smile might be a sign of intimacy, but surprisingly (at 
least for the European and Hispanic people), it is never accompanied by other 
intimate and “warm” gestures. 

It is worth noting that American friendliness may trigger the most hostile 
and violent reactions, which might be surprising for Americans. A prominent 
French philosopher, Jean Baudrillard (1989), who visited States in the late 1980s, 
was clearly not charmed by the American smile: 

And that smile everyone gives you as they pass, that friendly contraction of the jaws 
triggered by human warmth […] Whether I am right in all these or not, they certainly do 
smile at you here, though neither from courtesy nor from an effort to charm. This smile 
signifies only the need to smile. It is a bit like Cheshire’s cat’s grin: it continues to flow 
on faces long after all emotion has disappeared […] No ulterior motive lurks behind 
it, but it keeps you at a distance. It is a part of general cryogenization of emotions […] 
smile to show how transparent, how candid, you are. Smile if you have nothing to say. 
Most of all, do not hide the fact you have nothing to say or your total indifference to 
others. Give your emptiness and indifference to others, light up your face with the zero 
degree of joy and pleasure, smile, smile, smile… (p. 33-34)
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A brief history of cheerfulness 

Many Americans initiate conversations with strangers by offering 
compliments such as “Nice outfit!” or “Cute doggie”! Everybody knows that praise 
or positive feedback costs nothing, but like friendly smiles, they help to maintain 
goodwill. It is also a way to appear likable. But here, American friendliness meets 
other cultural phenomena – the central importance of optimism and emphasis on 
positive feelings. 

One of the scholars who extensively studied American cheerfulness is 
Bulgarian-born Christina Kotchemidova. Interestingly, she decided to research 
the topic after immigrating to New York and being taken aback by the American 
smiles and friendliness. According to Kotchemidova (2005), the origins of 
cheerfulness (the same as friendliness) could be traced back to the beginning 
of American history. In her brilliant study on the social history of cheerfulness, 
Kotchemidova (2005) describes a major emotional shift from melancholy to good 
cheer over the eighteenth century. In the early modem period, Americans, like 
Europeans, were fascinated with feelings of sadness. Still, as early as the late 18th 
century, cheerfulness has been identified as a unique American disposition. One 
of the first Europeans who commented on the “good humor of Americans” was 
British journalist William Cobbett, who emigrated to the States in 1792. 

Kotchemidova (2005) describes cheerfulness as a “typically American 
emotion”:

It is socially and economically effective and individually beneficial. It emerged as 
the most useful of emotions in an increasingly rational culture. While we have no 
statistical data on emotion experience, cheerfulness must have been welcome on 
more social occasions than any other emotion and was thus persistently socially 
encouraged. Its deliberate cultivation is revealed by codes of conduct, etiquette 
books, business, and social relations manuals, psychological counseling, and 
magazine advice columns. (p. 17)

Cheerfulness reflects the American optimist attitude and individualistic 
approach to emotional management. Although nobody will even think of 
questioning the importance of individualism in American culture, its connection 
to smiling might seem quite vague. The link is not straightforward; however, a 
cultural concept of individualism is closely related to the American attitude to 
emotions and self-regulation. 

Emotions might be intimate and very individual, but it also means that 
each person has to cope with them on their own. Particularly negative emotions 
are seen as potentially harmful. Optimism is another core value of American 
culture which shapes American attitude to emotions and smiling and could be 
seen as a foundation of the cultural concept of cheerfulness. As individualism, 
optimism is not strictly an American invention; however, as individualism, it has 
its own specific flavor. 
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Kluckhohn and Kluckhohn (1947) identified and described American 
“effort-optimism.” There is a general belief that everyone can achieve one’s 
ambition through effort. According to this view, no goal is too remote and no 
obstacle too difficult because hard work is always rewarded by success. This 
attitude is essential in the workplace. As Storti (1993) comments somewhat 
ironically:

Americans can overlook, forgive, or explain away almost any fault in their workers, 
but they can’t abide someone with a negative or pessimistic attitude. In this context, it 
should be noted that for optimistic Americans, anything less than being positive and 
upbeat – and that would include being realistic and objective - actually comes across 
as being negative. (p.23)

The ethic of cheerfulness is strongly connected to the cultural 
preoccupation with happiness, so deep that it has been reflected in the American 
constitution. The Declaration of Independence proclaims that the pursuit of 
happiness is an inalienable right of every American citizen. As Lu and Gilmour 
put it (2006), “Failing to be happy implies that one is shirking one’s responsibility 
and failing to realize the American cultural mandate.” (p.37)

Cheerfulness is paramount in business and service sectors, the political 
space, and popular culture. The American media industry invented special 
devices to induce cheerfulness, like the “laugh track” accompanying TV sitcoms. 
Some scholars speak of the tyranny of the positive attitude in America, evident 
in a vast and growing inventory of self-help books. Many authors, starting 
with Carnegie (1936), draw heavily on William James’ (1884) classical theory of 
emotion, or at least on its simplified version. The theory holds that emotion is the 
mind’s perception of physiological conditions that result from some stimulus. In 
James’ often cited example, it is not that we see a bear, fear it, and run. We see a 
bear and run; consequently, we fear the bear. Our mind’s perception of the higher 
adrenaline level, heartbeat, etc., is the emotion. In this context, James’ remark on 
cheerfulness comes as no surprise: “The path to cheerfulness is to sit cheerfully 
and to act and speak as if cheerfulness were already there.”

Smiling and multicultural identities 

Some might argue that friendliness and cheerfulness are old-school 
values that might not stand the present cultural change. This carefulness is fully 
understandable. Since the mid-1960s, immigration has completely reshaped 
America; what has been previously perceived as minority cultures slowly became 
an important part of society. Today in cities such as Los Angeles or New York, 
more than half of the population has an immigrant background. 

What has changed is also the simplistic view of assimilation; the famous 
melting pot is a metaphor that has only historical value. In the 1990s, the concept 
of “segmented assimilation” was introduced by Portes and Zhou (1993). The 
model implies a diversity of outcomes among today’s second generation. Some 
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will follow the straight path of assimilation into the white middle-class majority. 
Others will choose to live and work successfully in ethnically homogenous 
communities. The rest, however, may experience downward assimilation into the 
downtown underclass. 

Obviously, in culturally diverse cities like New York or Los Angeles, the 
rules of everyday life may collide. One of the most interesting cases of a service-
related cultural misunderstanding was the conflict between Korean shop owners 
and African-American customers in the Crenshaw neighborhood of Los Angeles, 
which in 1992 resulted in numerous incidents of racial hatred and fierce riots 
(cf. Bailey, 2000). In the interviews conducted soon after these events, African-
Americans described how they were disrespected in Korean stores by emphasizing 
perceptions of what the store-owners do not do, e.g., greet with a smile, and 
make small talk, i.e., personably engage the customer. The problem is that such 
behaviors are considered an imposition and a sign of poor manners by many 
Korean immigrants.

However, the heterogeneity of American society could also be seen as a key 
factor in the formation of a society of smiling citizens. More recently, Rychlowska 
et al. (2015) documented that some cultural differences in expressive behavior 
are determined by historical heterogeneity or the extent to which a country’s 
present-day population descended from migration from numerous vs. few source 
countries over a period of 500 years. According to the authors, the United States 
scores 83 on the scale of historical heterogeneity, the highest score of all. 

As Rychlowska et al. (2015, p. 2) put it: “society that emerged from a 
large number of source countries is inherently a context of social uncertainty, in 
which trust and commitment formation is of critical importance. Unrestrained 
expressivity may help reduce such uncertainty in the absence of other information 
about another person’s intentions. Expressions of positive emotions and motives 
can be especially informative: During interactions with strangers, the presence of 
a smile reliably predicts trust and sharing resources […] Thus, smiles that signal 
friendly (rather than aggressive or competitive) intent should be more common, 
and recognized as more common, in historically heterogeneous societies”. One 
might assume that making friends in heterogeneous societies has become an 
essential survival strategy, and consequently, strangers have been treated as 
potential allies.
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Глава XXV3. Емоциите

Когато говорим за инстинктите, е невъзможно да ги отделим 
от емоционалните вълнения, които ги съпътстват. Обектите на 
ярост, любов, страх и т.н. не само подтикват човека към действия, но 
предизвикват характерни промени в отношението и външния му вид и 
влияят по специфичен начин на дишането, кръвообращението и други 
функции на органите. Когато външните действия са възпрепятствани, 
тези емоционални изрази все пак остават и ние четем гнева по лицето, 
въпреки че ударът може да не бъде нанесен и страхът се издава с гласа и 
цвета на лицето, въпреки че човек може да потисне всички други знаци. 
Така инстинктивните реакции и емоционалните изражения неусетно 
преливат едни в други. Всеки обект, който пробужда инстинктите, 
възбужда и емоциите. Емоциите обаче не съответстват на инстинктите, 
тъй като емоционалната реакция обикновено завършва в собственото 
тяло на субекта, докато инстинктивната реакция е склонна да отиде по-
далеч и да влезе във физически отношения с провокиращия обект.

1  William James is an American philosopher and psychologist who trained to be a physician before 
going into psychology. The publication in 1890 of his acknowledged masterpiece The Principles of 
Psychology marked a turning point in the development of psychology as a science in America. There 
are four methods from James‘ book: stream of consciousness (James‘ most famous psychological 
metaphor); emotion (later known as the James-Lange theory); habit (human habits are constantly 
formed to achieve certain results); and will (through James‘ personal experiences in life). The 
Principles of Psychology also became a source of inspiration in philosophy, literature, and the arts. 
2  Assoc. prof. Svetlana Nedelcheva, PhD, is a lecturer at the Department of English Studies of Konstantin 
Preslavsky University of Shumen. Her research interests are in the field of cognitive linguistics, 
contrastive linguistics, translation and foreign language teaching. Email: s.nedelcheva@shu.bg 
3  Части от тази глава вече се появиха в статия, публикувана през 1884 г. в Mind.

mailto:s.nedelcheva@shu.bg
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Емоционалните реакции често са предизвикани от обекти, с 
които нямаме физически взаимоотношения. Смешен обект, например, 
или красив обект не са непременно обекти, на които въздействаме; 
ние просто се смеем или стоим с възхищение, в зависимост от случая. 
Така групата на т.нар. емоционални импулси е доста по-голяма от тази 
на инстинктивните импулси. Стимулите им са по-многобройни, а 
израженията им са съкровени и деликатни и често по-малко свързани 
с действия. Физиологичният план и същността на двата вида импулси 
обаче са еднакви.

Както при инстинктите, така и при емоциите просто споменът 
или въображението на обекта може да са достатъчни, за да предизвикат 
вълнение. Човек може да се ядоса повече, когато мисли за обидата, 
отколкото в момента на получаването – ние повече се вълнуваме за майка, 
която вече е мъртва, отколкото, когато е била жива. В останалата част от 
главата ще използвам думата обект на емоция, за да означа едновременно 
такъв, който присъства физически, или такъв, за който просто мислим.

Би било скучно да изброим пълния списък на реакциите, които 
характеризират различните емоции. За тази цел трябва да се позовем на 
специалните трактати. Няколко примера за тяхното разнообразие обаче 
трябва да намерят място тук. Позволете ми да започна с проявите на 
скръбта, както ги описва датският физиолог К. Ланге4.

Основната черта във физиономията на скръбта е може би нейният 
парализиращ ефект върху волевите движения. Този ефект в никакъв 
случай не е толкова краен, колкото този, който предизвиква уплахата, 
като рядко надвишава тази степен на слабост, която ни кара с усилия да 
извършваме действия, които обикновено се извършват с лекота. С други 
думи, това е чувството на умора; и (както при всяка умора) движенията се 
извършват бавно, тромаво, без сила, неохотно и с усилие и са ограничени 
на брой. Това има и външно изражение за скърбящия: той върви бавно, 
нестабилно, влачи краката си и ръцете му висят. Гласът му е слаб и без 
резонанс в резултат на слабата дейност на мускулите за издишване и на 
ларинкса. Предпочита да седи неподвижен, потънал в себе си и мълчалив. 
Тонусът или „латентната инервация“ на мускулите е значително 
намалена. Вратът е свит, главата виси („наведена“ от скръб), отпускането 
на мускулите на бузите и челюстта прави лицето да изглежда издължено 
и тясно, челюстта може дори да виси отворена. Очите изглеждат големи 
както винаги, когато орбикуларният мускул е парализиран, но те често 
могат да бъдат частично покрити от горния клепач, който увисва в 
резултат на слабостта на леватора (повдигача). При това състояние на 
слабост на волевия нервен и мускулен апарат на цялото тяло, както беше 
посочено по-горе, съществува, както при всички състояния на подобна 

4  “За емоциите”, превод на Х. Курела (Лайпциг, 1887).
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двигателна слабост, субективно чувство на умора и тежест, на нещо, 
което тежи; човек се чувства „посърнал“, „потиснат“, „натоварен“; говори 
се за „тежестта на тъгата“ и човек трябва да я „понася“ точно както трябва 
да „задържи“ гнева си. Има много хора, които се „поддават“ на скръбта до 
такава степен, че буквално не могат да стоят изправени, а потъват или се 
облягат на околните предмети, падат на колене или, като Ромео в килията 
на монаха, се хвърлят на земята в своето отчаяние. 

Но тази слабост на целия волеви двигателен апарат (т.нар. апарат 
на „плътския“ живот) е само едната страна на физиологията на скръбта. 
Другата страна, едва ли по-малко важна и в своите последствия може би 
дори по-значима, принадлежи на друго подразделение на двигателния 
апарат, а именно на неволевите или „органични“ мускули, особено на 
тези, които се намират в стените на кръвоносните съдове и които чрез 
свиване намаляват калибъра им. Тези мускули и нервите им, които 
заедно образуват „вазомоторния апарат“, действат в скръбта противно 
на волевия двигателен апарат. Вместо да бъдат парализирани, подобно 
на последния, съдовите мускули са по-силно свити от обикновено, така 
че тъканите и органите на тялото стават анемични. Непосредствената 
последица от това безкръвие е бледност и свиване, а бледността и 
свитите черти са особеностите, които във връзка с отпускането на лицето 
придават на жертвата на скръбта характерната физиономия и често 
създават впечатление за отслабване, което настъпва твърде бързо, за да 
има вероятност да се дължи на истинско нарушение на храненето, или 
за линеене, което не се компенсира при възстановяване. Друга редовна 
последица от безкръвието на кожата е усещането за студ и треперене. 
Постоянен симптом на скръбта е чувствителността към студ и трудното 
поддържане на топлина. В скръбта вътрешните органи са безспорно 
анемични, както и кожата. Това, разбира се, не се долавя от окото, но 
много явления го доказват. Такова е намаляването на различните секрети, 
поне на тези, които са достъпни за наблюдение. Устата пресъхва, езикът 
е лепкав и се получава горчив вкус, който, изглежда, е само следствие от 
изсъхването на езика. [Изразът „горчива скръб“ може да произтича от 
това.] При кърмещите жени млякото намалява или напълно пресъхва. 
Една от най-редовните прояви на скръбта, която очевидно противоречи 
на другите физиологични явления, е плачът с обилното отделяне на 
сълзи, подутото зачервено лице, зачервените очи и увеличената секреция 
от носната лигавица.“

По-нататък Ланге твърди, че това може да е реакция от 
предварително свитото вазомоторно състояние. Обяснението звучи 
пресилено. Факт е, че има променливи изрази на скръб. Плачът е съвсем 
уместен, но не е непосредствен, особено при жени и деца. Някои мъже 
никога не плачат. Фазите със сълзи и без сълзи се редуват. При всички, 
които могат да плачат, изблиците на ридаене са последвани от периоди 

Уилям Джеймс  Принципи на психологията...
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на затишие; и свитото, студено и бледо състояние, което Ланге описва 
толкова добре, е по-характерно за тежка утаена скръб, отколкото за 
остра душевна болка. Вярно е, че имаме две различни емоции, и двете са 
предизвикани от един и същ обект, но засягат различни хора или един и 
същ човек в различно време и се усещат съвсем различно, докато траят, 
както показват чувствата на всеки. По време на пристъпа на плач има 
вълнение, което не е лишено от известно остро удоволствие; но са нужни 
огромни усилия, за да се открие какъвто и да е баланс в чувството на суха 
и свита скръб. Нашият автор продължава:

Ако по-малките съдове на белите дробове се свиват така, че тези 
органи да станат анемични, ние имаме (както е обичайно при такива 
условия) усещането за недостатъчно дишане и за потискане на гръдния 
кош и тези измъчващи усещания увеличават страданията на скърбящия, 
който търси облекчение чрез продължителни въздишки инстинктивно 
като всеки, на когото не му достига въздух по каквато и да е причина5.

5  Бронхиалните тръби могат да бъдат свити, както и разклоненията на белодробната артерия. 
Професор Дж. Хенле има сред своите антропологични лекции една чудесна за „Естествената 
история на въздишката“, в която той представя нашите вдишвания като резултат от битка 
между червените мускули на нашия скелет, ребрата и диафрагмата и белите мускули на 
белите дробове, които се стремят да стеснят калибъра на въздушните тръби. „В нормално 
състояние първите лесно се побеждават, но при други условия или побеждават трудно, или 
са победени... Противоположните емоции се изразяват по подобен противоположен начин, 
чрез спазъм и парализа на гладките мускули и в по-голямата си част еднакво във всички 
органи, които са снабдени с тях като артерии, кожа и бронхиални тръби. Контрастът между 
емоциите обикновено се изразява чрез разделянето им на вълнуващи и депресиращи. 
Забележителен факт е, че депресиращите емоции като страх, ужас, отвращение засилват 
свиването на тези гладки мускули, докато вълнуващите емоции като радост, гняв и т.н. ги 
карат да се отпуснат. Контрастите на температурата действат по подобен начин: студът – 
като депресиращите, а топлината – като вълнуващите емоции. Студът предизвиква бледност 
и настръхнала кожа, топлината изглажда кожата и разширява съдовете. Ако човек забележи 
неудобство, породено от напрегнато очакване, безпокойство пред публично изказване, 
раздразнение от незаслужена обида и т.н., ще открие, че страданието се концентрира 
главно в гърдите и се състои в болезненост, която трудно може да се нарече болка; усещана 
в средата на гърдите, тя се дължи на неприятна съпротива, която е предизвикана от 
движенията за вдишване и която ограничава размера им. Инсуфициенцията  на диафрагмата 
въздейства на съзнанието и ние се опитваме с помощта на външните волеви гръдни мускули 
да поемем по-дълбоко въздух. [Това е въздишката.] Ако не успеем, ситуацията става по-
неприятна, тъй като тогава към душевното ни страдание се добавя и противното телесно 
усещане за липса на въздух, лека степен на задушаване. Ако, напротив, външните мускули 
преодолеят съпротивлението на вътрешните, потиснатите гърди са облекчени. Мислим си, 
че говорим символично, когато става дума за камък, който тежи на сърцето ни, или за товар, 
който пада от гърдите ни. Но всъщност ние изразяваме точен факт, тъй като би трябвало 
да вдигнем цялото тегло на атмосферата (около 820 килограма) при всяко вдишване, 
ако въздухът не го балансира, като влиза в белите ни дробове.” (стр. 55) Не трябва да се 
забравя, че инхибирането на инспираторния център, подобно на това, което се получава 
при възбуждането на горния ларингеален нерв, може да играе роля в тези явления. За много 
интересна дискусия относно затрудненото дишане и връзката му с безпокойството и страха 
вижте „Случай на хидрофобия“ от покойния Thos. B. Curtis в Boston Med. и Surg. Journal, 7 и 
14 ноември 1878 г. и бележките към него от James J. Putnam, пак там, 21 ноември.
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Анемията на скърбящия мозък се проявява чрез интелектуална 
инерция, тъга, чувство на умствена умора, усилие и неразположение за 
работа, често и безсъние. Всъщност това е анемията на двигателните 
центрове на мозъка, която е в основата на цялото това отслабване на 
волевите сили на движение, което описахме в началото.

Впечатлението ми е, че д-р Ланге опростява и универсализира 
явленията твърде много в това описание и по-специално, че е много 
вероятно той да пресилва ситуацията с анемията. Но такъв, какъвто е, 
неговият разказ може да бъде благоприятен образец за типа описателна 
работа, която са породили емоциите.

Да вземем след това друга емоция – страх – и да прочетем какво 
казва г-н Дарвин за нейните последствия:

Страхът често се предшества от удивление и тези чувства са толкова близки, 
че и двете водят до моментално възбуждане на сетивата зрение и слух. И в 
двата случая очите и устата са широко отворени, а веждите са повдигнати. 
Изплашеният човек отначало се изправя като статуя, неподвижна и 
задъхана, или е приклекнал, сякаш инстинктивно иска да се скрие. 
Сърцето бие така бързо и силно, че пулсира и удря в ребрата, но е много 
съмнително дали тогава работи по-ефективно от обикновено, за да изпрати 
по-голямо кръвоснабдяване до всички части на тялото; кожата мигновено 
става бледа както при внезапен припадък. Тази бледност на повърхността 
обаче вероятно се дължи до голяма степен или изключително на това, че 
вазомоторният център е засегнат по такъв начин, че да предизвика свиване 
на малките артерии по кожата. Че кожата е силно засегната от чувството за 
голям страх, виждаме ясно от това, че по нея се отделя пот. Тази ексудация 
е още по-забележителна, тъй като повърхността тогава е студена, а оттам 
е и терминът „студена пот“; докато судоричните жлези по правило са в 
действие, когато повърхността се затопля. Космите по кожата също стоят 
изправени, а повърхностните мускули треперят. Във връзка с нарушеното 
действие на сърцето дишането е забързано. Слюнчените жлези действат 
несъвършено; устата става суха и често се отваря и затваря. Забелязах също, 
че при лек страх има силна склонност към прозяване. Един от най-добре 
изразените симптоми е треперенето на всички мускули на тялото и това 
често се забелязва първо в устните. Поради тази причина и от сухотата 
в устата гласът става дрезгав или неясен или може изобщо да изчезне. 
„Obstupui steteruntque comæ, et vox faucibus hæsit.“... Докато страхът нараства 
и достига агония и ужас, ние виждаме, както при всички насилствени 
емоции, разнообразни резултати. Сърцето бие бурно или спира и настъпва 
припадък; има смъртоносна бледност; дишането е затруднено; ноздрите 
са много разширени; има задъхване и конвулсивно движение на устните, 
треперене на вдлъбнатината на бузата, преглъщане и стягане на гърлото; без 
мигане, изпъкналите очни ябълки са фиксирани върху обекта на ужаса или 
се движат неспокойно от една страна на друга, huc illuc volens oculos totumque 
pererrat. Казват, че зениците са значително разширени. Всички мускули 
на тялото могат да са стегнати или да започнат конвулсивни движения. 
Дланите последователно се свиват и отварят, често с потрепващо движение. 
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Ръцете могат да бъдат изпънати, сякаш за да предотвратят някаква ужасна 
опасност, или могат да бъдат вдигнати високо над главата. Преподобният 
г-н Хагенауер е видял това последно действие при един ужасѐн австралиец. 
В други случаи има внезапна и неконтролируема тенденция към стремглаво 
бягство и това е толкова силно, че и най-смелите войници могат да бъдат 
обзети от внезапна паника.6

Накрая вижте омразата и прочетете резюмето за възможните й 
ефекти, дадено от Мантегаза7:

Главата е изтеглена назад, торсът е отдръпнат; ръцете изпъкват напред сякаш 
за защита от мразения обект; очите са свити или затворени; повдигната е 
горната устна, а носът е запушен – това са всички елементарни движения 
на отдръпването. Следват заплашителните движения като: интензивно 
мръщене; широко отворени очи; показване на зъби; скърцане на зъби и 
свиване на челюсти; отворена уста с изпъкнал език; стиснати юмруци; 
заплашително действие на ръцете; тропане с крака; дълбоки вдишвания 
– задъхване; ръмжене и различни възклицания; автоматично повторение
на една дума или сричка; внезапна слабост и треперене на гласа; плюене.
Накрая много различни реакции и вазомоторни симптоми: общо треперене;
гърчове на устните и лицевите мускули, на крайниците и на тялото; действия
на насилие над себе си като хапане на юмрук или нокти; сардоничен смях;
ярко зачервяване на лицето; внезапна бледност на лицето; изключително
разширени ноздри; изправяне на косата.

Ако трябва да преминем през целия списък от емоции, които са 
назовани от хората, и да проучим техните органични прояви, трябва само 
да посочим промените в елементите, които включват тези три типични 
случая. Ригидност на един мускул, отпускане на друг, свиване на артериите 
тук, дилатация там, дишане от един или друг вид, забавяне или ускоряване 
на пулса, секретиране на тази жлеза и липса на секреция в друга и т.н., 
и т.н. Освен това трябва да посочим, че нашите описания не отговарят 
на абсолютната истина; че те са средно статистически; че почти всеки от 
нас има някаква лична идиосинкразия на изразяване, смее се или ридае 
по различен начин от съседа си или се зачервява или пребледнява, когато 
другите не го правят. Откриваме подобна вариация в обектите, които 
възбуждат емоции у различните хора. Шегите, при които един избухва в 
смях, предизвикват гадене у друг и изглеждат богохулни за трети; а случаите, 
в които мен ме завладява страх или срам, дават на вас пълното усещане за 
непринуденост и сила. Освен това вътрешните нюанси на емоционалното 
чувство преливат безкрайно едни в други. Езикът разграничава някои от 
тях като омраза, антипатия, враждебност, неприязън, отвращение, злоба, 
злост, отмъстителност, погнуса и т.н., и т.н., но в речника на синонимите 
намираме тези чувства, които се отличават повече по своите обективни 
стимули, отколкото по своя съзнателен или субективен тон.

6  “Произход на емоциите”, Дарвин, стр. 290-2.
7  “Физиономия и изразяване на чувства” (Париж, 1885), стр. 140.
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Резултатът от целия този поток от думи е, че просто описателната 
литература за емоциите е една от най-скучните части на психологията. И 
не само че е скучна, но и чувствате, че нейните подразделения са до голяма 
степен или фиктивни, или маловажни и че претенциите й за точност са 
фалшиви. Но за съжаление има малко психологически съчинения за 
емоциите, които не са само описателни. Емоциите са описани в романите 
и те ни интересуват, защото сме създадени да ги споделяме. Запознаваме 
се с конкретните обекти и извънредните ситуации, които ги предизвикват, 
и всяка следа от интроспекция, която украсява страницата, среща бърз и 
чувствителен отговор. Признавам, че литературните произведения на 
афористичната философия също проблясват в емоционалния ни живот и ни 
доставят колеблива наслада. Но що се отнася до „научната психология“ на 
емоциите, може да съм бил преситен от твърде много четене на класически 
произведения по темата, а бих бил щастлив да чета словесни описания 
на формите на скалите във ферма в Ню Хемпшир, докато бродя сред тях 
отново. Те не дават на човека основна гледна точка или дедуктивен или 
генеративен принцип. Те разграничават, усъвършенстват и уточняват in 
infinitum, без изобщо да стигат до друго ниво на логиката, докато красотата 
на цялата истинска научна работа е да се стига до все по-дълбоки нива. 
Няма ли изход от индивидуалното описание по отношение на емоциите? 
Вярвам, че има изход, но се страхувам, че малцина ще се насочат натам.

Проблемът с емоциите в психологията е, че те се разглеждат твърде 
много като абсолютно индивидуални. Докато те се описват като останалите 
вечни и неприкосновени психични обекти, като старите неизменни видове в 
естествената история, всичко, което може да се направи с тях, е благоговейно 
да се каталогизират техните отделни характерни черти и ефекти. Но ако ги 
разглеждаме като продукти на по-общи причини (тъй като „видовете“ сега 
се разглеждат като продукти на наследствеността и вариациите), простото 
разграничаване и каталогизиране придобиват второстепенно значение. 
Ако имаме гъската, която снася златните яйца, описанието на всяко вече 
снесено яйце е незначителен въпрос. Основните причини за емоциите 
несъмнено са физиологични. Проф. О. Ланге от Копенхаген в брошурата, 
която вече цитирах, публикува през 1885 г. физиологична теория за техния 
стоеж и обусловеност, която вече бях разгледал предишната година в статия 
в Mind8. Никоя от критиките, които чух за нея, не ме накара да се съмнявам 
в нейната истинност по същество. Затова ще посветя следващите няколко 
страници на това да обясня какво представлява. Ще се огранича първо до 
това, което може да се нарече по-силни емоции, скръб, страх, гняв, любов, 
в които всеки разпознава силна органична реверберация, и след това ще  
говоря за по-фините емоции или за онези, чието органично отражение е 
по-малко очевидно и силно.

8  MIND е водещо списание в областта на философията и повече от 100 години публикува 
най-добрите нови изследвания по всички теми в тази сфера. https://academic.oup.com/mind 

Уилям Джеймс  Принципи на психологията...

https://academic.oup.com/mind


42 ЕМОЦИИТЕ

ЕМОЦИЯТА ИДВА СЛЕД ТЕЛЕСНОТО ОТРАЖЕНИЕ ПРИ                          
ПО-СИЛНИТЕ ЕМОЦИИ

Нашият естествен начин на мислене за тези по-силни емоции 
е, че менталното възприятие на някакъв факт възбужда умствено 
състояние, наречено “емоция”, и това състояние на ума поражда телесно 
отражение. Моята теория, от друга страна, е, че телесните промени 
следват непосредствено възприемането на вълнуващия факт и нашето 
усещане за същите промени, когато се случват, Е емоцията. Здравият 
разум казва, че когато губим богатството си, съжаляваме и плачем; когато 
срещнем мечка, сме уплашени и бягаме; когато ни обиди съперник, сме 
ядосани и нападаме. Хипотезата, която защитаваме тук, гласи, че тази 
последователност е неправилна – че едното психическо състояние не е 
предизвикано от другото, че първо трябва да се появят телесните прояви на 
тези състояния – и по-рационалното твърдение е, че съжаляваме, понеже 
плачем, ядосани сме, понеже нападаме, страхуваме се, понеже треперим, 
а не че плачем, нападаме или треперим, защото съжаляваме, ядосваме се 
или се страхуваме, в зависимост от ситуацията. Без телесните състояния, 
следващи възприятието, последното би било чисто когнитивно, бледо, 
безцветно, лишено от емоционална топлина. В такъв случай може да видим 
мечката и да преценим, че е най-добре да избягаме, да получим обидата и да 
сметнем за правилно да нападнем, но всъщност да не трябва да чувстваме 
страх или гняв.

Изложена по този груб начин, хипотезата със сигурност ще 
предизвика веднага недоверие. И все пак не са необходими нито много, 
нито пресилени съображения, за да се смекчи нейният парадоксален 
характер и вероятно да се стигне до убеждаване в нейната истинност.

Като начало никой читател на последните две глави не би се 
усъмнил във факта, че обектите предизвикват промени в тялото чрез 
предварително организиран механизъм, или още повече, че промените 
са така безкрайно много и фини, че целият организъм може да се нарече 
резонатор, който всяка промяна на съзнанието, макар и лека, може да накара 
да отекне. Различните пермутации и комбинации, на които са податливи 
тези органични дейности, абстрактно правят възможно нито един 
нюанс на емоция, колкото и лек да е, да не остане без телесно отражение, 
толкова уникално, когато се приема в своята съвкупност, колкото е самото 
психическо настроение. Огромният брой елементи, модифицирани 
във всяка емоция, е това, което прави толкова трудно да възпроизведем 
хладнокръвно, цялостно и пълно която и да е от тях. Може да научим 
трика с волевите мускули, но ще се провалим с кожата, жлезите, сърцето и 
други вътрешности. Точно както на изкуственото кихане му липсва нещо 
от реалността, така и опитът да се имитира емоция при отсъствието на 
нормалната й подбудителна причина е по-скоро „кух“.
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Следващото нещо, което трябва да се отбележи, е, че всяка една от 
телесните промени, каквато и да е тя, се ЧУВСТВА, остро или смътно, в 
момента, в който настъпи. Ако читателят никога не е обръщал внимание на 
този въпрос, той ще бъде едновременно заинтересован и удивен да научи 
колко различни телесни усещания може да открие в себе си, които са 
характерни за различните му емоционални настроения. Може би би било 
твърде много да очакваме той да спре прилива на всеки силен порив на 
страст в името на такъв любопитен анализ; но той може да наблюдава по-
спокойни състояния и тук може да се приеме, че за по-голямото е вярно 
това, което е доказано вярно за по-малкото. Тялото е осезателно живо в 
целия си капацитет; и всяка частица от него допринася със своите усещания, 
неясни или остри, приятни, болезнени или съмнителни за чувството за 
индивидуалност, което всеки от нас неизменно носи в себе си. Изненадващо 
е какви дребни елементи придават акцент на тази сложна чувствителност. 
Когато се притеснява за някаква малка неприятност, човек може да открие, 
че усещането на тялото е за свиване, често съвсем незначително, на очите 
и веждите. Когато се смути за момент, има нещо във фаринкса, което го 
принуждава да преглътне, да прочисти гърлото си или да се изкашля леко; и 
така нататък за всички случаи, които могат да се появят. Нашето изследване 
е по-скоро за общия възглед, отколкото за детайлите, няма да се спирам да 
ги обсъждам, но ако приемем, че твърдението, че всяка настъпваща промяна 
трябва да се почувства, е доказано, ще продължа.

Настоявам, че жизненоважната точка на цялата ми теория е 
следната: Ако си представим някаква силна емоция и след това се опитаме 
да отделим от нашето съзнание всички усещания за нейните телесни 
симптоми, ще открием, че не остава нищо, няма „умствена материя“, от 
която може да бъде съставена емоцията, и студеното и неутрално състояние 
на интелектуално възприятие е всичко, което остава. Вярно е, че въпреки 
че повечето хора казват, че тяхното вътрешно състояние потвърждава това 
твърдение, някои продължават да твърдят обратното. Мнозина не могат 
да разберат въпроса. Когато ги помолите да си представят всяко чувство 
на смях и на склонност да се смеят далеч от усещането си за комичността 
на даден обект и след това да ви кажат какво би било чувството за неговата 
комичност, дали е нещо повече от възприятието, че обектът принадлежи 
към категорията „смешни“, те упорито отговарят, че предложеното е 
физически невъзможно и че винаги трябва да се смеят, ако видят смешен 
обект. Разбира се, предложената задача не е практически да видиш 
нелеп предмет и да унищожиш склонността си да се смееш. Това е 
чисто спекулативно – да се извадят определени елементи на чувството 
от емоционалното състояние, за което се предполага, че съществува в 
своята цялост, и да се каже какви са остатъчните елементи. Не мога да не 
мисля, че всички, които правилно разбират този проблем, ще се съгласят 
с изложената по-горе идея. Каква емоция на страх би останала, ако нямаше 
усещането нито за учестено сърцебиене, нито за плитко дишане, нито за 
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треперещи устни, нито за отслабени крайници, нито за настръхнала кожа, 
нито за вътрешно разклащане – това е напълно невъзможно. Може ли човек 
да си представи състоянието на ярост без кипене в гърдите, без зачервяване 
на лицето, без разширяване на ноздрите, без стискане на зъби, без импулс 
за енергични действия, а вместо това отпуснати мускули, спокойно дишане 
и ведро лице? Аз, например, като писател със сигурност не мога. Гневът 
напълно отсъства, ако го няма усещането за така наречените му проявления, 
и единственото нещо, което може да заеме мястото му, е хладнокръвна и 
безстрастна съдебна присъда, ограничена изцяло в интелектуалната сфера, 
в смисъл, че определено лице или лица заслужават наказание за греховете 
си. По подобен начин за скръбта: какво би било без сълзите, риданията, 
задушаването на сърцето, болката в гръдния кош? Безчувствено познание, 
че определени обстоятелства са пагубни и нищо повече. Всяка страст, от 
своя страна, разказва същата история. Безплътната човешка емоция е 
нищо. Не казвам, че това е противоречие в природата на нещата или че 
чистите духове непременно са осъдени на студен интелектуален живот; 
но казвам, че за нас емоцията, отделена от всички телесни чувства, е 
немислима. Колкото по-внимателно разглеждам моите състояния, толкова 
съм по-убеден, че каквито и настроения, привързаности и страсти да имам, 
всъщност те са съставени и изградени от онези телесни промени, които 
обикновено наричаме техен израз или следствие; и все повече ми се струва, 
че ако съм с телесна анестезия, би трябвало да бъда изключен от живота 
с чувства, както груби, така и нежни, и да продължа съществуването си 
просто в когнитивна или интелектуална форма. Подобно съществуване, 
въпреки че изглежда да е било идеалът на древните мъдреци, е твърде 
апатично, за да бъде търсено целенасочено от родените след възраждането 
на преклонението пред чувствителността преди няколко поколения.

Нека не наричаме тази гледна точка материалистична. Тя не е нито 
повече, нито по-малко материалистична от всеки друг възглед, който 
казва, че нашите емоции са обусловени от нервни процеси. Никой читател 
на тази книга няма вероятност да се разбунтува срещу подобна уговорка, 
стига да е изразена най-общо; и ако някой все още намира материализъм в 
защитаваната сега теза, това трябва да се дължи на посочените специални 
процеси. Това са сетивни процеси, процеси, дължащи се на вътрешни 
потоци, създадени от физически събития. Вярно е, че платонистите в 
психологията винаги са разглеждали такива процеси изключително 
като основни. Но нашите емоции винаги трябва да бъдат вътрешно това, 
което са, каквато и да е физиологичната основа на тяхното появяване. 
Ако това са дълбоки, чисти, достойни, духовни факти за всяка възможна 
теория на физиологичния им източник, те остават не по-малко дълбоки, 
чисти, духовни и достойни за уважение в настоящата теория за чувствата. 
Те носят своята вътрешна стойност със себе си; и е също толкова логично 
да се използва настоящата теория за емоциите за доказване, че сетивните 
процеси не трябва да бъдат материални и без стойност, за да се използва 
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тяхната материалност и нищожност като доказателство, че подобна теория 
не може да бъде вярна.

Ако такава теория е вярна, тогава всяка емоция е резултат от сбор 
от елементи и всеки елемент е причинен от физиологичен процес от вече 
добре известен вид. Всички елементи са органични промени и всеки от 
тях е рефлекторен ефект от причиняващия ги обект. Веднага възникват 
определени въпроси – въпроси, много различни от онези, които биха били 
възможни без тази гледна точка. Това са въпроси за класифициране: „Кои са 
видовете емоции и техните разновидности?“ или описание: „С какъв израз 
се характеризира всяка емоция?“. Въпросите сега са причинно-следствени: 
„Какви промени причинява този обект и какви промени предизвиква този 
обект?“ и „Как така те предизвикват тези конкретни промени, а не други?“. 
Пристъпваме от повърхностно към дълбоко проучване. Класификацията и 
описанието са най-ниският етап на науката. Те преминават на заден план в 
момента, в който се формулират въпросите на генезиса, и остават важни само 
докато ни улесняват да им отговорим. В момента, в който възникването на 
една емоция се отчете като причинено от обект на множество рефлекторни 
актове, които незабавно се усещат, веднага виждаме защо няма ограничение 
за броя на възможните различни емоции, които могат да съществуват, и 
защо емоциите на различните индивиди могат да варират неограничено, 
както по отношение на своя състав, така и по отношение на обектите, които 
ги предизвикват. Защото няма нищо свещено или завинаги фиксирано в 
рефлекторното действие. Възможен е всякакъв вид рефлекторен ефект, а 
отраженията, както знаем, варират неограничено.

„Всички сме виждали хора да онемяват, вместо да говорят с радост; 
виждали сме уплахата да изтласква кръвта в главата на жертвата, вместо 
тя да пребледнее; виждали сме мъката да се проявява в ридания, вместо 
човекът да стои приведен и безмълвен; и т.н., и т.н., и това, естествено, е 
достатъчно, тъй като една и съща причина може да действа различно върху 
кръвоносните съдове на различните хора (тъй като те не винаги реагират 
еднакво), импулсът по пътя си през мозъка към вазомоторния център 
е различно повлиян от различни по-ранни впечатления под формата на 
спомени или асоциации.“9

Накратко, всяка класификация на емоциите се разглежда като вярна 
и толкова „естествена“, колкото и всяка друга, ако служи само на някаква цел; 
и се вижда, че въпрос като „Какъв е „истинският“ или „типичният“ израз на 
гняв или страх?“ няма никакво обективно значение. Вместо това изниква 
въпросът как може да е възникнал даден „израз“ на гняв или страх; а това 
е въпрос на физиологичната механика, от една страна, и на историята, от 
друга, на който (както с всички реални въпроси) по същество може да се 
отговори, макар че отговорът може да е труден за намиране. По-късно ще 
спомена опитите за отговор, които бяха направени.

9  Ланге, op. cit. стр. 75.

Уилям Джеймс  Принципи на психологията...
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Глава XIII. Афектите

1. В съответствие с общия характер на психичното преживяване 
чувството никога не представлява трайно състояние. Следователно в 
психологическия анализ на едно комплексно чувство трябва винаги да 
имаме предвид, че то представя фиксирано моментно състояние. Тъй като 
това се постига толкова по-лесно, колкото по-постепенно и непрекъснато 
протичат психичните процеси, то и употребата на обозначението чувства се 
е наложила главно за относително по-бавно протичащи процеси, както и за 
такива, които, като например усещанията за ритъм, никога не надвишават 
определено средно ниво на интензивност в регулярното си протичане във 
времето. Когато обаче поредица от чувства протичат едновременно във 
времето и образуват взаимосвързан  процес, отграничен от предходните и 
следващите процеси като своеобразна съвкупност, която като цяло оказва 
по-интензивно въздействие върху субекта, отколкото едно единствено 
чувство, то такъв процес наричаме афект.

Това понятие вече показва, че афектът се разграничава от чувството 
не толкова поради характера на специфичните субективни преживявания, а 

1  Wilhelm Maximilian Wundt (1832-1920) is a German physiologist, philosopher, and professor, 
known as one of the fathers of modern psychology. Wundt, who distinguished psychology as a 
science from philosophy and biology, was the first person ever to call himself a psychologist. His 
book Grundriss Der Psychologie (Outline of Psychology) was meant as a brief manual to supplement 
his lectures on Psychology. At the same time it aimed to give the wider circle of scientific scholars 
a systematic survey of the fundamentally important results and doctrines of modern psychology. 
Wundt concentrated on three areas of mental functioning: thoughts, images and feelings. Some 
of these areas are still studied in cognitive psychology today. On the basis of his work, he can be 
regarded as the founder of experimental psychology. The excerpt published here is taken from 
Grundriss Der Psychologie, Leipzig: Verlag von Wilhelm Engelmann, 1896. https://vlp.mpiwg-
berlin.mpg.de/library/data/lit779 
2  Snezhana Boycheva is a professor of German literature and culture at the Department of German 
Studies, Konstantin Preslavsky University of Shumen. Her research interests are in the field of 
modern German-language literature, the cultural history of German-speaking countries and 
intercultural communication. Email: sn.boycheva@shu.bg 

https://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/library/data/lit779
https://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/library/data/lit779
mailto:sn.boycheva@shu.bg
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по-скоро поради своите въздействия, вследствие своеобразната комбинация 
от определени чувства. По тази причина обаче също така не може да се 
постави рязка граница между чувство и афект. Всяко по-интензивно чувство 
се превръща в афект. Отделянето му от афекта става винаги въз основа на 
произволна изолация; а при тези чувства, които априори са обвързани 
с определен ход във времето, при усещанията за ритъм, тази изолация е 
напълно невъзможна. Следователно чувството за ритъм се отличава само с 
по-ниската интензивност на общия ефект върху субекта, на който „афектът“ 
дължи името си. Но дори и тази разлика е размита и ако чувствата, породени 
от впечатленията от ритъма, са малко по-интензивни, както обикновено се 
случва, когато ритъмът е съчетан със силно подбуждащи чувството усещания, 
тогава усещанията за ритъм напълно се превръщат в афекти. Ето защо 
ритъмът в музиката, както и в поезията, е важен инструмент за представяне 
на афекти и за предизвикване на такива у слушателя.

2. Езикът е дал имена на различните афекти, които, както названията
на чувствата, означават не отделни индивидуални процеси, а родови понятия, 
всяко едно от които може да обхване набор от индивидуални емоционални 
състояния, комбинирани според определени общи характеристики. 
Афекти като радост, надежда, безпокойство, мъка, гняв и т.н. не само 
са придружени във всеки отделен случай от специфични представи, но 
тяхното емоционално съдържание, и дори техният ход, могат да варират по 
много различни начини. Колкото по-комплексен е един психичен процес, 
толкова по-специфичен е той в конкретния случай, следователно още по-
малко вероятно е повторението на даден индивидуален афект в една и съща 
форма – за разлика от дадено индивидуално чувство. Следователно тези 
общи обозначения на афекта всъщност имат смисъл дотолкова, доколкото 
обобщават определени типични форми на проявление на сродни чувства.

3. Не всеки процес на взаимосвързани чувства обаче се нарича афект
и като такъв той не винаги може да бъде включен в една от типичните форми, 
фиксирани от езика. Афектът също има характеристика на единно цяло, 
което се различава от комплексното чувство само по два маркера, а именно: 
че има определен ход във времето и че оказва по-интензивно действие и 
въздействие върху взаимовръзката в психичните процеси. Първият маркер 
се дължи на това, че в сравнение с отделното чувство афектът е процес от 
по-висша степен, който включва последователност от няколко чувства; а 
вторият – на увеличаването на действието, породено от съвместяването на 
чувства. С оглед на посочените белези афектът, въпреки цялото разнообразие 
от форми, показва определена закономерност на протичане. Той винаги 
започва с повече или по-малко интензивно първоначално усещане, което 
в зависимост от качеството и посоката си е типично за природата на 
този феномен, и това усещане възниква или като следствие от представа, 
породена от външно впечатление (външна афективна възбуда), или като 
следствие от психичен процес, породен от асоциативни и аперцептивни 

Вилхелм Вунд  Основи на психологията...
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условия (вътрешна афективна възбуда). Следва протичане на представи, 
придружено от съответни чувства – процес, който при отделните афекти 
показва характерни разлики според качеството на чувствата и според 
скоростта на протичане. Афектът завършва със заключително чувство, 
което остава след прехода на целия този процес към по-спокойно вътрешно 
състояние, и в това чувство афектът отшумява, освен ако веднага не премине 
в първоначално усещане на нов пристъп на афект. Последното се наблюдава 
особено често при афекти с интермитентно протичане (вж. по-долу 12.).

4. Засилването на ефектите, което може да се наблюдава в хода на
афекта, се отнася не само до психическото съдържание на чувствата, които го 
съставят, но и до придружаващите ги странични въздействия върху физиката 
на човека. При отделните чувства те се ограничават до леки промени в 
сърдечната и дихателната инервация, които могат да бъдат установени 
само с помощта на точни графични методи и към които понякога се добавят 
мимически движения с умерено разпространение и сила (§ 7, 10). При 
афектите има съществена разлика. При тях посредством съвместяването и 
редуването на емоционални дразнения се увеличава не само въздействието 
върху сърцето, кръвоносните съдове и дишането, но винаги и по ясно 
разпознаваем начин се засягат  външните двигателни органи, като 
първоначално се появяват по-силни движения на лицевите мускули, след 
това се включват тези на ръцете и цялото тяло (пантомимични движения), 
към които при по-силни афекти се добавят широко разпространени 
инервационни смущения като мускулни тремори, спазматични тремори на 
диафрагмата и на лицевите мускули, както и паралитично намаляване на 
мускулния тонус.

Поради факта, че са симптоматични за афектите, всички тези 
движения се наричат изразителни движения. По правило те се появяват 
напълно произволно, или рефлексивно, следвайки афективните възбуди, 
или под формата на импулсивни инстинктивни действия, произтичащи 
от емоционалните компоненти на афекта. Но те могат също така да 
бъдат модифицирани по най-различен начин чрез произволно засилване 
или потискане (инхибиране) на движенията или дори чрез умишлено 
извършване на такива движения, така че при изразителните движения да 
се задейства цялата гама от външни двигателни реакции. 

5. Според техния симптоматичен характер изразителните движения
могат да бъдат разделени на три групи: 

1) Чисто интензивни симптоми – това са изразителни движения при
по-силни афекти, изразяващи се при умерена интензивност на афекта в 
ускоряване на движенията, при много силни афектни състояния обаче във 
внезапно потискане или парализа на движението; 

2) Изразяване на чувствата в качествено отношение – те се състоят
в мимически движения, сред които доминират реакциите на мускулите 
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на устата, наподобяващи рефлексите след вкусване на сладко, кисело и 
горчиво. Сладкото изражение на лицето съответства на приятните афекти, 
киселото и горчивото – на неприятните, докато другите модификации на 
чувството, като възбуда и депресия, напрежение и неговото освобождаване, 
се изразяват в напрежението на мускулите на устата;

3) Изразяване на представи – те обикновено се състоят от
пантомимични движения, с които или се посочват обектите на афекта 
(индикативни жестове), или чрез формата на движение се загатват обектите 
на афекта, както и свързаните с тях процеси (представящи жестове). 

Тези три изразителни форми точно съответстват на психичните 
елементи на афекта: първата – на интензивността, втората – на качеството 
на чувството, третата – на съдържанието на представите. Съответно дадено 
изразително движение може да обедини трите форми на изразяване. Третата 
форма, тази на изразяване на представи, е от особено психологическо 
значение поради генетичната си връзка с езика.

6. Съпътстващите афектите явления, що се отнася до пулса и
дишането, могат да бъдат три вида. Те се изразяват: 1) в непосредственото 
въздействие на чувствата, които изграждат афектите, например в 
удължаване на интервалите на пулса и съкращаването им при дишане 
при положителни емоционални състояния, в обратните промени при 
отрицателни емоционални състояния и т.н. (срв. § 7, 10 и сл.); но това важи 
единствено за относително „спокойни“ афекти, където отделните чувства 
са имали достатъчно време да се развият. В други случаи се наблюдават 
явления, които зависят не само от качеството на чувствата, а и най-вече 
от интензивността на инервационните ефекти, произтичащи от тяхното 
съвместяване. Такива ефекти на съвместяване могат да се състоят от: 2) 
повишена инервация, която възниква, когато отделните чувства не следват 
твърде бързо едно след друго поради нарастване на възбудата, предизвикано 
от тяхното съвместяване; тъй като в случая със сърцето повишената възбуда 
засяга предимно инхибиторните нерви, инервацията се изразява в забавен 
и ускорен пулс, като ударите на пулса обикновено са придружени от 
повишена инервация на лицевите и пантомимичните мускули – стенични 
афекти. Ако ходът на чувствата е много бурен или продължава необичайно 
дълго време в една и съща посока, ефектът от афекта е: 3) повече или по-
малко разпространена парализа на сърдечната инервация и на тонуса на 
външните мускули, в някои случаи свързана със специфични нарушения на 
инервацията на отделни мускулни групи, особено на диафрагмата и лицевите 
мускули, работещи синергично с нея. Следващият симптом, произтичащ 
от парализата на регулаторните нерви на сърцето, е силно ускоряване на 
пулса със съответно ускоряване на дишането, като в същото време пулсът и 
дихателните движения отслабват и тонусът на външните мускули намалява 
до точка на паралитична релаксация – астенични афекти. И накрая, една 
последна разновидност, която обаче не може да доведе до установяването 
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на самостоятелен вид физически последствия от афекта, тъй като става 
въпрос само за модификации на явленията, характеризиращи стеничните и 
астеничните афекти, тя почива: 4) върху по-голямата или по-малка скорост, 
с която се извършва нарастването или потискането на инервацията – бързи 
и бавни афекти.

7. Както в естественото възникване, така и в изкуственото
произвеждане на афекти, съпътстващите ги физически явления, освен 
симптоматичното им значение, притежават важното психологическо 
свойство на засилване на афекта. То се основава на факта, че 
възбуждащата или възпиращата инервация на определени мускулни 
области е придружена от вътрешни тактилни възприятия, с които са 
свързани сетивните усещания. В комбинация с останалото емоционално 
съдържание на афектите, те увеличават тяхната интензивност. Такива 
чувства възникват в резултат от функционирането на сърцето и дишането, 
както и на съдовата инервация само в случаите на силни афекти, при 
което те, разбира се, могат да станат още по-интензивни; от друга страна, 
дори при умерени афекти, състоянията на повишено или намалено 
напрежение на мимическите и пантомимните мускули оказват влияние 
върху емоционалното състояние, а оттам и върху афекта.

7а. По-старата психология, в съответствие с общата си тенденция 
към интелектуално тълкуване на психичните процеси, обикновено 
разглежда логическите размишления върху афектите като теория или дори 
като описание на самите афекти. Най-добрият пример за това е учението 
на Спиноза за афектите. Като трябва да добавим, че психологическите 
представи по това време са повлияни най-вече от етична гледна точка. 
Това е и основата за разграничението между афект и страст, под което се 
разбира господството на определени инстинкти над волята, предизвикано 
от трайни чувства и афекти. Кант променя тези дефиниции, виждайки 
своеобазието на афекта във внезапното възникване, а това на страстта – в 
превърналата се в навик посока на чувството. Всички тези разграничения 
обаче са отчасти с чисто практическо значение и следователно принадлежат 
изключително към областа на характерологията и на етиката, отчасти се 
отнасят до свойства от рода на белезите на интензивност и на протичане 
на афектите, които ще бъдат обсъдени по-долу (12). Следователно, от 
психологическа гледна точка страстите не са предмет на отделна научна 
област, която по някакъв начин може да бъде отграничена от учението за 
афектите. Съобразно тази методология, основаваща се главно на практико-
психологически мотиви, изразителните движения, както и другите 
съпътстващи физиологични явления като пулс, дишане и съдова инервация 
привличат вниманието на учените, които започват да ги разглеждат, подобно 
на инервационните симптоми на чувствата, като важни инструменти в 
изследването на афектите. Но тези външни помощни средства никога не 
могат да заменят прякото наблюдение на самите психични процеси; те най-
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много биха могли да фокусират вниманието. Такива свойства, резултат от 
обективното наблюдение, са по-специално гореспоменатото засилване на 
афектите посредством сетивните възприятия, непосредствено свързани с 
изразителните движения. Разбира се, ако К. Ланге и У. Джеймс са искали да 
видят в това съпътстващо явление изначалната причина за самите афекти, 
обявявайки ги за психични процеси, които редовно се задействат само от 
експресивните движения, то това парадоксално предположение би било 
несъстоятелно по три причини. Първо, най-важните външни симптоми на 
афектите се появяват само в момент, когато психическата природа на афекта 
вече е ясно разпознаваема: самият афект предшества онези инервационни 
ефекти, които тук се определят като негови причини. Второ, абсолютно 
невъзможно е разнообразието от психически афектни състояния да се 
вмести в сравнително простата схема на промени в инервацията: самите 
психични процеси са много по-богати като специфика в сравнение 
с разнообразието от техни форми на проявление. И накрая, трето, 
съпътстващите афектите явления от физически характер не се намират 
в постоянна връзка спрямо тяхното психологическо качество. Това се 
отнася за въздействието върху пулса и дишането, но също така например 
за пантомимичните изразителни движения. Афекти, които имат много 
различно, дори противоположно емоционално съдържание, могат при 
определени обстоятелства да принадлежат към същия клас по 
отношение на тези физически явления. Така например, и радостта, и 
гневът могат да са еднакво стенични афекти. Но радостта, придружена 
от изненада, може да приеме физическите характеристики на астеничен 
афект.

7б. Следователно в общите ефекти на инервацията, които 
доведоха до разграничаване на стенични, астенични, бързи и бавни 
афекти, не откриваме никакво отражение на емоционалното 
съдържание, а наблюдаваме единствено формалните свойства на 
силата и скоростта на протичане на чувствата. Това става ясно и от факта, 
че аналогични разлики в непроизволната инервация, съпътстващи 
различните афекти, могат да се предизвикат и с проста поредица от 
индиферентни впечатления, например посредством слуховото 
възприемане на ударите на метроном – а именно, в тази ситуация 
дишането проявява тенденция да се адаптира към по-голямата или по-
малката скорост на ударите на метронома; с нарастването на скоростта 
дишането се учестява и определени фази на дишане обикновено съвпадат с 
определени удари на метронома. В същото време е очевидно, че 
възприемането на такъв неопределен ритъм не е напълно лишено от 
афекти: с увеличаване на скоростта на ударите човек първо има 
усещане за спокойствие, след това за стеничен, и накрая, с най-бързата 
прогресия, за астеничен афект. Но афектите в този експеримент имат, 
така да се каже, чисто формален характер: те показват голяма степен на 
неопределеност по отношение на съдържанието, която изчезва едва 
когато човек се вчувства в конкретен афект със същите формални 
свойства. Това става сравнително лесно и на това се базира голямата 
способност на впечатленията от ритъма 
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да описват и да подбуждат емоции. Всичко, което е необходимо за целта, е да 
се обърне внимание на емоционалното съдържание и на неговото качество, 
което музиката постига чрез звуковото съдържание на музикалната 
структура, за да се произведе по естествен път афект с всички негови 
компоненти.

7в. Ако инервационните ефекти на афектите са симптоматични 
помощни средства с многоизмерен характер, които сами по себе си нямат 
психологическа стойност, те все пак могат да придобият такава стойност, 
във връзка със самонаблюдението, регулирано по експериментален начин, 
а именно чрез използването им като помощно средство при контрола на 
експериментални самонаблюдения. Защото при афектите с особена сила 
важи правилото, че наблюдението на психичните процеси, които естествено 
протичат в автентична среда, е неадекватно. Първо, случайността не пре-
доставя на психолога афектите точно в момента, когато той иска да ги 
анализира научно; и второ, особено в случаите на по-силни афекти, в осно-
вата на които стоят реални обстоятелства, ние сме най-малко способни да 
се самонаблюдаваме адекватно. Това ще ни се удаде много по-успешно, ако 
случайно попаднем в определена атмосфера, пораждаща афект. Тъй като 
обаче не е възможно да се измери до каква степен афектът, произведен 
субективно, съответства по интензивност и начин на протичане на афект от 
същия вид, произтичащ по обективни причини, то едновременното изслед-
ване на физическите ефекти представлява онзи необходим контрол, отнасящ 
се особено до ефектите на пулса и дишането, които най-малко се влияят от 
волята на човека. Защото при еднакво физиологично качество на афектите 
идентичността на съответните физически ефекти е доказателство за 
тъждеството на формалните им свойства, а интензивността на експресивните 
симптоми ни предоставя дори известна мярка за по-голямата или по-малка 
прилика между изкуствено произведените и естествените афекти.

8. При големия брой фактори, които се вземат предвид при
изследването на афектите, психологическият анализ на техните отделни 
форми е още по-малко възможен, тъй като всяко от многобройните 
наименования обозначава само един клас в множеството специфични 
форми, като в рамките на последните наблюдаваме огромно разнообразие 
от безброй индивидуални случаи. Следователно, можем да говорим 
единствено за преглед на основните форми на афектите. Критериите, 
от които трябва да изходим тук, имат психологически характер, т.е. това 
са критерии, които произлизат непосредствено от свойствата на самите 
афекти, тъй като съпътстващите физически явления са само симптоми, и в 
същото време, както отбелязахме по-горе, често са нееднозначни.

Три критерия могат да се използват като основа за диференцирането 
на афектите: 1) качеството на чувствата, съставна част на афектите; 2) 
интензивността на тези чувства; 3) формата на протичане на афекта, която 
се обуславя от характера и от скоростта на промяната на чувствата.
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9. Според качеството на чувствата могат да се установят първо някои
базисни форми на афектите, които съответстват на основните направления 
на чувствата, които бяха разграничени по-рано (§ 7, 7). В съответствие с това 
бихме  отграничили афекти на удоволствието и неудоволствието, възбуждащи 
и потискащи, напрягащи и освобождаващи афекти. В тази връзка обаче 
трябва да се има предвид, че поради по-сложния си характер афектите се 
явяват по-комплексни форми в сравнение с чувствата. Следователно, като 
цяло едно от участващите чувства може да бъде определено като основно 
за конкретен афект, към което впоследствие като вторични компоненти 
се присъединяват елементи от други чувства. По правило този вторичен 
характер на част от елементите се проявява и във факта, че в зависимост от 
различните условия могат да възникнат различни подформи на първичния 
афект. Така например, по своята същност радостта е афект на удоволствието; 
с интензивирането си обаче тя се превръща във възбуждащ, а ако чувството 
е прекалено силно, в потискащ афект. 

Страданието е афект на неудоволствието с предимно депресиращ 
характер; но при малко по-голяма интензивност на чувствата то може да 
се превърне във възбуждащ афект, който отново да се върне към депресия 
при максимална скорост на протичане. В гнева преобладава много по-
категорично възбуждащата емоция на неудоволствие, но когато чувството 
е силно, когато то премине в ярост, то също става депресиращо. Докато 
възбуждащото и потискащото качество постоянно се появяват само като 
вторични форми на афекти на удоволствие и неудоволствие, то чувствата на 
напрежение и освобождаване понякога се срещат като основни компоненти. 
Така, в случая на очакване чувството на вълнение, характерно за това 
състояние, е основното; с прехода към афект обаче бързо се установява 
чувство на недоволство или успокоение в зависимост от обстоятелствата. И 
последно, в случая на впечатленията от ритъм, редуването на чувствата на 
напрежение и освобождаване поражда приятни емоции, които в зависимост 
от естеството на ритъма са възбуждащи или потискащи – в този вариант 
обаче те могат да се смесват с чувства на недоволство или, особено при 
включване на други емоционални елементи (напр. звуци и хармония), 
чувството на недоволство може да доминира.

10. В езиковите обозначения на афектите е отразена основно тази
качествена страна на чувството, а в нея – характеристиката на удоволствие 
или неудоволствие. Понятията за това, формирани в езика, могат да бъдат 
класифицирани в три групи: 

1) Обозначения на субективни афекти, които се диференцират
главно според самото душевно състояние на човека. Тук се включват радост 
и страдание, а като подвидове на страданието, в които основна роля имат 
съответно потискащата, напрягащата или освобождаващата посока на 
чувствата, се явяват меланхолия, тъга, скръб, уплаха. 
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2) Обозначения на обективни афекти, свързани с външен обект:
удоволствие и неудоволствие, а като подвидове на последното се посочват 
раздразнение, негодувание, гняв, ярост, които отново обединяват различни 
тенденции. 

3) Обозначения на обективни афекти, свързани с външни събития,
които предстоят в бъдеще: надежда и страх, а като модификации на 
последното –  безпокойство и загриженост. Те са комбинации от напрягащи 
афекти с чувства на удоволствие и неудоволствие, както и интермитентно, 
едновременно с възбудителна или депримираща посока на чувствата.

Очевидно езикът е създал много по-голямо разнообразие от 
наименования за афектите на неудоволствието,  отколкото за афектите 
на удоволствието. Това може да се дължи на действително по-голямото 
разнообразие от форми на афекти на неудоволствието, или на факта, че те в 
по-голяма степен привличат вниманието ни. Вероятно и двете причини са 
еднакво релевантни.

11. Според интензивността на чувствата различаваме слаби и силни
афекти. Тези понятия, базиращи се на психичните свойства на чувствата, не 
се припокриват със стеничните и астеничните афекти, които се основават на 
съпътстващите физически явления, но отношението на психологическите 
към психофизичните категории зависи както от качеството, така и от 
степента на силата на чувствата. Така слабите и умерено силни афекти на 
удоволствието винаги са стенични, докато афектите на неудоволствието, 
траещи по-дълго във времето, стават астенични, дори ако са с малка 
интензивност, като например скръбта или безпокойството. И накрая, най-
силните афекти, като ужас, страх, гняв, но също и прекомерна радост, са 
винаги астенични. Разграничаването въз основа на психическата сила 
на афектите като цяло е от второстепенно значение, още повече, че иначе 
идентични афекти не само протичат с различна интензивност, но могат 
и да променят интензивността си в хода на протичането. Но тъй като, в 
съответствие с гореспоменатия принцип на усилване на афекта, редуването 
на степента на интензивност се определя в голямата си част от сетивните 
усещания, възникващи в резултат на съпътстващите ги физически 
явления, то можем в същото време да твърдим, че в този случай типичното 
физиологично противопоставяне на стенично и астенично оказва много по-
голямо въздействие върху психологическия характер на афекта, в сравнение 
с първичната му психическа интензивност.

12. По-важен е третият критерий при диференциране на афектите, а
именно: начинът на протичане. Според него можем да различим: 1) Внезапни 
афекти, като изненада, учудване, разочарование, уплаха, гняв: всички 
те достигат много бързо до своята кулминация, след което постепенно 
намаляват интензивността си и преминават в спокойно душевно състояние; 
2) Постепенно ескалиращи афекти, като безпокойство, съмнение, скръб, тъга,
очакване, в много случаи също радост, гняв, страх: те постепенно достигат
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своя връх и също така постепенно намаляват интензивността си. И накрая, 
модификация на постепенно ескалиращите афекти са: 3) интермитентните 
афекти, при които няколко възходящи и низходящи фази следват една 
след друга. Всички дълготрайни афекти се числят към тях. По този начин 
радост, гняв, тъга, както и безброй други постепенно ескалиращи афектни 
състояния, се появяват на пристъпи и често демонстрират етап на нарастване 
и етап на намаляване на интензивността на афектните пристъпи. От друга 
страна, афектите, които избухват внезапно, рядко протичат интермитентно. 
Това се случва, само когато афектът е постепенно ескалиращ. Такива афекти 
с много променлив ход са например радостта и гневът. Понякога те могат 
да избухнат внезапно, въпреки че гневът обикновено веднага се превръща 
в ярост; но те могат също да ескалират и да намаляват постепенно като 
интензивност, т.е. следват обикновено хода на интермитентния тип. 
Според техните психофизични странични ефекти, всички афекти, които 
избухват внезапно, са астенични, докато тези, които постепенно увеличават 
интензивността си, могат да бъдат както стенични, така и астенични.

12а. Според установеното по-горе, начинът на протичане на 
афекта, колкото и той да е характерен за отделни случаи, е също толкова 
неубедителен критерий за  психологическата класификация на афектите, 
колкото и интензивността на чувствата. По-скоро такава класификация може 
да се основава единствено на качеството на емоционалното съдържание, 
докато интензивността и начинът на протичане на афекта са определящи 
за различните му подвидове. Начинът, по който тези афектни състояния 
са свързани отчасти помежду си, отчасти със съпътстващите ги физически 
явления и чрез последните – с вторични сетивни усещания, детерминира 
афектите като изключително сложни психични образувания, които именно 
поради комплексността си извънредно често варират в отделните случаи. 

Затова една повече или по-малко изчерпателна класификация 
би трябвало да разграничи толкова различни афекти, като радост, гняв, 
страх и безпокойство в техните подформи, отчасти според различните им 
типове протичане, отчасти според интензивността на чувствата, които 
ги съставят, и в крайна сметка според формата на придружаващите ги 
физически явления, които зависят от тези два фактора. Така например, 
могат да се разграничат слаба, силна и променлива форма на чувството на 
гняв, внезапна, постепенно нарастваща и променяща се форма, в крайна 
сметка стенична, астенична и смесена форма на изразяване на гняв. В 
психологически смисъл обаче по-важно от подобна класификация е да се 
вземе предвид причинно-следствената връзка между отделните прояви във 
всеки отделен случай. В това отношение действат два фактора, които трябва 
да се отчитат при всеки афект: 1) качеството и интензивността на чувствата, 
които го съставят; 2) скоростта на поредицата от тези чувства. Първият 
от тези фактори определя общия характер на афекта, вторият определя 
частично силата му, но също и неговия ход, и двата заедно са причина за 
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страничните физически ефекти, а чрез сетивните усещания, свързани с 
тях, предизвикват психологическите интензификации на афекта. Именно 
поради това съпътстващите физически явления трябва да се описват като 
психофизични. Разбира се, тук обозначенията психични и психофизични 
не се намират в абсолютно противоречие, тъй като се отнасят единствено 
до симптоматиката на афектите. По-скоро под психични афективни 
проявления разбираме само тези явления, които не се проявяват под формата 
на видими физически симптоми, дори ако такива (например промени в 
пулса и дишането) могат да бъдат точно измерени; а психофизични явления 
наричаме тези, които веднага се разпознават като двустранни (психични и 
физични).
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Увод 

Научният интерес към завистта се свързва с направения подробен 
анализ в „Реториката“ на Аристотел (Aristotel, 2007), написана преди 
2300 години. Представяна като един от смъртните грехове, тази емоция 
продължава да буди академичен интерес от Средновековието и до 
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настоящето. Изчерпателен преглед на съвременните изследвания на 
завистта се открива в разработката на Smith и Kim (2007). По неизяснени 
причини (Konstan, 2006, ch. 11) Аристотел не обсъжда ревността. В по-ново 
време психологическият интерес към емоцията се поражда едва с началото 
на психоаналитичното движение, с неговия фокус върху притежателните, 
извратени форми любов (Wurmser, Jarass, 2008a), а редактираният наръчник 
за ревността на Hart и Legerstee (2013) представлява една полезна отправна 
точка за преглед на по-съвременните изследвания.  

Независимо от настоящия интерес към двете емоции (като състояния 
и черти), специалистите в сферата на завистта и ревността продължават 
да се оплакват, че и двете не са достатъчно добре изследвани (Smith, Kim 
2007; Panksepp, 2013). Липсата на внимание може да е възпрепятствала 
изследването на техните (а) концептуални контури, (б) емпирични 
корелати, (в) невронни субстрати и (г) адаптивни функции и социално-
морални гаранции. Ограничението по отношение на обема на главата не 
позволява да се обърне внимание на каквито и да било подробности по 
отношение на (г), а на (в) е отделено сравнително малко пространство, 
поради липсата на значителни емпирични доказателства.  

Завистта и ревността като съперничещи си емоции 

Въпреки че концептуалната област, заета от завистта и ревността, 
е неясна и проблематична, изглежда, че съществува всеобщ консенсус 
относно следните три предположения, които оправдават унифицираното 
третиране на двете емоции в тази глава:

(1) Завистта и ревността са съперничещи си емоции, тъй като включват
възходящи социални сравнения, при които даден човек възприема друг 
като съперник за някакъв предмет, личност, предимство или качество 
(Roberts, 2003, p. 256). Въпреки че не са „осъзнати емоции“ в строгия смисъл 
на това „аз-ът“ да е основната им цел (както при срама и гордостта), те 
са съпоставящи, тъй като оценяват положението на дадения човек като 
неблагоприятно в сравнение с това на въприетия съперник. 

(2) Завистта и ревността са враждебни емоции, като „враждебността“
тук трябва да се разбира в неморален смисъл. Това не означава, че завистта 
и/или ревността не могат в някои случаи да бъдат морално оправдани. 
Ученик, който има логически причини да ревнува несправедливото 
отношение на даден преподавател към него, в сравнение с останалите 
ученици, вероятно може да има основание да изпитва ревност, въпреки 
че чувството е враждебно. Гневът по аналогичен начин също е враждебна 
емоция, въпреки че вероятно често може да бъде морално оправдан. 
Когато описваме емоциите като „враждебни“, това означава, че те включват 
цялостна негативна оценка на възприеманото превъзходство на съперника 
спрямо себе си и желание за намаляване на различията между себе си и 
съперника (Van de Ven, Zeelenberg, Pieters, 2009). Тази „враждебност“ 
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към положението на друг човек е вероятната причина, поради която 
съперничещите емоции (като състояния и черти) често се оценяват 
негативно от обикновените хора (see Anderson, 1968). 

(3) Завистта и ревността са отрицателно валентни, което означава, че
те са изключително (или поне като цяло) болезнени за субекта, който ги 
изпитва. На прост език, тези емоции ни карат „да се чувстваме зле“.

Последните няколко години бележат напредък в изследванията 
върху емоциите и ни дават полезни уроци за това кои условия спомагат за 
развитието на проучванията върху дадена емоция (see Roberts, 2003), като 
това включва и внимателното разглеждане на употребата на съответния 
термин за емоция в обикновения език, което може да разкрие полисемия 
и многозначност при обикновена употреба, както и да ни насочи към 
най-разпространените му приложения. Въпреки това може и да се окаже 
вярно, че, когато става дума за завистта и ревността, ползата единствено от 
внимателното преглеждане на обикновените употреби може да не е голяма, 
тъй като те са необратимо объркани, несистематични и припокриващи 
се (вижте констатациите, представени в Smith, Kim 2007). Например, 
терминът „ревност“ обикновено се използва в метафоричен смисъл като 
синоним на завист, която е лека или изразява възхищение („I am SO jealous 
of you“!3). Ако е така, отговорността тук вероятно пада върху теоретиците, 
които трябва да стегнат и регламентират обикновения дискурс, за да 
може емоциите да бъдат податливи на операционализация и емпирично 
изследване. Фактът, че систематичният преглед на Аристотел (Aristotel,  
2007) на завистта, подражанието, завистливата злоба и справедливото 
негодувание все още безспорно остава несравним концептуално, говори 
много за сегашното положение на научните изследвания. Освен това, 
като се вземе предвид и друг факт, че почти липсват данни за наличието 
на интердисциплинарни изследвания (напр. между психология и 
философия), които да съчетават емпиричното богатство с концептуалната 
строгост, литературата за двете емоции остава строго разграничена в 
различните дисциплини (Kristjánsson, 2018, ch. 6).

Част от причината за липсата на съвместна работа може да е, че 
изследователите често подхождат към емоциите, водени от различни 
мотиви. Докато изследването на емоции като завист и ревност при 
психолозите е мотивирано от различни причини, основната цел е да се 
намери характеристика на личността или темперамента, която предсказва 
значителни житейски резултати – да речем, субективно благополучие 
– отвъд прогнозите, предоставени от модела на „Големите пет“ (вж. Hart
2013 за ревността като „измерение на темперамента“ и Wade, Walsh 2008
за това как ревността изглежда несвързана с обхвата на „Големите пет“). В
последствие, концептуализациите на дадена емоционална черта могат да

3  На български използваме „Само КОЛКО ти завиждам!“, „Умирам от завист!“ или „ТОЛКОВА 
ти завиждам!“, докато в английския изразът е с „ревнувам“ (бел. ред.).
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станат доста широки и всеобхватни – обозначавайки профили на групирани 
афекти, а не единични емоции, и размерите се оценяват въз основа на 
нарастваща валидност, например отвъд „Големите пет“. Да разгледаме 
описанието на Belk (1985) на завистта като едноизмерната тенденция, да се 
фокусираме върху притежанията на друг човек: очевидно характеристика 
на съперничещите си емоции като цяло (вижте по-горе), а не на завистта в 
частност.

Други психолози (e.g., Smith, Kim, 2007) и много философи (e.g., 
Roberts, 2003) намират този широк концептуален подход за хаотичен и 
непривлекателен. Въпреки това, съждението, изказано от Belk (1985), че 
съперничещите емоции „ловуват на глутници“, така че човек, изпитващ 
завист (или „завист“ в диспозиционен смисъл), също е склонен към чувства 
на ревност, звучи правдоподобно. Следователно, поне за някои емпирични 
цели, може да не е от значение дали чертата, която ще се изследва, се 
нарича „завист“, „ревност“ или дори „съперничество“, тъй като съответните 
корелационни резултати (да речем, по отношение на здравословното 
състояние или субективното благополучие) до голяма степен се 
припокриват. Въпреки това преобладаващите нетехнически, метафорични 
приложения на „завист“ и „ревност“ и многозначността на обикновените 
употреби изискват повече концептуална работа върху значението на тези 
изразяващи емоции термини.

Дефиниране на завистта

По същество завистта е двустранна емоция с триадна структура (т.е. 
три променливи). За разлика от алчността, която е едностранна емоция с 
диадична структура, включваща човек А и желан обект x, завистта включва 
A (завиждащия), Б (човекът, на когото се завижда) и x (притежанието, 
предизвикващо завистта), чиито места могат да бъдат заети от всичко – 
от предмет до състояние. Ан може просто да желае колата на Бет, но ако 
завижда за колата на Бет, фактът, че Ан възприема Бет в превъзхождаща 
я позиция, води до болезнени, враждебни чувства към Бет, пораждайки 
желанието колата да стане притежание на Ан или (поне) да липсва на 
Бет, за да се намали усещането за непълноценността на Ан (Parrott, Smith, 
1993, p. 908). Това не означава, че завистта не може да се появи в ситуация, 
включваща три страни. Ан може да завижда за кола, дадена на Бет от техния 
шеф Сесилия. Въпреки това, за разлика от основната квадратична структура 
на ревността (вижте по-долу), завистта остава насочена към човек, на когото, 
или предмет, за който се завижда. Ако фактът, че Сесилия е дала колата 
на Бет, предизвиква емоцията на Ан, ние бихме могли да интерпретираме 
емоцията й и като ревност или да обмислим възможността ревността да 
съществува съвместно със завистта (Farrell 1980).

Долу-горе това са заключенията, до които достигаме, следвайки 
„логиката“ на завистта; трябва да попълним променливите, за да 
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конкретизираме емоцията. А изпитва завист чрез различни болезнени 
чувства на враждебност, малоценност, негодувание и фрустрация, поради 
усещането, че друг човек или група от хора, Б, се наслаждава на желан 
предмет (Smith, Kim, 2007, p. 47). В зависимост от следваната теория за това 
какво представляват емоциите, човек може да разбере това „усещане“ като 
вид възприемане на телесни усещания, оценки, преценки, тълкувания или 
други оценъчни конструкции, но сега няма да разгледам тези дискусии.

Тук трябва внимателно да разграничим завистта от завистливата 
злоба. При последната емоция А просто изпитва недоволство от това, 
че Б притежава х и желае Б да го няма, независимо от положението на Б 
спрямо А (Aristotel, 2007, pp. 116-117). Завистта, от друга страна, е емоция за 
социално сравнение, така че, дори когато завистта на А не включва пряко 
желание за придобиване на идентичния или на подобен x (напр. когато 
Ан не се интересува пряко от това да притежава шикозното BMW на Бет), 
желанието на A Б да не притежава x трябва да е мотивирано от желание 
за намаляване на възприеманата разлика между А и Б; в противен случай 
изпитаната емоция е просто завистлива злоба. Казано по-точно, фокусът на 
завистта е върху възприеманата малоценност на завистника спрямо Б, както 
бе представено от притежанието на скъпоценния x – и как да променим 
това положение.

В допълнение Smith (2004) представя още четири необходими 
предпоставки за появата на завист: това А (1) да е сходен с Б в съответните 
отношения (напр. Ан е като Бет); (2) възприемане на ситуацията като 
отнасяща се до А, в смисъл, че желанието да се справи добре по отношение 
на притежанието, плод на завист, x е част от основната самооценка на А 
(напр. притежаването на луксозна кола е част от самооценката на Ан); 
(3) усещането за слаб контрол върху придобиването на x (напр. Ан не
може да направи много, за да придобие луксозна кола) и (4) усещането,
че Б не заслужава x (напр. Бет не заслужава луксозна кола). Следващата
публикация (Smith, Kim, 2007) е малко по-предпазлива в представянето на
тези условия като „важни за възникването на завист“ или като такива, за
които „често се твърди“, че характеризират завистта, а не като необходими
концептуални условия. Следвайки логиката, че завистта е различна от
завистливата злоба, предпоставка (2) изглежда безспорно необходима,
но остават въпросите дали (1) и (3) е по-добре да се възприемат като
концептуални условия или като променливи в интензитета. По принцип
Ан може да изпитва завист, без да се възприема като равна на Бет или като
имаща слаб контрол върху ситуацията, въпреки че би изпитала завистта
по-интензивно, ако това е така. Условие (4) е още по-противоречиво и често
се заличава в психологическите концептуализации на завистта.

Проблемът с условие (4) е, че обикновените употреби на „завистта“ 
изглежда допускат случаи, в които тя не само не е базирана единствено 
на заслуги от външна морална гледна точка, но и от вътрешна: а именно, 
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когато А просто иска да намали възприеманата разлика по отношение на 
това, че Б притежава x, без това да е свързано с каквато и да било оценка, че 
Б не заслужава x. Бихме могли да определим случаите, които не включват 
оценка на заслугата, като прояви на злобна завист; използвайки прецизната 
концепция на Смит (Smith, 2004) за (4) обаче те може би ще трябва да 
бъдат прекласифицирани като чиста злоба или поне като не-завистливи. 
От друга страна, знаем, че хората често твърдят, че завиждат точно защото 
притежаването на x от съперника е незаслужено и колкото по-силно е това 
усещане за незаслуженост, толкова по-силно като че ли се изпитват (поне 
някои видове) завист (Van de Ven, Zeelenberg, Pieters, 2012).

Тук трябва да отбележим, че съществува добре позната емоция, 
дефинирана от Аристотел като възмущение (nemesis), която включва най-
вече болка от незаслуженото щастие на друг (Kristjánsson, 2006, ch. 3). Тя 
също трябва да се възприема като различна от завистта. Възмущението не 
е самостоятелно или социално сравнимо; A просто иска предимството на 
Б да бъде намалено, защото Б не го заслужава, независимо от социалното 
положение на Б спрямо A. Така че Ан може просто да смята за несправедливо, 
че Сесилия е дала колата на Бет (защото Бет не я заслужава), и копнее за едно 
идеално положение, в което това не се е случило, без Ан да иска Сесилия 
да й даде кола и без това по някакъв начин да се свързва със социалното 
й положение спрямо това на Бет. Точно както в предишния случай на 
завистливата злоба, изглежда има основателна причина възмущението 
да се разграничи от завистта, въпреки че те често могат да се появят 
едновременно.

Трябва да се разгледа един последен концептуален въпрос, който 
е от съществено значение за научното изследване на завистта. Различни 
учени заявяват наличието на две отличаващи се концепции за завист в 
обикновения език, насочвайки се към отделните емоционални преживявания 
на злонамерена/несправедлива завист, от една страна, и доброкачествена 
завист, от друга. При първата желанието на А е да намали възприеманата си 
малоценност спрямо Б чрез „снижаване на нивото“ – отнемане на x от Б – но 
при втората желанието на A е да „повиши нивото“, като също придобие x. 
Van de Ven, Zeelenberg и Pieters (2009) проучват тази хипотеза, като молят 
участниците в теста да напишат едно или две изречения за ситуация, 
предизвикваща завист. Оказва се, че половината от участниците описват 
ситуация от типа на доброкачествената завист, а останалата половина – от 
злонамерената завист. Авторите заключават, че това всъщност са различни 
емоционални преживявания по отношение на предизвикани мисли, 
чувства и начини на действие, но все пак, с обща същност   (намаляване на 
малоценността), което ги прави подходящи да бъдат категоризирани като 
завист. Smith и Kim (2007) оспорват тази хипотеза, като твърдят, че само 
злонамерената завист се счита за „същинска завист“, и че „приемането на 
съществуването на доброкачествена завист може да забули естеството на 



63

завистта“, тъй като „липсва основната съставка на емоцията, а именно 
някаква форма на злонамереност”, което пък я прави по-скоро подобна на 
възхищение и копнеж (Smith, Kim, 2007, pp. 47-9).

В отговор Van de Ven, Zeelenberg и Pieters (2012, p. 198) твърдят, че 
доброкачествената завист не може да бъде погрешно идентифицирана като 
възхищение, тъй като последното е емоция с положителна валентност, 
а доброкачествената завист е с отрицателна. Те обаче не смятат 
идентифицираната от Аристотел (Aristotel, 2007) емоция подражание (zêlos) 
като различна от завистта. Емулацията е болезнена, според Аристотел, 
но не е вид завист, защото не удовлетворява концептуалното условие за 
съперническа емоция, включваща враждебност към предполагаемото 
положение на съперника, понеже, ако става дума да се избере между 
статуквото и по някакъв начин това да се постигне по-малка разлика с Б 
за сметка на Б, емулацията предполага, че A предпочита статуквото. Затова, 
при емулация, желанието е да бъдеш със същия статут като Б по отношение 
на желаното x, а болката е причинена от осъзнаването, че това не е така, а 
не от превъзходството на Б само по себе си. Може да се каже, че емулацията 
обяснява мислите, чувствата и склонностите към действие, които Van de 
Veen, Zeelenberg и Peters (2009; 2012) идентифицират с „доброкачествена 
завист“, но без да се внасят логическите грешки, причинени от 
разглеждането на съответната емоция като форма на „същинска завист“. 
И все пак обикновеният език е твърдо на страната на „доброкачествената 
завист“ и следователно този концептуален спор е пример за сериозния избор, 
пред който се изправят изследователите на емпиричните емоции, когато 
обикновените употреби на термини за емоции изглежда противоречат на 
концептуалната икономия и яснота.

От гледна точка на концептуалната точност, завистта трябва да 
се разграничава ясно от алчността, завистливата злоба, възмущението 
и емулацията, но обикновените употреби често ги смесват и (може би 
разбираемо) това смесване е отразено в емпиричните изследвания.

Емпирично изследване на завистта

Независимо от притесненията относно оскъдицата от изследвания 
върху завистта, съществува значителен обем от емпирични изследвания 
върху нейните психо-социални корелати. Много от тези проучвания 
разчитат на въпросници за самоотчет. Твърди се обаче, че последните са 
особено проблематични при изследването на завистта (Rentzsch, Gross, 
2015, p. 544) поради възможно пристрастие по отношение на социалната 
привлекателност, липса на самопрозрачност и очевидно обърканото 
състояние на обикновения език по отношение на представянето на 
съответния емоционален пейзаж.

Може би не е чудно, че емпиричните констатации показват, че 
завистта е „здраво свързана с набор от човешки болести” (Smith, Kim, 2007, 
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p. 61), например, тя се свързва негативно с психическото и физическото
здраве, щастието, самочувствието и удовлетворението от работата, а е
положително свързана с предразсъдъците – констатации, които предполагат
наличието на някаква основна неточност (вижте препратките към редица
първични източници в Smith and Kim, 2007). Оказва се, че хората по един
сигурен начин могат да се различават в склонността си да изпитват завист
(Gold, 1996). Въпреки това, противно на традиционното предположение
за черта, независима от домейна, скорошни изследвания показват, че
диспозиционната завист е специфичен за домейна конструкт, където
съответните области са привличане, компетентност и богатство. Например,
човек може да е склонен да завижда на другите за богатството им, като
същевременно не го е грижа за по-силната им физическа привлекателност.
Това говори против общоприетите представи за диспозиционната завист
като обща характеристика на човек (Rentzsch, Gross, 2015).

Както беше отбелязано в увода, изследванията на невронните 
субстрати на завистта и ревността досега са били ограничени. Все пак 
Swencionis и Fiske (2014) предоставят полезен преглед на наличните 
изследвания по темата, който показва, че съществуващите анализи като 
цяло се фокусират върху социалното сравняване на различни емоции, 
вместо да се прави разграничаване, да речем, между завист и ревност, и 
че съществува малко интегрирана теория, която да опише съответните 
мисловни процеси. Разработени от гледна точка на процесите на социално 
възнаграждение и социална болка, предишните проучвания обикновено 
сравняват как различните социални сценарии активират системата 
за възнаграждение в мозъка (включително вентралния стриатум и 
орбитофронталния кортекс) и тази болка-въздействие (включително 
дорзалния преден цингуларен кортекс и инсулата). Xiang и колектив (2016) 
описват интересно изследване с функционален ядрено-магнитен резонанс, 
чийто фокус е по-конкретно върху диспозиционната завист. Резултатите 
показват, че регионалната хомогенност във вътрешния/среден фронтален 
гирус и дорзомедиалния префронтален кортекс със сигурност предсказва 
наличието на диспозиционна завист. Изследването им също така показва, 
че невротизмът е единствената личностна черта, която е силно свързана с 
диспозиционната завист.

Заслужава да се споменат две емпирични връзки с други емоции: 
отрицателно валентната емоция на срама (болка от действия, които водят 
до неуважение) и положително валентната, но обикновено отрицателно 
оценена, шаденфройд (удоволствие от лошия късмет на някой друг, 
злорадство). Изглежда, че срамът функционира едновременно като 
стимул за и резултат от завистта. Понякога завиждаме на хората, защото 
се срамуваме от малоценността ни спрямо тях, но след това може да 
се срамуваме от собствения си срам и завист (Smith, Kim, 2007, pp. 53-4; 
Morrison, Lansky 2008). Различни проучвания показват, че завистта е 
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отключващ фактор за злорадството (Smith, Kim, 2007, p. 52; срв. мета-
анализа на Lange, Weidman, Crusius, 2018). Връзката там може да е колкото 
концептуална, толкова и емпирична: ако A завижда на Б заради x, а Б след 
това губи x, логично е да последва злорадство. Въпреки това, интересното 
е, че не всички емпирични изследвания са открили тази връзка (Van Dijk 
et al., 2006). Това до голяма степен зависи от това дали изследователите 
разбират завистта само като злонамерена или също и като доброкачествена 
завист. Ето защо е напълно нормално последната да не се свързва със 
злорадството. За да стане още по-сложно, някои изследователи разбират 
злорадството просто като удоволствие от чуждото нещастие, а други като 
удоволствие от незаслуженото нещастие – фактор, който може да повлияе 
на потенциалната връзка със завистта (Kristjánsson, 2006, p. 99). Тези 
съображения ни напомнят колко трудно е да се отдели концептуалната от 
емпиричната работа в изследването на емоциите.

Както може да се очаква, думата „завистлив“ се класира ниско по 
отношение на популярността й в скалата от думи за личностни черти: 425-
то място от 555 (Anderson, 1968). И все пак не всички приемат, че завистта 
се разглежда като психо-социална неизправност. Все още се събират 
доказателства за социално адаптивната стойност на доброкачествената 
завист, а понякога и на злонамерената завист, като изпълняваща 
функционална роля в конкурентна (напр. капиталистическа) среда (Hill, 
Buss, 2008), заедно с множество други често зловредни емоции като гордостта 
(Lange, Crusius 2015). Едно от подходящите емпирични открития тук е, че 
някои видове завист предизвикват желание за подобряване по начини, 
по които това не може да бъде постигнато чрез обикновено възхищение 
(Van de Veen, Zeelenberg, Peters, 2011). Въпреки това, предизвикателството 
пред привържениците на адаптивната функция на завистта е да покажат, 
че същата функция не може да се наблюдава при по-малко „враждебни“ 
емоции като възмущение или емулация.

Текущата емпирична работа върху завистта по принцип се фокусира 
върху завистта като индивидуална променлива и функцията й в ограничени 
човешки взаимодействия. Като „политическа емоция“ (Nussbaum, 2013) 
обаче завистта може също да играе важна роля в анализите на настоящите 
условия на засилени икономически неравенства и на „популистките“ им 
отговори, често подхранвани от различни емоции. Дори и да е вярно, че 
завистта може да изпълнява важна адаптивна функция при такива условия 
(Hill, Buss, 2008), остава въпросът доколко фактът, че хората изпитват 
„политическа завист“, трябва да бъде оставен да повлияе на дебатите по 
теми като здраве, качество и живот и икономически избор. Като цяло, 
опитите да се оправдае завистта от социално-морална гледна точка са 
редки. Беше посочено обаче, че завистта като мотиватор, може евентуално 
да се трансформира в свързани с нея емоции, които са „по-приятни за себе 
си и другите“ (Smith, Kim, 2007, p. 61).
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Дефиниция на ревността

Основната логика при ревността е относително неоспорима. 
Общоприетото мнение е, че ревността е тристранна емоция (Farrell, 1980), 
с квадратична структура (т.е. четири променливи). Според тази структура 
A (ревнивият човек) ревнува Б (съперник) заради услуга x, която A смята, 
че Б е получил или ще получи от трета страна – В (желания благодетел). 
Например, Отело ревнува от Касио заради обичта, която смята, че неговата 
любима Дездемона е дала на Касио. Понякога основният фокус на ревността 
на А може да бъде съперникът Б (от когото А ревнува); понякога В (който се 
разглежда като източник на ревността).

Някои автори смятат, че ревността е структурно подобна на завистта 
като проста, обикновена (дори и да не е „основна“ в екманиански смисъл) 
емоция (e.g., Purshouse, 2004). Въпреки това ревността по-често се счита за 
сложна или комбинирана емоция, в която редица по-малко сложни емоции 
са се слели в уникално, неразделно преживявано цяло, вместо просто да 
се появяват едновременно. Сериозният дисонанс обаче възниква при 
разкриването на основните емоции в предложената комбинация, наречена 
ревност. Всъщност произтичащият концептуален хаос – който е дори 
по-голям от споровете за структурата на завистта – накъсва емпиричния 
дискурс за ревността и, може би, подкопава доверието в него. 

Авторът на тази разработка (Kristjánsson, 2002, ch. 5) например 
твърди, че емоциите, изграждащи съставната такава, са завист, възмущение 
и гняв. Следователно в ревността на Отело той е справедливо възмутен, 
че Касио, а не самият той, получава забелязаното благораположение на 
Дездемона (което обяснява усещането за морална обида в ревността, 
Wurmser, Jarass, 2008b, p. 4). Отело завижда на Касио и иска да премести 
вниманието на Дездемона от Касио (обратно) към себе си. Освен това Отело 
е ядосан на Дездемона за несправедливото й различно отношение. Може 
да е странно да видим завистта, спомената тук като една от емоциите, 
лежащи в основата на изграждащите ревността, но идеята за това би била, 
че вниманието, което съперникът получава, само по себе си създава завист 
(както е установено емпирично от Parrott, Smith, 1993).

Това обаче е само една концептуализация на предполагаемата 
сложна природа на ревността сред редица други. Другите кандидати 
за подобни сложни емоции варират от разочарование, безпокойство и 
неудовлетвореност до подозрение, страх, тъга и смущение – а завистта 
по-често се разглежда като различна от ревността, отколкото като една от 
нейните съставни емоции (за други постановки по въпроса виж Kristjánsson, 
2018, ch. 6). Трудностите при идентифицирането на съответните емоции, 
участващи в състава на ревността, може да направят възможността за 
осъзнаването й като отделна (самостоятелна) емоция по-приятна: емоция, 
която е свързана с, а не съставена от множество други емоции. Така или 
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иначе две основни концептуални хипотези продължават да се състезават 
за достоверност: че ревността е отделно емоционално състояние, или че е 
„смес“ от някои други състояния, X, Y и Z (Harmon-Jones, Peterson, Harris 
2009, p. 113).

Направени са различни опити (като всички те се натъкват на 
различни трудности) да се стесни обхватът на ревността като концепт, за 
да бъде той по-податлив на операционализация и да се разграничи по-ясно 
от (обикновената) завист, за която всички автори изглежда са единодушни, 
че е или напълно отделна от ревността, или е поне само една от нейните 
съставни части.

Първо, присъствието на „ревността“ в някои социални научни 
дискурси е ограничено само до романтичен или сексуален контекст, 
подобно на литературния пример за Отело, който е широко цитиран. Така 
например в редактирания том на Wurmer и Jarass (2008a) „ревността“ се 
разбира като синоним на „сексуална ревност“. Започва да се наблюдава 
обаче и обратната тенденция и в редактирания „Наръчник на ревността“ 
на Hart и Legerstee (2013) фокусът е върху ревността между братя и сестри 
и на работното място/класната стая. Този тип попада точно в рамките 
на предложената по-горе структура на ревността, с изключение на това, 
че въпросната „услуга“ не е романтична, а по-скоро родителско внимание 
или желаното еднакво отношение от страна на родител/шеф/учител; 
а съперникът не се състезава за нечия романтична любов, а по-скоро за 
други форми на внимание. Представете си например случай, при който 
ученик ревнува съучениците си поради възприеманото за несправедливо 
привилигировано отношение (прекомерно внимание, фаворизиране) от 
страна на учителя. За по-пълното разбиране на ревността, и не на последно 
място зараждането й в ранно проявяващите се ревности между братя 
и сестри (Kennedy, Jackey, 2013), е от решаващо значение да проучим и 
нейните неромантични форми.

Второ, доста теоретици се позовават на стара речникова дефиниция 
на ревността като напълно отделна емоция от завистта, заявявайки, че 
„в завистта искаме да получим нещо, което другият има, а в ревността се 
страхуваме да не загубим нещо, което вече имаме“ (Ben-Ze’ev, 2013, p. 41). 
Макар и добре казано, това разграничение е опростено, тъй като най-
дълбоките (и психологически изтощителни) случаи на ревност, подобни 
на много от онези, описани в тома на Wurmser и Jarass (2008a), включват 
случаи на ревност, при които обичта на В е била безвъзвратно изгубена за 
Б, и А няма от какво повече да се „страхува“, например, когато любовницата 
вече си е тръгнала със съперник и няма никаква реална възможност да се 
върне (Wreen 1989). Страхът от появата на бъдеща причина за проява на 
ревност изглежда различен от действителното чувство на ревност тук и 
сега (Roberts, 2003, p. 257). Въпреки това Rydell и Bringle (2007) смятат, че 
в обикновения език се срещат два вида „ревност“: подозрителна (когато 
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човек се страхува да не загуби благоволението на В от съперник) и 
реактивна (когато вече го е загубил). Това твърдение провокира въпроса 
дали „подозрителната завист” наистина е форма на „същинска ревност” 
или по-скоро отделна емоция на несигурност и подозрение в човешките 
взаимоотношения.

Трето, понякога се твърди, че същността на ревността се крие в 
„абсолютността и изключителността на изискваната връзка“ и във факта, 
че А иска да „притежава“ В (Ben-Ze’ev, 2013, p. 48). Лошата слава на ревността 
вероятно отчасти се дължи на тази характеристика и без съмнение е 
неразделна част от някои случаи на романтична ревност (Wurmser, 
Jarass, 2008b, p. 5, 9). Но в други стандартни случаи на ревност, например 
сред братя и сестри или ученици в класната стая, изискването не е за 
изключително или несравнимо внимание. Разумното дете просто иска да 
бъде предпочитано толкова, колкото другите братя и сестри или другите 
ученици от родителя/учителя; търси се непривилигировано отношение, а 
не изключителност.

Емпирично изследване на ревността

Емпиричната литература за ревността не е толкова обширна, 
колкото тази за завистта. Доста голяма част от нея все още разглежда (и 
това е разбираемо, предвид доминиращия й психотерапевтичен фокус) 
негативните психо-социални ефекти на романтичната ревност по принцип 
и патологичната романтична ревност в частност (Wurmser, Jarass, 2008b). 
Добре известно ранно откритие е, че докато мъжете са по-склонни да 
ревнуват в отговор на сексуално прегрешение, жените са по-чувствителни 
към забелязани нарушения на емоционалните връзки (Salovey, 1991). В 
допълнение към сложността на обясненията и отговорите през последните 
години употребата на сексуалната ревност в социалните медии се е 
увеличила, което отваря нови възможности за наблюдавани нарушения 
(Muscanell et al., 2013).

Ревността между братя и сестри се изучава все по-интензивно. В края 
на краищата, насилието между братя и сестри е най-честият вид семейно 
насилие и голяма част от него изглежда се крие в ревността, когато децата 
се борят за родителско внимание (Volling, Kennedy, Jackey, 2013). Ревността 
на работното място също попада в светлината на прожекторите (Chen, 
Kristjánsson, 2011). Най-вълнуващото, но и най-противоречивото развитие в 
изследванията за ревността напоследък, е изучаването на предполагаемата 
детска ревност, засегната в по-голямата част от главите в „Наръчника“ от 
2013 г. Интересното е, че не може да се намери подобен изследователски 
интерес, свързан с детската завист. Неотдавнашни експерименти показват, 
че бебета на възраст 3-6 месеца се разстройват (ревнуват?), когато майките 
им обръщат изключително внимание на друго дете или кукла, приличаща 
на живо бебе, но не и когато те просто разговарят с (уж неконкурентния) 
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експериментатор (see e.g., Legerstee et al., 2013). Преобладаващото тълкуване на 
тези констатации в „Наръчника“ е, че „съществуването на социална връзка […], 
способността да участват в социален триъгълник, доказателствата за усещане 
за социално изключване и откритието, че бебетата развиват негативни 
чувства към съперника осигуряват основа за съществуването на система 
за междуличностна ревност при бебета през първата година от живота” 
(Legerstee et al., 2013, p. 173). Основният теоретичен резултат е твърдението, 
че способността на бебетата да изпитват ревност е била сериозно подценена, 
както от учените, така и от родителите (Draghi-Lorenz, 2013). 

Lewis (2013) обаче категорично възразява срещу това тълкувание. Както 
той посочва, ревността, като личностна и социално сравнителна емоция, 
изисква А да е изградил репрезентация на себе си като отделна единица 
(„аз“), която може да влезе във взаимоотношения с други идентифицирани 
аз-ове (възприемани като съперници и желани благодетели). Съществуват 
обаче достатъчно доказателства от психологията на развитието, че 
саморепрезентации от този вид не са налице, докато детето не навърши 
15-24 месеца. Lewis твърди, че изследователите на детската ревност правят
грешка, подобна на тази на собствениците на домашни любимци, които
приписват ревност на своите питомци. Освен това той отбелязва, че подобни
поведения, като негативни реакции към забелязаното социално изключване,
наблюдавано в различни моменти на развитие, не е задължително да бъдат
мотивирани от едни и същи процеси. Така че фактът, че бебето се държи
сякаш ревнува, не означава, че то наистина ревнува. Той обаче допуска
възможността в тези експерименти да се наблюдава една ранна форма на
ревност: „прото-ревност“ (Lewis, 2013, p. 28), която след това може да има
някои филогенетични или онтогенетични връзки със същинската ревност.
Това е интересен дебат, който е в процес на развитие.

По отношение на неврологичните изследвания на ревността 
се прилагат посочените по-рано предупреждения. Изглежда обаче, че 
тук се провежда повече изследователска дейност, отколкото в случая 
със завистта, като по-голямата й част е ограничена до подкатегорията 
романтична ревност. Проучване на Harmon-Jones, Peterson и Harris (2009) 
установява, че изпитването на ревност е свързано с по-голяма лява 
фронтална кортикална активност към сексуално желания партньор. По 
подобен начин проучване на Kelley и колектив (2015) установява, че когато 
транскраниалната стимулация с постоянен ток се комбинира с парадигмата 
на игра, предизвикваща ревност, стимулацията за увеличаване на лявата 
фронтална (а не на дясната) кортикална активност причинява по-високи 
нива на самоотчетена ревност. Проучването на Sun и колектив (2016) добавя 
важен елемент към невронния пъзел, като разглежда мозъчната активност 
през различните „етапи“ на развитие на романтичната ревност, начините, 
по които този вид ревност предизвиква активиране на базалните ганглии 
и се свързва със склонността към междуличностна агресия.
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Както в случая със завистта, докато оценките на функцията и 
въздействието на ревността като цяло са отрицателни, включвайки често 
срещани препратки към „зеленооки змии“ и „тъмни“ чувства (e.g., Massar et 
al., 2017), се появяват някои инструменталистични потвърждения, например 
за романтичните/сексуални форми на ревност като адаптивен механизъм 
за укрепване на връзките между партньорите (Buss, 2000). Между другото, 
от гледна точка на теоретиците, които се интересуват от рационални и 
морални оценки на емоциите, романтичната ревност може да изглежда най-
малко интересната й форма, тъй като изключва сериозни дебати относно 
моралния статус на емоцията: човек едва ли може да отправи рационална 
претенция, че има морално право на романтичната любов на друг човек, 
но може да има право на нефаворизиране от страна на родител, шеф, или 
учител (Kristjánsson, 2002). Така че, докато в областта на романтичната 
ревност е трудно да се открият социално-морални оправдания за 
действието на ревността, те са по-уместни, когато става дума за ревност 
между братя и сестри и на работното място, в които моралните претенции 
за непривилигировано отношение от благодетел спрямо съперник могат да 
изглеждат разумни.

Насоки за бъдещи изследвания

Както видяхме по-рано в случая със завистта, науката за ревността 
разчита на сложно – и понякога леко разочароващо – взаимодействие 
между концептуалното и емпиричното. Има нужда от повече изследвания 
и в двете области.

Първо, докато изследванията на употребата на обикновения език 
никога не могат да бъдат последната дума в изследването на концепциите 
за емоциите, те са естественото им първоначало. Следователно са 
необходими много повече изследвания – например анализи на прототипи 
и интерпретативни феноменологични изследвания – за това какво хората 
смятат за завист и ревност и как изпитват тези емоции. Второ, настоящият 
фокус върху завистта и ревността в малко мащабни лични срещи в 
идеалния случай трябва да бъде разширен, за да включва по-широки 
културни и политически примери на тези съперничещи емоции и техните 
мотивационни и поведенчески следствия. Тъй като и двете емоции имат 
значение за актуалните дебати по въпроси като здраве, качество на живот, 
икономически избори, морално функциониране и социално сближаване, 
тяхното изучаване не трябва да се ограничава до областите на психологията 
и философията, а да включва и здравни науки, социология, икономика 
и политически науки. Трето, необходима е допълнителна работа върху 
въздействието и функцията на съперничещите емоции. Самият факт, че 
те са „враждебни“ и болезнени, не трябва да ни възпира да изследваме 
възможните предположения относно техните адаптивни функции и 
социално-морални основания.
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Abstract: The study compares cognitive lexemes in German and Bulgarian, united in lexical-
semantic fields based on integral semantic features. The lexical field is a paradigmatic 
structure composed of lexemes, the meaning of which forms a common significative core, 
and which are opposed in view of minimal differential features of meaning. The aim of 
the study is to compare elements of lexical systems in distantly related languages   through 
the method of contrastive analysis, as these elements belong to different parts of speech, 
have different morphological and syntactic characteristics, but are united by a common 
semantic feature: intuitiveness. The paper focuses on lexical semantics and in particular 
on the discovery of lexical-semantic paradigm, which also presents synonymous relations 
as systemic relations in vocabulary. Expressing co-referentiality, synonyms in the work are 
characterized by common cognitive but different pragmatic meanings.
Key words: intuition, synonymous paradigmatic lines, lexical semantics, comparative 
analysis

Емоциите са във фокуса на изследователския интерес от десетилетия 
– както в психологически (Kaneman, 2012), лексикално-семантичен
(Dapcheva, 2002) така и в прагматически и  контрастивен план (Shahovskiy,
2008). Емотиологията като наука за изразяването и вербализирането
на емоциите привлича научното внимание на културолози, психолози
и лингвисти (Shahovskiy, 2008, pp. 21-22). В лингвистичния дискурс се
включват когнитивната и прагматичната парадигми (Shahovskiy, 2008,
p. 22). В контекста на продължаващите дискусии общата парадигма се
обогатява и с открития в областта на невробиологията: вземането на
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решения напр. се характеризира като соматичен маркер, който се определя 
от начина на преживяване на т.нар. вторични емоции, които имат 
социален характер (Kansaz, M., Demir, K., 2011, p. 303). Научните дебати се 
задълбочават с тезата на Даниъл Канеман и Амос Тверски за интуитивното 
мислене и за интуитивните очаквания на хората, които, според авторите, 
са контролирани от системно погрешни възприятия за света и вследствие 
на това те са окачествени от тях като „слабост на мисленето ни“ (Kaneman, 
2012, p. 21).

В настоящото изследване се приема, че механизмът на интуитивно 
мислене би могъл да се опише чрез профила на характеристиката 
интуитивност. Характеристиката интуитивност се явява основанието за 
съпоставка, т.нар. tertium comparationis в изследването, като тя конфигурира 
семантични признаци, около които се обединяват ексцерпирани лексикални 
единици в двата съпоставяни езика. Наличието на обща концептуална 
структура задава параметрите на контрастивния анализ в тази работа, 
като същевременно определя и когнитивно-лингвистичната рамка, която 
прави възможно изследването да е в определени, предварително зададени 
граници.

Всяко езиково сравнение в контрастивните изследвания се отличава 
с определена относителност, но всеки контрастивен анализ се базира на 
основанието за съпоставка, т.нар. терциум компарационис, предполагащ 
наличие на общи характеристики, които да бъдат основа за очертаване и 
на някои различия. Подобна диференциация би могла да бъде израз на 
различията на изследваните езикови системи, от една страна, а от друга – 
да изразява установеното в семантичния терциум компарационис.

Обект на съпоставителното изследване са немският и българският 
език. Предмет на изследването са лексикално-семантичните системи на 
немския и на българския език. За основополагащи величини в работата се 
приемат лексемите denken и Gedanke в немския език, както и лексемите 
мисля и мисъл в българския език. Лексикалните езикови обекти, които са 
съпоставени в настоящото изследване, са класифицирани в лексикално-
семантични полета и са обединени около интегрални семантични признаци. 
Ексцерпираният материал се представя чрез лексикографски източници 
на немски и на български език. Избраните лексеми са репрезентативни с 
оглед на различни семантични признаци (предложени от автора), откроени 
в резултат на семен анализ на речникови дефиниции на лексемите. Цел 
на разработката е в контрастивен план да се анализират и релевантни 
синонимни отношения, които изразяват кореферентност. 

Представянето на определена езикова система в съпоставителен 
план чрез равнища е „подходящо за всеки вид контрастивен анализ“ 
(Hicheva, 2019, p. 34), който в това изследване следва двуетапен модел, 
предложен от Боян Алексиев (Alexiev, 2011, p. 99): на равнище семантика 
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се определя обща концептуална структура, след което се извършва анализ 
на равнището на междуезикова симетрия, респ. асиметрия. Съпоставката 
обхваща няколко стъпки: 1. Групиране на съпоставяните лексикални единици 
в лексикално-семантични полета. 2. Анализ на лексикалните единици въз 
основа на интегрален семантичен признак, около който те са групирани. 
3. Сравняване на лексикално-семантичните полета в двата съпоставяни
езика. 4. Сравняване на интегралните семантични признаци, база за
обособяване на лексикално-семантични полета в двата съпоставяни езика.
5. Установяване на сходства и/или различия посредством: а) критерии за
лингвистична системност (включваща систематични лексикални модели
в рамките на определена група, представляващи лексикалната реализация
на общата концептуална структура) и б) прагматични критерии.

Според Добромира Хичева терминът системност е в „основата и на 
така наречения „системен подход“, който разглежда взаимовръзките между 
елементи и процеси – съставните части на цялото, през перспективата 
на четирите основни понятия, а именно специализация, групиране, 
координация и възникващи свойства“ (Hicheva, 2019, p. 32).

Когато се съпоставят определени семантични структури в 
различни езици, „лесно можем да се убедим, че не бива да подценяваме 
прагматичните за сметка на чисто структурните основания за определяне 
на това що е синонимия“ (Enchev, 2009, p. 1). В такъв контекст семантиката 
и прагматиката „като аспекти на индивидуални концептуални системи“ 
предполагат и разглеждане на т. нар. тезис за интензионалност, който 
„изисква всяко твърдение за света да се разглежда като обусловено 
от пропозиционалните нагласи на изказващия го като носител на 
специфична концептуална система“ (Enchev, 2009, p. 1). Ако тезисът за 
интензионалност бъде приет, то това би изисквало два (лексикални) 
езикови обекта да са синоними при наличие на един и същ способ, чрез 
който се получава техният интензионал (Tondl, 1975, pp. 233-234). В работата 
се използва и лексикално-семантичният анализ, който се фокусира 
основно върху равнището на микросемантиката, т.е. на отделните думи 
и техните значения.

В табличен вид са систематизирани интегрални семантични 
признаци2 на лексеми в немския език, смислови синоними на лексемата 
Gedanke и на лексемата denken. Паралелно с тях са систематизирани 
и интегрални семантични признаци на лексеми в българския език,  
смислови синоними на лексемата мисъл и на лексемата мисля. Тяхното 
значение изгражда обща сигнификативна зона, очертаваща профила на 
характеристиката интуитивност в двата съпоставяни езика. Представени 
са и минимални диференциални признаци, основа за анализ на различията 
в парадигматичните структури в немския и в българския език3:

2  Интегралните семантични признаци са предложени от автора, А. И. 
3  Таблиците са съставени от автора, А. И. 
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Таблица 1

Интегрален 
семантичен 
признак

Лексема – смислов 
синоним на Gedanke/
Минимален 
диференциален признак 

Когнитивна глаголна 
лексема, синоним на 
denken/ Минимален 
диференциален 
признак

Спонтанност, 
внезапност

der Einfall [мисъл, 
хрумване, идея] – ’Gedanke, 
der jemandem plötzlich in 
den Sinn kommt; Idee, die 
jemand plötzlich hat’

einfallen [хрумва] – 
’j-m als Einfall, als Idee 
[plötzlich] in den Sinn 
kommen’

die Erleuchtung 
[просветление, прозрение] – 
’plötzliche Erkenntnis’
’(plötzliche) oft wunderbar 
anmutende Klarheit über 
Probleme, Fragen’

erleuchten 
[просветлявам, 
осенявам] = ’j-n, etw. 
mit (plötzlicher) Klarheit 
erfüllen’
’mit geistiger Klarheit 
erfüllen’

das Aha-Erlebnis [аха 
–опит/преживяване] –
’plötzliches Erkennen eines
Zusammenhanges zweier
Vorgänge’

Без съответна глаголна 
лексема

der Geistesblitz 
[просветление, прозрение] 
– ’plötzlicher geistreicher,
kluger Einfall’

Без съответна глаголна 
лексема

die Idee [идея] – ’Einfall’
’[schöpferischer] Gedanke’

Без съответна глаголна 
лексема

die Eingebung [внушение, 
вдъхновение] – ’plötzlich 
und mühelos auftauchender 
[für etw. entscheidender, 
wichtiger] Gedanke’

eingeben – [внушава] – 
’etw- veranlasst j-n zu etw.’

die Inspiration 
[инспирация, внезапно 
възникнало вътрешно 
видение] – ’schöpferischer 
Einfall, Gedanke; plötzliche 
Erkenntnis; erhellende 
Idee, die j-n, besonders bei 
einer geistigen Tätigkeit, 
weiterführt; Erleuchtung, 
Eingebung’

inspirieren [инспирира, 
въодушевява] – ’j.n zu 
etw. geistig anregen, 
anspornen, begeistern’
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der Gedankenblitz 
[внезапно хрумване] – 
’plötzlicher Einfall’

Без съответна глаголна 
лексема

die Offenbarung 
[откровение (и рел.); 
разкриване, откриване] – 
’plötzliche Erkenntnis’

offenbaren [разкривам] – 
’j-n etw. erkennen lassen’

der Gedankensprung 
[скок на мисълта] – ’völlig 
unvermittelte Aufnahme eines 
neuen Gedankens, der nicht 
im [direkten] Zusammenhang 
des gerade ausgeführten 
Gedankengangs steht’

Без съответна глаголна 
лексема

die Schnapsidee [щура 
идея] – ’verrückter Einfall’

Без съответна глаголна 
лексема

Лексемите der Einfall [мисъл, хрумване, идея] и die Erleuchtung 
[просветление, прозрение] притежават семантичния признак внезапност, 
който при der Einfall се отнася до начина на генериране на нови идеи (в 
настоящето), а при die Erleuchtung изяснява начина на осъзнаване (отново в 
настоящето) на предходни обстоятелства, на причинно-следствени връзки, 
отнасящи се до факти в миналото. 

Таблица 2

Интегрален 
семантичен 
признак

Лексема – смислов 
синоним на мисъл/
Минимален 
диференциален признак

Когнитивна глаголна 
лексема, синоним на 
мисля/ Минимален 
диференциален признак

Спонтанност, 
водеща до 
яснота

хрумване – ’досещане, 
припомняне, спомняне’

хрумва (ми) – ’ненадейно 
ми идва нещо на ум’

прозрение – ’внезапно 
хрумване, осъзнаване 
на нещо, което до този 
момент не е разбрано’

осенява (ме) – ’проявява 
се внезапно (за мисъл, 
хрумване, идея)’

просветление – ’яснота в 
съзнанието и душата’

просветлява (ме) – 
’разяснява, изяснява се’

озарение – ’проблясък, 
проясняване на 
съзнанието’

озарява (ме) – ’внезапно 
ми хрумва нещо; идва ми 
някаква идея, прояснява се 
съзнанието ми’

откровение – ’неочаквано 
разкриване на истина/
разкриване на съкровени 
чувства или мисли’

откривам (се) – ’доверявам, 
изказвам, споделям, 
поверявам мисли’
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В немската парадигма присъстват шест лексеми, за които не 
са ексцерпирани съответни глаголи: das Aha-Erlebnis, der Geistesblitz, 
die Idee, der Gedankenblitz, der Gedankensprung и die Schnapsidee. С 
изключение на лексемата die Idee, всички те са сложни съществителни 
имена, т. нар. Komposita. В българската парадигматична структура към 
лексемата прозрение е съотнесен глаголът осенява (ме), тъй като се 
открива сходство в минималния им диференциращ признак. В немското 
лексикално-семантично поле се откриват повече на брой лексеми, 
отколкото в българското, което може да се обясни с тенденцията в 
немския език да навлизат все повече и повече сложни съществителни 
имена. 

Таблица 3

Интегрален 
семантичен 
признак

Лексема – смислов 
синоним на Gedanke/
Минимален 
диференциален 
признак

Когнитивна глаголна 
лексема/ Минимален 
диференциален признак

Предположение die Ahnung 
[предчувствие, идея] 
– ’intuitives Wissen,
Vermutung’

ahnen [подозирам, 
предугаждам] – ’ein 
undeutliches Wissen von etw. 
haben, gefühlsmäßig vermuten’

die Meinung 
[намерение, цел] – 
’Annahme, Vermutung’

meinen [смятам, 
предполагам] – ’im Hinblick 
auf etw., eines bestimmten 
Glaubens, einer bestimmten 
Überzeugung sein; wähnen’

die Schätzung 
[приблизителна 
оценка, приблизителна 
преценка] – ’eine nur 
auf Erfahrung gestützte 
Bestimmung’

schätzen [оценявам 
приблизително, 
преценявам] – 
’annehmen, vermuten, für 
wahrscheinlich halten’

die Annahme 
[допускане (на мисъл); 
предположение; 
хипотеза] – ’Vermutung, 
Ansicht’

annehmen [допускам, 
предполагам, приемам]

’vermuten’

der Glaube – 
[предположение, мнение] 
– ’das auf einer inneren
Überzeugung beruhende
Fürwahrhalten von Dingen,
Erscheinungen, die objektiv
nicht bewiesen sind’

glauben [предполагам] – 
’etw. vermuten, annehmen’

’für möglich und 
wahrscheinlich halten, 
annehmen, meinen’
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Таблица 4

Интегрален 
семантичен 
признак

Лексема – смислов 
синоним на мисъл/
Минимален 
диференциален 
признак

Когнитивна глаголна 
лексема, синоним на 
мисля/ Минимален 
диференциален признак

Предположение допускане – ’считане, 
приемане за възможно, 
за вероятно, за истина’

допускам – ’считам, 
приемам за възможно, за 
вероятно, за истина’

подозрение – 
’предположение, 
досещане’

подозирам – 
’предполагам, досещам се’

предположение – 
’догадка, предварително 
допускане’

предполагам – ’мисля 
и предварително правя 
заключение за нещо, макар 
и не с пълна увереност’

прозорливост – 
’проницателност, 
умение да се виждат 
нещата напред ’

прозирам –’мислено 
предвиждам, прогнозирам’

’догаждам се за нещо’

предвидливост – 
’умение да се предвиждат 
последиците и да се 
съобразява поведението’

предвиждам – ’прогнозирам, 
от предварителни 
наблюдения правя извод за 
бъдещи събития’

далновидност – 
’предусещане на 
развитието на нещо в 
бъдещето’

предвиждам – ’от 
предварителни наблюдения 
правя извод за бъдещи 
събития’

вяра – ’допускане’ вярва ми се – ’струва ми се, 
допускам’

догадка – ’досещане за 
нещо, за което нямам 
сигурни доказателства’

предугаждам – ’предвиждам’

Семантичният маркер ’струва ми се, допускам’ на глагола вярва 
(ми се) в българския език е активен само в израза „Не ми се вярва да 
дойде“, т.е. използва се с отрицателната форма. В немската парадигма не 
е ексцерпиран подобен семантичен еквивалент.
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Таблица 5

Интегрален 
семантичен 
признак

Лексема – смислов 
синоним на Gedanke/ 
Минимален 
диференциален признак

Когнитивна глаголна 
лексема/ Минимален 
диференциален признак

Оценъчност 
(вследствие 
на вътрешна 
убеденост, 
при липса на 
обективни 
доказателства)

das Urteil – [присъда] 
– ’prüfende, kritische
Beurteilung, abwägende
Stellungnahme’

urteilen [преценявам, съдя] 
– ’sich nach etw., auf einen
bestimmten Eindruck hin ein
Urteil bilden’

der Glaube [вярване, 
убеденост] – ’gefühlsmäßige, 
nicht von Beweisen, Fakten 
o. Ä. Bestimmte unbedingte
Gewissheit, Überzeugung’

glauben [смятам, приемам] 
– ’Dinge, die objektiv nicht
bewiesen sind, aufgrund
innerer Überzeugung für wahr
halten’

die Abschätzung – 
[преценка] – ’Beurteilung’

abschätzen 
[преценявам,оценявам] 
– ’nach bestimmten
Gesichtspunkten beurteilen’

Оценяването е „сложна познавателна процедура, при която […] във 
взаимодействие влизат емоционалната, когнитивната и аксиологичната 
дейност.“ (Blagoeva, 2009, p. 2). По отношение на вземането на решения 
контекстът между рационално и емоционално е формулиран по следния 
начин: „рационалните решения [са] емоционални решения с позитивни 
последици, докато ирационалните решения са емоционални решения с 
негативни последици“ (Häusel, 2008, p. 91).

Таблица 6

Интегрален 
семантичен 
признак

Лексема – смислов 
синоним на мисъл/
Минимален 
диференциален 
признак

Когнитивна глаголна 
лексема, синоним на 
мисля/ Минимален 
диференциален признак

Оценъчност 
(вследствие на 
интуитивно 
чувство, при липса 
на обективни 
доказателства)

преценка – ’мнение за 
качествата на някого 
или нещо’

преценявам – 
’определям значението, 
стойността на нещо’

присъда –  ’становище, 
мнение, преценка’

съдя –  ’създавам си 
мнение по някакъв 
въпрос’

Оценъчността (емотивността) се определя от изследователи като 
категория, реализираща се на различни равнища от езиковата система. 
Най-разнообразна е нейната проява на лексикалното равнище (Blagoeva, 
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2009, p. 2). Елена Михайловна Вольф разглежда същността ѝ като израз 
на разнообразни по своя характер оценъчни значения (Volf, 2009, p. 9). 
Оценката се разглежда като величина, която „се отнася към интенсионалния 
аспект на езика, където пречупването на картината на света в съзнанието 
на говорещия се усложнява от цял ред фактори“  (Volf, 2009, p. 9). Един от 
тези фактори е обстоятелството, че в процеса на оценяване емоционалните 
и рационалните действия се извършват във взаимодействие.

Това може да аргументира и условното до голяма степен 
разграничаване в научни изследвания на два типа оценъчност: емоционална 
и рационална (Blagoeva, 2009, p. 2). Интуицията се дефинира като ’усет, 
способност за несъзнателно проникване в същността на явленията’4. За 
разлика от интуитивната преценка, рационалната оценъчност е свързана 
с ценностни ориентири, наложени в социума; тя е основана на нравствени 
ценности, предавани посредством традициите в дадено общество (Blagoeva, 
2009, p. 3).

Таблица 7

Интегрален 
семантичен 
признак

Лексема – смислов 
синоним на Gedanke/
Минимален 
диференциален признак

Когнитивна глаголна 
лексема/ Минимален 
диференциален 
признак

Интерпретация, 
базирана на 
интуитивна 
преценка

die Ahnung [предчувствие; 
идея, понятие, представа] 
– ’undeutliches, dunkles
Vorgefühl’

ahnen [предчувствам] 
– ’etw. im Voraus wissen,
fühlen’

der Sinn [чувство, усет] – 
’Gefühl, Verständnis für etwas’
’Empfänglichkeit, Verständnis’

sinnen  [мисля, замислям, 
кроя] – ’planend seine 
Gedanken auf etw. richten; 
nach etw. trachten’

die Anschauung 
[интуиция, възприятие, 
съзерцание] – ’das 
Anschauen, Betrachten, 
Meditation’

anschauen 
[възприемам]  – ’etw., 
j-n eingehend, prüfend
betrachten’

Deutung – 
[интерпретация] – 
’deutende Erklärung, 
Interpretation’

deuten [предсказвам, 
предвещавам] – ’etw. 
lässt etwas erwarten’

Лексемата die Ahnung е структурен компонент в изрази в немския 
език като: Ich hatte keine Ahnung davon’ (Никак) не подозирах това’; Haben 
Sie eine Ahnung! (иронично) ’Много разбирате!’; Habt ihr ’ne Ahnung! 
(фамилиарно) ’Само да знаехте!’.

4  https://rechnik.chitanka.info/w/ (достъп на 01.02. 2022).

https://rechnik.chitanka.info/w/
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Таблица 8

Интегрален 
семантичен 
признак

Лексема – смислов 
синоним на мисъл/
Минимален 
диференциален признак

Когнитивна глаголна 
лексема, синоним на 
мисля/ Минимален 
диференциален признак

Интерпретация, 
базирана на 
интуитивно 
чувство

предчувствие - 
’предварително усещане, 
чувстване на нещо’

предчувствам - ’имам 
предчувствие’

усещане – ’усет, долавяне’ усещам се – ’досещам се, 
разбирам, схващам’

предусещане – 
’предчувствие, предугаждане’

предусещам – ’усещам 
предварително, предчувствам, 
предугаждам’

досещане – ’усещане’ досещам се – ’идва ми на ум, 
сещам се, отгатвам’

усет – ’чувство на 
възприемане, разбиране, 
преценяване’

усетя се – ’досещам се, 
разбирам, схващам’

нюх – ’усет, предчувствие, 
съобразителност’

подушвам – прен. ’досещам 
се за нещо, предвиждам’

нюх – ’усет, предчувствие, 
съобразителност’

надушвам – ’по някакви 
признаци разбирам нещо, 
досещам се за нещо’

отгатване – ’досещане, 
откриване на нещо неясно’

отгатвам – ’досещам се, 
познавам, откривам нещо 
неясно’

подразбиране – ’досещане 
по косвени, непреки 
сведения’

подразбирам – ’досещам се, 
разбирам по косвени, непреки 
сведения’

налучкване – ’стигане 
до истината с догадки 
и предположения, по 
интуиция’

налучквам – ’случайно, с 
догадки и предположения, по 
интуиция стигам до истината’

догадка – ’досещане за 
нещо, за което нямам 
сигурни доказателства; 
предположение’

догаждам – ’усещам, 
схващам, долавям, отгатвам’

догадка – ’досещане за 
нещо, за което нямам 
сигурни доказателства; 
предположение’

предугаждам – ’досещам се, 
предусещам’

долавяне – ’усещане, 
схващане, разбиране’

долавям – ’разбирам, 
предусещам, догаждам’
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предсказание –  ’това, което 
се предсказва’

предсказвам – ’казвам 
предварително какво ще се 
случи в бъдеще, предричам, 
предвещавам’

предвещаване – 
’предричане’

предвещавам –  ’вещая, 
предричам’

чувство – ’способност 
да се разбира някакво 
въздействие; усет, съзнание’

чувствам – ’възприемам 
правилно, разбирам’

Съотношението немски/ български ексцерпирани лексикални 
единици в парадигматичните структури, обединени около интегралния 
семантичен признак интерпретация, базирана на интуитивна преценка/
интуитивно чувство, е 8 немски срещу 32 български. Би могло да се 
допусне, че българската езикова общност е по-склонна да използва повече 
лексеми, изразяващи осъзнаване, базирано на вътрешно усещане, отколкото 
това биха направили представители на немскоговорещи общности.

Таблица 9

Интегрален 
семантичен признак

Лексема – смислов 
синоним на Gedanke/
Минимален 
диференциален 
признак

Когнитивна глаголна 
лексема/ Минимален 
диференциален признак

Вътрешна убеденост glauben [смятам, 
приемам]

’gefühlsmäßig von der 
Richtigkeit einer Sache oder 
einer Aussage überzeugt sein’

Прави впечатление, че интегралният семантичен признак вът-
решна убеденост оформя изключително оскъдна парадигма в немския 
език, което би могло да се обясни с изследвания, в които в резултат на 
анализиран лексикографски материал се стига до извода, че носителите 
на немския език са склонни да вярват, че тяхното мислене е преди всичко 
рационално, а не интуитивно (Iliyazova, 2021, p. 151). Тази нагласа се 
разкрива и в лексикона им. 

Таблица 10

Интегрален 
семантичен 
признак

Лексема – смислов 
синоним на мисъл/
Минимален 
диференциален признак

Когнитивна глаголна лексема, 
синоним на мисля/ Минимален 
диференциален признак

Вътрешна 
убеденост

вяра – ’убеденост, 
увереност’

вярвам – ’убеден съм, уверен съм, 
имам вяра’
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убеденост – ’впечатление, 
мнение, съзнание’

убеждавам се – ’започвам да 
вярвам в правилността на нещо, 
съгласявам се с нещо, за което ме 
увещават’

увереност – ’убеденост в 
нещо, вяра в нещо’

уверявам се –  ’започвам да 
вярвам в нещо, убеждавам се, 
ставам сигурен’

несъмненост – 
’безспорност, сигурност’

вярвам без съмнение – ’убеден 
съм, уверен съм, нямам съмнение’

Съпоставителен анализ

Таблица 11

Интегрални семантични признаци, 
база за лексикални полета в немския 
език

Интегрални семантични признаци, 
база за лексикални полета в 
българския език

Спонтанност, внезапност Спонтанност, водеща до яснота
Предположение Предположение
Оценъчност (вследствие на вътрешна 
убеденост, при липса на обективни 
доказателства)

Оценъчност (вследствие на 
интуитивно чувство, при липса на 
обективни доказателства)

Интерпретация, базирана на 
интуитивна преценка

Интерпретация, базирана на 
интуитивно чувство

Вътрешна убеденост Вътрешна убеденост

При един опит за анализ на равнището на междуезикова симетрия, 
респ. асиметрия, могат да се посочат някои явни разлики в лексикално-
семантичните полета, независимо от общата концептуална структура:

1. Лексикално-семантичното поле, което е оформено с помощта на
интегралния семантичен признак спонтанност в немския език,
съдържа предимно лексеми със семантичен маркер ’внезапно
осъзнаване’, докато лексемите в еквивалентното лексикално-
семантично поле в българския език кодират значението  ’яснота’.

2. Лексикално-семантичното поле, което е оформено с помощта на
интегралния семантичен признак предположение в немския език,
включва когнитивни лексеми, притежаващи семантичния маркер
’неясно знание, убеждение, което не може да бъде обективно
доказано’. Съответното поле в българския език е съставено от
лексеми, кодиращи семантичния признак ’правя изводи за бъдещи
събития’.

3. В лексикално-семантичното поле, в което са позиционирани
лексеми около интегралния семантичен признак оценъчност в
немския език, преобладават когнитивните лексеми със значение
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’впечатление, което, поради липсата на обективни доказателства, 
се отличава с повече критичност’. Лексемите в еквивалентното 
лексикално-семантично поле в българския език кодират значението  
’мнение, оформено вследствие на интуитивно чувство’.

4. Лексикално-семантичното поле, в което лексемите са групирани
около интегралния семантичен признак интерпретация, базирана
на интуитивна преценка в немския език, съдържа лексеми
с два семантични маркера: ’предварително, неясно знание’ и
’възприемане, съзерцаване’. Съответното поле в българския език е
съставено от лексеми, кодиращи семантичния признак ’осъзнаване,
базирано на чувство, усещане’.

5. Лексикално-семантичното поле, включващо лексеми, групирани
около интегралния семантичен признак вътрешна убеденост, в
изследването е посочено като характерно предимно за лексикалната
система на българския език, за лексикалната система на немския
език е ексцерпиран само един еквивалент.

Изводи

Представеният концептуален подход създава условия за бъдещи 
лингвистични хипотези при междуезикови паралели по отношение 
на еквивалентни множества в немския и българския език. Както всеки 
контрастивен проект, така и настоящият, не претендира за изчерпателност, 
като се има предвид богатството от синонимни реализации и в двата 
съпоставяни езика. Групирането и координирането на тези лексикални 
реализации се осъществява в рамките на контрастивното представяне на 
избрани когнитивни лексеми в двата езика. Синонимните отношения, като 
системни отношения в лексиката, се отличават както с общи когнитивни, 
така и със специфични прагматически значения. В това изследване те 
се представят чрез лексикално-семантичните парадигми в немския и 
българския език, чието значение оформя общото сигнификативно ядро на 
характеристиката интуитивност. 

В разработката е приложен и системният подход, който има 
отношение към взаимовръзките между елементите и процесите на 
взаимосвързаност, които характеризират интегралните свойства на 
съпоставяните множества. Това очертава ясната цел – да се анализират 
някои систематични лексикални модели в рамките на определени 
полета, изразяващи лексикалните реализации на една обща концептуална 
структура. Анализът, извършен на равнището на междуезикова симетрия, 
показва, че сходствата са предимно по отношение на интегралните 
семантични признаци. 
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На равнището на междуезикова асиметрия се открояват различия 
най-вече с помощта на семантични и прагматични критерии. Минималните 
диференциални признаци, с които дадени лексеми присъстват в 
съответните парадигми, често ги противопоставят, което е основание да 
се приеме, че наред със сходствата, съпоставителният анализ разкрива и 
релевантни междуезикови различия. Този аспект разкрива възможността за 
бъдещи лингвокултурологични разработки, ориентирани към специфични 
културологични аргументи с оглед на динамиката на функциониране на 
двете социокултурни системи: на немската и на българската.
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ЛЕКСЕМИ В СЕМАНТИЧНОТО ПОЛЕ НА КОНЦЕПТА ГНЯВ В 
АНГЛИЙСКИЯ И В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
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LEXEMES IN THE SEMANTIC FIELD OF THE CONCEPT OF ANGER IN 
ENGLISH AND BULGARIAN
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Abstract: The article examines lexemes in the semantic field of the concept of anger in 
English and Bulgarian. The lexeme (gnyav/anger) is analyzed alongside with other lexemes 
regarded as subordinate ones. This analysis is based on dictionary definitions and contextual 
use in widely accessible examples from English and Bulgarian online corpora. The model 
of analysis is based on the classical framework which involves a reference situation of the 
concept, establishing the significance of the concept in the linguistic picture of the world 
according to data from language dictionaries; etymological data and contextual usage, 
based on ad hoc corpora examples. The associations and the significance of the concept in 
the respective culture(s) are examined, too. With the help of a double directional analysis 
the nuances in the semantic meaning and cultural specificities of the lexemes are compared. 
Key words: lexemes, concept of anger, semantic field, semantic meaning, nuances

Настоящото изследване има за цел да разгледа значенията на 
лексеми в семантичното поле на концепта гняв, като съпостави данни от 
речници на английски и български език и данни от корпусни примери, 
събрани за целта. Тъй като езикът, подобно на жив организъм, се развива 
и променя, някои нюанси в лексикалното значение и употреба биха могли 
да останат незабелязани или нерегистрирани в речниците. Редица  автори 
споделят схващането, че лексемите в езика са вербалното изражение на 
концепта като ментален конструкт, който включва ядро и периферия с 
множество асоциативни връзки и културни асоциации (Popova, Sternin, 
2007, pp. 47-48; Vihrogonova, 2019, p. 144; Dobreva, 2020, p.32). При това, за 
представяне на понятийния компонент на един концепт, важна роля 
играе ексцерпираният за целта лексикографски материал, който може да 
свидетелства за множеството названия за един концепт или семантичната 
му плътност (Ilyazova, 2021, p. 272).

В настоящото изследване ще се фокусираме върху онези лексеми, 
близки по значение до ключовата дума гняв и английското съответствие 
anger (съставляващи ядрото на концепта) и ще отделим внимание на 

1  Aglika Dobreva, PhD is a senior lecturer of English at the Department of German studies and 
the Faculty of Humanities in Konstantin Preslavsky University of Shumen. Her academic 
interests include Lexical semantics, Applied linguistics, Cognitive linguistics, Translation and 
ELT. Email: a.dobreva@shu.bg
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лексико-семантичните групи, чрез които се вербализира концептът гняв, 
а именно съществителни, глаголи и прилагателни,  разгледани чрез 
примери от Linguee2.

Методът се състои в  описание и анализ на семантичното значение 
на лексеми, което предполага: 1. Анализ на значението на ключови 
лексеми от събран лексикографски материал от английски и български 
език. 2. Контекстуален анализ на ключовите лексеми на базата на 
корпусни данни от английски и български език. 3. Анализ на примери от 
различни лексико-семантични групи на английски и съответствията им 
на български език от Linguee.

Лексикална репрезентация на концепта гняв в етимологични 
речници

Според RHKWD3 (Random House Kernerman Webster’s College 
Dictionary, 1991), лексемата anger се използва в средноанглийски, има 
индоевропейски корен и думи с подобен произход съществуват и в други 
германски езици4. 

Според CED (Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 
1991), думата anger има следния произход: старонорвежки angr grief; 
свързана е със староангл. enge, ст. високонемски engi тесен, angere (лат. – 
душа, удушавам, задушавам).

Както се вижда от произхода на думата аnger, тя е свързана с друга 
емоция – sorrow, grief (мъка, скръб). От друга страна, значението е свързано 
с глагол (душа, задушавам), който подсказва ефекта на емоцията гняв, а 
именно задушаващия, т.е. разрушителен, ефект върху експериенцера.

В етимологични данни от български речници са споменати 
праславянските форми на гняв, но без бележки за специфичното значение. 
Според речника на Фасмер (http://www.starling.rinet.ru), думата гняв (р.п. 
гнева, диал. гниль) е свързана с думи от други славянски езици (http://
starling.rinet.ru/). Според същия речник може да се предположи, че 
съществува връзка и с гнить (т.е. гния). В този случай първоначалното 
значение е ‘гниль, гной, яд’. От друга страна, някои учени свързват произхода 
на думата с „гореть” (горя) и опитват да свържат произхода ѝ с „гнетить“ .

2  Придържаме се към определението  за лексико-семантична група (ЛСГ) на автори, 
считащи една ЛСГ за обединение на една част от речта (Dapcheva, 2002, p. 15) или съвкупност 
от „лексикални единици (лексеми), представляващи обособено цяло в границите на един 
морфологичен клас, поради наличието на общ семантичен признак в основните им значения“ 
(Todorova, 1972).
3  Използаните съкращения на заглавия на речници са изписани в библиографията, 
преди пълното название на речника, като за краткост на места в изложението се използва 
съкращението.
4  „ It was used in Middle English. It originates from Old Norse angr, sorrow; see angh- in Indo-
European roots. [1150–1200; < Old Norse angra to grieve, derivative of angr grief; akin to Old High 
German angust, Latin angor anguish]“ (RHKWCD).

http://www.starling.rinet.ru
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Както виждаме от етимологичната справка, българската дума гняв 
е свързана с други неабстрактни глаголи като горя и гния. Горенето се 
свързва с физиологическия резултат, който емоцията може да предизвика 
(повишаване на температурата), докато гния вероятно е свързано с някои 
негативни аспекти на емоцията по аналогия с негативните аспекти на 
гниенето, т.е. негативно влияние върху човека. 

Абстрактните названия (anger и гняв) се формират като метафорични 
значения на съществуващи концепти, които се отнасят към различни 
физически явления, действия или обекти. В българския език физическата 
сфера е гниенето, горенето, а в английския език – душенето.

Лексикална репрезентация на концепта гняв в тълковни 
речници

Концептът гняв е представен от следните съществителни: anger, 
гняв, яд. Като съществително, anger се използва със следното значение: “n. 
the strong feeling that comes when one has been wronged or insulted, or when 
one sees cruelty or injustice; the feeling that makes people quarrel or fight; filled 
with anger at what he saw; speak in anger; do something in a moment of anger” 
(ОАLD). 

Гневът принадлежи към емоциите, които могат по-лесно да бъдат 
различени у експериенцера. Изразяването на емоциите обаче зависи 
от индвидуалния „праг“ на всеки от нас, от способността да можем да 
контролираме емоциите си. За външна проява на емоцията говори онази 
част от споменатото определение за гнева, която намеква за възможна 
последица – конфликт: „the feeling that makes people quarrel or fight“.

Като глагол anger има следното значение: “v. fill somebody with anger; 
make angry: He is easily angered.” (OALD). Тази дефиниция насочва към 
причината (when one has been wronged or insulted, or when one sees cruelty or 
injustice), а също така и към резултата от емоцията (that makes people quarrel 
or fight). Споменатите примери на употреба в изречения предоставят данни 
за метафоричното структуриране на гнева. 

Следващата дефиниция (CED се фокусира върху абстрактни 
синоними), а аnger се определя по следния начин: „n. 1. a feeling of great 
annoyance or antagonism as the result of some real or supposed grievance; 
rage; wrath“. В тази дефиниция се посочва причината за гнева (real or 
supposed grievance – действително или предполагаемо недоволство/
несправедливост). Kaто глагол значението на аnger е ‘to make angry; enrage’.

В RHKWCD се предоставя следната дефиниция: „n. 1.a strong feeling 
of displeasure and belligerence aroused by a real or supposed wrong; wrath. 2. Obs. 
grief; trouble. v.t. 3.to arouse anger or wrath in. v.i. 4.to become angry.“

Отново в тази дефиниция се посочва причината за емоцията: 
real or supposed wrong. Една от спецификите на anger се състои в това, че 

Аглика Добрева  Лексикални названия в семантичното поле...
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английският глагол е омоним на съответното съществително. Според 
означенията в дефиницията, глаголът anger може да се употребява като 
преходен (v.t.) или непреходен (v.i.). Второ, английското съществително 
anger има допълнителни значения, включително и остарялото значение 
‘grief ‘, т.е. тъга, мъка. В речниковите описания могат да се открият елементи 
в дефинициите, посочващи различните етапи на гнева, причините и 
последствията от него. Така в първата дефиниция (OALD) това, което 
подтиква към eмоцията гняв, е несправедливостта, която води към 
следващия етап – изразяване на гнева, който е представен като спор или 
борба. 

Когато се използва като транзитивен, глаголът anger се свързва с 
реципиента на емоцията, който е допълнение в изречението. Субектът/
обектът, предизвикващ емоцията, е подлог в изречението. 

Аnger не е възвратен глагол, за разлика от българския език, в който 
гневя се/ядосвам се се използват рефлексивно. Следната дефиниция на 
български език осветлява значението, синонимите и концептуализацията 
на гнева: „гняв – Чувство на силно възмущение и негодувание; яд, ярост. 
Треперя от гняв“ (talkoven. onlinerechnik.com). Дефиницията дава данни и 
за някои физически изражения на емоцията гняв като например треперене.  

По метонимичен път треперенето се използва, за да се изрази 
преживяването на гнева. В тълковния речник на български език (Andreychin 
et al., 2007) се дава следното определение за яд като синоним на гняв:

яд – 1. Остра възбуда, силно чувство на неудоволствие, мъчително душевно 
раздразнение против някого или нещо; гняв. Вие спите – мен в гърди силен 
пламък, яд гори и гняв ще ме умори. Бот. 2. Мъка, грижа – Не ми минавай през 
двори, не ми задавай ядове. Нар. п. Малки деца – големи ядове. 3. Остар. отрова. 
Смъртта бе за него приятел и брат, зашил беше тайно в ръкава си яд. Ваз. Бера 
ядове – ядосвам се, имам неприятности. Яд ме е – изпитвам яд, ядосвам се. 

От тази дефиниция могат да се направят следните заключения:

Първо, ядът (гневът) често е свързан с външна причина (човек 
или обект), което се забелязва в значение 1, описано по-горе. Второ, 
друго значение се приближава до ‘трудност’, ‘сериозна загриженост’. Това 
значение не е характерно за английския език. На трето място, има връзка с 
названието, от което яд произлиза (отрова), запазено в полисемантичната 
структура на думата (значение 3).

Освен това, в българския език съществуват словосъчетанията 
ядосвам се/яд ме е. Първото от тях съдържа възвратен глагол, докато във 
второто има остатък от формата за винителен падеж на местоимението. 
И двата израза предполагат връзка на експериенцера със събитието, при 
което се намеква за възможността за контрол над събитието. (Подобни 
конструкции са възможни и с други глаголи за емоции: радвам се, страхувам 
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се). Това особено ясно се откроява в израза „Не се ядосвай“, в който се намеква 
за възможността да се даде или да не се даде израз на емоция, т.е. тя да бъде 
контролирана от експериенцера.

Според религиозния морал, дори когато гневът е основателен, 
човек трябва да опита да го контролира, като премисли ситуацията, която 
го предизвиква, последиците от действията, предизвикани от неовладян 
гняв (Мат. 6:15). От друга страна, в Библията се споменава за Божия гняв 
(wrath/anger). Според теолозите названието гняв (anger/wrath) трябва да 
се интерпретира не буквално, а по-скоро преносно по аналогия с начина, 
по-който хората се изразяват в ежедневието, т.е. възмездието е сравнено с 
отношението на един строг господар. 

Думата гняв (anger) се среща рядко в Новия завет (Марко 3:5; 
Eфесяни 4:31; Колосяни 3:8; Откровение 14:10. Синонимът wrath сe използва 
в английските преводи на Библията, макар и да не е най-успешният превод, 
тъй като съдържа конотациите „егоистичен, злобен, отмъстителен“5.

За разлика от българския език, в който се използва лексемата гняв 
в значение на възмездие или Божия гняв, в английския език се предпочита 
еквивалентът wrath.

Лексикална репрезентация на концепта гняв в синонимни 
речници 

В синонимните речници са представени следните синоними на 
anger: rage, fury, ire, wrath, resentment, indignation. Докато rage, fury, ire и 
wrath са свързани с изразяване на висока интензивност на гнева, resentment 
и indignation са в по-малка степен свързани с външната изява на емоцията. 
Anger е най-общото название. ‘I vented my anger by denouncing the supporters 
of the idea’ (AHT).

Следните синонимни съществителни, заедно с дефинициите и 
речниковите примери от АНТ изразяват различни степени на интензивност 
на гнева. Най-общото название аnger се свързва със силно неодобрение 
(strong displeasure). Значенията на rage fury се свързват с интензивност, 
избухливост и разрушителност: ‘He smashed the glass in a fit of rage’; ‘He 
directed his fury at the murderer.’ Ire е синоним, който се използва по-скоро 
в литературни текстове: “The best way to escape His ire/is, not to seem too 
happy” (AHT). Wrath се свързва с гняв, който предполага отмъщение или 
наказание: ‘They saw the flood as a sign of the wrath of God.’ Resentment се 
отнася до тлеещ гняв ‘indignant smoldering anger generated by a sense of 
grievance‘: ‘deep resentment that led to a strike.’ Indignation е справедливият 
гняв към нещо погрешно, нередно, несправедливо, или зло (AHT): “public 
indignation about takeovers causing people to lose their jobs”.

5  ’’As a translation of words denoting God’s “anger,” the English word is unfortunate so far as it may seem 
to imply selfish, malicious or vindictive personal feeling.“ (http://www.internationalstandardbible.
com/A/anger.html).
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Когато се използва лексемата indignation/ възмущение, по-вероятно 
е да се съчетае атрибутивно с public/ обществено и е вероятно причината 
за емоцията да бъде несправедливо отношение от страна на институциите 
и властта. Следователно гневът може да бъде мощна сила за социална 
промяна. Компонентът ‘разрушителност‘ не присъства в синонима 
indignation. Това предполага, че гневът може да има положителен аспект, 
който се съдържа в атрибутива righteous (справедлив) особено, ако като 
обект на гнева се имат предвид правителството или институциите на 
дадена страна.

Следните синоними и примери за колокации се посочват в RHKWCD: 
аnger, indignation, rage, fury. Те описват силни чувства, предизвикани от 
засягане, несправедливост и др. Аnger е по-общото название за внезапно 
силно неудовлетворение, придружено от подтик за отмъщение: insults that 
provoked a burst of anger. Indignation, лексема, характерна за книжовния 
стил, означава по-дълбок и основателен гняв, често насочен срещу нещо 
недостойно: The scandal aroused public indignation. От друга страна, rage/
ярост е силен, неконтролиран гняв: rage at being fired from a job. Fury се 
доближава до безумството: He smashed his fist against the wall in a drunken 
fury (RHKWCD).

Един от горепосочените речникови примери се основава на 
метафора: burst of anger (изблик на гняв). Както се вижда от примерите, 
гневът може да е справедлив – righteous, или разрушителен – destructivе.

Следните синоними на гняв (20) се споменават в синонимния 
онлайн речник в българския език (sinonimen. onlinerechnik.com):

Гняв – (същ.) яд, раздразненост, възбуда, ядовитост, ярост, буйство, 
свирепост, лудост, бяс, изстъпление/ (същ.) жар, разпаленост, разгорещеност, 
раздразнение/ (същ.) неудоволствие, недоволство, неодобрение, досада/  (същ.) 
възмущение, негодувание.

Броят на синонимите на яд е 18:

Яд – (същ.) гняв, гневност, раздразнение, ярост, негодувание, негодуване/ (същ.) 
злоба, злост, ненавист/ (същ.) възмущение// (същ.) дразнене, раздразване, 
разсърдване, ядосване, досада/(същ.) проклетия /(същ.) тормозене, тормоз 
(sinonimen. onlinerechnik.com). 

Очевидно съществуват различия в синонимната репрезентация. 
Макар и лексемите яд и гняв да са посочени като първи синоними, 
съществуват синоними, които не могат да заместят всяка от двете лексеми в 
определен контекст. Например досада, проклетия, дразнене не се използват 
като контекстуални синоними на гняв.

Някои от семантичните различия между яд и гняв се проявяват в 
колокации. Например,  само гняв се използва в съчетание с прилагателното 
справедлив.
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Лексикална репрезентация на концепта гняв в двуезични 
речници

Българско-английските речникови съответствия (Atanassova, 1983; 
https://www.rechnik-bg.com; https://www.slovored.com) са: “гняв – anger (at 
от); wrath; rage, ire, choler; passion. “Английско-български речник (Atanassova 
et al., 1985) представя следните съответствия: anger – I. n. 1. гняв, яд; 2. oст., 
диал. болка, смъдене; 3. ост. мъка; II. v. 1. разсърдвам, ядосвам, разгневявам; 
2. oст. диал. възпалявам (рана).

Данните показват, че липсва пълно съвпадение между съот-
ветствията на лексемите гняв и anger по отношение на второ и трето 
значение в речниковите дефиниции в двата речника.

Специфични за английско-българския речник са остарелите 
диалектни съответствия на anger на български език: болка, смъдене, мъка, 
както и възпалявам (рана).

Специфични за българско-английския речник са съответствията на 
лексемата гняв: wrath, rage, ire, choler, passion (по-близки по значение до 
ярост), което насочва към по-високата интензивност, изразена от лексемата 
гняв в сравнение с anger.

Контекстуално значение на лексемите anger и гняв 

Гневът не се разглежда като изцяло негативна емоция, особено в 
колокацията справедлив гняв (righteous anger). От друга страна, изразът 
*справедлив яд не е нормативен.

Това, което прави яд културно значим и културноспецифичен 
концепт в българския език, е фактът, че, за разлика от гняв, се свързва 
семантично с посока към преживяващия емоцията субект. Значението на 
лексемата се свързва предимно с ефекта на емоцията върху експериенцера 
или обекта.

Не е случайно, че произходът на лексемата яд се свързва с отрова 
– т.е. субстанция, която влияе отрицателно преди всичко на засегнатия от
нея.

В резултат на анализираните примери се оформят следните 
конструкции в английския и българския език: 

(1) feel anger/to anger – изпитвам гняв/яд,  яд ме е

(2) be angry – гневя се, ядосвам се, ядосан съм

(3) full + of + anger – изпълнен + с + гняв

(4) in (a state of ) anger – в (състояние на) гняв

(5) taken, overwhelmed by + anger –  обхванат + от + гняв.
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Моделите (3), (4) и (5) се фокусират върху гнева като състояние, 
докато модели (1) и (2) се фокусират върху активната роля на експериенцера.

Според лексикографската репрезентация на концепта гняв, тази 
емоция се свързва със следните значения, присъстващи в колокациите, 
илюстриращи речникови дефиниции:

1. Загубата на контрол (a fit of anger/пристъп на гняв), но също и
упражняването на контрол (anger management/справяне с гнева) е част от 
някои колокации. 2. Гневът може да бъде придружен с външен израз (turn 
red with anger/) 3. Гневът е „запалимо вещество“ (burst out in anger/избухвам 
в гняв) 4. Гневът е течност (vent one’s anger, изливам гнева си) 5. Съществуват 
различни типове гняв – справедлив или необуздан. 6. Гневът е ирационален 
(blind anger/ сляп гняв). 

Примерите от BNC, които следват, илюстрират гореспоменатите 
аспекти на гнева. Следният пример, свързан с група хора, предполага 
външна изява на гнева, особено като се има предвид, че е използван с 
прилагателното hysterical: 

BN2 1386 The anger of the electorate, denied an outlet in successful 
political action, became hysterical. 

В следните примери в таблицата от BNC обаче гневът не се 
концептуализира като разрушителна сила, а по-скоро като възмущение.

Таблица 1

ГНЯВ, ВЪЗМУЩЕНИЕ
A30 320 ‘Imagine our anger, and the anger of all lesbians and gays when we heard that 
the NEC, led by Roy Hattersley, had voted to exclude the commitment for an equal age of 
consent of 16 for gay men,’ she said.

AD2 519 It had been largely dormant since the late 1950s and during the communal 
violence of the summer of 1969, many embittered Catholics had voiced their anger 
at its lack of action by saying that IRA stood for ‘I Ran Away’.

AJV 362 In a subsequent newspaper interview she had voiced her hurt and anger that 
Abbado had not then even seen his child.

ART 904 I feel rivalry and anger at most groups but the cream of what this country 
has can co-exist quite amicably together.’

CG0 885 The scenes I witnessed and conversations I had with students supported the idea 
that the graduates were the ‘victims’ of the conservatives’ anger.

В първия пример (A30 320) от таблица 1 се споменава за гнева, в 
значение на несъгласието на група хора относно непредоставянето на 
равни права, без да се описва начинът му на изразяване.

Във втория пример (AD2 519) се описва реакцията на група хора – 
общност от католици срещу бездействието на властите, като гневът вече е 
вербално изразен (voiced their anger). 
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В третия пример (AJV 362) отново се споменава причината за 
гнева и неговата словесна изява, изразена в словосъчетанието voiced her 
hurt and anger. Освен това словосъчетанието voice one’s anger насочва към 
концептуализацията на гласа като „вместилище“ за гнева.

В четвъртия пример (ART 904) отново се споменава обектът на гнева 
– повечето групи (most groups), но без да се намеква за външно словесно
насочване на емоцията към нейния обект от страна на експериенцера.

Пример CG0 885 насочва към обекта на гнева (victims – т.е. жертвите), 
като използването на кавичките предполага хиперболизация. С други думи, 
не можем да говорим за потърпевши, жертви във физически смисъл, а по-
скоро за засегнати от нечие гневно отношение групи – в случая студентите, 
които са жертва на гнева на консервативно мислещите. 

При примерите от таблицата гневът по-скоро се свързва с 
отношението на група хора – често групи, прослойки, които изразяват 
обществено несъгласие. В подобни случаи значението, което се има пред 
вид, е най-близо до справедливия тип гняв – righteous anger (освен пример 
AJV 362, където гневът е индивидуално преживяване).  

Въз основа на гореспоменатата таблица можем да обобщим, че 
моделът на гнева – възмущение включва следните етапи: 1. Причина 2. 
Съществуване на гнева. 3. Вербална изява без други физически реакции.

В следната таблица гневът се разглежда като лично преживяване. 
Примерите показват метонимична стратегия.

Таблица 2

ФИЗИЧЕСКИ ИЗРАЗ НА ГНЕВА
AD1 1064 Dorothea had once tried to tell her this, but Alida Thorne had flushed with 
anger. 

AD9 2257 As he spoke, he watched with mounting unease the different expressions 
flitting across Tammuz’ face: frustration, annoyance, condescension, anger, humour 
and, unbelievably, sadness.  

ADW 113 Young Zuwaya talked with anger and shock, lips and hands trembling, 
about the perfidy of the Magharba.

AS7 136 I still had the rod, gripped vice-like; and, miraculously, the trout was still on, reel 
still screaming in anger.  

ATE 1345 Noreen’s face was contorted in anger. 

BMN 1716 Selkirk stiffened with anger and made to rise but Wishart waved a hand at 
him.

CA0 728 Seeing the flash of anger in Drew’s eyes, Bas tactfully enquired after the baby. 

CBB 696 It was therefore important that a benevolent society should mould people to 
goodness and there should be no expression of negative emotion such as anger 
and punishment. 
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CGT 336 A tantrum can be a simple process of children losing their temper, lying on the 
kitchen floor, and screaming in anger for two minutes.

G0T 1638 We can vent anger by shouts and gesticulation. 

G0T 1665 A further fifty cases followed up showed a bereavement or separation in forty-six 
cases and thirty-nine of the forty-six had associated guilt, anger or resentment. 

G15 1864 His cheeks were the colour of dough and his eyes sparkled with anger.

Често тази метонимична стратегия за предаване на гнева се 
изразява чрез реакции като зачервяване, треперене, изражение на лицето, 
интонация, както виждаме от примерите по-долу.

Пример AD1 1064 (от таблица 2) показва една възможна реакция на 
гнева – зачервяването. 

В пример AD9 2257 се споменава, че гневът, както и другите емоции, 
се отразява върху изражението на лицето. 

Една по-конкретна изява на гнева в ADW 113 е треперенето на ръцете. 
Крясъкът е проява на гнева в примери AS7 136, CGT 336, G0T 1638.  

В пример CA0 728 (flash of anger in Drew’s eyes) и G15 1864 (his eyes 
sparkled) се намеква за специфичен поглед. 

Гневът може да се изрази в специфична гримаса ATE 1345 – 
изкривяване на лицето. 

Една по-необичайна реакция на гняв, изразена чрез глагола stiffen 
(настръхвам, наежвам се), се забелязва в пример BMN 1716.

Пример CBB 696 представя емоцията гняв като социално 
неприемлива.

Можем да обобщим, че при примерите, които се фокусират върху 
физическата изява на емоцията гняв, причината не се посочва с изключение 
на първите три примера, в които като причина за емоционалната реакция 
се посочва нещо казано от някого, нечие поведение. 

Така гореспоменатите примери водят до следния модел на гнева. 1. 
Причина за гнева. 2. Гневът съществува. 3. Гневът се проявява във физически 
и поведенчески реакции: зачервяване, треперене, гримаси, крещене, 
настръхване, поглед.

Следните примери от български език се отнасят до гнева като 
емоция, която е по-скоро отношение на група хора и не толкова лично 
преживяване.
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Таблица 3

ВЪЗМУЩЕНИЕ
1. Вълна от гордост, съчетана с гняв, предизвикаха в социалните мрежи
резултатите от детската Евровизия в Малта.

(http://www.varna.utre.bg/2014/11/16/276549-gordost_i_gnyav_v_internet_krisia_
hasan_ibrahim_vie_ste_nashite_pobediteli)

2. Десетки се събраха, за да протестират пред общината в сряда сутринта,
като прочетоха отворено писмо, което връчиха на главния секретар Румен Русев
заедно с подписка. Хората са гневни и питат къде са парите за обезщетения и
защо не са почистени деретата на града.

(http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/gnyav_v_dobrich_pitat_kade_sa_
dareniyata-246434.html)

3. Днес хората от Мизия се събраха на протест пред общината в града. На
23–тия ден след водния ад най-пострадалите се опасяват, че ще посрещнат
зимата на улицата и искат спешни мерки за оценка на щетите. /Отчаянието
и гневът в Мизия ескалират. Хората са недоволни, че градът тъне в боклуци,
кал и мръсотия. Над 100 къщи са руини, а никой до сега още не е започнал да описва
щетите./ На прага на зимата хората без дом настояват за спешна намеса на
държавата. И плашат с бойкот на изборите.

(http://novanews.bg/news/view/2014/08/26/84361)

В примерите от таблица 3, между които общото е изразяването 
на обществено недоволство срещу различни институции, са отразени 
причините за това недоволство. В пример 1 това са резултатите от детската 
Евровизия в Малта, в пример 2 – непочистените дерета, а в пример 3 – 
неописаните щети. 

Аналогично на таблицата с примери от английски, изразяващи 
обществено недоволство, и тук липсва описание на физическите реакции 
на емоцията. 

Така достигаме до следния модел на гнева в значение, което се 
доближава до възмущение. 1. Причина за гнева. 2. Гневът съществува. 
3. Гневът се изразява под формата на обществен протест и въпроси към
управляващите.

Гневът е концептуализиран като индивидуална емоция в следващата 
таблица, при което се разграничават два когнитивни модела при анализа 
на ексцерпирания материал. Първият модел представя гнева като 
деструктивен за околните, ако бъде изразен, а вторият представя гнева 
като разрушителен за самия експериенцер.
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Таблица 4

ГНЕВЪТ Е ДЕСТРУКТИВЕН И ИМА ФИЗИЧЕСКИ ИЗРАЗ
1. Много хора разбират, че пристъпите на гняв могат да доведат до

разпада на семейството или да повлияят на психичното здраве, но не 
всички сме наясно как да се преборим с този проблем още през първите етапи, 
когато с необмислената си постъпка все още не сме навредили на кариерата и 
семейните си отношения и не сме извършили някакво престъпление. (http://
www.zdrava.bg/zabolyavaniya-i-lechenie/psihichno-zdrave/gnevat-razrushava-ne-
samo-psihikata-no-i-fizicheskoto-zdrave/)

ГНЕВЪТ Е РАЗРУШИТЕЛЕН ЗА ЕКСПЕРИЕНЦЕРА

2. Пълното му потискане ни прави разрушителни

Някои хора са по-търпеливи, други по-лесно избухват. Без значение каква е 
степента на толерантност и търпимост, у всеки човек се трупа малко или 
повече гняв. Това е напълно нормално и гневът в много случаи е полезен – има 
защитна функция. Той ни предпазва от това да отстъпваме, когато няма 
смисъл, и така да рискуваме да изгубим себе си. Има едно малко “ако” – гневът е 
полезен, ако го изразяваме по правилен начин.

3. Една от най-често срещаните форми на неправилен контрол на гнева
е пълното му потискане и отричане. Хората, които са склонни във всяка 
ситуация и независимо с кого комуникират да отричат и потискат гнева си, 
го трупат и в един момент той започва да се изразява в разрушителна форма – 
насочена към тях самите или към другите. 

(http://novinar.bg/news/kak-da-ovladeem-gneva-si_NDIyNjsxNQ==.html)

Подобно на английските примери за гнева като емоция, която е 
индивидуално преживявана, в корпусните примери от български език 
акцентът е по-скоро върху последиците, отколкото върху причината за 
гневното състояние. 

От примерите достигаме до следните два модела:

Модел А: 1. Гневът съществува. 2. Опит за контрол. 3. Изразяване на 
гнева.

Модел Б: 1. Гневът съществува. 2. Опит за контрол. 3. Потискане на 
гнева.

Лексеми, изразяващи концепта гняв в двуезични съответствия 
в  Linguee

Лексико-семантична група на съществителните

От гледна точка на интензивността и външната изява на 
емоционалното състояние лексемата anger заема междинна позиция в 
следващата група съществителни-синоними: resentment, indignation, anger, 
wrath, fury, ire.

http://www.zdrava.bg/zabolyavaniya-i-lechenie/psihichno-zdrave/gnevat-razrushava-ne-samo-psihikata-no-i-fizicheskoto-zdrave/
http://www.zdrava.bg/zabolyavaniya-i-lechenie/psihichno-zdrave/gnevat-razrushava-ne-samo-psihikata-no-i-fizicheskoto-zdrave/
http://www.zdrava.bg/zabolyavaniya-i-lechenie/psihichno-zdrave/gnevat-razrushava-ne-samo-psihikata-no-i-fizicheskoto-zdrave/
http://novinar.bg/news/kak-da-ovladeem-gneva-si_NDIyNjsxNQ==.html
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Тъй като от гледна точка на компонентния анализ абстрактните 
понятия трудно могат да се опишат с формални компоненти, прибягваме 
до анализ с помощта на компоненти, които заедно с контекста до известна 
степен биха могли да изяснят спецификата в значението на отделни 
лексеми. Това са компонентите интензивност, външна изява, индивидуално 
или колективно преживяване на емоцията, причина. Лексемите resentment 
и indignation се характеризират с по-ниска степен на интензивност и по-
малка вероятност за външно изразяване като агресия, крещене, в сравнение 
с anger, wrath, rage, fury и ire. Последните четири лексеми, изразяващи 
емоция с по-висока степен на интензивност, логично предполагат и по-
ниска степен на възможност за контрол над емоцията.

При съпоставката между anger и гняв в достъпния корпус Linguee, 
от наличните 30 примера в 24 от тях съответствията на anger са гняв, едно 
съответствие – недоволство (което не е еквивалент в двуезичен речник), 
а в останалите примери Anger съвпада формално с част от лични имена, 
попаднали в корпуса. До тук съответствието с речниковите статии, по 
отношение на основно и допълнително значение е пълно. Това, което 
липсва в речниците, обаче, е контекстуалната информация за това дали 
гневът е израз на индивидуална емоция или не, a според контекста на 
изследваните примери в корпуса, гневът се асоциира с лично преживяване 
само в четири от случаите. Като колективно преживяване, или по-скоро 
обществена реакция, емоцията е представена в останалите шестнадесет 
случаи. Въпреки че преводното съответствие тук е гняв, значението на 
думата се доближава повече до (обществено) недоволство. 

Гневът със средновисока интензивност се изразява вербално 
(strong words) , което се проявява в примерите в таблицата, според Linguee, 
илюстриращи емоцията като индивидуално преживяване.

Таблица 5

In the fury and anger over the fact that 
the wool had been pulled over our eyes, 
Mrs Reding perhaps did not always make the 
right choice of words.

В яростта и гнева поради факта, 
че ни хвърлят прах в очите, г-жа 
Рединг може би не винаги избираше 
правилните думи. 

Moreover, some of the strong words, tinged 
with anger and a touch of hatred, seem to 
me to have clearly got out of hand.

Нещо повече, струва ми се, че някои 
силни думи, примесени с гняв и 
известна омраза, определено излязоха 
извън контрол.

Hotline operators receive training on 
procedural rules and how to respond to calls, 
coping with the caller’s emotions such as 
anger and panic. 

Операторите на горещата телефонна 
линия преминават обучение за 
правилата за работа и как да отговарят 
на обажданията, така че да се справят 
с емоциите на обаждащия се, като 
гняв и паника.

Аглика Добрева  Лексикални названия в семантичното поле...
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В един от примерите в Linguee се споменава агресивно поведение като 
външна изява и възможността за контрол над емоцията чрез обучителни 
стратегии за преодоляване:

Таблица 6

I think it suggests the need for an 
educational programme amongst young 
males, in particular, in anger management 
and respect for females, so that the idea 
of raising your hand to a female would be 
absolutely taboo and not the norm, as is 
often presented in films, in some cultures 
and, sadly it seems, in some homes. 

Считам, че тези данни показват 
необходимостта от образователна 
програма сред младите мъже, в 
частност за контролиране на гнева 
и за уважение към жените, така че 
идеята, да се посегне на жена, да бъде 
абсолютно табу, а не норма, както 
често се вижда във филми, в някои 
култури и, за съжаление, в някои 
семейства.

В два случая има метафорични примери (табл. 7), свързани с 
вербална изява на гнева:

Таблица 7

Do you hear the cries of anger rising up from 
our societies?

Чувате ли гневните викове, идващи 
от нашите общества?

…when you listen closely to the public and 
hear their anger, their concern, when you see 
how many of them are suffering, when you 
see the lack of jobs and of growth, it is time 
for renewed determination, particularly in 
the areas of the economy and growth. 

…когато се вслушваме в обществе-
ността и чуваме нейния гняв, когато 
виждаме как страдат много хора, 
когато сме свидетели на липсата 
на работни места и растеж, е време 
да възродим целеустремеността си, 
особено в области като икономиката 
и растежа. 

За присъствието на гняв без конкретнo назовани външни физически 
прояви съдим по следните примери от таблица 8:

Таблица 8

You may not realise the anger that is on the 
ground, but let me tell you it is there.

Ireland’s electorate has accepted severe 
austerity through gritted teeth and seething 
anger. 

Може би не съзнавате гнева тук, но 
мога да Ви кажа, че го има.

Ирландските избиратели приеха 
жестоките мерки за бюджетни 
икономии със силен дух и нескрит гняв. 

Сред причините за общественото недоволство (изразено чрез 
лексемата anger/ гняв) в примерите от Linguee са: несъобразяване 
с общественото мнение, неравностойно финансово положение на 
протестиращите в първия пример, а във втория – конкретен казус, а именно 
съществуването на лагер в разрез с международното право.
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Таблица 9

The explosion of anger among the young 
people and the poor in the Maghreb and 
Egypt has been caused by the inequitable 
distribution of wealth and restrictions 
on people exercising their fundamental 
freedoms. 

Избухването на гнева на младите хора 
и бедните в Магреба и Египет беше 
предизвикано от неравнопоставеното 
разпределение на богатството и 
ограниченията върху упражняването 
на основните свободи на хората. 

Or, more likely, is it the fact that the 
existence of this camp, which runs contrary 
to international law and infringes human 
rights, is the basic reason behind a wave 
of overwhelming anger felt by millions of 
people throughout the world

Или, по-вероятно, дали това е 
фактът, че съществуването на 
този лагер, което е в разрез с 
международното право и нарушава 
правата на човека, е основната 
причина зад вълната от мощен гняв, 
обзел милиони хора по цял свят? 

Интересно в следния пример (Linguee) е, че опитът за  контрол над 
гнева идва вън от експериенцера, като значението на гняв в контекста се 
доближява до това на обществено недоволство:

Таблица 10

They are engaging the workers in social 
dialogue, which is a set-up, in order to force 
them into consent, limit their justified anger 
and divert grassroots reaction. 

Приканват работниците към 
нагласен социален диалог с цел да ги 
принудят да се съгласят, да обуздаят 
оправдания им гняв и да отклонят 
реакциите на обикновените хора.

В представените в Linguee6 примери на употреба resentment се 
предава като негодувание – 8, недоволство, неприязън – 2, ненавист, 
озлобление, обида, съпротива – 2, възмущение – 3, възмущавам се, ропот. 
Тоест, към речниковите еквиваленти негодувание и възмущение се добавят 
съответствията недоволство, неприязън, ненавист, озлобление, обида, 
ропот. Навсякъде се споменава причината за съответното недоволство, 
като в два случая става дума за лично недоволство, а във всички останали 
случаи – за реакция на обществени групи, като при това не се назовава 
интензивността на реакцията или конкретна изява, с изключение на три 
случая, в които външната изява е критика, употреба на сила или форма на 
противопоставяне.

В Linguee примерите с indignation в контекст са 23. В 16 от тях 
се посочва еквивалент възмущение, негодувание – в 5, реакция – 1 (като 
част от словосъчетанието selective indignation – селективна реакция) гняв 
– в един случай. Към регистрираното в речниците значение възмущение,
негодувание се прибавя значението реакция. В доминиращите случаи става
дума за колективна реакция, с изключение на два примера, изразяващи

6  Общият брой на случаите е 29, но има примери с участието на глагола resent, които  в Linguee 
също са добавени в групата resentment, така че примерите с еквивалент съществително са 21.
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лична реакция. Сред причините за възмущение/негодувание, когато  тези 
причини се изтъкват, в доминиращите случаи, са: съобщения за насилие, 
форми на терор, желанието за по-прогресивна Европа, противопоставяне, 
лошо социално положение, конкретни събития на дискриминация и терор. 
В няколко отделни случая контекстът не дава информация за причината, 
породила отношението на възмущение. В един отделен случай strong feelings 
се интерпретира като дълбоко възмущение.

Лексемата wrath откриваме в 4 примера от Linguee, като за 
отбелязване е, че и в четирите случая става дума за колективна реакция, а 
не индивидуално преживявана емоция; посочена е причината за реакцията 
– справедлив гняв на обществена група, а в един от случаите гневът на
правителството срещу отстояващи своите права хора, но не се споменава
интензивността и физическата изява на емоцията. При това, еквивалентът
на wrath е гняв, а един от примерите – drew the wrath е преведен като
разгневи.

Rage (и вариантите raging/raged) се среща в 30 примера от Linguee, 
като в по-малка част от примерите става дума за съществително в 
сравнение с формите на омонима – глагол. При разглеждането на групата 
на съществителните се открояват речниковите съответствия гняв, ярост 
(в един случай в съчетанието ideological rage – идеологическа ярост). В два 
случая rage сe използва неправилнo вмeсто range (a wide *rage of; *rage of 
activities). Интересна е употребата на holy rage – силен гняв в примера:  

“I do not want to fly into a holy rage because 
I am a hypocrite, just like basically everyone 
in this Chamber.” 

“Не искам да изразявам силен гняв, 
тъй като съм лицемер, както почти 
всички в залата.” 

Този пример представя индивидуална, но и общовалидна 
концептуализация на гнева, според която неизразяването на силни емоции, 
контролът над гнева и неговото потискане е обществена норма, но в случая е 
същевременно определена като форма на лицемерие. В останалите примери 
rage e колективна реакция, без конкретизация за нейната интензивност и 
външна изява.

Fury се среща в 4 примера. В един пример като еквивалент на fury 
е посочено съответствието гняв, а съществителното ярост присъства в 
преводите на три примера. Интересно е, че в един от тези случаи, където 
се използва съчетанието sound and fury (като игра на думи и алюзия към 
романа на Фокнър „Врява и безумство“), то е преведено като ярост и гняв.  

Съществителното ire не присъства в нито един от примерите от 
Linguee, което е показателно за неговата архаичност. (IRE обаче присъства 
като абревиатура, имаща различен денотат.)
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Лексико-семантична група на глаголите

Глаголът anger, като остаряла форма, не се среща в примерите от 
Linguee, за разлика от вече разгледаното съществително със същата форма.

Формата на глагола resent се среща в примери  със следните 
съответствия: сърдя се (1 пример), bitterly resent – изразявам сериозно 
недоволство (1), they will increasingly resent – ще нарастне тяхното 
негодувание, resent the idea (2 примера) – възмущавам се от идеята, 
the mechanism has been resented  and resisted – механизмът пораждаше 
негодувание и съпротива, CVM has been resented and resisted – срещу 
МСП имаше ропот и съпротива; it is beginning to be resented – това буди 
негодувание;  These situations are particularly resented in specific circumstances 
– Тези ситуации особено предизвикват възмущение; resented the whole affair
– негодуват от цялата ситуация.

Както показват примерите, във фрази, съответстващи на изрази с 
глагола resent, преобладаващи са еквивалентите негодувам/възмущавам се 
от, които съвпадат с речниковите съответствия. Среща се и съответствието 
имаше ропот. Във всички случаи причината за недоволството се посочва чрез 
допълнението или подлога в изреченията в страдателен залог. Примерите 
са показателни за колективна/обществена реакция, a негодуванието не се 
демонстрира с физически прояви.

Rage (и формите raging/raged) се срещат в примерите от Linguee, 
като rage доминира в качеството си на глагол, а съществителното rage 
се среща в по-малка част от примерите. Някои примери, илюстриращи 
употребата на rage като глагол в части от изречения, са: we are allowing 
unaccountability to rage – позволяваме да се възцари безнаказаност; the 
conflict continues to rage – конфликтът продължава да бушува; economic 
and social crisis has now been raging – икономическа и социална криза 
бушува вече; raged against the absolute evil – заклеймяват абсолютното зло; 
unemployment raging – бущуващата безработица; interinstitutional battle 
raging – разразилата се битка между институциите; wars have raged for 
centuries – от векове бушуват войни; there is still much talk raging – все още 
много се говори. В десет от примерите  rage се използва по отношение на 
природно явление – буря или пожар. Примерите са показателни за употреба 
на rage  с подлог – неодушевен предмет, който се отнася до природно или 
социално явление.

Следните примери включват глагола infuriate – infuriated the 
indigenous population – разгневиха местното население; infuriate  Russia 
temporarily –  да подразни временно Русия; but the speakers before me 
have infuriated me – предните оратори ме вбесиха; we are all infuriated at 
the level of food prices – ние всички сме вбесени от равнището на цените на 
хранителните стоки. В повечето от цитираните примери, с изключение 
на един, става въпрос за реакция от страна на обществото, населението/
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държавата, без външно физическо изразяване, а причината се загатва от 
подлога в изречението.

Лексико-семантична група на прилагателните

Прилагателното angry е представено от следните еквиваленти в 
Linguee: гневен/-ни (2 съответствия), разгневен (6 съответствия), ядосан/-а 
(4 съответствия), недоволен/недоволни (2 съответствия), сърдит/-ти (2 
съответствия), аngry with – гневя се на (1 съответствие), аngry for – гневя се 
против (1 съответствие), възмутена (1 съответствие), разярена (тълпа) – (1 
съответствие), аm ..angry – изпитвам… гняв – (1 съответствие),  get angry – 
сърдим се  (1 съответствие), feel angry – изпитвам гняв (1 съответствие), gets 
angrier – се ядосва все повече  (1 съответствие).

Прави впечатление, че в шест от случаите съответствието на 
български език се изразява с друга част на речта – най-често глагол или 
съществително например: аngry with – гневя се на; аngry for –гневя се против; 
am angry – изпитвам гняв. Освен това, в 12 случая става дума за обществен 
гняв с често посочвана причина, която, според протестиращите, може да 
бъде несправедливо заплащане/отношение или поставяне в неизгодна 
позиция. Външната изява е или вербална,  или конкретна постъпка на 
масова отплата – в отделни случаи предизвикване на пожар или разливане 
на млякото на селскостопански производители като протест срещу високи 
цени – актове, които свидетелстват и за интензитета на емоцията. В тези 
изолирани примери на гневна постъпка се налага моделът гняв – отплата, за 
разлика от доминиращите случаи, в които последната фаза не е маркирана 
и при които се налага моделът гняв-вербална изява със средновисока 
степен на интензивност.

Прилагателното furious откриваме в няколко примера от Linguee 
със следните еквиваленти: разгневен – в четири случая и яростен – в 
един пример. Съчетанието would be furious e преведено като ще се вбеси, а 
съчетанието to the great surprise and fury се превежда като за голяма изненада 
и вбесявайки някои хора. Във всички случаи става дума за мотивирана 
колективна реакция, която е по-скоро свързана с несъгласие, отколкото с 
външен физически израз на емоцията.

Прилагателното indignant се среща в следните съчетания: 
сomplaining and indignant voices – оплаквания и възмутени гласове; stop 
being hypocritical and not just be indignant – да престане с лицемерието и 
не само да изразява своето възмущение; I am indignant – възмущавам се; 
indignant about this – възмутени от това;  I am indignant – възмутен съм; We 
have a situation where Members have been indignant – Случва се членове на ЕП да 
се възмущават; angry farmers and indignant workers – разгневени земеделски 
стопани и изпълнени с негодувание работници. Примерите показват както 
обществена, така и индивидуална реакция – в единични случаи, без силно 
изразяване на емоцията, освен вербално несъгласие. 
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В следните няколко случая raging се среща като прилагателно/ 
сегашно причастие: aging economic crisis – тежка икономическа криза; 
raging seas – бушуващото море; raging forest fires – бушуващите горски 
пожари;  a raging fever – една силна треска. Както показват примерите, в 
случая не става дума за значение – емоционално състояние.

При търсенето нa resentful в Linguee не бяха открити резултати, 
а за infuriating посоченият еквивалент е възмутителен. Речниковото 
съответствие за лексемата гняв (българско-английски речник) choler не се 
среща, а по-отношение на passion, passionate липсват негативни конотации 
и няма преводни съответствия в значение на гняв, гневен. Липсваха 
примери с лексемата яд, а по отношение на ядосан употребата в примерите 
е балансирана по отношение на лична или обществена реакция.

Заключение

Макар и субективна по своята природа емоция (както и всички 
останали емоции), гневът се изразява с различна интензивност под влияние 
на интелекта, културни и социални модели. Някои речникови дефиниции 
подчертават външната изява на гнева като стремеж към конфронтация 
и физическа саморазправа. В тълковните речници от български език се 
съдържа информация за паравербални прояви на емоцията гняв – треперене. 
Английските тълковни речници дават информация за причините за 
емоцията гняв – несправедливост, а също и външна изява (quarrel, fights).

Яд е културноспецифична за българския език лексема, заедно с 
нейни производни, изразяваща гняв, насочен към експериенцера – т.е. 
индивидуално преживяване. 

Съответствията на лексемата гняв на английски език от двуезичен 
българско-английски речник предполагат по-висока степен на 
интензивност на емоцията, в сравнение със съответствията на лексемата 
anger на български език от английско-български речник. Лексеми като 
ire, choler, посочени като съответствия на гняв в двуезични речници, са 
остарели, а съответствията passion, passionate  не са използвани с негативно 
значение в разглежданите примери.

За други „видове“ гняв съдим от примерите в езиковите корпуси.

Двуезичните съответствия от Linguee свидетелстват за едно 
по-различно контекстуално значение на лексемата гняв, при което 
присъства компонентът колективно недоволство, обществена реакция, 
наред с примери, описващи емоцията гняв като лично преживяване. 
Към речниковите значения и в английски, и в български, се добавят 
нови контекстуални нюанси, които съдържат компонента обществено 
недоволство, несъгласие, и са маркирани с по-ниска степен на интензивност 
и външен израз на емоцията, подобно на  други лексеми (недоволство, 
негодувам и др.) от разгледаните лексико-семантични групи. В тези случаи 
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значението съдържа компонент критично отношение, стремеж към 
справедливост на общността/ обществото. 

Правейки уговорката, че примерите от Linguee са от контекста 
и тематиката на Европейския парламент и е очаквано лексемите за 
лични емоции и компонентът външна изява на емоциите да не бъдат 
доминиращи, тъй като това е в разрез с добрия тон за общуване, трябва 
да подчертаем, че новите нюанси в значението на лексемата гняв, в 
смисъл на възмущение, недоволство, присъстват забележимо в примери 
от Българския национален корпус и British National Corpus, посочени в 
хода на изложението. Открояват се няколко варианта на модели на гнева в 
двата езика. Наред със стереотипния модел 1: Гняв – Изразяване на гнева – 
Отмъщение, съществува и моделът 2: Гняв – Изразяване на гнева (в смисъл 
на вербално несъгласие, без деструктивни прояви), а също и моделът 3: 
Гняв – Потискане/контролиране на гнева. 

References

Atanassova et al. (1983). Bulgarian-English Dictionary. Sofia: Nauka i izkustvo. 

Atanassova et al. (1985). English-Bulgarian Dictionary, Sofia: Bulgarian Academy of 
Sciences Publishing House.

Andreychin, L. et al. (2007). Balgarski talkoven rechnik. Sofia: Nauka i izkustvo. 
[Андрейчин, Л. и др. Български тълковен речниk. София: Наука и изкуство, 2007].

Boyadzhiev, S. (1957). Rechnik na savremenniya balgarski knizhoven ezik. Vol. II, Sofia: 
BAN. [Бояджиев, С. Речник на съвременния български книжовен език. Том II. 
София: БАН, 1957].

Cambridge International Dictionary of English. (1995). Cambridge: Cambridge University 
Press.

CED – Collins English Dictionary – Complete and Unabridged. (1991). New York: 
HarperCollins Publishers.

CTEL – Collins Thesaurus of the English Language – Complete and Unabridged, 2nd 
Edition. (2002). New York: Harper Collins Publishers.

Dapcheva, Y. (2002). Leksiko-semantichni grupi harakterizirashti psihicheskite i fizicheskite 
svoystva na choveka. Sofia: Akademichno izdatelstvo “Prof. Marin Drinov”. [Дапчева, 
Й. Лексико-семантични групи, характеризиращи психическите и физическите 
свойства на човека. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2002].

Dobreva, A. (202o). Kognitiven aspekt v opisanieto na kontsepti za bazisni emotsii v 
anglijskiya i balgarskiya ezik. Shumen: Konstantin Preslavski University Press. [Добрева, 
А. Когнитивен аспект в описанието на концепти за базисни емоции в английския 
и българския език. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин 
Преславски“, 2021].

Gullard, D. M. and Hings- Howell, D. G. (1986). Dictionary of English Idioms London: 
Penguin Books.



109

Hornby, A. S. (1974). Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Oxford: 
Oxford University Press.

Ilyazova, A. (2021). Za zaednostta v misleneto: transformatsii na kontsepta satrudnichestvo 
v nemskiya kognitivnolingvistichen kontinuum. Lyuboslovie, 21, 158–275. [Илиязова, А. 
(2021) За заедността в мисленето: трансформации на концепта сътрудничество в 
немския когнитивнолингвистичен континуум. Любословие, 21, 2021, 258-275].

Kirkpatrick, B. (1987). Roget’s Thesaurius of English words and Phrases. London: The 
Penguin Group.

OALD – Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 6th Edition. (2000). Oxford: Oxford 
University Press.

Pernishka, E. (2012). Sinonimen rechnik n balgarskiya ezik. Sofia: Nauka i izkustvo. 
[Пернишка, Е. Синонимен речник на българския език. София: Наука и изкуство, 
2012].

Popova, Z. D. & Sternin, I. A. (2007). Kognitivnaya lingvistika. Moskva: AST Vastok-Zapad. 
[Попова З. Д., Стернин И. А. Когнитивная лингвистика. Москва: АСТ Восток-Запад. 
Москва, 2007].

RHKWCD – Random House Kernerman Webster’s College Dictionary (1991). New York:  
Random House. 

Todorova, E. (1972). Semantichna harakteristika na prilagatelnite za lineen razmer. 
Balgarski ezik, 1–2. [Тодорова, Е. (1972) Семантична характеристика на прилагателните 
за линеен размер. Български език, 1972, 1-2].

Vasmer (1973). Etimologicheskij slovar ruskogo yazyka, 4, Moskva: Progres. [Фасмер. 
Этимологический словарь русского язьiка, т. 4, Москва: Москва: Прогресс, 1973].

Vihrogonova, H. (2019). Problemat za leksikalniya kontsept v lingvistichnata literatura. 
Verba Iuvenium. Slovoto namladite. Godishnik na Natsionalnata nauchna konferentsiya za 
studenti i doktoranti. Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo Paisiy Hilendarski. (1), 135–145. 
[Вихрогонова, Х. Проблемът за лексикалния концепт в лингвистичната литература. 
Verba Iuvenium Словото на младите. Годишник на Националната научна 
конференция за студенти и докторанти. Пловдив: Университетско издателство 
„Паисий Хилендарски“, 2019, 1, 135-145]. 

Electronic resources

АHD – American Heritage Dictionary of the English Language https://www.ahdictionary.
com 

Balgarski talkoven rechnik. [Български тълковен речник.] 

http://www.t-rechnik.info

Biblestudytools. http://www.biblestudytools.com/encyclopedias/isbe/anger.html

BNC. British National Corpus. http://www.natcorp.ox.ac.uk

Bulgarian National Corpus. http://ibl.bas.bg/en/BGNC_en.htm

Dictionary reference. http://dictionary.reference.com

Dictionary reverse. http://www.dictionary.reverso.net

Аглика Добрева  Лексикални названия в семантичното поле...

https://www.ahdictionary.com
https://www.ahdictionary.com
http://www.natcorp.ox.ac.uk
http://www.dictionary.reverso.net


110 ЕМОЦИИТЕ

Dictionary Cambridge. http://www.dictionary Cambridge.org

English stackexchange. http://english.stackexchange.com

Linguee. https://www.linguee.com

Novanews. http://novanews.bg/news/view/2014/08/26/84361  

Novinar bg. http://novinar.bg/news/kak-da-ovladeem-gneva-si_NDIyNjsxNQ==.html    

Rechnik bg. https://www.rechnik-bg.com  

Sensagent-dictionary.  http://dictionary.sensagent.com

Sinonimen onlinerechnik. http://www. sinonimen.onlinerechnik.com

Slovored. https://www.slovored.com

Standartnews. http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/gnyav_v_dobrich_
pitat_kade_sa_dareniyata-246434.html

Talkoven online rechnik. http://www.talkoven. onlinerechnik.com

The Free Dictionary. https://www.thefreedictionary.com

The tower of Babel, an etymological database project. http://starling.rinet.ru

Varna utre.http://www.varna.utre.bg/2014/11/16/276549- gordost_i_gnyav_v_internet_
krisia_hasan_ibrahim_vie_ste_nashite_pobediteli

Vasmer. Vasmer’s Etymological dictionary. http://www.starling.rinet.ru

Vocabulary. https://www.vocabulary.com

Zdrava Bg. http://www.zdrava.bg/zabolyavaniya-i-lechenie/psihichno-zdrave/gnevat-
razrushava-ne-samo-psihikata-no-i-fizicheskoto-zdrave/

http://english.stackexchange.com/
https://www.linguee.com
http://novinar.bg/news/kak-da-ovladeem-gneva-si_NDIyNjsxNQ==.html
http://dictionary.sensagent.com
http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/gnyav_v_dobrich_pitat_kade_sa_dareniyata-246434.html
http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/gnyav_v_dobrich_pitat_kade_sa_dareniyata-246434.html
http://www.thefreedictionary.com
http://starling.rinet.ru
http://www.starling.rinet.ru
https://www.vocabulary.com
http://www.zdrava.bg/zabolyavaniya-i-lechenie/psihichno-zdrave/gnevat-razrushava-ne-samo-psihikata-no-i-fizicheskoto-zdrave/
http://www.zdrava.bg/zabolyavaniya-i-lechenie/psihichno-zdrave/gnevat-razrushava-ne-samo-psihikata-no-i-fizicheskoto-zdrave/


111

A SEMANTIC ANALYSIS OF THE CONCEPT OF ANGER AND ITS 
CONNOTATIONS (BASED ON FREE ASSOCIATIONS EXPERIMENT) 

IN THE TURKISH LANGUAGE

Andrej Démuth1, Comenius University, Bratislava, Slovakia
Slávka Démuthová2, University of Ss. Cyril and Methodius, Trnava, Slovakia

Yasin Keceli3, University of Ss. Cyril and Methodius, Trnava, Slovakia
https://doi.org/10.46687/USCA3515

Abstract: In this study, we shall attempt to clarify the semantic levels used in ordinary 
Turkish when expressing the concept of anger. We assume that the concept of anger repre-
sents a multidimensional semantic complex that is saturated from numerous – often very 
diverse – dimensions of our perception and judgement. Mapping these fundamental seman-
tic dimensions should thus enable us to map the semantic space in which the language user 
operates when they express anger. In this work we shall focus on the internal structure, the 
diversification of the most important semantic domains of the notion of anger and on an 
attempt to reveal some of the connections between the particular domains using a bottom 
– up approach.
Key words: semantic spaces, anger, connotations, social emotion, moral dimension

Introduction

Anger is one of the major emotions that have drawn our attention since 
time immemorial.  In myths and religions, it is linked with the oldest and most 
important events of humankind (our expulsion from Paradise, murder, punish-
ment) as well as with the idea of the establishment of (in)justice. Analyses of 
anger can be found as early as in the works of Plato or Aristotle (Rhet. 1378A31-
33). Seneca (45) even wrote a whole book about it. This emotion has already been 
dealt with by many philosophers and theologians. They particularly focus on the 
negative impact it has on individuals and society (conflicts, crimes, wars). For 
Descartes, anger was derived from hatred which he listed as one of the six primi-
tive passions. Anger as part of our reflections on the basic emotions can also be 
found in the works of McDougall (1926), Arnold (1960), Izard (1977), Plutchik 
(1980), Ekman, Friesen, & Ellsworth (1982), Tomkins (1984), Oatley & Johnson-
Laird (1987). There are authors (James (1884), Watson (1919), Gray (1982), Pank-
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sepp (1982)) who also include emotions that are analogous to anger, such as rage, 
into this category.  

The present study is not an attempt to contribute to the “hundred years’ 
war” over the existence (Lindquist et al., 2013; Barrett, Russell, 2015), number and 
nature (Ortony and Turner, 1990; Panksepp, 2007; Scarantino and Griffiths, 2011; 
Gu et al., 2016, 2018; Saarimaki et al., 2016; Hutto et al., 2018), models (Plutchik, 
1962; Ekman and Friesen, 1969; Ekman, 2003; Izard, 2010, 2011; Ekman, Cordaro, 
2011; Levenson, 2011; Panksepp and Watt, 2011; Tracy, Randles, 2011) or exact list 
of basic emotions. Neither is an assessment of anger and the search for strategies 
to bring it under the control of an individual or within society (Nussbaum 2016, 
Flanagan 2022) the focus of this work.

The paper shall concentrate on the mental contents (feelings, emotions, 
perceptions, impressions and ideas) that are linked to the expression of anger in 
the vocabulary of users of the natural language. 

Like the other emotions – joy, sadness, desire, love, amazement etc. – an-
ger is a complex and psychosomatic reaction that includes several, sometimes 
even highly distinct and contradictory, aspects.  When we are angry, sometimes 
we are ready to attack, to freely express our feelings and direct our anger towards 
its source. In such cases, anger is linked to an attack. At other times anger results, 
and manifests itself, in an attempt to avoid any contact – we avoid any (even eye) 
contact, we do not talk to those who have made us angry and we avoid their com-
pany. In this respect, anger can undoubtedly be both a social and anti-social emo-
tion (Démuth 2021). It can be directed “towards” but also “away”. 

Another aspect is its activity. In several languages the etymology of the 
concept of anger refers to fire, flare-ups or burning (e.g., “anger” in Slovak comes 
from the Proto-Slavonic “gnetiti”, meaning to heat). When we feel angry, we are 
quick and fiery-tempered and even the smallest stimulus can make us explode. 
On the other hand, anger can frequently also make us absolutely cold towards 
those around us – positive stimuli (helpfulness, love and the admirable). It does 
not allow us to be affected by those positive values that could free us from our 
rejection and unfriendly mind-set.

Equally, differences can be seen in the intensity of the feelings. Ranging 
from a mild dislike to feelings of unease, avoidance, indignation then to intense 
feelings of rage, hatred or running amok, anger includes a whole variety of diverse 
states and feelings. Several of them occur so often and are so significant that they 
were denominated. 

Webster’s Thesaurus lists the following synonyms of “anger”: rage, out-
rage, wrath, fury, madness, indignation and words derived from them such as 
aggravation, animosity, bile, contempt, grudge, flare, outburst, temper, deliri-
um, heat. Other dictionaries, for example, the Merriam Webster Dictionary, the 
American Heritage Dictionary, the Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Cur-
rent English The Cambridge Dictionary, and Roget’s Thesaurus offer similar lists 
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plus resentment, fury, ire, irritation, dander up... The Corpus of Contemporary 
American English – COCA (Davies 2022) includes more than 36,500 occurrences 
of “anger”. They greatly vary in their meanings and contexts. The existence of such 
wide range of synonyms and related words as well as the broad variety of contexts 
in which the word occurs demonstrates that the spectrum of emotions and feel-
ings that we experience when we are angry is much wider than the range of words 
we have to describe them. Thus, it is common that we are unable to find the words 
to fully express our feelings. And neither does a general reference to anger allow 
the recipient to fully comprehend what we want to say. Although Gärdenfors’s 
metaphorical expression that language is a meeting of minds holds true (Dé-
muth, Gärdenfors 2013; Warglien, Gärdenfors 2013), the use of words that denote 
our emotions proves that it is a rough sketch map where two very finely structured 
realities meet, rather than a place in the physical sense.

Thus, in the present study, we would like to discuss the whole spectrum 
of emotions that are generally referred to as “anger” in the natural language. First 
and foremost, we shall attempt to map the semantic space covered by the term in 
the mind of an individual. In this sense we shall try to map the various emotions 
and feelings that are related to the concept of anger in the subjective experience of 
what an individual denotes as anger. We shall therefore try to map a whole group 
of diverse emotions and states as well as the essential semantic dimensions of the 
given concept as perceived by individuals. 

The second aspect of the study will be a determination of the intersubjec-
tive congruence found in the use of individual concepts that denote these sub-
jectively perceived emotions. A language can only be used for communication if 
there is sufficient overlap in the meanings of the concepts that are used by various 
language users. In other words, we shall examine the consistency and degree of 
congruence in the denomination of various emotions as “anger” by various users 
of the same language.

This leads us to the third dimension of the present study: we shall try to 
establish whether there are cultural differences in what we include in the con-
cept of anger in various languages (in this study: especialy in Turkish), or if the 
hypothesis about the universality and unification of this basic emotion is valid 
across multiple cultures and eras. Many linguistics and philosophers, following 
the example of Kant, have assumed that basic emotions, and the concepts used to 
denote them, will be structured in a similar way in multiple languages – thus they 
will be identical. On the other hand, some social constructivists or followers of 
the Sapir-Whorf linguistic relativity hypothesis of the perception of the world be-
lieve that concepts are constructs that are the consequence of cultural sedimen-
tation and thus individual languages may structure the world differently. This 
might mean that the perception of individual emotions can, to a great extent, be 
conditioned by culture. This has been proven by the existence of some concepts 
in specific languages whose terms and respective interpretation cannot be found 
in other languages. 
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The Goal of the Study

In this study we shall attempt to clarify the semantic levels within the 
concept of anger (“öfke”) in Turkish. We assume that the concept of anger (like 
beauty – cf. Démuth, Démuthová, Keceli 2022) represents a multidimensional se-
mantic complex which is saturated from numerous – often very diverse – dimen-
sions of our perception and judgement. Mapping these fundamental semantic 
dimensions will enable us to map the semantic space in which the language user 
operates when they express the concept of anger.

Therefore, in this work we shall focus on the internal structure, the diver-
sification, of the most important semantic domains of the concept and on a rev-
elation of some of the connections between those particular domains in Turkish. 
Turkish was chosen as it comes from a different language group (when compared 
to Slovak and English, as research into aesthetic concepts in these languages is 
already underway). This was also reflected in the composition and size of the sam-
ple, the methodology used and the logical approach of the research, so that the 
results acquired are mutually comparable and will allow, in addition to analyses 
of the structure of the semantic space of the concept in question, a comparison of 
the concepts and the universality or cultural conditioning of the concepts within 
different languages and cultures. Thus, the study is a (pilot) part of a larger proj-
ect that examines the conceptual and qualitative domains of aesthetic and moral 
emotions in Slovak, English and Turkish.

Participants

112 individuals took part in the study into the connotations of anger 
in Turkish. The average age of the participants was 24.49 (SD=4.238, Med=24, 
Mod=22, Max=45, Min=17). The group was composed of the following genders: 57 
female participants (50.89%) and 55 male (49.11%). 49 (43.75%) were undergradu-
ates and 63 (56.25%) were graduates. 24 (21.43%) of the participants were students 
of psychology and only 3 (2.68%) of them had completed their bachelor studies. 
94 (83.93%) of the participants reported a religious affiliation, while 18 (16.07%) 
reported they had no religious affiliation. The participants were predominantly 
students of fourteen Turkish universities located in thirteen cities in five differ-
ent geographical areas of Turkey (the Marmara Region (Istanbul, Bursa, Edirne, 
Kocaeli, Çanakkale), the Black Sea Region (Trabzon), the Aegean Region (İzmir, 
Afyon), the Mediterranean Region (Alanya, Burdur, Adana) and the Central Ana-
tolia Region (Eskişehir, Kırşehir)). The mother tongue of all the participants was 
Turkish. As university students, they all spoke at least one other language, al-
though their level of proficiency and the structure of the languages varied.

Materials Used

The first part of task 1a) was the collection of free associations related 
to anger. We assumed that free association (without us specifying a topic in the 
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instructions) would provide valuable access to allow us to map the extent and 
structure of the semantic space of the concept in question and the conceptual 
relationships that might provide information about the meaning of the concept 
of anger (Kuehnast et al. 2014).  

In 1b), the participants were asked to arrange the connotations by signifi-
cance (from the most relevant to the least relevant). 

Task 2) required the participants to provide a term with the opposite meaning to 
anger.

In the third task, which the participants were only allowed to complete 
once they had completed 1) and 2), they were asked to express, using a Likert 
scale, to what extent words (adjectives and substantives), that were provided as 
part of the instructions, saturated: a) the concept of anger; or b) the concept of 
love. The words that were used in this assessment were chosen as mutual op-
posites and represented the extremes of the continuum; the list was based on an 
earlier preliminary study. In contrast to a classical Osgood’s semantic differential, 
this approach even allowed the participants to react to substantives, as they were 
found to occur in free associations almost as often as adjectives. Through a study 
of the semantic differential, we were able to focus on a more subtle map of the 
individual dimensions of the concept of anger and the measurement of their dif-
ferences (Osgood et al 1957). The same approach was applied to the study of the 
semantic differential of the concept of love (which the participants judged as the 
opposite of anger). Subsequently, we compared the results from both differen-
tials.  

The data was obtained through an online questionnaire, using Google 
Forms, from July to October 2021. The questionnaire was presented online in 
Turkish.

Methodology

The methodology used in this study followed that used in Fechner’s ex-
perimental psychology and the work of the Institute for Empirical Aesthetics in 
Frankfurt with a bottom-up approach (Knop et al. 2016). We started with the col-
lection and analysis of the meanings of the connotations linked with the concept 
of anger in the minds of the users of the natural language (with and without any 
formal education in psychology). 

Once the free associations with the concept of anger were collected, as 
part of the first task, the individual connotations were adjusted. The lemmatisa-
tion of the connotations in question was chosen as a suitable method to allow 
the identification of the individual semantic dimensions. By removing prefixes 
and affixes and further modification of the word to bring it back to its root we 
acquired the tectogrammatical (semantic) lemma (e.g., fights, to fight = a fight). 
Although, as a consequence of this approach, the semantic differences that re-
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sulted from prefixes were not taken into consideration (e.g., injustice vs justice), 
it helped us to focus on a common semantic level of rumination, represented by 
the lemma (e.g., law). T-lemmas acquired in this way then underwent frequency 
analysis and bivariate correlation analysis in SPSS (from IBM).

The subjective significance of individual associations was examined using 
a cognitive salience index and the order of the free associations that came from 
the first task; we assumed that it may correlate with their significance. The subjec-
tive significance of individual associations was also studied through a special task 
in which the participants were asked to arrange their free associations according 
to their subjective significance. This generated two types of cognitive salience in-
dex (spontaneous and reflective). We assumed that the reflective sorting would 
be more meaningful in terms of the significance of the associations than the order 
of the free associations.

A frequency analysis of the lemmas of individual tokens was used to as-
sess the most frequently reported opposites of the concept of anger.

The top-down research approach was represented by a conceptual analy-
sis of the concepts and a semantic differential of the concept of anger and its 
opposite (the concept of love). Using information from the preliminary study, 
we specified the opposing adjectives in advance. They represented a continuum 
of properties. The participants were asked to specify the degree to which a given 
dimension (adjective) links with the concept of anger (love) using a seven-point 
Likert scale. Subsequently, we evaluated the correlation between selected adjec-
tives and the concept of anger and love through a frequency analysis and bivariate 
correlation analysis. The results for each of the concepts were compared in order 
to determine the degree of mutual opposition of the concepts.

Results

Task 1 - Free asociations

In total, the participants listed 1,026 (SD 2.1, Average=9.2, Median=10, 
Min=1) free associations, of which, after the process of lemmatisation, 361 were 
classified as semantically distinct – unique.  

The most frequently used connotations of the concept of anger were: 
fight (n=49 – used by 46 = 51,52% participants); nerve (n = 48 = 53.76% partici-
pants), violence (36 = 40.32%), control (26=29,12%), hate (22 = 24,64%), stress (19 
= 21,28%), aggressive (16 = 17,92%), justice (14 = 15,68%), ignorance (14 = 15,68%), 
scream (13 = 14.56%), crisis (13 = 14.56%), regret (11 = 12,32%).

The bivariate correlation analysis did not show a statistically significant 
correlation between the individual connotations. It means that, despite the rela-
tively high frequency of occurrence of some connotations, there is no significant 
link that would explain their co-occurrence within the associations of the concept 
of anger. Therefore, we applied a conceptual analysis to the mentioned connota-
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tions. They can be classified into several groups according to: a) the potential 
sources of anger (politics, religion, father, injustice...), b) its (inward (stress...) or 
outward expression (scream, losing one’s temper) or c) its consequences (fight, 
violence, damage, sorrow...). Associations that denoted a high level of activity 
(fight, scream, aggression...) formed a special category. It seems that this dimen-
sion is one of the major semantic levels of the concept of anger (more than half 
of the participants reported it). However, the occurrence of words that refer to 
control or loss of control and the spontaneous versus rational control of emo-
tions was almost as high. Thus, anger is something which is a rather animalistic 
response and results from a loss of control or lack of rational thinking. The direc-
tion of the action in response to the source of anger – fight vs flight, an attempt to 
avoid a conflict through evasion or as a form of hatred, is yet another level.

To determine the significance of different semantic domains, we used the 
calculation of the cognitive salience index (CSI) of the most frequent connota-
tions (Table 1). In the first case, we assume that the most important connotations 
come to mind first, while the less important ones come later in the association 
process. The cognitive conspicuousness index is based on the absolute frequency 
of the listed terms (= f) divided by the sum of the number of participants (= N) 
and the middle rank in the lists of terms (MLP): CSI = F / (N * MLP). CSI ranges 
from 0 to 1, with higher values reflecting the higher importance of words in the 
conceptual field (Sutrop, 2001).

Table 1. Cognitive salience index for most frequented free associations

Rank Connotation Translation f rel f 
(f/n) MLP CSI

1 Sinir Nerve 48 .428 2,73 .157
2 Kavga Fight 49 .437 5,04 .087
3 şiddet Violence 36 .321 5,17 .063
4 Nefret Hate 22 .196 3,82 .051
5 Kontrol Control 26 .232 5,08 .040
6 Stres Stress 19 .169 4,00 .036
7 Saldirganlik Aggresion 16 .143 4,37 .033
8 Adalet Justice 14 .125 5,50 .023
9 Kriz Crisis 12 .107 5,17 .021

10 Çığlık Scream 13 .116 5,85 .020
11 Pişmanlık Regret 11 .098 5,18 .019
12 Cehalet Ignorance 14 .125 6,43 .019

In the second case, we verified whether the spontaneous formation of as-
sociations really reflects the importance of the stated connotations. In this case, 
the respondents had to rank the connotations listed by them according to the im-
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portance they considered from the most important ones – first, to the least con-
cise ones). We calculated the CSI (Table 2) as in the previous task modification.

Table 2. Cognitive salience index for the most frequent connotations according 
to their importance

Rank Connotation Translation f rel f 
(f/n) MLP CSI

1 Sinir Nerve 48 .428 3,52 .122
2 Kavga Fight 49 .437 4,94 .089
3 şiddet Violence 36 .321 5,69 .056
4 Nefret Hate 22 .196 3,68 .053
5 Kontrol Control 26 .232 4,54 .051
6 Stres Stress 19 .169 4,84 .035
7 Saldirganlik Aggresion 16 .143 4,38 .033
8 Pişmanlık Regret 10 .098 3,80 .025
9 Cehalet Ignorance 14 .125 5,14 .024

10 Adalet Justice 14 .125 4,92 .023
11 Çığlık Scream 13 .116 5,77 .020
12 Kriz Crisis 12 .107 5,69 .019

The opposite of the concept of anger

The most frequently used opposites included such concepts as calm (40), 
love (21), peace (9) tranquillity (6), respect (5), tolerance (5), patience (3), happi-
ness (3) joy, bland, understanding, control (2), pleasure, acceptance, kindliness, 
common sense, wisdom, comfort, satisfaction decency, serenity, humility, broth-
erhood, art (1).

Task 2 – Semantic Differential

The semantic differential of the concept of anger (Table 3) showed that 
the participants viewed the absence of beauty (scored six on a seven-point scale), 
dirtiness (5.61), evil (5.94), passion (2.62), animality (5.54) and speed (2.52) to be 
its most characteristic features. On the other hand, adjectives such as just, social, 
motivational or avoidant were shown to be the least typical. The most character-
istic adjectives also showed the highest degree of congruence between the partici-
pants, this was manifested in the low dispersion of values (passionate -1.44; ugly 
-1.55; evil -1.65; unpleasant -1.75; animal -1.86; irrational -2.10; fast -2.19 and male 
-2.28), while attributes such as motivational -4.79; strong -4.41 and visible -4.16 
showed the lowest degree of inner congruence between the participants.

The bivariate (correlation) statistical analysis showed the existence of a 
medium strength link between the adjectives beautiful and pure (.636), pure and 
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rational (.616) and pure and moral (0.602), and a low strength link between the 
adjectives just and good (.595), moral and just (.566), beautiful and rational (.549), 
good and rational (.532), pure and just (.521) and beautiful and good (0.501). The 
lowest negative correlation was detected between the adjectives motivational and 
avoidant (-305) and pleasant and male (-305).

Table 3. The concept of anger semantic differential scale.

1 2 3 4 5 6 7 VarP

Pleasant 5.72 Unpleasant 1.75

Just 4.99 Unjust 2.47

Beautiful 6 Ugly 1.55

Eternal 5.51 Volatile 3.38

Active 3.04 Passive 2.99

Pure 5.61 Dirty 2.38

Good 5.93 Evil 1.65

Moral 5.06 Immoral 2.42

Rational 5.26 Irrational 2.10

Simple 5.21 Complex 2.85

Social 4.85 Asocial 2.79

Passio-
nate

2.62 Peaceful 1.44

Divine 5.54 Animal 1.86

Physical 5.31 Spiritual 2.54

Deep 3.75 Shallow 3.73

Strong 3.53 Weak 4.41

Motiva-
tional

4.67 Demotiva-
tional

4.79

Avoidant 4.40 Seeking 3.45

Fast 2.52 Slow 2.19

Visible 3.30 Hidden 4.16

Male 3.05 Female 2.28

2.72285714285714

The semantic differential of the concept of love (Table 4), which was the 
second most frequently used opposite to the concept of anger, highlights the dis-
tinctive character of the attributes: beautiful (1.56), pleasant (1.71), good (1.78), 
just (1.95), pure (1.95) and strong (1.98). These concepts plus the adjectives: social, 
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divine, deep and motivational also showed the highest degree of congruence in 
the use of these adjectives in connection with the concept of love. On the other 
hand, the lowest degree of congruence was reported for the adjectives: simple 
(4.9) and passionate (5.04).

Table 4. The concept of love semantic differential scale.

1 2 3 4 5 6 7 VarP

Pleasant 1.71 Unpleasant 1.77

Just 1.95 Unjust 1.43

Beautiful 1.56 Ugly 1.14

Eternal 2.54 Volatile 2.93

Active 2.19 Passive 2.07

Pure 1.95 Dirty 1.69

Good 1.78 Evil 1.35

Moral 2.11 Immoral 1.69

Rational 2.65 Irrational 2.62

Simple 3.82 Complex 4.90

Social 2.14 Asocial 1.68

Passio-
nate

4.11 Peaceful 5.04

Divine 2.27 Animal 1.86

Physical 4.95 Spiritual 3.83

Deep 2.05 Shallow 1.67

Strong 1.98 Weak 1.53

Motiva-
tional

2.03 Demotiva-
tional

1.80

Avoidant 4.92 Seeking 3.01

Fast 3.92 Slow 3.23

Visible 3.23 Hidden 3.28

Male 4.99 Female 2.24

2.41714285714286
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Discussion and limits of research

According to the Turkish National Corpus (a total of 49,664,176 words, 
TUD 2022) the most frequently used connotations of “anger” are: uncontrolled 
(9,467), pain (7,386), justice (4,484), fear (3,609), hate (2,843), male (2,618), rage 
(1,644), grudge (819), wrath (357) and violence (355). Although our empirical study 
provided us with similar connotations (violence, hate, justice, control), it also pro-
vided different ones: nerve (n=48 – used by 53.76% participants), fight (49-times 
by 46=51,52% participants), stress (19=21.28%), aggressive (16=17.92%), crisis 
(12=13.44%), scream (13=14.56%), ignorance (14=15.68%) and regret (11=12.32%). 
Differences between the relative representation of words in the corpus and in the 
study are due to the corpus listing the most numerous connotations of a word, 
which can be found in books, newspapers and other types of articles from various 
contexts. The participants of our study merely focused on the concept of anger 
and its most substantial characteristics. Thus they did not concentrate on the 
context in which “anger” is most frequently found (for instance, the most fre-
quently found collocation of “cancer” might be “fight against cancer” or “over-
coming”), they rather focused on the meaning of the word. This approach enables 
a deeper and more precise insight into the semantic space of the given concept for 
a given participant.

An analysis of the semantic domains showed that the crucial aspects are 
the sources of anger, the expressions of anger (inward and outward) and the con-
sequences of anger. While the most frequently used collocation of “anger” in the 
corpus was the association with “control” – “uncontrolled” (9,467), which was 
mentioned by as many as 30.24% of the participants in our empirical study (con-
trol (n=26)), the most frequently used collocation of “anger” in our study was 
“nerve” (n=48 – used by 53.76% participants), which refers to uncontrolled anger. 
Control is, indeed, an important semantic level of our perception of and reflec-
tions related to anger. In our context, it means that anger is a state where we lose 
control of ourselves, our level of control is low. However, loss of control not only 
implies that we are overtaken and controlled by anger, it also means that anger is 
visible and manifested, that it can be perceived by an individual (who knows that 
they are angry and they are often angry that they are angry) and by those around 
them, we know that a person is angry, anger cannot be hidden. At the same time, 
the manifestation of anger is an important tool in communication – it signals 
something important even when we are trying to hide or suppress our anger, or 
control it, for tactical or cultural reasons.

Another level we detected in the study was indignation. What makes us 
angry is something that we reject and do not want. It is often accompanied by fear, 
resistance and avoidance. What makes us angry is something that is in conflict 
with our will. It is something that we do not want and reject. This is related to 
such concepts as violence (the advancement of something that contradicts one’s 
will – it can be the cause of anger as well as its consequence), but also hatred (dis-
taste for the existence of an action, phenomenon or an object itself) and grudges 
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which document our indignation and lack of readiness to accept the source of our 
anger. Anger embodies our refusal of things we do not want and shows others our 
degree of non-acceptance. In this sense, anger is an indication of our disapproval 
and rejection.

The third major level of anger is activity. Anger not only shows our rejec-
tion of some phenomenon (the source of our anger), but concepts such as rage, 
grudge, wrath, fight, scream and aggression refer to an activity that is connected 
with the effort to remove the source of anger or divert its effect. Our resistance, 
escalating into anger, clearly demonstrates our willingness to invest energy into 
the removal of the source of anger, even to go as far as to fight, to attack, to vio-
late and scream etc. In this sense, activity seems to be the most important sign 
of anger. the fight was the most widely used connotation 49x) the second most 
numerous group of participants 46), which refers to a high degree of activity. 
The importance of this semantic dimension was also confirmed by both Cogni-
tive Salience Indexes, which drew attention to the importance of loss of control 
and activity experienced against the target, both in spontaneous associations 
and in a fully reflected order of importance.Anger does not merely signal that 
we reject something, but also that it is so unacceptable that we will not hesitate 
to expend energy and make an effort to remove the source of our anger. 

According to Plutchik’s theory (the wheel of emotions – Plutchik 1980)), 
fear is the opposite of anger. What they have in common is the rejection of the 
source of anger or fear and the investment of effort to remove it. However, while 
fear makes us focus our energy inwards and escape, in the case of anger, it is espe-
cially focused outwards, to a fight. Therefore, several philosophers view anger as a 
position whose main characteristic is to contradict (to attack, fight and to remove 
a source by force), or, on the contrary, to make efforts to completely avoid (hatred, 
absence of eye contact or communication) – alleviate the effects of a source of 
anger. 

However, our study showed that “peace” was the opposite of “anger”, not 
“fear”. It seems that the perception of resistance and an activity aimed at the re-
moval of a source of anger is often considered to be the main characteristic of 
being angry.

The structure of the dimensions of anger and love, as the second most 
frequently used opposite, were tested through a semantic differential. This 
showed that while anger is mainly characterised by negative adjectives (un-
pleasantness, ugliness, dirtiness, evil, but also passion, animality etc.), the fol-
lowing adjectives were typical of love: pleasantness, beauty, purity, the good...  
Both of these concepts also showed strong correlations between the adjectives 
beautiful and pure (.636), pure and rational (.616) and pure and moral (0.602), 
and a weak correlation between the adjectives just and good (.595), moral and 
just (.566), beautiful and rational (.549), good and rational (.532), pure and just 
(.521) and beautiful and good (0.501). Despite this, we cannot state that love is 
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the exact opposite of anger. The curves of the semantic differential of both of 
these concepts are not a mirror image and they, for example, differ in the dimen-
sion of activity, passion and justice. When compared to anger, love scored much 
higher in items such as: strength, depth, justice and sociability. 

A special aspect of anger is sociability and morality. While the level of 
congruence found in the users of the natural language in connection with the 
correlation of love and morality and sociability was very high, anger did not 
score so high. At the same time, it is not so strictly viewed as immoral or anti-
social. This results from the fact that although the epistemic function of anger 
is to signal resistance to certain phenomena or behaviour, on the other hand, by 
sending signals to the recipient, an angry individual tries to prevent or change 
their behaviour and prevent or terminate the negative anti-social and immoral 
phenomena (Démuth 2021). This is where the mistake lies in the concepts of 
Seneca, Flanagan or Nussbaum, which assume that it is necessary to eliminate 
anger in society. Our study highlights the ambivalence of this concept in a mor-
al and social context. This rather corresponds with the ideas of Agnes Callard.

However, anger is, without a doubt, connected with justice or injustice as 
a source that invokes anger as well as with the desired consequence of our anger. 
Fight, scream, hatred – these forms of behaviour bring about apparent justice 
(punishment) and lead to the advancement of one’s own version of justice and 
thus to the seizure of power. 

Another interesting fact is that we only found a slight difference between 
the correlation of masculinity and anger and the correlation of masculinity and 
beauty in the Turkish subjects. Cultural patterns had encouraged us to assume 
that anger and its expressions would be more frequently connected to men than 
women, or in other words, anger would more often be expected and tolerated in 
men (which was only partially confirmed), and love would more often be con-
nected with women (the goddess of love...), however, these assumptions were not 
confirmed.  

The limits of the study not only include the size and structure of the sam-
ple, but also the on-line collection of data, which makes it impossible to assess 
the degree of spontaneity of the replies to individual questions. A future study 
might focus on a more subtle differentiation of anger from its individual forms 
(rage, amok, hatred, fury etc.), or on a semantic comparison with other emotions 
and feelings which represent opposites from other semantic domains (fear, peace, 
humbleness, joy...), and especially on a more detailed comparison of gender dif-
ferences. 

Conclusion

Our semantic analysis of the concept of anger and its connotations 
proved that anger represents one of the basic concepts of emotionality. It is an 
umbrella term that includes a whole range of emotions and states and is satu-
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rated by various semantic domains. The concepts that denote the sources, the 
important aspects of emotions, its outward signs and the consequences of the 
manifestation of the individual forms of anger are key concepts from the point 
of view of content. From a semantic perspective, it is clear that the concept of 
anger is reflected in: a) a certain degree of loss of control over a situation and the 
loss of control that arises from it; b) the perception of the negative opinion of an 
individual on a phenomenon, action or fact; c) the rejection of this phenomenon 
and a readiness to expend energy to remove the undesired phenomenon, state 
or fact. It also showed that anger is very often, even essentially, linked with: 
d) an experience of an apparent injustice and e) the effort to reject or change
it by expending energy. It is this belief in the meaningfulness of taking action
against the source of anger that differentiates it, in particular, from other states
and emotions such as: humbleness (the acceptance of the fact that I am not the
criterion of justice) and fear (the absence of the belief that I can achieve justice,
or the prioritisation of my protection over possible self-harm). Anger itself is fre-
quently viewed, with a relatively high degree of intersubjective approval, as un-
pleasant, ugly, evil, passionate, animal and fast. The correlation between anger
and men is culturally apparent, but not substantially significant. On the other
hand, the evaluation of anger as immoral, unsocial, unjust or avoidant is very
ambivalent in Turkish. The manifestation of anger can be viewed as a significant
signal to prevent possible negative and undesirable situations, or, at the same
time, as the cause or source of these situations. For this reason, more detailed
research into the perception of the individual aspects and levels in the assess-
ment of anger by an individual and across various cultures is highly desirable.4
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ОБРАЗЕН АСПЕКТ НА КОНЦЕПТА РАДОСТ В РЕЧНИКОВИЯ 
ФОНД НА НЕМСКИЯ И БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

Христина Вихрогонова

FIGURATIVE ASPECT OF THE CONCEPT OF JOY IN THE 
VOCABULARY OF GERMAN AND BULGARIAN

Hristina Vihrogonova1, Agricultural University, Bulgaria
https://doi.org/10.46687/STVO6252

Abstract: The article studies the emotional concept of JOY presented as part of human 
mental activity.The concept of JOY is analysed in both languages mainly through its 
figurative aspect but also by studying its conceptual and axiological aspect. JOY is a basic, 
positive human emotion, which makes it possible and easy to express it by using common 
metaphorical models. They make it possible to reveal similarities while perceiving universal 
emotions by using common metaphorical images in both languages. We focus on lexemes 
and lexico-semantical groups, phraseologisms, as well as metaphorical and metonimical 
phrases, which reveal the content of the concept JOY in German and Bulgarian. Cognitive  
Linguistics offers many cognitive structures in different languages. They all may serve as a 
mutual base of comparison.
Key words: emotion, emotional concept, conceptual metaphor 

Емоциите са обект на изследване главно в психологията, но с 
разглеждането на езика не като затворена система, а в неговата зависимост 
от субекта и заобикалящия го свят, те все повече се превръщат в обект на 
изследване от езикознанието. 

Предмет на настоящото изследване е емоционалният концепт 
Радост, който е част от умствената дейност на човека. Обект на изследването 
са лексеми, лексико-семантични групи и фразеологизми, които разкриват 
съдържанието на изследвания концепт. В рамките на когнитивната 
лингвистика се предлагат множество когнитивни структури в езика, които 
биха могли да служат като обща база за сравнение между два езика. В 
настоящата статия като обща база за сравнение между немския и българския 
език се използва когнитивната структура на концептуалната метафора.

Основната цел на научната разработка е да се направи контрастивно 
лингвокултурологично изследване на емоционалния концепт Радост в 
немския и българския език, да се открият общите когнитивни модели, 
чрез които е представен разглежданият концепт. Основни методи, които 
са използвани в работата, са: сравнителен анализ, когнитивен анализ, 
лексикографска ексцерпция и лингвокултурологичен анализ.

1  Dr. Hristina Vihrogonova is a lecturer at the Agricultural University in Plovdiv, Department of 
Foreign Languages. Her scientific interests are in the field of Cognitive Linguistics, Comparative 
linguistic and Cultural studies. Email: hristinavihrogonova@gmail.com 
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Според лингвистичния подход към изучаването на емоциите 
„светът представлява обект, а човекът – субект, който отразява 
света „избирателно”, „пристрастно” (Shahovski, 2008, p. 6). Емоциите 
изпълняват роля на посредници между света и неговото отражение в езика 
на човека и като „психично явление отразяват (т.е. възпроизвеждат) 
в съзнанието на човека неговото емоционално отношение спрямо 
света” (пак там).

При различните емоции степента на чувството и на интелектуалната 
оценка е различно. В зависимост от това емоциите се разделят на първични, 
базови и вторични, култивирани.

Радостта се отнася към кратковременните психични състояния, 
каквито са огорчението, гневът, страхът, удивлението. Във всяка 
емоционална проява има и рационален момент, който се изразява в 
осъзнаването на емоцията като такава. За да бъде проявена определена 
емоция, е нужно да съществува събитие, което да я провокира. Субектът 
преработва това събитие и реагира по определен начин.  Затова емоциите 
могат да се определят като част от умствената дейност на човека.  
Емоционалните концепти се изследват от когнитивната лингвистика. 
Виктор Шаховски определя емотивността като „иманентно свойство на 
езика да изразява психологични състояние и преживявания на човека 
чрез особени единици на езика и речта, наречени емотиви“ (Shahovski, 
2008 p. 5). Той отбелязва, че емотивността носи когнитивен характер и 
че според най-новите лингвокогнитвни изследвания всички мислителни 
процеси са съпроводени с емоции. В изследването се застъпва тезата, 
че емоционалната и когнитивната сфера са в тясна връзка и взаимно се 
обуславят. Тъй като емоционалните състояния са трудно описуеми от 
субектите, които ги преживяват, те често се сравняват с физически явления 
от заобикалящия ги свят. 

Определяйки  лексемата ‘радост` за инвариант, като нейни варианти 
ще се откроят лексемите веселие, възторг, въодушевление, екстаз, 
радост, щастие, екзалтация, екстаз, еуфория, ликуване, както 
посочва Анастасия Петрова в своето обширно изследване върху концепта 
Радост в езиците от балканския лингвокултурен  ареал. Инвариантът 
съдържа диференциалните признаци на своите варианти (Petrova, 2006, p. 
45). Като инвариантно семантично ядро, характерно за всеки компонент 
на семантичното поле, би могла да се определи семата `положително 
състояние`.

Концептът Радост ще бъде разгледан главно от гледна точка на 
неговия семантичен и образен аспект. Семантичният аспект представлява 
основното речниково значение на лексемата, която го назовава, а образният 
аспект включва   фразеологизмите, които го описват. В представящите го 
речникови единици ще бъде потърсена образността и свързаната с нея 
експресивна и конотативна окраска. Въпреки че в двата езика образността 
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може да се различава, могат да се открият  метафорични когнитивни модели, 
които представят разглеждания концепт по сходен начин.

В речника на Langenscheidt  (Langensheidt, 1993, p. 803) радостта е 
описана като чувство на щастие или доволство, което е свързано с човек 
или предмет. Например: eine große, tiefe, wahre, echte Freude – голяма, 
душевна, истинска радост; j-m die Freude nehmen, verderben – отнемам, 
развалям нечия радост. 

В синонимния речник на Гьорнер и Кемпке се срещат две синонимни 
групи (Görner, Kempcke, 1989, p. 95).

Първата обединява лексемите, свързани с усещането за радост и добро 
настроение. Като непълен синоним е отбелязана лексемата Freudentaumel 
– възторг, а като близки по значение, но с по-голяма интензивност на 
радостното чувство, са посочени лексемите от  синонимния ред Glück 
– щастие, Jubel – ликуване.  Към второто значение `нещо, което поражда 
радост у някого‘ са посочени синонимите: Spaß – удоволствие, забавление, и 
частичният синоним Genuß – наслада. 

Радостта в Български етимологичен речник, том VI (http://ibl.bas.
bg/rbe) се описва като `душевно вълнение от нещо хубаво, драго, желано`. 
Лексемата радост има следните значения: 

1. Чувство на вътрешно душевно доволство, породено от нещо 
хубаво, приятно, желано, което се изразява във весело настроение, 
възбуда и положителни емоции; веселиe.

2. Нещо (събитие, случка, подарък и др.), което предизвиква това 
чувство на удоволствие, веселие, удовлетворение. 

3. Само мн. Удоволствия, приятни преживявания. 
4. Само мн. В съчет. със съюз и и същ. грижи, скърби, тъги, мъка.

Значението `наслада` се свързва с употребата на лексемата Freuden/ 
радости в множествено число и в двата езика, примери:

Лексемата Freude се среща в устойчиви субстантивни словосъчетания 
с различни значения, често липсващи в българския език, например (Duden, 
2008, p. 300):     

Friede, Freude, Eierkuchen – моментно примирие; 

Schadenfreude ist die reinste Freude – ‘злорадството е най-чистата радост`; aus Spaß 
an der Freude (шег.) –  ‘правя нещо за удоволствие‘; 

Wiedersehen macht Freude (разг.) – добре е да се видим отново (когато даваме 
назаем нещо); mit Freuden – с удоволствие.

Ще групираме емоциите в полето на радостта по семантичен признак 
`интензивност на чувството`като използваме класификацията на Петрова 
за семантичното съдържание на концепта радост (Petrova, 2006, p. 48). 
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I. Първата група включва лексеми и изрази с най-слаба проява на
интензивност на разглежданата емоция, чрез които се изразява доброто 
настроение и веселостта. Примери: 

В немски: В български:
lustig, fröhlich, heiter весел, радостен, развеселен;

Lustigkeit, Fröhlichkeit, Vergnügen веселие; веселост, удоволствие;
Lustbarkeit, Belustigung, Fest веселба, забавление, празник;

Frohsinn, Heiterkeit веселост, оживеност, смях;
erheitern, belustigen веселя;

sich vergnügen веселя се;
auf die Pauke hauen (umg.) празнувам
lustiger Bursche, Spaßvogel веселяк;

gern, mit Vergnügen с удоволствие;
Lebensfreude жизнерадост;
lebensfreudig жизнерадостен;

Stimmung  f, Laune f, bei guter Laune sein настроение;
bei guter Laune sein;

(lustig und) guter Dinge/ Laune sein –
в добро настроение съм;

весел и в добро настроение съм

Към тази група ще отнесем радостта от срещата с някого, например: Es 
freut mich Sie zu sehen – драго ми е да Ви видя, както и радостта като възхищение: 
упоителен, възхитителен, очарователен, чаровен, пленителен, обаятелен; 
предизвиква възхищение у някого, изпадам във възхищение, във възторг 
съм, пленявам някого с нещо; любувам се на природата, намирам се под 
обаянието на нкг. Радостта може да бъде и тържествуване, тържество, 
предизвиквам възторг, изразявам възторг.

II. Като втора степен на интензивност на чувството ще включим
лексемите, обозначаващи по-силна степен на радостта, която се  проявява 
по конкретен повод.  Освен чувствен момент, в радостта присъства и 
интелектуален момент, свързан с нашата осъзната преценка за някакъв 
факт от действителността. Онова, което отличава радостта от веселостта, е 
именно фактът, че радостта винаги има следствие. 

След положителната оценка на случилото се радостният човек е склонен към 
определени реакции – смее се, готов е да скача, пляска с ръце, загубва контрол 
над разума и поведението си, бурно изразява чувствата си, които са с висока 
степен на интензивност (Petrova, 2006, p. 55).

В българския език радостта може да бъде синоним на дете, например: 
Как сте? – Как ще сме? Имаме си радост? Бистра си има момченце! 
(http://ibl.bas.bg/rbe).
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Ще посочим лексеми, свързани с радостта и нейните деривати, в 
немския и в българския език:

В немски: В български:
freudig радостен;
freudig, bereitwillig, gern радушен, радушно;
Freudigkeit, Bereitwiligkeit радушие, радушност;
jmdn. freuen, erfreuen радвам някого;
sich freuen an D, über Akk радвам се на;
sich freuen auf Akk. `очаквам с радост нещо, което предстои` 

Очакването е част от семантиката на 
глагола радвам се в немския език, а в 
български очакването обикновено се 
свързва с радостно събитие.

В следващата таблица ще представим устойчиви словосъчетания с 
разглежданата лексема.

В немски: В български:
ihm eine Freude bereiten, 
machen, Freude spenden

създавам, доставям  му радост; 
зарадвам го с нещо;

ich gebe mich ganz der 
Freude hin

отдавам се изцяло на радостта си;

ich trübe ihm die Freude помрачавам радостта му
ich versalze ihm die Freude `посолявам му радостта` 

(няма точен еквивалент на български)
ich verderbe ihm die Freude развалям радостта му;
ich vergälle ihm die Freude вгорчавам радостта му;

Синоними на лексемата радост са удоволствие, сладост, драгост 
(ост., поет.).

Радостта може да бъде може да бъде проявена и като `задоволство, 
радост при чуждо нещастие или неуспех’. В това значение откриваме 
примери и в двата езика, като фразеологизмите в немския език са повече.

В немски: В български:
voll Schadenfreude sein изпълнен съм със злорадство;
schadenfroh sein, Schadenfreude 
zeigen

изпитвам злорадство

Ich lache mir ins Fäustchen злорадствам тайно
Ich lache mir die Hucke voll 
Schadenfreude

злорадствам тайно

schadenfrohes Lächeln, hämisches 
Lächeln

злорада усмивка
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И в двата езика откриваме устойчиви сравнения и фразеологизми, 
съдържащи лексемата радост, като в немския те са повече: sich freuen wie ein 
Stint; sich freuen wie ein Schneekönig; sich freuen wie ein Schneesieber.

Лексемата  „Stint” в Северна Германия се използва за млад човек, като 
с това се има предвид непринуденият и весел начин, по който могат да се 
веселят младите хора. В глаголното устойчиво словосъчетание sich freuen wie 
ein Schneekönig (пърхам от радост) образността се постига чрез лексемата 
Schneekönig (орнт. орехче), която означава вид малка пойна птичка, която 
пее и зимно време. Образността се постига чрез представата за песента на 
птиците като израз на радост. Други показателни примери са:

Ich freue mich wie ein Kind – радвам се като дете. 
III. Следващата семантична група, в която ще обединим лексемите 

за радост, се характеризира с по-високо ниво на интензивност на 
радостта, обединена под името `чувство на силно вътрешно доволство от 
осъществяването на нещо силно желано, от голям успех или от обща сполука 
в живота` (Petrova, 2006, p. 57).

В тази семантична група ще откроим отсенките в значението между 
непълните синоними радост и щастие. В немския език лексемата Glück 
може да означава щастие или късмет. В българския език има две отделни 
лексеми за означаване на тези две абстрактни съществителни имена. 

Умиротворението е тихо блаженство и удовлетворение от живота, 
което може да бъде осъзнато само с помощта на разума. То се изразява в 
хармонията между душевните търсения и осъзнаването за тяхното постигане. 

Втората група лексеми, свързани с осъзнатото щастие, са лексемите, 
които са синоними на блаженство. В немския това са: Seligkeit, 
Glückseligkeit, Wonne, а като близък частичен синоним е и лексемата Freude  
(Görner, Kempcke, 1989, p. 106). Български съответствия са върховно щастие, 
блаженство.

Лексемата Glück/ щастие има  няколко значения, описани в речника 
на Langenscheidt: 1. късмет; 2. персонификацията на късмета в лицето на 
съдбата (фортуна) 3. чувството на силна радост (Langenscheidt, 1993, p. 900).

В електронния речник на Института за български език (http://ibl.bas.
bg/rbe), намираме следните две за лексемата щастие:

ЩА̀СТИЕ ср. 1. Пълно задоволство, удовлетвореност от голям успех, 
сполука в живота. Страна любима, идат дни на радост, / на мирен труд и 
щастие в труда. Вес. Георгиев. Той се просълзи от щастие.

2. Сполука, успех. Щастието му проработи. Елин Пелин. Бащината 
рибарска лодка не можеше да изхрани двама рибари и синът трябваше да 
дири щастието си другаде. 

И в двата езика щастието се описва като силна радост или 
удовлетвореност от голям успех, а също и като късмет, сполука. Това сочат и 
примерите в двата езика. Първо ще представим синонимите на лексемата. В 
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българския съдбата рядко се персонифицира чрез името Фортуна, както е в 
немския.

В немски: В български:
Glück, Seligkeit, Glückseligkeit (щастие, блаженство),
glücklich, glückselig (щастлив, блажен),
selig, glückstrahlend (сияещ от щастие),
Überglücklich преливащ от щастие
Beseligt (блажен),
Beschwingt (въодушевен);
Wonne блаженство);
jmdn. Beglücken ощастливявам някого.

В следващата таблица ще представим устойчиви фразеологизми, 
свързани с щастието.

В немски: В български:

Glück haben, Schwein haben имам късмет

Glückszufall щастлива случайност); 

Glücksstern (щастлива звезда);

Fortuna lächelt jmdm. съдбата му се усмихва, има 
късмет.

IV. Четвъртата степен на интензивност на чувството радост е силната
душевна възбуда, свързана с изживяване на висше удоволствие от 
нещо. Тя включва лексемите възторг, въодушевление, опиянение и ликуване.

Докато при радостта съществува осъзнато желание тя да бъде споделена с 
останалите (алтруистична природа), то възторгът, опиянението, особено 
еуфорията, екзалтацията са лишени от алтруизъм. Те са обърнати навътре към 
самия преживяващ емоцията и ако имат външна проява, то е, защото отсъства 
какъвто и да е контрол над емоцията (Petrova, 2006, p. 61). 

Примери в немски: Примери в български:

Begeisterung Beseeltheit въодушевление, възторг
begeistert, entzückt sein hingerissen, във възторг съм
jmdn./ sich beseelen, begeistern въодушевявям (се)
mit Begeisterung erfüllen изпълвам с въодушевление
Jubel, Trubel, Heiterkeit `шумна веселба, голямо ликуване`
Jubeln Ликуване

frohlocken,  jauchzen (vor Freude) хълцам (от радост)
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V. Петата група на интензивност обхваща названията, които
назовават радостта с особена интензивност като щастието и възторга, но 
„отличаващото е, че емоцията тук не просто има голяма сила, дълбочина и 
външно проявление, нещо повече – под нейния напор човекът е подтикнат 
към енергични действия, свързани със сериозна промяна в живота му” 
(Petrova, 2006, p. 68).

Примери в двата езика:

В немски: В български:

Entzückиng, Extase, Verzückung, Екстаз
Euphorie Еуфория
Exaltation, Überspanntheit Екзалтация
еxaltiert, überspannt екзалтиран, превъзбуден
Enthusiasmus, Begeisterung Ентусиазъм
Enthusiast Ентусиаст
enthusiastisch Ентусиазиран
(sich) enthusiasieren, sich begeistern von ентусиазирам (се)

Представените лексеми, устойчиви сравнения и фразеологизми 
съдържат ярко изразена образност. Описвайки семантичното ядро на 
разглеждания концепт, ние бихме могли да го представим и от гледна 
точка на теорията за концептуалната метафора. В този случай бихме 
могли да свържем образността и емоционалността със залегналата в ума на 
езиковите носители метафоричност. В тази връзка ще представим няколко 
метафорични модела, чрез които разглежданата абстрактна същност е 
представена от носителите на двата език. В тази връзка забелязваме, че 
въпреки наситената образност и емоционалност на фразеологизмите, 
които го изграждат, в него се открива и една рационалност от гледна точка 
на сходствата в метафоричните модели на мислене у езиковите носители. 
Както отбелязват Лейкъф и Джонсън, мисленето е метафорично по своята 
същност и ние ще се опитаме да подкрепим това твърдение, като представим 
разглеждания концепт именно чрез общи и за двата езика метафорични 
модели (Lakoff, Jonnson, 1980, p. 80).

В тази връзка трябва да споменем, че Аглика Добрева в своята 
монография разглежда подробно когнитивния аспект на базисни емоции в 
английския и  българския език, в това число и концепта Радост. Описаните 
в нейното изследване метафорични модели и тези, които ние излагаме, 
са много близки. Това сочи, че концептите в различни езици могат да 
бъдат представяни чрез метафорични модели, които показват общото 
и универсалното в човешкото мислене. Тези модели доказват тезата, че 
езиковата репрезентация на абстрактните същности е метафорична по 
своята същност в повечето езици.
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Пространствена метафора – РАДОСТТА Е ГОРЕ
Фразеологизмите, съдържащи лексемата „радост“ често показват 

движение нагоре, подскачане или обладаване от чувство, което 
кара човека да се движи, например: 

В немски: В български
er weiß sich vor Freude nicht zu fassen не знае къде да се дене от радост, не 

може да обуздае радостта си; 
vor Freude ganz aus dem Häuschen sein вън от себе си съм от радост;
vor Freude bis an die Decke springen скачам до тавана от  радост;
jmdm. hüpft das Herz vor Freude подскача ми сърцето от радост.
Freudentänze aufführen/ vollführen/ 
veranstalten

не мога да намеря място от радост.

Ich freue mich wie ein Kind радвам се като дете
Ich freue mich wie ein Schneekönig пърхам от радост, поникнаха 

(порастнаха) ми криле (от радост); 
на крилете на радостта съм; ще ми 
се да полетя от радост 

vor Freude hüpfen подскачам от радост;

С движението и танца, свързани с израз на радост, се свързва  
фразеологизмът Freudentänze aufführen/ vollführen/ veranstalten, който 
съдържа лексемата Tanz (танц) – не мога да намеря място от радост. 

В българските  фразеологизми лексемата крило насочва към лекотата 
на душевното чувство и към метафоричния образ на птицата. „Да лишиш 
някого от нещо, което събужда жизнените му сили, носи му удовлетворение 
и блаженство, е все едно да отрежеш крилете на птицата” (Petrova, 2006, p. 
114). Като доказателство тя привежда пример с българския фразеологизъм 
отрязвам/ подрязвам крилата (някому). 

В немските фразеологизми птицата също присъства в образа на 
орехчето, което представлява вид пойна птичка (Schneekönig) в примера 
Ich freue mich wie ein Schneekönig. Въпреки че образността е различна, 
когнитивният модел е доста сходен или напълно се припокрива и в двата 
езика.

Щастието също може да бъде разгледано в контекста на модела 
РАДОСТТА/ ЩАСТИЕТО Е ГОРЕ. При Петрова щастието е представена в 
метафоричния модел  ЩАСТИЕТО Е БЛИЗО ДО БОГА, а при Добрева той е 
ЩАСТИЕТО Е ГОРЕ/ ЛЕКОТА (Dobreva, 2020, p. 194). Ще посочим примери 
от немския и българския език.

В немски: 
den Himmel offen sehen – много съм щастлив; този израз е цитат от 

Евангелието на Йоан. Лексемата Himmel/ небе се съдържа и в други изрази, 
изразяващи радост и щастие, като: 
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jmdm. den Himmel auf Erden versprechen – обещавам на някого рая;
Израз на облекчение е изразът: dem Himmel sei dank! – слава Богу! 
Израз на щастие е: im siebten Himmel sein / sich fühlen – на седмото 

небе съм/ чувствам се (от щастие).  Този израз също има библейски 
произход, също така и изразът: jmdm. hängt der Himmel voller Geigen, който 
има и картинен облик, в който небето е представено със свирещи на цигулка 
ангели  и означава `някой си представя щастливо бъдещето`. На български 
може да се преведе като `виждам всичко в розово`. 

В български:
На седмото небе съм от щастие; на деветото (седмото, осмото) небе 

съм; чувствам се на деветото (седмото, осмото) небе; безоблачно щастие;
Онтологична метафора СЪСТОЯНИЯТА И ЧУВСТВАТА СА 

ВМЕСТИЛИЩА:
Примери, в които радостта е вместилище, са свързани със състоянията 

на бурна радост и еуфория:

В немски: В български:
in Begeisterung geraten изпадам в радостно въодушевление
mit Begeisterung erfüllen; in 
Begeisterung versetzen

(изпълвам с въодушевление

aus dem Häuschen geraten/ 
sein (vor Freude);

извън себе си съм (от радост);

in Extase, Verzückung geraten изпадам в екстаз
ganz aus dem Häuschen sein, 
außer sich vor Freude sein

 вън от себе си съм от радост, от 
възбуда.

hin sein, ganz weg sein umg. (извън себе си съм);

Обикновено глаголът изпадам се свързва с отрицателни емоции и 
чувства, но се срещат и изключения.

Изразите, базиращи се на идеята за нарушаване на равновесието 
между духа и тялото, са свързани със силна емоция. Фразеологизмът извън 
себе си съм се свързва предимно с чувство на радост, докато изразът излизам 
извън кожата си се свързва с изблик на гняв.

Добрева също посочва, че самото състояние на радост се 
концептуализира като вместилище (Dobreva, 2020, p. 196).

Не само чувствата, но и самите части на тялото, са вместилища. В тази 
връзка ще откроим метафората ТЯЛОТО Е ВМЕСТИЛИЩЕ. Тази метафора 
е част от онтологичната метафора  за контейнера (See Lakoff, Johnson, 1980, 
p. 120). При Добрева тази метафора е озаглавена ТЯЛОТО/ ЧАСТИ ОТ 
ТЯЛОТО СА ВМЕСТИЛИЩЕ ЗА РАДОСТТА. Тя посочва, че очите са важни 
като вместилище на емоциите, тъй като „голяма част от опита ни се изгражда 
на базата на това, което виждаме“ (Dobreva, 2020, p. 195). Като център на 
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емоциите в човешкото тяло по традиция се сочи сърцето. Добрева посочва, 
че „сърцата ни могат да бъдат изпълнени с гняв, горчивина, гордост, щастие, 
мъка, да не са изпълнени с емоции или да бликат от емоции“ (пак там). Ние 
също можем да посочим примери от езика, в които е видно, че човешкото 
тяло помещава не само радостта, но и останалите човешки емоции.

В немски В български
von Freude erfüllt sein напълни ми се сърцето /душата; с пълно 

сърце; изпълнен с радост, възторг, 
щастие, злорадство, блаженство, гняв; 

Онтологична метафора РАДОСТТА Е СВЕТЛИНА И ТОПЛИНА
Примерите за тази концептуална метафора съдържат лексемата hell 

(светъл), която може да смислово да се свърже с веселост, добро настроение, 
топлина, например:  seine helle Freude haben an etw. – истински се радвам на 
нещо. 

Освен това, съществува причинно-следствена връзка между 
светлината и топлината, която може да се обясни с физиологичните 
промени, които настъпват в тялото при усещането на радостта. Тези 
примери, и в двата езика, се отнасят най-вече към силната радост и 
въодушевлението.

В български: В немски:
Freudenblitz проблясък на радост;  
freudehell,freudeglänzend/ 
freudestrahlend

сияещ от радост;

über beide vier Backen strahlen/  лицето ми сияе от радост; усмихвам 
се блажено;

vor Freude erröten почервенявам от радост
топя се от радост; разтапям се от 
радост;

Feuer fangen; sich erwärmen für; запали се, гори от ентусиазъм, от
въодушевление;

Feuer und Flamme sein; горя от страст, възторг по нещо
sich an etw. entflammen въодушевявявам се, разпалвам се то 

нещо;

В български ще цитирамe и някои примери от литературата (виж 
http://ibl.bas.bg/rbe):

Въздъхна облекчено и тази въздишка отвя всички скрупули, всичко минало, 
остави само оная слънчева, шеметна радост, която единствено любовта е 
способна да влее в сърцето на човека. Л. Дилов.
Детското ѝ [на Иглика] лице, свежо и невинно, сияеше също като тоя пролетен 
ден и в нейните дълбоки, сини очи, .., блестеше росата на безгрижие и радост. 
Елин Пелин.

http://ibl.bas.bg/rbe
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Връзката между светлината и радостта се посочва и от Добрева чрез 
концептуалната метафора РАДОСТТА Е СВЕТЛИНА (Dobreva, 2020, p. 197). 

Метафоричен модел РАДОСТТА Е ТЕЧНОСТ 

Примери в немски език: Примери в български език:
ein Wermutstropfen im Becher 
der Freude sein –

Липсва точно съответствие, букв.
`горчива капка в чашата на радостта съм`; 

von Freude erfüllt sein изпълнен съм с радост, преливам (сърцето 
ми прелива) от радост; радост блика от 
сърцето му; изблик на радост и др.

Образът на течността служи за основа на сравнението и при други 
емоционални концепти. Ние установихме това при разглеждането на 
концепта ГНЯВ. Например: сърцето ми се изпълва с мъка (гняв), (радост); 
сърцето ми прелива от мъка (гняв), (радост); изблик на гняв (радост).

РАДОСТТА Е ЛУДОСТ И ОПИЯНЕНИЕ
Силната радост обикновено се свързва с лексемата лудост, поради 

външното проявление на това чувство. Открива се и връзка между 
радостта и пиянството в редица примери в двата езика. „Силната възбуда, 
предизвикана от върховно доволство, се свързва с поведение, оприличавано 
на пиянство” (Petrova, 2006, p. 136). 

В немски: В български:
närrisch vor Freude sein изглупял, обезумял от радост 

съм; полудявам от радост;
freudetrunken, berauscht von Glück опиянен от радост. щастие
trunken vor Begeisterung sein (опиянен съм от 

въодушевление);
Berauschung, Trunkenheit, Rausch, 
Taumel

Опиянение

berauscht,   freudetrunken, 
wonnetrunken

(опиянен);

trunken machen, berauschen Опиянявам

Представеният метафоричен модел откриваме и при Добрева като 
РАДОСТТА Е ЛУДОСТ (Dobreva, 2020, p. 197).

РАДОСТТА Е ТАНЦ И ОЖИВЛЕНИЕ
В немски: Freudetanz aufführen – подскачам, танцувам от радост; 

не мога да се нарадвам на нещо;
В български:
Пее му сърцето (радост/ щастие); играе му сърцето от (радост/ 

щастие);
РАДОСТТА Е ЖИВО СЪЩЕСТВО

Христина Вихрогонова  Образен аспект на концепта радост...
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При Петрова този модел е наречен РАДОСТТА Е ПРОТИВНИК  
(Petrova, 2006, p. 132). При него чувството завладява или обзема човека, 
подобно на външна сила. Според Петрова, в основата на този метафоричен 
модел е митологичната представа за стихиите, болестите и природните 
феномени като свръхестествени сили. Посоченият метафоричен модел  е 
по-ярко изявен при отрицателните емоции.

При Добрева откриваме концептуалната метафора РАДОСТТА Е 
(ПРИРОДНА) СИЛА (Dobreva, 2020, p. 197). Тази метафора се открива и в 
примери от немския и от българския език:

В немски: В български:
von Freude überwältigt sein завладян съм от радост;
von Freude bewegt, hingerissen 
sein

Обхванат съм от веселие 
(радост, ентусиазъм, възторг);

Das Glück hat ihm den Rücken 
gekehrt

Щастието му обърна гръб, му 
изневери

Eine tolle, wilde, diebische Freude Луда, дива, необуздана радост,

РАДОСТТА Е БОЛЕСТ
Радостта също може да бъде заразяваща, но тя предава само 

положителни емоции. Петрова отбелязва, че радостта може да има 
„надличностна същност – тя може да завладее до краен предел човека, да 
го преизпълни и да прелее в цялата природа, да стане състояние на целия 
окръжаващ свят” (Petrova, 2006, p. 140). 

В немски: В български:
seine Freude ist ansteckend радостта му е заразяваща;
sich von jmds. Freude anstecken 
lassen

заразих се от радостта му; 
заразих се от ентусиазма му

Това означава, че не съществува ясна граница между емоциите и 
менталната дейност на човека. „Тези два аспекта на вътрешния живот на 
човека са обединени, взаимно се допълват и предполагат” (Petrova, 2006, p. 
16). Ние напълно подкрепяме това твърдение, тъй като, за да се почувства 
определена емоция, тя първо трябва да бъде преработена от мозъка и 
осъзната като такава. Всяка емоция се провокира от някакво предшестващо 
събитие и е следствие от него.

Имануел Кант пише, че добродетелта е условие, за да може човек 
да бъде щастлив. Според него „добродетелта и щастието съставляват заедно 
притежанието на най-висшето благо” (Kant, 2018, p. 160). Един човек трябва 
да е добродетелен, за да е достоен да бъде щастлив, защото „щастието 
винаги е нещо, което за този, който го притежава, наистина е приятно, но не 
е само за себе си абсолютно и във всяко отношение добро, а по-скоро винаги 
предпоставя като условие морално съобразно със закона поведение” (ibid.). 
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В заключение можем да направим следните изводи:
•	Абстрактните същности се представят предимно метафорично от 

отделните езикови носители.
•	Наблюдаваме редица сходства в метафоричните модели при 

представяне на различните концепти.
•	Разглежданият от нас концепт може да се определи като 

лингвокултурологичен, което го прави универсален за всички езици. 
Лексемата, която го назовава, представлява базова човешка емоция 
и се съдържа във всички езици. На това се дължи и сходството на 
метафоричните модели в разглежданите от нас езици.

•	Откриваме разлика в образността, която е залегнала в лексемите и 
фразеологизмите, описващи разглеждания от нас концепт в немския 
и в българския език, но въпреки тези разлики, можем да твърдим, 
че метафоричните модели, чрез които описваме концепта Радост, са 
сходни или дори идентични.

•	Ако приемем, че образността е свързана с емоционалността и 
експресивността, която е залегнала в лексемите и  фразеологизмите, 
представящи абстрактните същности, то метафоричните модели 
са по-скоро свързани с обяснението, че човешкото мислене е 
метафорично по своята същност. По този начин можем да твърдим, 
че съществува връзка между емоциите и разума, тъй като за всяка 
една емоция съществува определен стимул и причинно-следствена 
връзка.
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Abstract: The article studies the emotional responses elicited by D. Voynikov’s theatrical 
experiments in Braila. From the specific occasion, the discussion expands to the topic of 
theatre and its place in Bulgarian Revivalist society. Revivalist press became a field for 
dispute, for clarification of moral and educational principles between the participants in the 
discussion of the advantages and disadvantages of theatre. Proponents and detractors of 
the art of theatre alike expounded and defended their positions more with fervour than with 
logical argument. The emotional approach to every novelty in the dynamically changing 
Revivalist society was fully manifested in the subject of theatre as well. Was it time for 
the people of Bulgaria after the second half of the nineteenth century to align themselves 
with European cultural models or was it better, safer, more comfortable to stay within the 
boundaries of traditional culture? Participants in the dispute are D. Voynikov, T. Ikonomov, 
D. Druemev, P. R. Slaveykov, L. Karavelov, etc.
Key words: Bulgarian theater and drama, theatrical discussions, traditional culture vs 
European models

Българското възраждане е сред най-динамичните на промени 
и колоритни като обществени емоции периоди в българската история. 
Около средата на ХIХ век новостите на европейската модерност настъпват 
осезателно в социалното, духовното и политическото пространство на 
българската общност. Емоционалният диапазон, в който се изразява 
срещата с новото, е твърде широк – от ожесточено отрицание и гневно 
недоверие до еуфорично и безкритично следване на чуждите западни 
модели.
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dramaturgy and theatre from the 19 century and the beginning of the 20 century; and theatre 
criticism. She is the author of the book “Dramaturgia na balgarskoto: natsionalnata identichnost 
vav vazrozhdenskata drama” (2012). Email: nikoleta.patova@yahoo.com
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Особено видими в българското общество са промените, които 
настъпват в областта на културата. След средата на ХIХ в. започват 
интензивни промени във взаимоотношенията между структуриращите 
се по нов начин социални групи, в междуличностните взаимоотношения; 
заедно с културата на поведение се променят елементи от бита, от 
интериора и екстериора на българина; настъпват промени в цялостния 
облик на възрожденския човек. Литературата и свързаните с нея области 
на културата също търпят динамично развитие. Променящият се 
социален порядък в обществото върви успоредно с опитите за налагане на 
различен политически ред за българите и включва усилията за църковна 
автономност, за политическа независимост, за духовно и културно 
еманципиране. Тази разнопосочна, но целеустремена воля за промени с 
различна бързина в различните области малко по малко довежда до успех 
поставянето на нови културни, социални и политически модели.

Наблюденията в тази статия са насочени към първите проявления 
на предизвикания от най-ранните театрални прояви сред българите 
критически рефлекс, отразени във възрожденския периодичен печат от 
60-те и 70-те години на ХIХ век. Без значение от жанра на публикацията –
дали става дума за отзив, информация, рецензия или по-обширна статия,
в тях се проявяват силни емоции, оформят се не един и два ожесточени
публични диспута по въпросите на театъра и особено в началото авторите
се оказват на полярно-противоположни позиции. Критическият спор за
българския театър започва с тона на скарване, в което едната страна отрича,
а другата приветства първите опити за театрални представления сред
българите. Споровете около българския театър възникват през средата
на 60-те години и не затихват през следващото десетилетие. Само темата
се измества от емоционалното обсъждане на вредите срещу ползите от
представленията към също емоционалните коментари за качествата на
драмите, които се играят пред българската публика.

По правило новостите се посрещат с емоции. Затова е напълно 
естествено за първите театрални прояви да се говори с повишен 
емоционален градус. Още повече, че в случая с театъра и с критиката за 
театър има съвпадение на две изцяло нови проявления в българския 
публичен живот – едното са новопоявилите се театрални спектакли, а 
другата новост е самата критика. И двете са резултат от усилената динамика 
на прехода от традиционната култура към европейската модерност. 
След средата на ХIХ в. напреженията между новото и традиционното в 
българското културно пространство са повсеместни. Съпротивата срещу 
театъра в консервативното българско общество най-често е „по принцип“. 
Тя е резултат от себеохранителен рефлекс, а не от осмислено естетическо 
несъгласие с новия културен феномен. Тя е проява на първичния човешки 
рефлекс на самозатваряне за идващото отвън; на припознаването му като 
плашещо демонично присъствие, което руши установения ред. Навикът 



145

е равнозначен на удобство, а всяка новост изисква усилия, пренагласа, 
излизане от постигната зона на комфорт. Не-промяната обаче би 
предизвикала друг вид неудобство – от неадекватността спрямо околния 
променящ се свят. В този смисъл театърът би могъл да бъде разглеждан като 
неизбежност за модернизиращото се българско възрожденско общество. 
Въпреки съпротивата срещу него, той много скоро заема мястото си сред 
желаните от българите културни практики. И все пак, гласовете „против“ 
модерните европейски присъствия в родна среда водят до възприемането 
им с по-силно колебание и с по-слаба решимост. Без да се напуска опората 
на традиционната култура, се прави опит за приобщаване към новата. 
Първоначалният резултат е забавено движение напред.

Театърът сред българите се ражда обграден със скептицизъм, 
който сякаш орязва крилете в самия старт на начинанието. Стартът се 
превръща в прохождане и със закъснение набира необходимата инерция, 
за да се установи стабилно практиката на театралния културен модел. 
Защо се получава това забавяне? Разбирането на реакциите против новото 
културно явление и на техния силно емоционален израз в публичното 
обсъждане, чийто обект става театърът, има пряка връзка с интензивността 
на идентичностни промени, които оформят нови модели на личностни и 
обществени взаимоотношения сред българите след средата на ХIХ век.

При налагането на нов тип идентичност или при добавянето към 
традиционната идентичност на нови елементи настъпва ситуация на 
криза. Тя може да бъде преодоляна по-лесно или по-мъчително. Спорът 
за театъра през Българското възраждане е проявление на такъв тип 
идентичностна криза. Промените през този период рефлектират „върху 
мисловните нагласи и поведенческите модели на общността“; „свързани са 
със силни и обикновено поляризирани страсти: на приемане и неприемане, 
на привличане и отблъскване, на възторг и колебание“ (Damyanova, 2008, 
p. 7). Р. Дамянова разглежда емоциите като социален феномен, пораждащ
„сложната емоционална картина на едно историческо време и на една
общност“ (Damyanova, 2008, p. 11).

Тук ще бъдат представени темите, около които се обособява 
спорът за възрожденския театър – от първоначалната тема да бъде ли 
допусната театралната културна новост изобщо до публично присъствие 
във възрожденския културен живот до разискване на тематичния регистър, 
в който да се развива българският драматургичен репертоар. Темата за 
театъра за по-малко от десетилетие се разгръща от обсъждане на морална 
дилема до същински критически дебат върху прохождащата българска 
драматургия. В основата си спорът за театъра означава процес на търсене, 
а не на отхвърляне. В този смисъл той е позитивен. Упоритите публични 
спорове в пресата довеждат до това, да бъде установено мястото на театралната 
игра в българския културен живот, а на драмата – в новосъздаващата се 
жанрова система на българската литература. От културно деструктивен 
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фактор театърът започва да се възприема като основа на желани културни 
трансформации.

Сведенията за първите български театрални представления се 
отнасят за играните през 1856 г. преводни пиеси „Михал Мишкоед“ и 
„Многострадална Геновева“. Всъщност „Михал“2 е побългарена от Сава 
Доброплодни гръцка комедия, която той издава през 1853 г. в Земун, а 
през 1856 г. я поставя в Шумен. В спектакъла играят негови ученици, сред 
които са бъдещите драматурзи Добри Войников и Васил Друмев. Драмата 
„Многострадална Геновева“ за първи път е поставена в Лом от Кръстьо 
Пишурка. Спектакълът се играе през есента на 1856 г., няколко месеца 
след представлението на „Михал“ в Шумен. С представянето на тези две 
пиеси се слага началото на възрожденския театър (Stefanov, 1997, pp. 69-76). 
„Велизарий“ е втората пиеса, поставена в Лом, през същата 1856 година.

Информация за двете ломски представления излиза в „Цариградски 
вестник“ в първите месеци на 1857 г. За „Велизарий“ пише Никола 
Михайловски в своята обемна статия „Размишления“, публикувана в 
няколко поредни броя на вестника от края на месеците януари и началото 
на февруари. Авторът разсъждава за културното развитие на българите и 
споменава с радост, че е научил за представлението на „Велизарий“ в Лом. 
По този повод изказва мнение, че ломското общество „има честолюбие 
и вкус и ревност да подражава на доброто“ (бр. 314 от 2 февруари 1857). 
Също през месец февруари във вестника е публикувана втора дописка, 
съобщаваща за представленията в дунавския град (бр. 317 от 23 февруари 
1857). Тя е подписана погрешно с името „Илия х. Т. х. Цанович“, но 
името в случая не е от значение. Важно е желанието да се отбележи това 
културно събитие, както и положителното отношение към театралната 
инициатива в Лом, с което се информират читателите на „Цариградски 
вестник“. Дописникът съобщава, че изпраща информацията си от Видин, 
че е посетил представлението на „Велизарий“ още през месец октомври, 
че е имал желание да види лично и другия спектакъл, „Многострадална 
Геновева“, за който е чул много похвали от английския подконсул г. Давис, 
но за жалост, представленията в Лом са прекратени и така, дописката се 
появява със забавяне. В нея той приветства подражанието на „просветена 
Европа“, което ломчанлии правят с организирането на двете представления, 
защото те служат за „народно просвещение“ и в Европа чрез тях се развиват 
„человеческите чувства и умове“. Заради скандал, организиран от един от 
влиятелните чорбаджии в града, театралната инициатива в Лом бързо 
затихва. По този повод дописникът възкликва: „Тежко на България, догде 
има тия стари ненавистници на просвещението й!“ (cited in Penev 1964, 
p. 314). В съобщенията, свързани с представленията в Лом, емоциите не
преобладават, но все пак, изпъкват празничният тон при оповестяването
на театралните събития в града и недоволството от прекратяването им.

2  Михал. Комедия на четири действия. Преоготовлена от Сава И. Доброплоднаго. В Земун, 1853.
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Представленията в Шумен и Лом, според Васил Стефанов, са 
изпреварващо явление, а не същинско начало на българския театър. 
Тяхната „преждевременност“ и „еднократност“ сочат, че в средата на 50-те 
години идеята за театър все още не е узряла в българското общество. Краят 
на Кримската война префигурира чуждите присъствия сред българите, така 
че те започват да усещат все по-осезаемо западното влияние в домашна среда 
– активизира се културната дейност, чиито прояви са свързани с градската
култура, откриват се нови училища, развива се читалищна дейност. Резултат
на тези общи процеси, но най-вече на личната активност на С. Доброплодни
и Кр. Пишурка, са театралните прояви в Шумен и Лом. През 1863 г.,
отново по личната инициатива на завърналия се от учение в Цариград
Д. Войников, в Шумен се състои първото публично представление извън
училището. Текстът, по който се играе спектакълът, все още не е пиеса,
но е съчинен от Войников и разговарящите в него българин и гагаузин
завършват спора със словесното надмощие на българина. Дейността на
младия учител предизвиква брожения и напрежения между него и някои
от шуменските първенци и на следващата година той напуска родния си
град и се установява в Браила.

Дописките за ломските спектакли, които са далеч от идеята за 
критическо представяне на първите театрални прояви в града, съдържат 
емоционално-оценъчно послание на представените културни факти. 
Н. Михайловски и неизвестният автор на втората дописка открито 
приветстват театралните инициативи като начало на ново цивилизационно 
присъствие сред българите. Подчертават просветната и поучителна полза 
от представленията, без в съобщенията им да има намек за погрешно 
интерпретиране на културния ефект от театъра, т. е. тяхното отношение 
към театъра е изцяло положително. И двамата автори дават израз на 
своята силна подкрепа за това, театралните представления да бъдат част 
от българските културни практики. А неизвестният дописник не сдържа 
възмущението си от грозната отмъстителност на ломския чорбаджия, 
преустановил със заплахи от турска намеса повторното представяне на 
„Велизарий“ и „Многострадална Геновева“. Реакцията му обаче остава 
единичен глас по този повод.

Същинските дебати за театъра и неговото място сред българите 
и същинският бум на емоциите по театралната тема започват покрай 
първите Войникови представления в Браила. Стимулиращият ефект на 
разнообразния културен живот в румънския град включва и професионални 
театрални изпълнения в специално построена за целта сграда. Тази 
атмосфера става чудесен подтик и основа за развитие на Войников като 
театрал. И в този случай, както десетина години по-рано, решаваща е 
личната инициатива на организатора на театралния спектакъл. Голямата 
разлика е, че през 1866 г. в Браила има достатъчно на брой подготвена 
българска публика, ентусиазирани любители – актьори и разнообразни 
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помощници за подготовката на представлението. А поради липсата на 
подходящи преводни или български пиеси Войников сам започва да пише 
драмите, които да поставя.

На българска територия обаче все още не съществуват условия за 
театрални представления. Преместването на Д. Войников две години по-
рано от Шумен в Браила и началото на същинската му театрална дейност 
в румънския град показват различната готовност за театър в и извън 
пределите на родината. Предразсъдъците към и страховете от новото 
първоначално силно потискат театралната идея. Едва в началото на 70-те 
години театралните представления в българските градове стават практика, 
и то такава, че Стефан Каракостов говори за българския театър от този 
период като за „масово общонационално дело“ (Karakostov, 1973, p. 195).

Дописка на Илия Блъсков, в която книжовникът хвали театралната 
инициатива на Добри Войников, е формалният повод, който разпалва 
ожесточен и дълготраен, повече емоционален, отколкото сериозно 
аргументиран спор за театъра. Трибуна на дебата стават няколко български 
периодични издания. Началото му започва на страниците на в. „Турция“, 
когато с приповдигнат тон Блъсков съобщава за отличните впечатления, 
споделени от болградчани, присъствали на организираното от Войников 
представление на „Райна княгиня“ в Браила. След като излага факти около 
самото представление и приветства Войников за тази инициатива, авторът 
на дописката споделя мнението си за полезността от това, вниманието на 
„простийт народ“, на „неучений българин“ да бъде привличано от видимите 
и много по-лесните за възприемане сценично разказани поучителни 
истории. Тъй като „не можем достигна да имами театра еднакво с другите 
европейци“, остава да се разчита на старанието на учителите, които 
да подготвят представления. А това може да направи всеки старателен 
учител. Дописката излиза след второто представление на „Райна княгиня“ 
(„Турция“, г. II, бр. 46 от 21 май 1866)3.

На следващия месец във вестника е публикувана неподписаната 
статия „Училището е назначено да дава полезни знания“ („Турция“, г. III, бр. 
1 от 25 юни 1866). Авторът ѝ не приема лековатото според него отношение 
на Блъсков към ролята на училището, проявено в препоръките за 
възприемане на знанията по занимателен начин, т. е. чрез въвеждането на 
театрални представления в училищата. Училището трябва да се ръководи 
като сериозна институция и в нея няма място за развлекателни „вънкашни 
играчки“. Сарказмът, с който коментира „кореспонденцията от Болград, 
писана от един учител, приятел на други учител“, е израз на гневната 
реакция против даването на представления в училището, която прераства 
в изказване изобщо против мястото на театъра в българското общество. 

3  Дописката се цит. по: Пенев, П. Българската драматургия до Освобождението. Христоматия 
по история на българския драматически театър. Съст. П. Пенев, с. 280-281.
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Преди да приведе своите аргументи за вредата от театъра, авторът заявява 
отношението си към предложението на Блъсков, възкликвайки: „Няма 
глупост да не намира последователи между нас…“. Статията е написана от 
завършилия Киевската духовна академия публицист Тодор Икономов, по 
това време – учител в Шумен. Името си той разкрива в следваща статия, 
с която отговаря на появилите се в пресата поредица от публикации, 
предизвикани от крайното му мнение за театъра.

Първоначално Икономов е категоричен, че връзката между 
училището и театъра е вредна, защото театралните представления не 
могат да „вдъхнат любов към сериозната наука“, а единствено могат 
да провокират хората „да тичат подир лесното и лекомисленото и да 
променят грубите удоволствия на по-изтънчени по формата и по-скъпи“ 
(cited in Penev, 1964, p. 282). Следват съждения, които трябва да покажат, 
че „театралните занятия са вредни и нравствено“. Привидно спокойният 
тон на изброяване на разнородните причини театърът да се възприема 
като вредно занимание за българите се нарушава от периодично вметнати 
реторични питания: „Намира ли някой полза в таково (за разучаване на 
ролите – б.м., Н. П.) хабене на време?“, „А колко е добро да зависи человек от 
мнението на другите и да няма свои убеждения за работите?“, „За уважение 
ли е человек, дето унижава себе си пред публиката с намерение да й угоди и 
да я разположи в своя полза, та да живее на неин гръб?“ (cited in Penev, 1964, 
p. 283). С тях публицистът достатъчно категорично, макар и използвайки
въпросителна форма, заявява нетърпимостта си към занимания, които
хабят време и правят хората „непроизводителни“. Възмущава се от
показността и старанието да се харесаш на другите, да зависиш от чуждото
мнение, каквито, според Икономов, са актьорите спрямо зрителите. Прави
обобщението, че актьорите са просяци, но такива, които не протягат сами
ръка за просия, а съумяват да накарат публиката да им дава парите си по
собствено желание. В заключение чрез въпрос с ясен отговор – „Да са жалей
ли, дето г. Войников не бил в Шумен?“, критикът на театъра дава израз на
отношението си към автора режисьор на „Райна княгиня“.

Статията на Т. Икономов е написана с намерение да звучи 
рационално, но зад последователно изложените и напълно оспорими 
аргументи не е трудно да се разчетат силното възмущение и гневът на автора 
от предложението училището да инициира театрални представления и 
театърът да навлезе в българския живот. А още по-дълбоко вероятно стои 
и лична нетърпимост към обществената активност на Войников в Шумен 
през краткия период на учителстването му в родния град.

В защита на Войников и на театъра се обявява един от младежите 
участници в браилското представление – Боби Генчев. Той опровергава 
нападките на Икономов като несъстоятелни и изяснява, че спектакълът 
е игран на една от професионалните сцени в града, а не в училището; 
че инициатори са няколко младежи, обърнали се с молба към учителя в 
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българското училище в Браила, Д. Войников, да състави пиеса по романа 
„Райна, българска княгиня“; че в представлението не участват ученици, 
а млади хора с професии, които запълват по приятен и полезен начин 
свободното си време; че приходите от този театър са събрани в полза на 
училището. Със спокоен, но твърд тон Б. Генчев защитава начинанието 
им. Допълва в заключение, че театърът и актьорството изискват специални 
познания. Всякакви коментари, направени без професионалното разбиране 
на театралната игра, будят смях у онези, които я познават („Турция“, г. III, 
бр. 5 от 23 юли 1866).

Реакцията на Б. Генчев е подкрепена от следваща статия против 
позицията на Т. Икономов, озаглавена „Нещо за театрото“ („Турция“, г. 
III, бр. 8 от 13 август 1866). Неин автор е завършилият френския лицей в 
Цариград Никола Върбанов, с псевдоним Войводов, който първоначално 
сътрудничи на сп. „Български книжици“ (1858–1859), а по-късно публикува 
и в други възрожденски периодични издания. Най-общо Върбанов повтаря 
несъгласията на Б. Генчев с автора на „Училището е предназначено…“, 
но го прави с невъздържан тон и с явна ирония към позицията на Т. 
Икономов. Авторът на новата статия оценява перото на Икономов като 
слабо, а съжденията му за театъра – като проява на некомпетентност. Чрез 
иронията към Икономов Н. Върбанов иронизира страха на българите от 
театъра и музикалното изкуство и продължавайки тона на възмущение и 
подигравка, пише:

О! Колко са нещастни днешните просвещени империи, като въздигат огромни 
и великолепни здания, определени нарочно за театри и консерватории и още 
ги поддържат с техните си разноски! [...] Не ги е страх!... да не се съборят и те от 
театро и музика!“ [...] За окайване са и горните: Аристофан, Плауд, Шекспир [...] 
Молиер и др. [...] А! Колко глупави са били и Есхил, Софокъл, Еврипид, Севек, 
Корнейл, Расин, Волтер и др. ... (cited in Markov, 1981, p. 102).

Върбанов завършва всеки от примерите, с които противоречи 
на твърденията на анонимния все още автор на възбудилата духовете 
статия за пагубното влияние на театъра, с изключително груб сарказъм, 
лично обиждащ „шуменския критик“. Например културно напредналите 
западни империи са за окайване, защото не познават „строгата критика 
на Шюменский дописник“; големите драматурзи, които изброява, са 
„нямали нещастните повечко ум от Шюменския критик“ (подтекстът тук 
е, че глупостта им е причина да се подведат по театъра); дори и да са чели 
написаното от учени мъже и философи, Шекспир, Расин, Волтер и т. н., 
са пропуснали „да изследуват и статията на дописникa, за когото става 
дума“. Върбанов е краен в подигравателното омаловажаване на мнението, 
на което опонира. Толерантното говорене и конструктивният диалог не са 
начин за комуникация в старта на този спор. Публикацията на „Нещо за 
театрото“ е придружена от бележка на редактора, че предстои в. „Турция“ 
също да изрази мнение по темата.
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Редакторското мнение се опитва да уравновеси двете крайни позиции 
на своите дописници и първоначално изяснява какво е това „театро“. 
Любопитно е, че избира неутралния подход, и в началото на своята бележка 
се старае да даде определение за театър. Но дори в самото определение, 
също както спорещите преди това, той прави оценка: „Театрото в само себе 
си не е едно лошо учреждение“. Оценката е твърде уклончива – в нея се чете 
прилагателното „лошо“, нищо, че е придружено от отрицателната частица 
„не“, и че тя казва как театърът не е лошо нещо. Но редакторът се въздържа 
да го назове „добро учреждение“. Предупреждава, че при неправилно 
управление на театъра, той става вреден за обществото. По-нататък става 
ясно, че редакторското мнение е близко до това на Икономов:

Новото значение на театрото е мястото на любовта и за други неприлични 
работи. От там разстройство на фамилиите и изобщо – развратство в човещината. 
Таквоз едно учреждение не може да бъде полезно за обществото, за народите и 
за хората (cited in Penev, 1964, p. 286).

Изводът, който прави от името на в. „Турция“ редакторът Никола 
Генович, е по-добре засега да не се въвежда театърът в отечеството 
ни. Реферската му позиция между двете спорещи страни омекотява 
категоричността на заключението със съждението, че „театрото“ може да 
донесе повече вреди, отколкото ползи, тъй като българите „сме твърде бедни 
и твърде неучени“ („Турция“, г. III, бр. 10 от 27 август 1866). Следователно, 
има условие, при преодоляването на което театърът може да намери място 
сред българите. 

Започнатата дискусия завършва Т. Икономов, който във втората 
статия се представя с името си, и в отговор на Н. Върбанов-Войводов 
уточнява, че никога не се е крил, а редакцията е публикувала първото му 
писмо, без да добави подписа му. Желае да допълни бележките на редактора 
и подчертава, че написаното от Войводов изобщо не изяснява ползите 
от театъра – вместо със съдържателни примери, статията му е пълна с 
„някакви си възклицания“, които използва „като баба, кога са хлензи и 
оплаква“. Ораторското засипване от спорещия с него със собствени имена 
на драматурзи не кара Икономов да „трепери пред техния авторитет“. 
Признава, че сред изброените има и талантливи мъже, „но ако да бяха 
живели в нашето време, тези хора не би си хабили талантите на театрото, 
а би посвятили живота си на полезни работи“. А за отправеното обвинение, 
че „очерня“ Войников, за да запази учителското си място, Икономов направо 
нарича опонента си „клеветник“. Възмущава се от критическия маниер 
доказателствата да се оборват с обвинения в „зломислие“, вместо с други 
доказателства. Във втората си статия Икономов не отстъпва от позицията 
за вредата от театъра, но значително смекчава крайността на мнението си 
с уточнението, че пред българското общество стоят належащи нужди и още 
не е дошло времето за театър. Без да заявява това, възприема позицията на 
редактора на „Турция“. Театърът е развлечение и украшение в обществения 
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живот, но „доде сме голи, не можем да мислим за украшения“. Това са думите, 
с които Икономов перифразира редакторското заявяване, че „сме твърде 
бедни и твърде неучени“, за да правим театър  („Турция“, г. III, бр. 14 от 24 
септ. 1866).

Спорът „за и против“ театъра е шумен и емоционален. Заглъхва, без 
да бъдат потушени напреженията между спорещите страни. Тезите на Т. 
Икономов категорично илюстрират консервативния поглед към театралното 
изкуство, представено като заплаха за морала и за икономическото укрепване 
на обществото. Другата страна в спора, напротив, се опитва да изтъкне 
предимствата на новото изкуство. Подробно представената тук размяна на 
мнения и нападки има за цел да онагледи нивото на оформилата се полемика, 
която се води с натрупване на думи и интензивна употреба на емоционални 
доводи. Спорът се провежда като детска препирня, в която всяка страна 
се възприема като победител, и в тази словесна схватка няма победен, 
всеки пише от позицията на абсолютно прав. Спори се със страховити, 
куриозни примери, случили се или не, но заети от света на авторитетите. 
Парадоксалното в тази размяна на мнения е, че се оформя спор за театъра, 
който изпреварва същинската поява на театър сред българите.

За няколко месеца дискусията върху ползите и вредите от театъра 
утихва, без да бъде постигнат, но и без да бъде търсен, консенсус на 
мненията. Темата е изоставена. Интересно е, че Войников, чиято дейност 
провокира спора, не се намесва в него тогава. Две години по-късно в 
неподписана статия във в. „Дунавска зора“, озаглавена „Българско позорище“ 
(г. I, бр. 27 от 20 май 1868), драматургът изтъква важността на театралните 
представления за „развитието на един народ“ във функционирането им като 
„всеобщо училище за неговата народност“. Позорището, както Войников 
нарича театъра, учи на дълг към отечеството и към народа. Авторът насочва 
вниманието към възпитателно-патриотичния смисъл на историческата 
драматургия и на отличния образователен и емоционален ефект от 
спектаклите по исторически пиеси. Поводът за публикацията е новата 
му драма „Покръщение на Преславский двор“ и представлението по нея, 
играно за деня на светите братя Кирил и Методий. Войников споменава, 
че в предходния брой на вестника е поместил съобщение за спектакъла. 
Много вероятно, поучен от ситуацията със „Стоян войвода“ и „Райна 
княгиня“ преди две години, този път авторът да е преценил за правилно да 
изпревари със собствен коментар и разяснения за обществения смисъл на 
своето театрално дело очакваните критики, които би могло да предизвика 
възобновяването на театралните представления. В „Българско позорище“ 
драматургът изброява представленията, които вече е организирал, и така 
изрежда по дати представените преди две години спектакли по „Райна 
княгиня“ и „Стоян войвода“.

В предходния бр. 26 от 13 май на в. „Дунавска зора“ дописката 
на Войников описва само фактите около състоялото се представление 
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– празникът, който става повод за организирането на спектакъла,
предхождащите го църковна служба и слово за светите братя, преди да
дойде вечерта на 11 май, когато е играно представлението. Съобщават
се заглавието на пиесата, нейният автор, добрата игра на участниците
– български младежи, и голямата сума, събрана за благотворителност.
Информацията завършва с обещанието, че в следващия брой ще бъде
публикуван по-пространен материал за „това българско театро“. В
последователното изброяване на факти има едно интересно изречение на
Войников: „…на 11 того ся даде нарочно за празника българско театро на
българский язик в полза на бълг. тук училище“ (б.м., Н. П. ). Това съобщение
на пръв поглед не излиза извън чистата информативност. Но трикратната
употреба на прилагателното „българско“ допълва съдържанието с ясно
подчертаване на поне няколко важни аспекта, произлизащи от факта на
играната за празника на Кирил и Методий пиеса – тя е изцяло българска
по съдържание, автор, организация и изпълнение; написана е и се играе
на български език, от което следва, че и публиката е преобладаващо
българска; освен ознаменуването на празника на българската писменост
представлението има благотворителна цел и тя се отнася до подпомагане
на българското училище в Браила. Така, в тази дописка, с малко думи, но с
интензивно акцентиране чрез тях върху българското културно, духовно и
просветно присъствие, Войников извежда националноформиращия смисъл
на театралните представления за българите.

В статията „Българско позорище“ драматургът развива тезата за 
многопосочните ползи от театъра. Без да споменава спора отпреди две 
години около първите представления, той всъщност отговаря с късна дата 
на упреците към него и към проявите на българския театър. Началните 
думи в статията му са: „Няма съмнение, че“, след които излага мнението 
за всеобщата полза от театъра и особено за патриотичното значение на 
историческата драматургия. Достатъчно дистанциран от тона и аргументите 
на предходния спор, Войников изчаква подходящия повод да изкаже 
мнението си с възможно най-елегантния и тактически верен ход. Той нито 
оспорва, нито припомня аргументите на противниците на театралната 
идея. По този начин реторически ги омаловажава, не насочва вниманието 
на читателите към тях. В статията си драматургът очертава само своята теза 
за положителните ефекти, които театърът има за българите. Този подход му 
позволява да открои ясно посланието си, без да го разсейва в емоционални 
или други отклонения. Войников не излага мнение от позицията на засегнат, 
както и не прави опит да засегне изказалите се против театъра. Той пише 
с увереността на човек, който няма необходимост да доказва правотата на 
своето мнение, а желае да го сподели и то да бъде достатъчно разбираемо 
и въздействащо със съдържание, а не с вложени в него страсти. Статията 
е написана без употребата на възклицания, сарказъм и обръщения към 
конкретен, макар и неназован по име адресат, каквато е често срещаната 
практика в публичната размяна на мнения и нападки във възрожденската 
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преса. Войников използва в своя подкрепа изразите: „Няма съмнение, 
че…“ и „Не ще ся излъжим, ако кажим…“, които индиректно съдържат 
внушение за правотата на написаното. Тук авторът не оборва другата теза, 
а убедено излага позицията си за необходимостта и множеството ползи 
от театъра. Тази, която най-малко би била оспорвана, е, че „Покръщение 
на Преславский двор“ „поразбуди народното чувство на тукашните ни 
съотечественици“, пише Войников. Финалът на статията за пореден път 
концентрира вниманието върху „народното ни достойнство“, „народното 
ни развитие“, върху радостта и утехата, които доставят подобни театрални 
празници на „всяко чувствително сърце българско“ (cited in Penev, 1964, pр. 
290-291).

В броя със статията „Българско позорище“ излиза още един отзив 
за театралното събитие. Това е значително по-емоционално написаната, 
в сравнение със спокойния Войников тон, дописка-благодарност 
от Попечителството на българското училище. В нея празникът е 
наречен „национално тържество“, при това – „от най-импозантните“. 
А представеното „българско театро“ е изпълнено с „всичкото народно 
великолепие“ и е повод за гордост засега и за „благи надежби занапред“ за 
„всякий българин“. В дописката се пише за „тупащото от радост българско 
сърце“, за потомците на Крум, напълнили салона, събрани заедно – от малки 
до големи. Възторгът от театралното преживяване ескалира в поредица 
от възклицания с умножаващи се удивителни в края на всяко от тях: 
„Първовидно наистина зрелище! Камък безценен!! Изобилно съкровище 
народно!!!“ (cited in Penev, 1964, p. 316). И тук не става дума за естетически 
възторг, а за друг тип въодушевление, което произтича от усещането за 
„съединение и братство народно!“.

  Подходът на Д. Войников към налагане на театъра сред неговите 
сънародници е изненадващо професионален. Първо, когато възниква 
публичният спор в пресата, той не се намесва в него. Вероятно защото 
преценява, че нито силните думи, нито дългите обяснения биха проправили 
пътя на театралното изкуство сред българите. Театърът би се наложил 
със самото свое съществуване. Войников се заема да попълва празната 
театрална ниша с драми, с актьори, със съмишленици, с представления, 
когато е възможно те да бъдат организирани. Войниковият театър е 
български – от драмите и техните послания до изпълнителите. Тематиката, 
участниците и благотворителната цел на представленията привличат 
повече зрителите, отколкото биха ги привлекли публицистичните или 
теоретичните уверения за полезността на театъра. Войников не се включва 
в такова напразно говорене. Той се изказва, когато е готов със следваща 
пиеса и с конкретни театрални действия може да подкрепи позицията 
си в по-рано състоялия се спор за театъра. Драматургът не възприема 
емоционалния тон на диспута и изразява мнението си с убеденост, която 
убеждава другите повече от реториката на удивителните и въпросителните 
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възклицавания, с които си служат повечето участници в диспута за и против 
театъра.

В статията „Българско позорище“, когато говори за провокираното 
от спектакъла „народно чувство“, Войников има предвид, един път, 
консолидиращия ефект на историческите сюжети, заради подчертаването 
на общите за българите традиция и минало. И втори път, природата 
на театралното представление като публична демонстрация, която 
изгражда усещането за създаване на нещо заедно. Представлението има 
аналогичен по сила обединяващ ефект, както чувството за принадлежност, 
създавано от съзнанието за общо минало. Войников намира труднооборим 
аргумент, който да оправдае сценичните изяви сред българите. Това е 
историческата драматургия. Историографският разказ придава авторитет 
на драматургичния жанр. По-важното е, че независимо от жанра, в който 
разказът за миналото се представя, той е основополагащ за всяко национално 
формирование. Допълнителна важност в този смисъл има драматургията, 
която в своя зрял вариант предполага сценична реализация на текста. 
Театърът прави посланията на литературата видими и с това усилва ефекта 
от тях. Историята оживява и в съзнанието на възприемателя тя излиза от 
абстрактността на миналото, става по-реална от неговия делник.

Благодарение на Войников, който, по думите на В. Стефанов, открива 
жанра на историческата пиеса за българската драматургия (Stefanov, 1997, 
p. 117), се намалява напрежението между традицията и модерността. Общото
минало се разказва/припомня с модерните средства на театъра. Така
лагерите „за“ и „против“ новото за българите изкуство пренасочват спора
към това какъв трябва да бъде този театър, който желан или не, през 70-те
години на българския ХIХ в. вече реално съществува.

Публичното обсъждане на театъра се възобновява в началото на 
70-те години, когато има достатъчно театрални и литературни поводи за
него. Макар все още да не е оформена професионална критика, разговорът
за театъра в българското общество става все по-сериозен. Задават се
въпросите „какво“ и „как“ се пише. С развитието на периодичния печат, с
увеличения брой на изданията и на тиражите им, публицистичното слово се
професионализира и авторитетът му неслучайно расте. По-консервативно
настроената част от интелигенцията се събира около цариградските
издания – вестниците „Съветник“, „Турция“, „Право“, сп. „Читалище“. Във
Влашко, с основен център Букурещ, се установяват повечето българи,
завършили в Русия. Те се обединяват около „Свобода“ и „Независимост“,
„Дума“, „Периодическо списание на Българското книжовно дружество“,
издавано в Браила. Славейковият в. „Македония“ също е сред най-изявените
трибуни в спора за театъра.

Публикуването на различни по жанр литературни текстове, 
писането за тях и за всякакви културни прояви сред българите сякаш се 
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отприщва. Само през 1870-71 г. излизат десетина нови пиеси. Успоредно с 
тях се издават и нови преводни драми, нарочно търсени като репертоарни 
образци. Заявява се предпочитание към творбите на значителни автори 
от световната драматургия. Липсата на художествени критерии към 
литературния, включително и драматургичния текст, се порицава в 
печата. Практиката на побългарените преводи продължава, но този 
тип литературна работа се коментира като безсилие на преводача да 
направи добър превод и като творческа немощ на книжовника да създаде 
оригинално произведение. През 70-те години се наблюдава рязка промяна 
на литературно-театралната ситуация. Нейните критици престават с 
опитите да възпрат процесите. Вместо това се стараят да внушат, че трябва 
да се следват образците, признати за класика. Докато се увеличава броят 
на българските драми и представленията по тях печелят зрителския 
интерес, критиката обръща поглед и започва да изяснява самата 
природа на театралната игра. Заедно с художествената страна на пиесите 
вниманието се насочва и към художественото качество на спектаклите. 
Въпреки ясните знаци на възприемане на съществуването на театъра, във 
възрожденската критика продължава да доминира отрицанието. Изразът 
на несъгласие и неприемане обичайно е по-емоционален от позитивния, 
утвърждаващ тон. Затова, независимо от известните отстъпки в позицията 
на несъгласните с появата на театъра в българска среда, емоционалният 
градус в публикациите на тази тема във възрожденската преса не спада. 
А размяната на мнения прехвърча от полето на противниците в полето на 
поддръжниците и обратно.

Във в. „Македония“ (г. V, бр. 11 от 16 март 1871) излиза, подписана 
с псевдоним, но вероятно писана, или най-малкото редактирана от П. Р. 
Славейков, статия, която е силен упрек към младите, подвели се по модите 
и цивилизацията, подгонили Европа, увлечени по театрите. Въпросът на 
автора е защо им е на българите театър, когато всичките им граждански, 
черковни и всякакви други дела са „смешни театра“:

Дали не е смешно и за оплакване да гледаш един народ: священството му 
цяло смешно театро, училищата му плачевно театро, ръкоделието и другите 
му занятия за окайвание театра, а той не ся сеща да ги усъвършенствова, ами 
отишел да ся мъчи чуждите театра да представлява! Жално и за оплаквание 
нещо! Българино, театрото, дето го представляваш, кой го е съчинил? […] Изучи 
ся най-първо по другото, което ти е по-нужно; нареди си работите да ти служат 
по за в полза, па като ся удостоиш за театро, то нема да ти отбегне. Я са погледай 
в кое си положение!!! Не тъй, чадо духовно, не! (cited in Penev, 1964, pр. 291-292).

Също във в. „Македония“ (г. VI, бр. 13 от 17 юни 1872) е публикувана 
написаната в Германия статия на И. Черепов, който разяснява 
необходимостта да се посещават театрални представления, заради 
нравствените послания, от които зрителите биха извлекли поука, а не за 
да убият свободно време с лековато развлечение. Авторът призовава да 
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се посещават „театра точни и изящни, но не таквизи, що ся отличават със 
слабо изкуство и празно съдържание, па разрушават мислите и здравий 
разум и чувствата събарят“. В редакторска бележка, с най-вероятен автор 
Славейков, от целия текст се цитира финалното предупреждение, което е 
допълнено от забележката, че самият редактор не е против театралните 
представления, но дава съвет на „нашите млади интелигенти“ да не се 
увличат толкова по театъра. Тук отново се натъкваме на скептицизма към 
театъра. Очакването за положителните му ефекти не може да бъде прието 
без усъмняването в тях и без предупрежденията за „театралната опасност“. 

Тодор Икономов пише следваща статия за „Театралните 
представления по нас“. Публикува я на две места. Текстът излиза първо във 
в. „Турция“ (г. VIII, бр. 14 от 20 май 1872), а след това авторът я обнародва в сп. 
„Читалище“ (г. II, кн. 17 от 1 юни, 1872, с. 766-774), чийто редактор е отскоро. 
Шест години след като открива дебата за театъра, публицистът продължава 
да отстоява мнението си за вредите от него за българското общество. 
Връщайки се към темата, той прави опит да синтезира своето становище и 
да го изложи ясно и убедително. Промяната намираме в структурирането 
на изложението, което следва по-ясна логика, но по съдържание то остава 
почти непроменено от по-рано публикуваните негови статии. Икономов 
не отстъпва от своето мнение. Смекчава обаче тона на изказването си. 
Авторът не отрича процесите на пробуждане и желанието за напредък у 
българите, но смята, че те се осъществяват по чужди модели – нарича ги 
моди и подражание. Той вижда големия проблем в това, че промените не 
следват естествени вътрешни потребности на обществото, а се провеждат 
„как дошло“, чрез неподхождащи на българския обществен модел външни 
елементи. Най-пагубна от навлизащите различни моди е „страстта“ по 
театъра. От общото съждение за опасността от новостите, публицистът 
се насочва към опасността от театъра. Темата за модните нововъведения 
служи като фон, върху който разполага вълнуващия го конкретен проблем. 
Икономов смята, че българите възприемат театъра като зрелище. Той 
разсъждава единствено върху вредите от театъра и въобще не споменава 
за възпитателната и образователната функции, върху които акцентира 
Войников, и които изтъкват поддръжниците на театралното дело в този 
спор. С по-мек тон и без обидни нападки, но без усъмняване в собствената 
правота, Икономов обобщава:

В театралните игри следователно ний видим едно зло, една опасност за наший 
народ (подч. мое, Н. П.), в днешното му състояние и в името на тая опасност 
ний си позволяваме да обърнем съветите си към младите и да ги помолим да 
са отрекат от този род удоволствия за няколко време, дотогава поне, додето са 
поустроим в по-важното на живота си […] Следува от наша гледна точка на 
зрението, че театрата не докарват днес нищо друго, освен вредове на наший 
народ. А това ни кара да ги осъдим безбоязнено и да наречем вредителни 
онези хора, които ги удобряват, насърдчат и съставляват (cited in Penev, 1964, 
pр. 294-300).
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Консервативното отношение на Т. Икономов произтича от взира-
нето му в едно конкретно проявление на по същество многоликия проблем 
за модерността, от отсъствието на по-широк план на разсъжденията 
му, които да насочат мисълта му към диалектиката на традиционното и 
модерното. Затова, разбира се, е необходима известна дистанцираност 
на погледа и друга теоретична подготовка, за да е възможно културните 
промени да бъдат коментирани повече аналитично и по-малко патетично, 
мелодраматично, емоционално. Необходими са и промени в манталитета, 
които да позволят толерантност към другостта, да се потърси начин тя да 
бъде възприета, да се открои волята „другото“ да се вгради в „своето“.

Примерите от неприемащи или подкрепящи театъра публикации 
във възрожденската преса от началото на 70-те години са изобилни. Сред 
тях не се отличава такава, която да изразява принципно ново или по 
различен начин изказано становище по темата. Изключение е статията 
на Войников „Българско позорище“. Новото наблюдаваме в зачестилата 
поява на критически текстове, които представят новоизлезлите драми. 
Тези първи рецензии също са оцветени от емоционални оценки. В тях също 
похвалите са по-редки от грубозвучащите бележки към техните автори.

Един от най-оперативните и строги възрожденски критици е Любен 
Каравелов. По повод драматизацията на повестта „Изгубена Станка“ от 
Илия Блъсков, дело на ученика в болградската гимназия, Богдан Манчев, 
Каравелов отсъжда, че издадената книжка е написана „твърде безграмотно“ 
(„Свобода“, г. I, бр. 47 от 21 октомври, 1870). Младият автор отговаря на тази 
критика, като подчертава, че е работил със старание, с добросъвестност, 
но му липсва опитност. А за да защити себе си и труда на много български 
книжовници, попаднали под критическото перо на Каравелов, отговор 
написва и самият Блъсков. Той е публикуван в сп. „Училище“ (г. I, бр. 2 от 2 
ноември 1870). В него Блъсков нарича редактора на в. „Свобода“ „Букурещкия 
цензор“ на „българската книжевност“ и признава, че критиката е засегнала 
честолюбието му. Упреква Каравелов, че е твърде краен, че е критик, който 
освен „себе си и своето“ осъжда всичко друго. Нарича го „пристрастен“ и 
„зломислен хулител“, на чиито думи не бива да се отдава важност, защото 
вместо да посочва конкретни недостатъци на книгата, си позволява обидни 
думи към труда на авторите.

Това е поредният спор, който не изяснява художествени липси или 
качества на произведението, а се провежда чрез размяна на персонални 
обиди. Авторите се засягат от критиката, която търси само слабости, а 
похвалите, погледът към положителното в нея са изключение. Проблемът 
тук произтича от неустановеността, освен на художественото, и на 
критическото писане. Поради недостатъчен опит, прояви на импулсивност 
вместо дълбочина и широта на познание за предмета, който се обсъжда, 
критиците прибягват до формулата да се критикува на всяка цена без 
конкретно обяснение на посочените слабости. Положителната рецензия се 
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възприема като незадълбочена критика. При това положение естествено 
се прибягва до емоционалното изказване. Полемичният дух владее 
възрожденския периодичен печат във всички тематични сфери. Говоренето 
в спор вместо с анализ е един от знаците за недостигнатата зрялост на 
обществото.

Преди критиката върху „Изгубена Станка“ Каравелов пише друга 
критическа статия за българска пиеса, в която разглежда новата драма 
на Д. Войников „Велислава, българска княгиня“4 (1870). В самото начало 
критикът коментира с положителен знак жанровото обогатяване на 
българската книжовност, която според него наброява не повече от пет 
добри литературни произведения на наши автори. При такава книжовна 
„бедност“, пише Каравелов, няма как да не бъде посрещната с радост 
„нашата самобитна драма“, съчинена от г. Войников. Изводът, който прави 
е, че биха могли да се намерят много слабости в изграждането на главните 
герои, но те се губят, „когато земеме сичката драма в цялост“. Статията 
завършва с приветствие: „Нека живее г. Войников, първият драматург 
български! Желаеме му добър успех!“ („Свобода“, г. I, бр. 26 от 7 май 1870).

Този текст, написан като класическа рецензия за драма, излиза 
извън тона на типичното възторжено или сразяващо обекта, за който 
се пише, възрожденско публицистично слово. Каравелов е обективен 
и добронамерен в коментара си за „Велислава“. В статията е добавена 
теоретична част, която подсилва сериозността и компетентността на 
направените изводи. Изобщо, това е публикация, чието съдържание по 
никакъв начин не подтиква към дискусия. След нея обаче се разразява 
най-емоционалният театрален спор, в който има прояви на радост и 
възторг, на сдържан гняв и открито недоволство, споменава се за сълзи 
от вълнение и за разчетено любовно чувство на един от дописниците към 
една от актрисите.

Представената накратко хронология извежда следния публичен 
диалог.

Един брой след рецензията на Каравелов във в. „Свобода“ е 
публикуван отзив за представленията на „Велислава“. В него се споменава 
за доброто име на българския театър в Браила, създадено още от първите 
спектакли на Войников в града. Очакването за хубаво представление е 
напълнило докрай салона с развълнувана публика и тя е възнаградена от 
театралното преживяване. Дописникът емоционално разказва сюжета 
и тълкува образите, като същевременно хвали актьорите за играта им, 
и особено двете „актриси“ Аника Костович и Екатерина Василева. Тонът 
е подобен на Каравеловия в предхождащата рецензия. Разликата е, че 
редакторът на „Свобода“ представя драмата, а от неподписаната дописка 
научаваме за представленията по нея.

4  Велислава, българска княгиня. Драма в пет действия от Д. П. Войникова. Браила, 1870.
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По същото време във в. „Турция“ (г. VI, бр. 13 от 16 май 1870) излиза 
още една неподписана дописка за същото браилско представление. Около 
половината от текста й е възхвала на играта и таланта на г-жа Аника 
Костович. Изказана е също благодарност на Е. Василева и на всички други 
актьори. След това идва ред на „приятелски съвет“ към г-н Войников как 
да пише пиеси и заключението, че „Велислава“ излезе великолепна на 
сцената“, заради майсторската игра на актьорите, и най-вече на г-жа А. 
Костович, чиято изкусна игра прикрива недостатъците на пиесата. Веднага 
следват два отговора във в. „Дунавска зора“ (г. III, бр. 1 от 2 юни 1870) – на 
един от актьорите и втори на самия Войников. Публикацията от актьора 
изразява неговото емоционално отношение, а той в допълнение обсъжда 
и емоциите на дописника на „Турция“. В самото начало изтъква „грозното“ 
впечатление, което коментираната от него публикация прави, обвинява 
автора й в „раболепство“ към турските власти, както и че пише с „най-низко 
сърце“, че го владеят лични страсти, че изпитва завист към Войников и любов 
към Аника, чието сърце се опитва да спечели: „Само един любовник може да 
пише тъй към своята любовница“. За да бъдат пресъздадени страстите, са 
нужни гръмки думи и в случая и в двете дописки те изобилно се употребяват. 
Отговорът на Войников в „Дунавска зора“ е по-умерен, но безсъмнено, 
авторът на драмата и организатор на представлението е силно подразнен 
и иронизира съветите на „искрения“ си и „добър“ приятел. Отговорът му 
прелива от сарказъм. На финала драматургът отправя предизвикателство 
към обидилия го дописник на „Турция“ и го предизвиква да напише сам по-
добра пиеса, да я постави на сцена и Войников веднага ще си купи билет, за 
да я изгледа с възхищение и ръкопляскане. Повечето от тези, които следят 
и участват в дискусията, са убедени, че авторът от в. „Турция“ е Васил Д. 
Стоянов.

Седмица след тази размяна на мнения за спектакъла, встрани от 
темата, но със силни обвинения персонално срещу В. Д. Стоянов, се включва 
и Каравелов („Свобода“, г. I, бр. 30 от 10 юни 1870). Редакторът на „Свобода“ 
директно напада Стоянов, убеден, че той е авторът на „Турция“, но го 
обвинява за друго – че е написал писмо, чийто адресат не желае да оповести, 
но писмото „съдържава такива гнусави неща“, за които е редно той да се 
защити сам. „Нещата“ от писмото е ясно, че не се отнасят за театър, а гневът 
на Каравелов е емоция, насочена другаде – към човешкия морал на Стоянов.

Сред тази каша от изказвания се чуват гласовете и на двете 
любителки-актриси, които без причина се оказват замесени в спора. 
Екатерина Василева изпраща отговор до редакцията на в. „Турция“ (г. VI, 
бр. 17 от 13 юни 1870), в който защитава работата на драматурга режисьор и 
пише, че заслугата за произнасяните от тях двете реплики, за които получават 
похвалите, е изцяло на автора. Важно е подчертаването, че те двете с А. 
Костович са „жени, заняти със семейна работа“ и излизането им на сцената 
не е, „за да правят име на артисти“, а е в помощ на „благодетелната цел“ 
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на представлението. В своя отговор А. Костович изразява възмущението 
си и от двамата дописници (на „Турция“ и на „Дунавска зора“), които 
неоснователно и дори непочтително намесват името й в техни спорове и го 
коментират в контекста на влюбвания и любовни връзки. Думите в краткото 
й писмо са точни и силни, от тях блика гняв, но не си позволява обидни 
квалификации: „Аз протестирам против прекалените към мене хвалби на 
едина, както и против неочтивото намисване на моето име на другия“ (г. 
III, бр. 2 от 18 юни 1870). Интересно тук е „женското проговаряне“ (Staneva, 
2009, p. 425), което се прави, не за да изяви творческото присъствие на Е. 
Василева и А. Костович като актриси, а напротив, за да бъдат припознати 
в традиционните им женски роли, в принадлежността им към дома и 
семейството.

В броя на „Дунавска зора“ с писмото на А. Костович излиза и 
съобщението на анонимния автор на дописката от „Турция“, че той, Стефан 
Илиев – един от доброволците актьори, е написал текста, който толкова 
разбунва духовете. Декларира, че В. Д. Стоянов няма никаква намеса в 
този случай и че единственото друго участие е на В. Друмев, който само е 
нанесъл поправки в написаното от Ст. Илиев. С тези две съобщения темата 
за драмата и представленията по „Велислава“ се прекратява след двумесечна 
интензивна обмяна в периодичния печат на дописки и писма-отговори и 
след избуяли силни емоции, насочени лично между самите дописници и 
по-слабо към театралната тема, от която първоначално тръгва спорът.

В краткото финално съобщение на Ст. Илиев обаче изпъква един 
факт, който вероятно прави силно впечатление на Войников. Става дума 
за бележката, че Друмев преглежда и поправя написаното от актьора. 
Оставеното без редакторска поправка от Друмев мнение на Илиев, че 
представлението има своя успех не благодарение, а въпреки качествата 
на драмата, сочи, че тази оценка се споделя и от двамата. Разкритата по 
този начин обида, нанесена му от Друмев, бележи трайно отношението на 
първия български драматург към автора на „Иванко, убиецът на Асеня I“5.

Когато през 1872 г. драмата на В. Друмев излиза от печат, тя 
е посрещната с възторжени думи и моментално е високо оценена. В 
рубриката „Нови книги“ на сп. „Читалище“ в броя от месец февруари 1873 
г. Петко Славейков я обявява за „капитална пиеса“ за бъдещия български 
театър. Определя „Иванко, убиецът на Асеня I“ за „оригинален труд“, който 
„прави почет на книжнината ни, в която до сега не ся е виждало таквози 
приобретение“ и допълва, че това е „едничкото художествено произведение 
в българската книжнина“ (cited in Markov, 1981, p. 309). През месец март във 
в. „Независимост“ Л. Каравелов публикува кратък критически обзор със 
заглавие „Български драми“ („Независимост“, г. III, бр. 28 от 31 март 1873), в 
който се изказва против целесъобразността и качествата на Войниковите 

5  Иванку, убиецът на Асеня I. Драма в пет действия от В. Друмева. Браила, 1872.
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исторически драми и отличава само „Криворазбраната цивилизация“ и 
„Иванко“ като единствените съчинения от драматургичния жанр, обогатили 
„що-годе“ „несъществующата българска книжевност“. Обобщаващите 
думи на критика отличават Друмев като автор на най-значителното 
драматургично произведение, а не Войников. Писателският и театралният 
опит на Войников, както и засегнатото му честолюбие от похвалните отзиви 
за „Иванко“, го мотивират да напише подробен анализ върху Друмевата 
драма. Той представлява първия театроведски текст в българската критика6. 
Публикуван е в два поредни броя на списанието („Читалище“, кн. 7 и 8, 
1873). С него Войников опонира на безкритичните хвалби на редактора 
на сп. „Читалище“, с които Славейков обсипва новопоявилата се драма. 
От своя страна, драматургът също изпада в крайност, очертавайки само 
недостатъците на „Иванко“.

Независимо че се увлича в критиката, Войников вярно долавя онези 
моменти от сюжета или от развитието на образите, които затрудняват 
разбирането на произведението. Например, нерешителността на Иванко 
извиква у критика въпроса, който поставят и изследователите на Друмев: 
Кой е главният герой на драмата – Исак, отец Иван или Иванко? Друга 
адекватна бележка е, че поводите за патриотично въодушевление са 
недостатъчни в драмата – освен Иванко, много от болярите са съучастници 
в неговото предателство, а този техен образ противоречи на очакванията на 
публиката към историческа пиеса за българското минало. Образът на Асен 
също представя слаб и непрозорлив цар, а това противоречи на познатия и 
обичан от историята негов образ. Театроведският коментар основателно 
оспорва авторовото решение за хода на някои моменти от действието, 
както и за развитието на някои от главните характери. Неспазеното 
единство на време и на място, от една страна, усложнява декора, а от 
друга – „разкъсва вниманието и пиесата губи онъзи интересност, която 
държи театра пълен до край“. 

Разбира се, Войников също изпада в крайност, търсейки единствено 
недостатъците в произведението на своя съперник. Още преди да е 
достигнал в коментара си до средата на драмата рецензентът става ненужно 
саркастичен и точната му професионална оценка към „Иванко“ се разсейва 
в продиктувана от емоции дребнавост.

Славейков приема, макар и с уговорки, много от бележките в 
рецензията, особено тези, които водят до постановъчни проблеми. Смята, 
че взискателността на Войников е прекалена и не променя първоначалната 
си оценка за пиесата на В. Друмев като най-добрата българска драма. 
Въпреки различието на обменените мнения, въпреки емоционалния 
план, дискусията между Славейков и Войников е конкретна и обсъждаща, 

6  Вж. Пътова, Н. За първия театроведски прочит на драмата „Иванко, убиецът на Асеня I“. В: 
Време и приемственост. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Юлия Николова. Пловдив, 2021.
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авторите имат какво да кажат и не прибягват до размяна на обидни слова, за 
да изложат другата позиция. Необичайното е и това, че в един и същи брой 
с отговора – рецензия се публикува и последвалият отговор на редактора 
под формата на бележки под линия. По този начин съжденията от 
Войниковата критика, които Славейков желае да коментира, да оспори или 
да се съгласи с тях, намират незабавна реакция и се получава динамичен 
диалог. Той замества тлеещите във времето, водени от страниците на 
различни периодични издания спорове, каквато е обичайната практика 
при публичната размяна на мнения.

Спорът по повод драмата на В. Друмев по своята първопричина е 
емоционален. Особеното внимание на Д. Войников към „Иванко, убиецът 
на Асеня I“ е провокирано още от признанието на Ст. Илиев – дописникът на 
в. „Турция“, за браилския спектакъл на „Велислава“, че редактор на неговата 
отрицателна за драмата оценка е В. Друмев. Повтарящото се пренебрегване 
в няколко публикации на историческите драми на Войников за сметка 
на единствената Друмева пиеса усилва сензитивността на придобилия 
вече опита на театрал драматург. Войников не крие, че е обиден, но се 
старае анализът, който прави на „Иванко“, да е професионален. Както 
професионално подхожда и в предишните си публикации по темата за 
театъра. Разбира се, драматургът не успява да пренебрегне емоциите и те 
проличават. Но това не снижава стойността на неговото критическо слово.

Постепенно на фона на емоционалния възрожденски спор за 
театъра театралната игра се приема и се утвърждава като желана културна 
практика сред българите. За българската драма и театър продължава да се 
пише със силна емоция и в следващите десетилетия. Поради променената 
принципна позиция за театъра като културно дело, което трябва да се 
развива, през 80-те и 90-те години на ХIХ в. театралната тема се концентрира 
около създаването на професионални трупи и необходимостта от българска 
драматургия, съизмерима с европейските образци. Дискусиите продължават, 
напрежението не спада, правят се гръмки заключения и разгромяващи 
констатации, които съдържат верни наблюдения, но продължават по 
възрожденски да хиперболизират проблемите, вместо да предлагат техни 
рационални решения. В незавършилата пренаредба на обществените 
ценности се променят приоритетите, включително и културните. Театърът от 
отричан, при своите първи прояви, само за две десетилетия става обгрижван 
и още през 80-те години се полагат усилия да бъде развит като една от 
важните български културни институции. Театралната критика става един 
от факторите за успеха на това културно дело.
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Аbstract: The article discusses some theoretical aspects of emotive meaning in the process 
of interpretation of the literary text. Emotive analysis is part of the basic structural analysis 
of the work and aims at functionally assisting, directing and clarifying its additional 
nuances and meanings. Finding the key to emotive codes and their dynamic interaction 
with other literary codes in the discussed work is a pre-requisite for the completion of the 
in-depth analysis of the text. The members of the „Misal” circle were particularly attentive 
to the ways in which emotion played an important role in the accomplishment of literary 
works. The study explores how the emotional tonality and the emotive code of „soft 
melancholy” play a key role in two works by the circle members – Dream of Happiness 
by Pencho Slaveykov and Idyllic Romances by Petko Todorov. The emotive code offers a 
new perspective of interpretation, exposing the inner tension within the form/content 
dichotomy of the text, in effect decoding its psychological meaning.  

Key words: emotive meaning, encoded emotion, emotive analysis of the literary text, Petko 
Todorov, Pencho Slaveykov, soft melancholy

Според В. Шаховски2, художествената литература представлява 
депозитар на човешките емоции, тъй като описва категориални 
психологически ситуации, както и средствата и начина на вербално и 
невербално емоционално общуване. В нея са запечатани индивидуалният 
и видовият емоционален опит на човека (Shahovskiy, 2012, р. 28). 
Изследването на емоциите е една подценявана област в интерпретативната 
практика на съвременното литературознание. Затова особена „заслуга“ 
има структурализмът и свързаните с него литературоведски направления 
в опитите си да придадат наукообразност на заниманията с литература. 
Отстранявайки фактора автор, тези направления започнаха да разглеждат 
текста като абстрактна система от знаци, свеждаща света на литературната 
творба до една логическа верига от значения, която понякога няма 

1  Nikolay Dimitrov is full Professor of Bulgarian literature at St. Cyril and St. Methodius 
University of Veliko Tarnovo. His academic interests are in the field of Bulgarian modernism 
19 -20c.; the poetics of emotion in literature, philosophy of literature. Email: dimitrov_n@abv.bg 
2  Един от основните изследователи на ролята на емоциите в различните сфери на 
комуникация, автор на систематизирана лингвистична теория на емоциите.
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нищо общо с екзистенциалните зададености на текста. В стремежа си 
да се абстрахират от субективността на емоционалните нагласи, те ни 
предлагаха свръхсубективизирана картина за свят, тъй като избягваха да 
огледат собствените си аналитични конструкции в огледалото на Другия, 
т. е. на адресанта на текста, неговия автор. Такова оглеждане е една типично 
екзистенциална операция, която изисква и съобразяване с емотивната 
функция в знаковата система на текста.

В книгата си „Екзистенциална семиотика“ финландският 
семиотик Еро Тарасти, президент на световната семиотична асоциация, 
се противопоставя на конвенционалната семиотика, особено тази от 
структуралистки тип, разглеждаща условията на разбирането, но не и 
самото разбиране. Тарасти смята, че семиотиката трябва да се занимава с 
идеята на посланията. За него тя трябва да стане наука за реалните събития, 
за уникалността на индивида, а не за абстрактни структури и системи, 
предопределящи човешкото съществуване. Конвенционалната семиотика не 
отчита ежедневните емоции и вътрешни преживявания, които направляват 
човешките избори.

За Е. Тарасти разбирането е вид общуване между две нива и зависи 
от духовния опит на комуникиращите лица. То се осъществява чрез знаци 
на две нива (тук Е. Тарасти се позовава на Хусерл) – обективни знаци, които 
са подчинени на определена граматика и кодова система и изразителни 
знаци, които се използват само в определена ситуация. Изразителните 
знаци индивидуализират самото общуване, тъй като отчитат психическото 
състояние на субекта. С други думи, Е. Тарасти различава два типа 
разбиране  – на значението и на изразяването, като те са взаимносвързани. 
Изразяването не може да бъде разбрано, ако не се схване значението, но, 
от друга страна, значението не би било пълно или точно, ако не се схванат 
кодовете на изразяването. „Емоционалната логика“ е също толкова важна за 
разбирането, колкото и логиката на значението.

Екзистенциалната теория на Е. Тарасти следва едни по-мащабни 
дискурсивни полета на интерпретацията, отчитащи субект-обектните 
взаимоотношения в езиковата комуникация, приложени към различни 
сфери на човешкото общуване, включително и естетическата. В случая тя ни 
интересува с онази своя страна, визираща ролята на емоциите в кодиращата 
система на естетическото възприемане, в отношението между автор и 
реципиент.  

Художественият текст е ретранслатор на всякакъв тип информация от 
автора към възприемателя, следователно в неговата структура са заложени 
различен тип кодове за разбирането. Според Н. Болотнова, „дълбокият 
смисъл на текста се формира в процеса на усвояване на съдържателно-
концептуалната и съдържателно-подтекстова информация въз основа на 
намерените от читателя ключове към други кодове на текста: предметни, 
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комуникативни, сюжетно-композиционни, емотивни, образни“ (Bolotnova, 
2013, р. 258). Според изследователката, естетическият смисъл може да 
се разкрие пред читателя, ако е намерен ключът към един от кодовете на 
текста. Този код може да бъде възприеман като доминантен спрямо дадена 
естетическа парадигма, каквато е жанровата специфика например. Подобен 
възглед донякъде резонира на идеята на Е. Тарасти за силните кодове. Според 
него силата или слабостта на знаците зависят от екзистенциалната връзка 
със собствената ситуация. Силни са онези знаци, които излъчват свойствата 
на тази ситуация. Понякога един ненатрапващ се, напълно вътрешен знак, 
може да се окаже решителен в разчитане на кодовата ситуация (Tarasti, 2009, 
р. 17). Емотивните знаци на пръв поглед са в слаба позиция в цялостната 
структура на художествения текст, но понякога, както ще видим по-надолу, 
могат да се окажат ключ към дълбинното му възприемане.

Художественият текст е сложна знакова система, обединяваща 
предметно-образния свят в него с динамиката на взаимоотношения между 
всички структуриращи го елементи, изграждащи естетическите му кодове. 
Емотивният код е важна част от цялостната художествена система, който 
има пряко отношение както към образния код (участвайки в неговото 
изграждане), така и към композиционния код, обуславящ вътрешната 
подредба и динамика на информативния, идейния и оценъчен пласт в 
произведението. Самият емотивен код е сложно образование, който носи 
своята лингвистична овъншностеност чрез т. н. емотеми – „система от 
сигнали на различни емоции, отразяващи авторската интенция и общия 
патос на произведенията, формиращи емоционалната тоналност на текста 
въз основа динамиката на емотемите“ (Bolotnova, 2013, р. 259). Емотивният 
код може да се формира и на друго подтекстово равнище, без наличието на 
конкретни емотемни означавания, резултат на ситуативни описания или 
на общата емоционална тоналност, формираща цялостното настроение в 
дадено произведение.

Въобще емотивността3 като език на литературния текст, е плод на 
сложен психологическо-семиотичен процес, протичащ между адресанта 
(автора) и адресата (читателя). Първият се стреми чрез различни средства на 
художествеността да придаде (внуши) на втория някакви емоции и смисли, 
докато вторият се опитва да ги приведе към собствения си опит и да изгради 
произтичащите от това представи. При тази ретранслация на знаци ние 
не можем да очакваме някаква еквивалентност между предадено и прието 
поради различните перцепционни и аперцепционни бази в комуникативния 
акт. При всички случаи обаче в резултат на знаковото въздействие в 

3  Според Шаховски, емотивността като лингвистична категория се съдържа в думите 
и словосъчетанията, които са призвани да изразяват емоционалното преживяване на 
говорещия човек. В системата на устното общуване влизат и невербалните емотивни 
знаци. Изследователят напомня, че емотивността е историческа категория, изменчива 
през различните епохи, нещо, на което интерпретаторът, а и преводачът на художествена 
литература, трябва да обръщат внимание (Shahovskiy, 2012, pp. 103-106).
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съзнанието на реципиента възникват понятия, мисли, но и някакъв тип 
преживяване, което зависи от много фактори на възприемателския процес. 

Безспорно по пътя на ретранслирането се губят психически и 
смислови енергии, но и се наслагват нови такива, които значително 
обогатяват крайния продукт на езикотворчеството, включително и на  
емотивно равнище, като конотативни отлагания, чиято възбудимост 
зависи от задачите на интерпретацията. Всъщност крайните смисли на 
художествения текст се раждат в междината между намерение от страна на 
адресанта и очакване от страна на адресата.

Боравенето със семантичните структури на текста трябва да се 
съобразява със знаковите, образните, но и емоционално-чувствените 
параметри на тези структури. Изваждайки емоцията (чувството) от чисто 
психологическата му функция, художественият текст я деавтентизира 
и надгражда. По този начин се създават поливалентни фигури, които 
представляват интерпретативно изкушение за литературния изследовател, 
но и създават понякога непреодолими затруднения и подвеждания, ако не се 
намери точната мяра в подхода към семиотичната същност на тези фигури, 
оперираща между идейното и емотивното.

С всичко това трябва да се съобразява емотивният анализ. Той 
е част от основния структурен анализ и неговата функция е насочваща, 
подкрепяща, доизясняваща, търсеща нюанси и допълнителни значения. В 
някои, най-вече поетически жанрове, той може да се окаже и определящ 
(пейзажното стихотворение, импресията, одата, елегията и др.).

Емотивният анализ преминава през няколко етапа:

– Определяне на общото настроение4.

– Изясняване на общата структура на произведението (жанр, 
композиция, сюжет при белетристичните произведения, лирическа 
ситуация при поетическите).

– Определяне на емотивните кодове чрез набелязване на емотемите, 
сигнализиращи за различните емоции в текста. Установяване на 
емоционалната динамика в произведението.

– Търсене ключа към емотивните кодове (декодиране) – разбира се, 
това става във връзка с останалите кодове – предметен, композиционен, 
идеен и пр.

– Обобщение на резултатите – изводи за това как системата от 
емотивни кодове влияе върху идейно-съдържателната, концептуална и 
естетическа въздейственост на произведението.

4  Според Л. Виготски, отправният момент, без който разбирането на изкуството не може да 
се осъществи, е емоцията на формата (Vigotski, 1978, р. 69).
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Емоциите (чувствата) най-често са проява на индивидуалната пси-
хика. Те имат своята проективност в културните психомодели през различ-
ните епохи. Тези психомодели отразяват онтогенетичните и филогенетич-
ни промени в афективната структура както на личността, така и на дадени 
обществени групи. Културата налага определени задръжки в естественото 
проявление на емоциите в обществена среда. Това предопределя появата 
на културни психологически стереотипи, даващи възможност за типизира-
не на проявени явления, свързани с колективните чувствени изживявания. 
Основавайки се на тезата на Леви-Строс за културата като допълнително 
ограничение върху естественото поведение на човека, Лотман говори за 
два основни културни стереотипа на ограниченията, свързани със срама и 
страха. Според него в културното „ние“ действат нормите на срама и честта, 
докато отношението към „другите“ се определя от страха и принудата. При 
появата на държавата основен психологически механизъм на културата ста-
ва страхът, чрез който институциите упражняват своята власт. В отделните 
колективи на държавата (роднински, съседски, професионални, класови 
и др.) основен регулиращ елемент продължава да е срамът, който се оказ-
ва по-висш организиращ модус на културата от страха. Има епохи в раз-
витието на човечеството, в които определени класови групи (Лотман дава 
пример с руското дворянство, но същото важи за рицарството през Средно-
вековието, за членове на някои езотерични общества, за членовете на ко-
мунистическата партия и пр.) приемат като висш санкциониращ елемент 
срама, включително и срама да се страхуваш. Тези отношения между срама 
и страха като психологически стереотипи на културата дават възможност 
за типологически характеристики на определени обществени структури 
(Lotman, 1990, рр. 326-329).

И други автори се спират на някои типологични прояви на емотив-
ното в историята на човечеството. П. Тилих отбелязва  филогенетичната 
реципрочност на индивидуалното явление угнетение. При определени 
политически, икономически, културни, религиозни и пр. условия опреде-
лено множество от хора може да се озове в една и съща гнетогенна ситуация 
и пристъпите на угнетение да обхванат по-голяма или по-малка част от 
членовете на тази човешка група. Според това разбиране, Тилих счита, 
че в края на Aнтичността преобладава онтичната угнетеност (страхът от 
смъртта и съдбата), в края на Средновековието – нравствената (страхът от 
вината и осъждането), а в края на модерната епоха – духовната (страхът от 
безсмислието и пустотата). Става въпрос, разбира се, за преобладаване, а не 
за присъствие или отсъствие на един или друг тип угнетеност (Tilih, 1995).

Фриц Риман също допуска, че в резултат на променливите условия за 
проява на страховите разстройства в различните епохи може да се забележи 
доминация на една от четирите основни форми на страх: шизоидната, депре-
сивната, натрапливата или хистеричната. И той дава пример със селската 
патриархална среда, която благоприятства съхраняващите черти, стремежа 
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към сигурност, трайност, непроменен опит, черти, характеризиращи 
натрапливия тип биване в света. Индустриалното, урбанистично общество, 
с откъсването от природата, естествената емоционалност, корена, със 
заплахата да превърне хората в маса, превръща членовете на това общество 
в шизоидни личности. Изживяването на страха не може да бъде колективно, 
както уточнява и П. Тилих, но може да увлече повечето или всички членове 
на дадена група (Riman, 2002).

 Изкуството, и в частност литературата, отразяват подобни промени. 
В един или друг период от развитието на  националните култури се забелязва 
доминация на дадени емотивни модели, което дава отражение върху езика, 
стила, идеите в съответното изкуство.  Доминиращите психомодели са 
следствие на промени в обществената среда и в много случаи действат 
компенсаторно на тези промени. През 19-ти и 20-ти век в българската 
литература има периоди на интензивно присъствие на водещи емоции и 
чувства като страха, гнева, меланхолията, гордостта, мъжеството и пр.

Интерпретативната функционалност на емотивността в разбирането 
на една художествена творба е подчинена, както на индивидуалните 
особености на текста ѝ, така и на неговата вписаност в съответния 
историко-културен психомодел. Ще демонстрирам тази зависимост с част 
от творчеството на писателите от кръга „Мисъл“.

През 1906 и 1908 г. излизат две емблематични книги на кръга: 
„Сън за щастие“ и „Идилии“. Макар последната формално да е съставена 
от прозаични текстове, никой от членовете на кръга не гледа на нея 
като на белетристика, а като на поезия. На пръв поглед двете са съвсем 
различни като жанрова специфика, идейно-съдържателна концептивност, 
композиционно-структурни особености. Ако трябва да търсим близост 
между тях, то е по отношение на емотивността и ролята ѝ при структуриране 
на произведенията и изграждане на идейните послания. За писателите от 
кръга „Мисъл“ ролята на настроението, чувствата са не второстепенен, а 
водещ фактор в естетическата същност на литературната творба. Най-изявен 
изразител на това разбиране е Пенчо Славейков, който в редица критически 
текстове се спира на този проблем.

Още през 1899 г. в статията „Душата на художника“ той говори за 
психологическата страна на творческия процес, прави разлика между 
логическото мислене и мисленето чрез образи, при което много важна 
роля играят емоциите. За него настроението е онази душевна мощ, която 
буди фантазията. Счита, че художникът чрез представи изказва в една или 
друга степен чувствата си, своето настроение, че той може без мироглед, 
но онова, без което не може, е поглед за живота, който стои в пряка връзка 
с емоционалната, а не с интелектуалната страна на художника. И в други 
свои критически текстове авторът на „Сън за щастие“ постоянно, макар 
и мимоходом, засяга проблема за важната функция на настроението в 
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творческия процес. В една статия за Петьофи той отбелязва, че сърцето 
вижда надалеч, за разлика от разума. Особено важен текст за разбиране на 
естетическите му възгледи е „Гетевите песни“, появил се пак през 1899 г. в 
„Мисъл“. В него Славейков говори за вътрешното единство при външната 
пъстрота на Гьотевата лирика, за бистра душа, отразяваща всичко ясно, за 
което много важна роля играе долавянето на настроенията на нещата. В 
статия за А. Тенисън от 1900 г. П. Славейков отбелязва, че душевният мир 
на английския поет „му се представя като усамотено планинско езерце, в 
чийто спокойни глъбини се оглеждат околните брегове и само когато някой 
отронен лист капне на повърхността му, то безшумно раздвижва кръглите 
си дългѝ. В спокойните глъбини всичко се отразява спокойно“ (Slaveykov, 
1958, р. 245). Видима е близостта между този текст и „Спи езерото“. Поетът 
има навика да илюстрира настроения и състояния чрез цитати на собствени 
стихотворения, особено в общуването с М. Белчева, която познава добре 
творчеството му. Ако „Спи езерото“ се е родило от едно душевно състояние, 
едно настроение, то вече в ролята си на символ на това настроение в статията, 
илюстрира друга душевност. Едно своеобразно присвояване на чуждата 
душевност като своя. Славейков харесва онези поети  или произведения от 
тяхното творчество, които чувства като близки, родствени, при това в много 
случаи тази близост е плод на субективните му усещания за другия.

Докато е в Германия, Славейков попива постулатите на немската 
идеалистическа естетика. В периода 1899 – 1900 г. наученото започва да 
синтeзира през собствената си призма. В този период се появяват, освен 
„Душата на художника“, редица статии-портрети, посветени на Змай 
Йованович, Петьофи, Тенисън, Гьоте, които до голяма степен играят 
ролята на програмни текстове (особено функционална в това отношение 
е „Гетевите песни), в които изказва естетическите си предпочитания. 
Образците, илюстриращи тези предпочитания, той търси в литературата на 
настроението. „Сън за щастие“ до голяма степен е художествено въплъщение 
на тези негови търсения.

Запознат добре с естетическите възгледи на Славейков, Б. Пенев, 
сядайки да напише дълго подготвяната студия за „Сън за щастие“, не се 
колебае да прочете книгата именно през призмата на настроението в нея. 
Той изрично подчертава още в началото на изследването си, че онова, което 
свързва мотивите на книгата в едно цяло, е настроението. Доминиращо 
такова според него е бленът. Критикът нарича „Сън за щастие“ лирическа 
поема с пролог бодростта и вярата на младостта и епилог – „самотният 
гроб на бляновете“. За него движението на мотивите в книгата е едно 
прехождане от „душевна енергичност и бодрост към пасивно изживяване 
на вътрешни мотиви“ (Penev, 1907, р. 470). По-нататък той описва 
механизмите на обективиране на настроенията в символи чрез природните 
описания, постигайки по този начин особен вид себепознание. Друг начин, 
индиректен, за отразяване на настроенията, е, като те се приписват на 
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трето лице. Изследователят отбелязва, че прекият израз на лирическото 
чувство не е характерен за П. Славейков. Редки за него са и стихотворенията, 
изразяващи някаква рефлексия, нюансирани от известно настроение. 
Отбелязва и друга незначителна група стихотворения, възпроизвеждащи 
една външна картина. Но и в тях не липсва лирическото настроение. Тези 
наблюдения на литературния историк и критик са много точни и важни за 
очертаване вътрешната цялостност на книгата, която се дължи на общата 
тоналност в нея, присъстваща дори и в ония стихотворения, които наглед 
носят рефлексивно-символен характер. 

„Сън за щастие“, както и „Идилии“ на П. Тодоров, имат една важна 
сближаваща ги особеност. И в двете заглавната формула задава емотивен 
код на четенето им, който експлицитно влиза в противоречие с идейно 
образната структура на текста, за да може на подтекстово равнище да 
зададе ключа за разчитането на този емотивен код. А самото разчитане, 
ако не цялостно, то осезателно променя интерпретаторския поглед 
към тях. Поради обема на този текст, няма как да се впускам в цялостен 
структурен анализ на двете произведения5. Ще акцентирам само върху 
ролята на емотивността в тях при изграждане на композицията и идейните 
послания, или по-точно на афективната противоречивост между образно-
композиционен и емотивен код.

В съдържателното ниво не бихме могли да открием някаква ясно 
очертана сюжетика. Жанрови названия за книгата като „поема“ (Б. Пенев) 
или „лирически роман“ (Св. Игов) са плод по-скоро на кодифициращите 
илюзии на изследователите, макар че и двете названия сами по себе си имат 
своята резонност в определен, не толкова жанров, колкото концептуален 
аспект. На пръв поглед в стихосбирката липсва и единен лирически герой, 
например поетовия Аз. Пак на повърхността си „Сън за щастие“ не задава 
единност и на хронотопната си организация. Повтарят се някои основни 
образи и мотиви и техните релации, проследени много прилежно от М. 
Янакиева, изграждат мрежа от значения, която обаче е само един от кодовете 
към целостта на книгата. В знаковата мрежа на произведението безспорно 
поетизмът „път“ заема централно място, но силна присъственост отбелязват 
и поетически лексеми като „вихър“, „гроб“, „смърт“, „скръб“, „сянка“, „сън“, 
„мечта“, „морност“, „самотност“, „щастие“, „унес“, „блян“, „тишина“, „цветя“ 
и др. Вгледаме ли се в лексикалните доминанти в стихосбирката, се 
убеждаваме, че те характеризират вътрешния живот на човека, неговия 
духовен свят, че изграждат една по-скоро метафизична, отколкото сетивна 
представа за света.

Дори лексемата „път“ е натоварена повече със знаковата същност 
на движението, а не с някакви пластични експликации. Да проследим 
движението на лирическия герой, там където го има, и на лирическия поглед 

5  Такъв за произведението на П. Славейков е направен от Миряна Янакиева в книгата ѝ „От 
родния кът до гроба“. Пловдив,  2011.
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в стихотворенията без видимо човешко присъствие. Движението е пряко 
свързано с пространството и времето. Във времево отношение стихосбирката 
запълва всички части на денонощния и сезонния цикъл. С други думи, 
времето е организирано сякаш в някаква циклична повторяемост. Въпреки 
това усещането за постъпателност във времето действа на подтекстово ниво 
като чувство за нарастване и привършване. И това се дължи не само на 
зададената на семантично равнище линеарна (от тук до гроба) визия за време. 
Напрежението между цикличността и линеарността не е антономично, не 
ражда някакъв драматизъм, а се утаява в чувството за меланхолия, усещано в 
една или друга степен във всяко стихотворение на книгата.

В пространствено отношение лирическият аз или неговата 
невидима сянка, въплътена в лирическия говорител, не се движи в някаква 
определена посока, няма цел на пътуването, освен крайната, фиксирана 
още в първото стихотворение. Сам по себе си пътят не е толкова важен в 
стихосбирката, а са важни обектите, покрай които минава и които влизат 
в полезрението на лирическия герой: изоставено огнище в гората, самотен 
гроб в гората, изоставено селско гробище, запустяла воденица, порутена 
чешма, задрямали в пладнешки зной поля, самотно езерце в гората и пр. С 
други думи, пространствата, които обитава лирическият поглед на поета, са 
маргинални, лишени от човешко присъствие и внимание, голяма част от тях 
са пространства на разрухата и забравеността. Когато обобщаваме, че пътят 
като метафора в „Сън за щастие“ е екзистенциалният път на човека, трябва да 
уточним, че в книгата липсват конвенционалните топоси на съществуването 
на човека, липсва градското (с едно изключение) и селското пространство, 
липсва работното пространство (пак с едно изключение), липсва семейната 
среда и домовното пространство. Обектите, за които става въпрос в „Сън за 
щастие“, не са места за обитаване, те са обекти за съзерцание и промечтаване, 
след което са отминавани от лирическия герой, запътил се към следващата 
спирка. 

Когато говорим за движението в книгата, трябва да видим с какви 
глаголи то е изразено. Ще отбележа по-характерните от тях, които са 
използвани многократно и придават стилова характерологичност на 
книгата: шепне, мълчи, спи, бленува, мечтае, копнее, спомня, чезне, трепва, 
отсеня, гасне. Вглеждайки се във всички тези глаголи, се убеждаваме, че 
те изразяват по-скоро състояния, отколкото движение. Че  са свързани 
със статиката на живеенето в духовното, че са експресивно редуцирани и 
насочени по-скоро навътре отколкото навън. Разбира се,  „Сън за щастие“ 
съдържа и конвенционални глаголи за движение, които имат и чисто 
предикативна функция и донякъде и смислово-контрапунктна спрямо 
горните, но тяхната динамика е съществено редуцирана от статичността на 
споменатите. Особено внимание в книгата заслужава глаголът „сепва“, чийто 
значение е много продуктивно за разбиране състоянието на лирическия 
герой в произведението. Сепва се човек, който се е унесъл, а унесът като 
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състояние е продукт на вътрешна хармонизация на сетивата с външния 
свят. Значи ли обаче, че глаголът „сепвам“ е контрапунктен спрямо глагола 
„унасям“. На денотативно знаково равнище – да. Но когато тези глаголи се 
разглеждат в конкретен емотивен контекст, те придобиват друго звучене, 
други отсенки на смисъла.  Границата между състоянията на унес и сепване 
в „Сън за щастие“ е твърде тънка и лабилна. Тя изразява едно състояние 
на траене, един миг на траене, много кратко, но много важно за битийния 
път на лирическия аз. Друг тип корелативност носят глаголите „заспивам“ 
и „разбуждам се“, така характерни за Яворовата лирика. Те не изразяват 
траене, а прекъсване на даден процес. При тях контрапунктността е полярна 
и в художествения контекст на „Безсъници“ издава един драматизъм на 
човешкото живеене. 

Връщайки се към сюжетната ситуираност на лирическия герой в „Сън 
за щастие“, можем да обобщим, че в екзистенциално-обществен план той не 
извършва никаква деятелност, предвижва се от едно маргинално място към 
друго, поспирва се, съзерцава го, промечтава го,  вживявайки се по пътя на 
асоциацията-спомен, или емпатийно влизайки в нечий чужд емоционален 
свят, или наслаждавайки се на една картина, каквито представляват доста 
от лирическите стихотворения в книгата, след което продължава пътя си. 
Неговото отминаване оставя след себе си знаци на битийното, които не 
тревожат ума му, тъй като той ги вижда като естествен придатък на духовното 
живеене, не се опитва да ги разчете като идеи, още по-малко да ги артикулира 
като такива, защото това би разрушило удоволствието от самото изживяване 
на лирическия аз. Траенето на битийното може да се възприеме единствено 
чрез интуицията, чрез настроението, а не по рефлексивен път. Онова, което 
наричаме символи в „Сън за щастие“, е далече от същността на символа, 
пораждащ множество от значения, мрежа от релации. Едно сравнение на 
образната структура в „Сън за щастие“ и тази на Яворовите „Безсъници“ или 
Траяновите „Химни и балади“ ще ни убеди в това. 

„Сън за щастие“ съдържа и друга група стихотворения – 
антропологизирани пейзажи, в които настроението също е водещ елемент. 
На смислово ниво те носят структурните белези на алегорията. По-важно, с 
оглед на общия контекст, е настроението, което изразяват – на радост или на 
скръб, а по-често на двете заедно. Тази емотивна контрапунктност действа 
не само във въпросната  група, а на всички нива в книгата – синтагматичното, 
мотивно-образното, микро- и макро-композиционното.

Опитите да се търсят някакви закономерности при подредбата на 
стихотворенията в книгата на образно-мотивно ниво не би ни довела до 
определени кодифициращи резултати. Вярно е, че биха могли да се очертаят 
някакви тематично-смислови сегменти в книгата, както прави М. Янакиева, 
но те са толкова несиметрични  и нетрайни образования, че едва ли могат да 
се приемат като кодифициращ фактор на композиране. По-удачно е да търсим 
принципа на подредба в непрекъснатите пулсации между контрапунктови 
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настроения и смислови парадигми. Подобно становище по проблема има К. 
Михайлов, но неговият акцент е върху ценностните противоречащи се двойки 
в книгата (Mihaylov, 2003, р. 368). Струва ми се обаче, че аксеологичният 
фактор в творбата е вторичен и можем да го търсим само на едно онтологично 
ниво, свързано със стремежа към щастие. Книгата не предписва рецепти 
за щастие, а изразява щастие от живота. Тя носи евдемонистичен идеал в 
себе си, но не като идейно-смислово образование, а като състояние, като 
постигане, като траене. Ето защо и отделните стихотворния, независимо 
за какво говорят, се стремят да изразят едно състояние на духа – на радост, 
надежда, наслада, блян, от друга страна, на тревога, скръб, тъга, меланхолия. 
Тези състояния са в монолитен вид в отделни стихотворения, но най-често 
се срещат в своята заедност и тогава изразяват едно смесено състояние на 
радост и скръб, което определям като светла меланхолия. Тя притежава 
това качество на пропускливост6 спрямо крайностите на меланхолното 
изживяване, което ѝ позволява да поддържа равновесието в живеенето на 
човека, равновесието между полюсите в чувственото изживяване на света. 
„Предпазен от крайности, пише Биенчик – меланхолният поглед позволява 
да се вглеждаме в себе си отдалеч“ (Bienchik, 2002, р. 64). 

Твърде малко място в интерпретативните текстове се отделя 
на меланхолното в „Сън за щастие“, понеже на книгата се гледа като на 
евдемонистична книга, като книга на бляновете, а меланхолията се е 
отбелязвала  само като  горчива „подправка“ на настроението в нея. Въпреки 
изявената присъственост на гробищно-мортална образност в книгата, на 
емотивно равнище в нея не вземат превес нито скръбно-меланхоличните 
настроения, нито бленуващо-радостните. Ако си направим труд да проследим 
тяхното функциониране, ще се убедим в стремежа към уравновесяване. На 
макрониво, в цялостния строеж на творбата, те се движат на тласъци, без 
да следват някакъв систематизиран ритъм. Има композиционни периоди, 
в които преобладават светлите настроения, на други места настроението се 
компресира в обратна посока, има и периоди, в които двете настроения се 
редуват и така се запазва емотивното равновесие на цялото. Още по-силно  
е изразено това равновесие в микросвета на отделното стихотворение. Поне 
половината стихотворения са изградени на принципа на контрапунктността 
между светлото и тъмното в живота. Но тази контрапунктност не създава 
някаква парадоксалност на изживяването, както е при депресивната 
меланхолия, водеща до абсурдност на живеенето (най-натрапчив пример 
за това изживяване е Яворовата поезия), а напротив, полюсите на тази 
контрапунктност се смиряват, утаяват един в друг, притихват в яснотата 
на битийната диалектика. Ето това състояние наричам светла меланхолия. 
Когато си прозрял неизменността на битийното ставане, усещаш с тъга 
изтичането на уреченото ти време, и въпреки това се наслаждаваш на 
радостта от живеенето. Този допир между старост и младост, между есен и 

6  За тази пропускливост много важна роля в „Сън за щастие“ играят иронията, самоиронията 
и хуморът.
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пролет, между утро и вечер, между смърт и живот, между творческа самота и 
самотност, не просто е фиксиран в образно-символната система на книгата, 
той е динамизиран като екзистиращ опит, като опит на онтологичното 
изживяване на битието. Светлата меланхолия е най-добрият израз на 
този опит, тъй като тя е попила самата диалектика на битийното ставане. 
Меланхоликът не е склонен към деятелност, променяща света, той е 
наблюдаващ човек, отчужден от света. Светлият меланхолик е наблюдател, 
съзерцаващ света, пресъздавайки го чрез своите блянове7. От тая гледна 
точка можем да се върнем към заглавието на П.-Славейковата книга – „Сън 
за щастие“. Сънят в заглавието е поставен в сложна знакова ситуация спрямо 
целостта на книгата. Един статистически разбор ще покаже, че сънят е 
денотативно означен като поетическо състояние в едва 10 от всичките 101 
стихотворения. Трябва да уточним, че в тях спят или дремят градът, езерото, 
полята, мирът, хората, но не и лирическият аз. Той будува и наблюдава. Той 
само мечтае за сън („Тъмни листи сън желан// на душата ми нашепват“). 
Славейковият лирически аз е в едно полубудно състояние на съзерцание 
и мечтание, което поетите, а и психолозите, наричат „сън наяве“. При него 
се постига помирение между реалната и желаната действителност. Става 
въпрос за гранично състояние на духа, чието траене е кратко и крехко, но 
в чийто унес можем да изпитаме лекотата на битийното. Това състояние се 
крепи на тънката линия между будността и заспиването. Преминаването на 
тази линия може да доведе до сепване и разпад на илюзорния покой или до 
заспиване и поява на сънищата, идващи със своята тревожност и аморфност, 
както става в Яворовата поезия. И в двата случая желаното щастие изчезва. 
За П. Славейков щастието не е някаква крайна цел, а състояние, постигане, 
непрекъснато ставане. Заглавната синтагма, в своята субстантивност, на 
знаково равнище показва статичност, но в нея много важен е предлогът, 
който конотативно натоварва съществителното сън с процесуалност, с 
движение в определена посока. Сънят наяве, семантична вариация на блена, 
мечтата, копнежа, е онова междинно състояние между будното мечтание и 
отвъдния покой, което осъществява неуловимото преливане между битие и 
небитие. В това състояние човек постига истинското свое щастие, сливайки 
се с безметежността на вечно бленуващия космос.

По същия начин заглавието „Идилии“ в едноименната книга на 
П. Ю. Тодоров създава вътрешна конфликтност между емотивния код на 
идиличното и образно-съдържателната структура на произведенията в 
книгата. Говорейки за идиличното в идилиите на П. Тодоров и основанията 

7  Според Биенчик, меланхолията и съзерцанието са две различни модалности на погледа. 
Меланхолният поглед, в отчуждението си към света, не се задържа върху нищо, докато 
съзерцателният поглед, „дори когато не гледа отделните предмети, все пак непосредствено 
долавя същността им (интуитивно чувства божественото присъствие в тях например) 
и свързва видимото с невидимото“ (Bienchik, 2002, р. 70). Съгласявайки се с това мнение, 
трябва да уточня, че при светлата меланхолия липсва отстранеността на погледа от нещата, а 
това способства съзерцанието да се превърне в любимо негово занимание.
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те да се именуват с това жанрово название, можем да навлезем по-дълбоко 
в идейно-емотивната тъкан на тяхната същност. За тази цел ще се върна 
към изследването на Шилер за идилията. Дефинирайки жанровата ѝ 
същност, той не се спира на външносюжетните и структурни особености, 
а на идейносъщностното ѝ предназначение: „да се изобрази човекът в 
състояние на невинността, т. е. в състояние на хармония и мир със себе 
си и с външния свят“ (Shiler, 1981, p. 627). Това състояние на хармония със 
себе си и околния свят е лесно постижимо за наивния поет и трудно за 
сантименталния (модерния) поет, който трябва да го постигне по пътя на 
духовното усилие, чрез което да се преодолеят случайните ограничения на 
определени човешки състояния. При това е необходимо да се внимава този 
порив към абсолютното да бъде в границите на човешката природа и освен 
това мисълта да не отива по-далече от опита, който може да я следва. А този 
опит е пряко свързан с чувствеността, която е определяща за жанровота 
същност на идилията.

И така, имайки предвид трансформациите в жанра „идилия“ по 
време на романтизма и постромантизма, навлизането в тях на едни по-
сложни, драматически персонажи и човешки взаимоотношения,  говорейки 
за идиличното като художествена изобразителност и идеалистичното като 
идейна нагласа, ще видим, че П.-Тодоровите разкази не се отклоняват чак 
толкова много от жанровата същност на идилията. Че при тях идиличното 
като екзистенциално състояние на персонажите и идеалистичното като 
духовен устрем се сливат в единно художествено цяло, защото авторът 
изгражда образи, които, от една страна, носят наивитета и простотата на 
обикновения селски човек, а, от друга страна, притежават различността на 
индивидуалиста. С малки изключения (например образът на Христос във „В 
Гетсиманската градина“), тази различност не е осъзната като социална роля 
и следователно не е демонстрирана като такава. Несретниците на П. Тодоров 
следват собствената си екзистенциална нагласа, при тях различността е 
естествен порив, който се сблъсква с ограниченията на случайностите, но 
най-често с ограниченията на социалните стереотипи, което затруднява 
процеса на общуване, предизвиква в тях тревога, самота, страдание, но така 
или иначе те остават верни на своята изначално заложена (плод на орисията) 
различност. Примирявайки се или смирявайки се със своята орисия, те се 
връщат към собствената си същност, а с това и към вътрешното помирение със 
себе си. Те не са бунтовници срещу установения ред в човешкото общество, 
затова и сблъсъкът със стереотипите на това общество, с нравствените му 
пропадания и компромиси не води до екзистенциални драми, до душевни 
експлозии и непреодолимо раздвоение.

Несретническата съдба има различни превъплъщения в 
творчеството на П. Тодоров. Но онова, което е общо за фигурата на 
несретника, е съобщността на мъката и радостта от живеенето. От една 
страна, отчужденост, невъзможност да бъдеш като другите, неразбраност и 
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самотност, а от друга – устременост към непознатото, различното, наслада 
от самотата, съзерцанието на красотата, ширнала се наоколо, приобщеност 
към свободата и творчеството. Двете психологически парадигми, събрани в 
образа на несретника, изглеждат антитетични. В житейско-битов план, те 
наистина са противоборстващи, но в екзистенциален план се претопяват, 
преливат една в друга, уравновесяват се в постигнатото вътрешно 
спокойствие и хармония с външния свят, виждан не като общество, а като 
космос.

Затова и природата, както и в старата идилия, играе много важна не 
само композиционно-структурна, но и психологично-идейна функция. За 
разлика от пасторалния тип идилия, тук природата не е идеализирана сама 
по себе си като външен обект. Нейното идеализиране става през призмата 
на блена, на съзерцанието, на сливането между човек и космос. Напускането 
на собствената си граничност, излизането от себе си при несретника 
става само в самотното съзерцание на природата като космос. Пейзажът в 
идилиите е натоварен семиотично, но и емотивно със смислите и усещането 
за безграничност. В това се изразява и своеобразният пантеизъм на П. 
Тодоров в идилиите. Именно в този тип общуване с природата се извършва 
и интуитивната творческа дейност на несретника, в който той постига 
дълбоката си същност и вътрешна хармоничност.

П.-Тодоровият несретник не е свръхчовекът на Ницше, за да живее 
в горда самотност и изолация сред природата. Той се връща физически, и 
най-вече мислено, назад към другите и неговата интуитивна творческа 
самост прелива в екзистенциална самотност, радостта се сменя с мъката, 
с носталгията по нещо изгубено и невъзможно да се върне. Появява се 
меланхолията, която изгражда основното настроение в тези идилии. 
Меланхолията е това чувство, което обяснява най-добре същността на П.-
Тодоровите несретници, тази „сладка скръб“, която носи песента на Нено в 
„Гусларева майка“ и в която се топи майчиното сърце, единствено долавящо 
интуитивно какво е онова необяснимо в душата на нейния син. Без 
почувстването и обяснението на тази меланхолия в идилиите на еленския 
писател, няма как да постигнем цялостно разбиране за тях и за спецификата 
на идиличното в тях. Ще припомня казаното по-горе, колко важно място 
отреждат писателите от кръга „Мисъл“ на настроението не само като 
структуроскрепяващ, но и като смислоизграждащ фактор. Ще припомня и 
предупреждението на Шилер към модерните поети да не тръгват само след 
идеите, което ще доведе до едностранчивост при устрема към абсолютното и 
колко важно място заема чувствеността за жанровата същност на идилията.

Меланхолията се проявява в онова смиряване или примиряване, 
в различните идилии е различно, пред отредената съдба. В меланхолията 
се претопяват, сливат в нещо цялостно ония противоречия в душата на 
несретника, които при други герои на българската литература от същия 
период или от по-късно водят до цялостен дисбаланс на екзистенциалното, 
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до остър драматизъм и дисхармония. Меланхолията на П. Тодоров сякаш 
поглъща в себе си всички протуберанси на човешката душа, за да постигне 
онази мекота на живеенето, която носи особен тип красота, постига 
онова спокойствие на душата, в което страстите са уталожени, желанието 
и опитите да бъдеш като другите е парирано и човек се връща в самотата 
на собствената си същност и незавършеност, смирявайки, или по-често 
примирявайки се, с отреденото. Ето я Касандра, неразбрана от останалите 
троянци, които спират да ѝ вярват, нещо причиняващо ѝ мъка и в същото 
време доволство. И тя се оттегля в своята горда самота, далече от суетността 
на тълпата, удовлетворена, че е изпълнила дълга си да предупреди и тъжна 
в същото време, че никой не я чува. „И туй бе нейната мъка – нейното най-
висше доволство“. Ето я и кукувицата-несретница, която не възроптава срещу 
напусналия я любим, не се гневи срещу съдбата, отнела ѝ кратковременното 
щастие и мечта да бъде като гургулицата, а запазва спомен за това, който ще 
гали душата ѝ. Тъгата от загубата не пречи на сещаната дълбоко в нея радост 
да се завърне пак в себе си, към своята същност на бездомна самотница. По 
същия начин изживява мъката от самотата, удавяна в пиянство и радостта 
от това, което е, Нено от „Гусларева майка“ или Бойко от „Несретник“, 
представил си за миг друг живот, в който ще заживее като останалите, 
ще има жена и дом, но след като разбира, че е безвъзвратно закъснял да 
изпълни това желание, той се задоволява със своя подвижен дом, колата, и 
единствените си другари, биволите, и в душата му става някак тихо и хубаво 
самотно.

Дори и смъртта в идилиите на П. Тодоров не навява угнетяващи 
чувства, а носи със себе си хармонията на взаимността в любовното 
изживяване, защото смъртта изчиства отношенията от страстите, т. е. 
от дисхармоничността и оставя само чистото изживяване на красотата от 
любовта,  както се е случило в идилията „Овчари“ или в идилията „Радост“, 
експлицираща буквално тази взаимност на тъгата и радостта, една симбиоза, 
характеризираща т. н. „светла меланхолия“.

Тази светла меланхолия, както видяхме, откриваме като 
основополагаща за разбирането тоналност и в „Сън за щастие“. Различната 
жанрова формация на „Идилии“ и Славейковата книга не пречи на тяхното 
успоредяване, не само защото, според естетическите разбирания на 
писателите от кръга, и двете принадлежат на поетическия род, но защото и в 
двете настроението е важен структуроорганизиращ фактор в концептивното 
им изграждане, и в двете самотността на човека в света поражда и тъгата, и 
красотата на живеенето едновременно. И двете са съзерцаващи света книги, 
които носят пантеистичното усещане за слятост на индивида с нещо по-
голямо от него, но непостижимо за човешкото. Да, книгата на Славейков 
е по-приземена, по-опростена в семантично-емотивната си организация, 
но и двете книги промечтават света чрез своите персонажи, търсят онова 
успокоение на душата, онова потъване в битийната тишина, онова откъсване 
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от суетата на деня, което позволява да се изживее животът в хармония със себе 
си и с реда на битието. Емотивният код „светла меланхолия“ в двете се оказва 
важен интерпретативен ключ към тяхното дълбинно възприемане. Този код 
не е експлициран нито в афективната структура на двете произведения с 
нейната знакова система, нито в композиционно-съдържателния им план, 
но присъства като емоционална тоналност, обуславяща четенето на книгите, 
а и доизясняваща концептивния код на заглавията.

В една своя интерпретация на новелата „Леко дишане“ на А. Толстой 
Виготски стига до извода, че и заглавието, и целият „пневмографичен запис“ 
в текста, не отговарят на съдържанието, описващи самоубийство, смърт, 
погребение, тъга по нещо отминало, че афективното противоречие, заложено 
в съдържателната и композиционната структура, е психологическият закон 
на новелата като жанр. Въз основа на това Виготски опонира на утвърдената 
традиция, говореща за хармонията между форма и съдържание. Той смята, че 
в диалектическото противоречие между съдържанието и формата трябва да 
се търси психологическия смисъл на естетическата реакция (Vigotski, 1978, 
p. 221). Не съм сигурен дали този негов извод би могъл да бъде общовалиден 
за изкуството, но направените по-горе наблюдения красноречиво говорят 
колко е важно в интерпретативния подход към художествената творба да не 
разчитаме само на структурната логика, но и на нейната афективна същност. 

С известно основание С. Хаджикосев извежда като основен белег 
на българския символизъм в психологичен план астеничните чувства и 
състояния – тъгата, сплина, самотата, резигнацията (Hadzhikosev, 1974, p. 14). 
Оказва се, че меланхоличните настроения в поезията на Ст. Михайловски 
от 90-те години на отминалото столетие са само предвестник на голямата 
меланхолна вълна, заляла българската поезия в периода до Първата световна 
война. Естествено възниква въпросът какво поражда подобна депресивна 
криза в поетическото изживяване от началото на ХХ век. Дали става въпрос 
само за мода, дали за литературна филогенеза или компенсаторно явление, 
подчиняващо се на някаква иманетна логика в културните процеси? Дали 
поетическият език не търси своето обновяване в идеосинкретичното 
изживяване на битието? Българската литературноисторическа наука се е 
опитвала спорадично да отговаря на тези въпроси, без обаче да си изработи 
необходимите методологически инструменти за това. 

Говорим за един период в историческото ни развитие, в който 
липсва реална гнетогенна ситуативност в държавата, в състояние да 
отключи подобна депресивна криза. Напротив, във времето между 1903-1912 
година България изживява един от най-стабилните и прогресивни периоди 
в стопанско и в политическо отношение. Някои историци наричат този 
период „звезден миг” в историческото ни развитие. Селските бунтове от 
началото на века и разгромът на Илинденско-Преображенското въстание 
не нарушават много набиращия скорост икономическо-обществен ритъм, 
особено в големите градове, който продължава да произвежда стабилност 
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и оптимизъм. И като че единствено в художествено-културните среди се 
забелязват негативни отреагирвания на ставащото. Този негативизъм се 
засилва обратно пропорционално на нарастващите очаквания на българина 
в битово отношение. Неудовлетвореността на творческия индивид някак си 
контрастира на витализма на едно развиващо се общество и в това всъщност 
няма нищо учудващо. Литературата има такива периоди, при които нейната 
регулираща функционалност по отношение на общественото се изявява като 
опозиция на собствените си представи за света, който ни заобикаля, а не на 
самия този свят, което е индикация, че тя се чувства застрашена от самата 
себе си в основанията си да бъде регулатор на нещо, което не се нуждае от 
нея. В такива периоди тя демонстрира надменно оттегляне в естетическата 
си себедостатъчност, във въобразените светове на чистата духовност. Всяка 
епоха изживява своя декаданс. В началото на 20-ти век литературата приема 
абдикирането си от социалното по по-различен начин с оглед на факта, че 
България едва сега навлиза в онази епоха, която за западноевропейския 
модернист е с изчерпано съдържание. Затова и т. н. българско декаденство 
се появява неочаквано не с меланхолната презрителност на своя западен 
събрат към стагниращата порядъчност на обществото, а чрез угнетителната 
меланхолия на загубилия своите основания творчески субект, търсещ 
собствената си вписаност в протичащото. Засилващата се динамика на 
живота, техницизирането на редица човешки дейности, отчуждаващата 
урбанистична среда започват трайно да унищожават автентиката на 
живеенето, свързана с дълбинната обвързаност на човешкото с природното 
и етикоисторическото. В това творческият човек вижда заплаха за устоите на 
личностната самоидентификация. Той с ужас открива разлома в собствената 
си душа. Превръщането ѝ в модерна от предчувствие в езика преминава 
в реалност и това поражда дълбоката носталгия по цялостната душа на 
отминаващия 19-ти век.
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Аbstract: The article is dedicated to reflection on the selection of email correspondence 
of two Bulgarian intellectuals, Olga Shurbanova and Krystju Pastuhov, entitled Mail–
Jazz (2011). A hybrid form and character of mnemonic strategies used by the authors result 
in a specific repertoire of self-presentation practices, typical of “noble misfits” who, in their 
behaviour, display the common environmental (emotional, aesthetic and intellectual) 
opposition to the dominant culture. The analysis uses Simmel’s category of “sociability”, 
which became a point of departure for deliberations on the lifestyle and performative 
identity of the generation and the environment in the years of youth, which refused to 
be homo sovieticus and after the breakthrough of 1989 remained an attentive and critical 
observer of changes. 

Key words: Bulgarian literature, performative identity, sociability, lifestyle, emotion

През 2011 година българското издателство „Колибри“ публикува 
книга от двама автори, Олга Шурбанова2 и Кръстю Пастухов3, озаглавена 
„Mail – Jazz“. Включените в нея текстове са подбрани от доста по-богата 
кореспонденция по имейл, която тези двама, непознаващи се по-рано души, 
са водили в периода 2009 – 2011. Те принадлежат към едно и също поколение, 
към една и съща интелектуална среда от писатели и художници, и дори 
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дълги години са живели в един и същ квартал, и двамата в околностите на 
булевард „Прага“, в непосредствена близост до характерно място, известно 
като Баня Мадара. Не са се срещали обаче нито в детските, нито в младежките 
си години. Запознават се едва през 2010-та година след първоначалото им 
общуване по електронна поща, до което се стига поради професионалните 
интереси на Шурбанова. Като главен редактор на списание „Ек“ (орган на 
Държавната агенция за българите в чужбина) тя работи по поредния брой, в 
чийто раздел „Лица“ е предвидено представянето на поезията и личността на 
Кръстю Пастухов, който в този момент пребивава в чужбина („Ek”, 2009, pp. 
42–48). В периода 2006–2011 той живее във Варшава заедно със съпругата си 
Анна Стойкова (тогава преподавател във Варшавския университет). Тогава 
Олга Шурбанова живее в София, а общуването им се осъществява именно по 
електронен път, но служебната кореспонденция бързо преминава в лична. 
В резултат на това се появяват стотици страници имейли. „Mail – Jazz” 
представлява скромен по обем подбор. 

Търсейки формула, която да позволява синтетичното описание 
на този том, в предговора си към него Росица Ташева включва редица 
забележки, които отразяват спецификата на това хетерогенно по отношение 
на жанровете произведение:

Тази книга не е роман, дори епистоларен; не е и есе, нито очерк, нито каквато и 
да е друга документална творба. В тази книга има спомени, притчи, приказки, 
мечтания, фантасмагории, както и кратки портретчета на настоящето. 
Можем да я наречем свидетелство за две епохи – от живота на авторите и на 
страната им. За две времена – миналото и настоящето (Tasheva, 2011, p. 5). 

Ташева отхвърля възможността за еднозначно тълкуване на книгата 
от генологична гледна точка, като правилно изтъква разнообразието от 
форми и тяхната семантична динамика. Тези айерархични, лесно подлежащи 
на реконфигурация, структури понякога сплотяват едвам внушаваната 
мисъл, рискованата алюзия, далечната асоциация, трудна за възприемане 
от читатели, които не познават контекста, но безпогрешно дешифрирана от 
партньорите в този диалог.

Изглежда, че размисълът върху книгата може да бъде подпомогнат 
от аналитичната перспектива, каквато открива категорията „общителност“, 
добре разработена преди всичко от културната социология. Най-прецизно 
тя е дефинирана от немския философ Георг Зимел, който разглежда 
общителността като специфичен вариант на социализация и я анализира въз 
основа на наблюденията на градските социално-културни реалии от XIX -ти 
век (Simmel, 2007, pp. 185-197). Имайки предвид, че разсъжденията на Зимел 
са силно залегнали в историята (Stachura, 2018, pp. 45-50), ще търся опорна 
точка преди всичко в неговите по-универсални наблюдения върху връзката 
между тази форма на социален живот и изкуството. В този контекст Зимел 
отделя специално място за психологическите и емоционалните ефекти от 
социалните практики:
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Освобождението и облекчението, които по-дълбокият човек намира в 
общителността, се състои във факта, че общуването и обменът на влияния, 
в рамките на които се изпълняват всички задачи и цялата тежест на живота, 
се превръщат тук в източник на удоволствие под формата на художествена 
игра, в онази едновременна сублимация и размиване, където надарените със 
съдържание сили на реалността отекват сякаш от разстояние, а тяхната тежест се 
разтваря в дъха на очарованието (Simmel, 2007, p. 197). 

Размишлявайки върху „Mail – Jazz”, все пак е необходимо да помним, че 
говорим за социална връзка, градена не под формата на директни контакти 
лице в лице, а писменo. Директният контакт нито я е предхождал, нито я е 
придружавал като алтернатива, възможна по всяко време, какъвто е случаят 
в съвременните социални взаимоотношения в Интернет, в социалните 
мрежи и т.н., където:

Медиирано присъствие, което може да бъде потенциален заместител на 
въплътено съществуване, дава възможност за взаимно реагиране на действията 
на партньорите в интеракцията, макар между тях да няма физическа близост. 
Липсата ѝ обаче не е пречка за създаването на „отношения ние” и дава възможност 
за генериране на микроструктурация на социалното поведение (Stachura, 2018, 
p. 97).

Офлайн срещите на Пастухов и Шурбанова през 2010 година не 
променят възприетия от тях начин на комуникация. Краткият престой на 
Шурбанова в софийския дом на Ана и Кръстю се превръща обаче в източник 
на нейните асоциации и наситени с емоции спомени, които (както в случая 
със сладките „Мадлен“ при Пруст) са породени от чувствено преживяване 
(Shurbanova, Pastuhov, 2011, pp. 90-91), носещo усещане за дом и носталгия по 
определен начин на живот, който все повече остава в миналото.

Възможностите, предлагани от Интернет, разбира се, оказват 
значително влияние върху формалния вид на тяхната кореспонденция 
и нейния психологически ефект. Бързината на електронното общуване, 
нерядко почти моменталните отговори, обезсилването на произтичащите 
от пространственото и времево разстояние форми, проявената директност 
и импулсивност на реакциите, всичко това приближава изказванията им до 
конвенцията на разговора, въпреки че никога това не е бил разговор sensu 
stricto. 

Според Ташева, формата на тяхната кореспонденция наподобява 
типична за джаза импровизация, която авторката свързва с откритото 
увлечение и на двамата по тази музикална форма, което става забележимо 
и в повтарящите се размишления по темата (Tasheva, 2011, p. 7) и във вкуса 
към вариации на дадена тема, породен от тази естетика (Nicholson, 1998). В 
колажа от разнообразни форми съжителстват текстове с черти на обширно 
послание и по телеграфски съкратени форми, анекдоти и разкази от няколко 
изречения, скици, описания, мемоари, които могат да функционират като 
самостоятелно литературно произведение. Поставени върху основата на 
новооткрита общност от спомени от детството и младостта, преживявания 
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от зряла възраст, читателски и музикални увлечения и препратки, те остават 
в диалогична връзка, където полемиката е заменена от удоволствието 
заедно да разпознават и назовават реалността, преживявайки определена 
интерсубективна истина за миналото, която е в основата на всяко човешко 
усещане за опитомяване на света, за своето „задомяване“ в него (Harrari, 
2018, pp. 119-124). 

В книгата текстовете на Шурбанова са обозначени с „@София”, 
текстовете на Пастухов – с „@Варшава”. Между имейлите от време на време в 
отделна рамка се появява лаконична информация за актуалните политически 
събития, любопитни факти, свързани с природата, демографията, културата 
и др. Те бяха включени по време на подготовка на изданието като помощно 
средство при реконструиране на мисловния поток на авторите, помощ 
не винаги явна и често внасяща допълнителен информационен шум или 
излишък от абсурдни елементи.

И така, например между имейла, в който Пастухов говори за 
организирания от Полско-турското дружество годишен концерт и коментира 
конспиративната теория на историята, представена на българския интернет 
портал FROGNEWS (https://frognews.bg) – включително увлечението на 
Хитлер по езотериката (Shurbanova, Pastuhov, 2011, p. 127), и имейла за 
катинското клане (извършено през 1940 година от съветската армия върху 
полските военнопленници) се вмъква информация за опита на двама роми 
да продадат невзривена бомба от Втората световна война (Shurbanova, 
Pastuhov, 2011, p. 127). На пръв поглед лишената от смисъл смесица от послания 
формира образа на човешката лудост, която се проявява в историята. Но на 
друго място, между имейла на Шурбанова за антични находки в Созопол 
(Shurbanova, Pastuhov, 2011, pp. 43-44), и имейла на Пастухов (своенравна 
вариация на темата трагична биография на Даниил Хармс – руския майстор 
на абсурда /1905–1941/ и парафраза на неговата драма Елизавета Бам /1927/), 
е поместен абзац за българските иманяри и нелегалната търговия с антични 
артефакти… В цитирания текст Пастухов хиперболизира самото понятие 
„излишък от артефакти“. Сюрреалистичният образ на художествената 
борба на Хармс е създаден в резултат на контаминацията на мотива за 
пренаселеността в общинските жилища в СССР (често присъстващ в 
руската, особено емигрантската и самиздатската литература) с визията на 
хиляди старици, една до друга лежащи плътно от пода до тавана в малкия 
апартамент на писателя. Хармс системно и безразлично ги изхвърля 
през прозореца, докато не бива дисциплиниран от сержант от местната 
милиция, който бди за драматургичния ред... В следващия имейл „@
София“ Шурбанов подхваща темата за Хармс, споделя накратко собственото 
си увлечение от творчеството му и преминава към въпросите, свързани с 
практиките на перфектните читатели, чийто ипостас е фигурата на Критика, 
който се излежава (sic!) в библиотеките. Той мечтае наяве за рафтовете 
на библиотеката в Преображенския манастир, където може да се намери 
удобно място за излежаване, бутилка Кианти, немски превод (с анотации от 
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Норберт Рандов4) на „История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски 
(1762), а освен това чужденки с вълнени чорапи... В отговора си Пастухов 
развива тези теми, като постепенно се разкрива като изтънчен познавач на 
културата и неин свободен от условности потребител. Ето по този начин 
социалната игра продължава, а дистикциите, разкривани все по-смело от 
двамата участници в нея, не се превръщат в източник на насилие (Bourdieu, 
2005, pp. 319-391, pp. 487-572), а в интелектуална и емоционална спойка, 
която прави връзката възможна и привлекателна. 

„Mail – Jazz” допълва една не много обширна добавка „Пояснителни 
бележки към книгата“ (поставени в азбучен ред), в която Шурбанова 
и Пастухов решават да поместят имена на хора, заглавия на книги и 
музикални творби, наименования на исторически местности и събития, 
които в техните представи може би не са известни на случайния читател. 
Този жест изразява нещо повече от самото осъзнаване на определен habitus 
на една част от българската бохема, която познава отвътре трудностите 
на живота в НРБ. Във въпросната добавка, до имената на велики творци 
(като например Майлс Дейвис) са поместени фрази, отнасящи се до такива 
сфери от ежедневието, каквито днес просто вече не съществуват. Все пак, 
променили са се не само историческият контекст и житейските реалии, но 
и материята на самата реалност. Например през 70-те и 80-те години на ХХ 
век апартаментите, отдавани под наем на софийската бохема, в къщата на 
Харош,5 хазяйка в Созопол, се превръщат в художествена галерия на нейната 
дъщеря. Друга, скромно представена, група от изрази се отнася за Полша, 
като „Жечпосполита“ или „Катинското клане“. Следователно, приложението 
може да се счита за вид опростена версия на функционалната мрежа от 
понятия, необходими за разбирането на текстовете. Още повече, че авторите 
използват полисемантичен комуникационен код, чиято забележителна 
черта е осцилацията между преднамерена искреност и програмна 
изкуственост. Тяхната позиция се характеризира с липса на еднозначно 
ситуиране в обективиран свят в полза на трудно постижимото равновесие 
между реалност, ониризъм, фантастика и абсурд.

Според Зимел, този вид дистанция към реалността е основата на 
социалното общуване, което има автотеличен характер, а неговите субекти 
се държат по отношение на определената конкретност, „като произведение 
на изкуството спрямо реалния свят“ (Simmel, 2007, p. 178):

В този смисъл социалният човек е особено същество (...). От една страна, той е 
отхвърлил всички материални значения на личността и се проявява под формата 
на общителност само чрез своите способности, чар, интереси и чиста човечност. 
От друга страна, това същество се спира пред онова, което е крайно субективно 
и изключително вътрешно в границите на личността. Дискретността спрямо 
другите, която е първото изискване за общителност, е необходима по отношение 

4  Норберт Рандов (1929-2013) е известен немски славист и преводач; политически затворник 
на ГДР.  
5  Такъв прякор е даден на собственичката на имота, от руски хорошая - добра.
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на собственото „аз“, тъй като нейното нарушаване и в двата случая води до 
израждане на социологическата форма на художествена общителност – тя се 
превръща в социологически натурализъм (Simmel, 2007, p. 189).

Нека разгледаме как Шурбанова и Пастухов – тези „особени 
творения“ – балансират между дискретността и нуждата от емоционално 
себепредставяне, изграждайки ситуацията на общуване в „Mail – Jazz”. 
Книгата използва рамка, която маркира началото и края на тази игра. От 
страна на Шурбанова тя е инициирана от своеобразен преглед на имената 
(или може би маските?) на партньора в диалога, където се промъква 
полонизъм, който не съществува в българския език:

@София
Мили Пане, 
Хубаво е да имаш няколко имена. И Къци, и Къцюра, и Пан Къцан звучат 
достатъчно достолепно, подобаващи на сегашното ти положение на шляхтич. Ти 
кoе предпочиташ? Аз лично, ако ги имах, щях да държа на закачалката, да са ми 
под ръка за разни случаи.
Инак, преди да се сетя за многото преображения на „Негова милост панът“, в 
детското ми съзнание мигом изниква едно палаво козикрако духче, дето надува 
тръстикова свирчица и се глуми с младо и старо...
Впрочем, какво правиш в тая Варшава? (Ако е позволено да питам...) (Shurbanova, 
Pastuhov, 2011, p. 10). 

В отговор на тази закачка при Пастухов (@ Варшава) се появяват още 
асоциации с лексеми като „пан“ (Питър Пан), „шляхтич“ или „закачалка“, 
които подпомагат процеса на изграждане на неговия личен самоироничен 
портрет, който не щади нито psyche, нито soma на говорещия (@Варшава): 

@Варшава
(...) Това е Питър Пан, дето не искал да стане голям. Аз също не исках да стана 
голям и от пубертета влязох в старческия пубертет, неречен климакс. (...) Като 
говориш за костюмите ми на шляхтич и изобщо, трябва да ти кажа, че нямам 
закачалка. Стоят един върху друг на една пластмасова кукичка, зад едно перде, 
защото къщичката ни във Варшава е 23 кв. м (...) (Shurbanova, Pastuhov,  2011, p. 10).
Сега не знам кой костюм съм облякъл, но вероятно не съм с фрак, цилиндър, 
лачени чепици (взети от някой незнаен воин). Погледнах се – с халат и чехли, както 
в старата рубрика „По халат и чехли“ на Христо Бръзицов, който издевателства 
върху известни люде за клюкарската страница на вестник (Shurbanova, Pastuhov, 
2011: 11).
Не излизам обикновено. Втемерутвам се, и когато насоча ласкавата си усмивка 
към някого, той все едно е получил „Еми“, „Оскар“ или по-скромничката „Нобел“ 
(Shurbanova, Pastuhov, 2011, p. 11).

Една дума ражда друга дума, която пък предизвиква поредни 
асоциации. В кратичък текст, очевидно информиращ основно за много 
скромните условия на живот в служебния микроапартамент за преподаватели 
на Варшавския университет в Служевиец6, Пастухов се позовава на имена 

6  Квартал на Варшава в район Мокотув – бел. прев.
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или псевдоними и прякори на видни дейци на българската култура, като 
художника Гошо Слона (Георги Божилов), пловдивския културен деец Начо 
Културата (Атанас Кръстев), поетесата Дора Габе, неспоменат по име автор на 
църковни стенописи и преподавател в Националната художествена академия 
(вероятно Асен Гицов). Когато обсъжда собственото си облекло (халат за 
баня и чехли, привидно знак за отпуснатост), се появяват алюзии за такива 
произведения, като например култовия филм на Рангел Вълчанов от 1979 г. 
„Лачените обувки на незнайния воин“ или известната клюкарска рубрика 
на Христо Бръзицов (1901-1980) в списание „Литературен глас“ (1928-1944), 
озаглавена „Един час при…“, материалите от която са публикувани в книга 
със заглавие „При големи хора по халат и чехли“ (1976), много години след 
като писателят излиза от комунистически затвор. Всички тези неочевидни 
места на културната памет се отнасят до фигури и произведения, значими не 
само заради позицията им в художествената класация, но и заради личните 
биографии на конкретни хора зад тях, по един или друг начин белязани от 
комунистическата епоха в България. Така първият, привидно хумористичен 
и аксиологически безразличен, текст на Пастухов представлява своеобразен 
идеологически манифест. При по-малко податлив читател той би могъл да 
бъде отхвърлен или дори изобщо неразбран и тогава фатическата му функция 
би се провалила. Това обаче не се случва. Демонстрираната от писателя 
първа скица на важни за него понятия, карта на своеобразни семантични и 
аксиологични комуникационни възли, се оказва не само ясна за Шурбанова, 
но и вдъхновяваща тя да направи следващата стъпка. Именно в този тон 
е инициирана игра, основаваща се на умело жонглиране с елементи, 
съхранявани в лапидариума на паметта на поколението и генерирани 
от сюрреалистичното въображение и на двамата. Обменът на мисли, 
шеги, асоциации между индивиди със сходни ресурси на комуникативна 
памет, надарени със сродна и рядко срещана естетическа, историческа, 
политическа и хуманистична чувствителност, изисква от тях интелектуална 
бдителност и надеждна емоционална интелигентност. Защото в тази игра 
може или да се изгубиш, или да се нараниш, а хумористичната поанта, която 
Пастухов намира за тази размяна на мисли, би могла да не бъде толкова 
смела и двусмислена:

@Варшава
(...) Извинявай, запознахме ли се? (Shurbanova, Pastuhov, 2011, p. 152).

Леко подигравателната фраза, цитирана в края на „Mail – Jazz”, която 
поставя под въпрос факта на опознаване, разкрива известна психологическа 
обусловеност на този диалог; в случая на Шурбанова и Пастухов липсата на 
контакт в реалното пространство по никакъв начин не унищожава близостта 
в цифровото пространство или може би поради безопасното разстояние 
изобщо я прави възможна...

Росица Ташева (Tasheva, 2011, pp. 7-8) говори за „Mail – Jazz” като 
лична изповед на авторите за живота им в епоха на големи промени. 
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Всъщност, те принадлежат към поколението, родено през 40-те години на 
XX-ти век. Семействата им и самите те още като деца са изпитали ужаса от 
нарастващия терор в годините след Втората световна война, трудностите 
на живота в полицейска държава, каквато до 1989 г. беше НРБ, а след 
антикомунистическия прелом – радостите и скърбите от промяната на 
системата, която българите разговорно нарекоха   „преход” (Szwat-Gyłybowa, 
2020, pp. 278-280). За историите на хората, оплетени в историческите 
събития, се говори с топла, но и с леко иронична дистанция, което позволява 
да се избегне нетолерираният от двамата автори патос. Дори в отговор на 
новината за смъртта на своя приятел Климент Денчев (създател, наред 
с други, на телевизионни програми за деца, после имигрант в Канада), 
Пастухов с обич пише за неговата личност, разкривайки и подробности, които 
не позволяват да я идеализира. Той говори с признателност за „чувството 
за неподчинение“ на Денчев, но също така и за търговията с найлонови 
чорапи в училищната тоалетна, за това как им е говорел за хомосексуалисти 
(Shurbanova, Pastuhov, 2011, pp. 51-53), за любовните авантюри с жени, а дори 
и за дискредитиращото го в по-късен момент и погрешно обвинение в 
кражба на стълба и т.н. По подобен начин Шурбанова представя историите 
на своите приятелки – емигрантки и патриотки, в ониричен тон, пълен с 
ирония; изплита разказите си от реалистични и странни теми (например 
историята за тежката работа на българо-немско семейство професори, докато 
със собствени ресурси открият обществена библиотека на българоезични 
книги в софийското село Чуйпетльово или историята за борбата с мишки от 
друго българо-австрийско семейство на музиканти). 

В спомените им се появяват най-различни персонажи: постигнали 
успехи в живота и неудачници, членове на софийската бохема, градски чудаци, 
политически и икономически емигранти (поставени извън обществения 
живот от политическата система и по този начин принудени да напуснат 
България), непокорни хора, които по някаква причина не са напуснали 
страната (често само защото не са им издавали паспорти, понякога защото 
са били принудени да сътрудничат на режима), представители на т.нар. 
емиграция на сърцата (хора, най-често добре ситуирани на Запад и дълги 
години подкрепящи българската култура по различни начини). Струва си 
да споменем такива имена като, наред с други, Климент Денчев, Джу-Юлия 
Гурковска, Кирил Цонев, Павел Койчев, Недко Солаков, Милчо Левиев, 
Люба Кирова, Елена Шивачева, Крикор Азарян-Коко, Дончо Папазов, 
Георги Божилов. Същевременно в тази кореспонденция острата ирония 
се превръща в контрапункт на всеки лирически тон. И така например, 
Шурбанова, разсъждавайки сериозно върху собствената си ценностна 
система, обусловена от селския произход на българите, предизвиква 
спомена за първите поколения български студенти, които след завършване 
на образованието си в западноевропейски университети се завръщат в 
страната, за да строят нейното бъдеще (което е алюзия към известната книга 
на Симеон Радев „Строителите на съвременна България“, 1910-1911). В този 
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контекст авторката разказва гротескната история на студент от Техническия 
университет в Прага, чието фамилно име не споменава и върху чиято глава 
някой излива съдържанието на нощно гърне от балкона си в момент, когато 
той (облечен във фрак, взет на заем) е на прага да съблазни момиче, което 
току-що е срещнал. Дълги десетилетия българинът се съди безуспешно с 
пражкия злодей и дори завещава на наследниците си да продължат делото 
за защита на честта му:

Но, не щеш ли, в сублимния миг някой лиснал цукалото си отгоре му. Било зима 
и лют студ, и целите му мустаци станали в сталактити и сталагмити. Не се знае 
какво е произлязло с госпойцата, но опозореният ухажор дал виновника под съд 
(Shurbanova, Pastuhov,  2011, pp. 28).

В „Mail – Jazz” този подигравателно-лиричен начин на говорене за 
родната действителност е съчетан с доказания от двамата автори de facto 
космополитен модел на комуникативна памет, който е нещо повече от просто 
социални маниери. Неговите многофункционални и многопластови (що се 
отнася до политика, изкуство, литература, музика) ресурси, представени от 
Шурбанова и Пастухов, изглеждат типични за поколението, изживяло своята 
младост през 60-те и 70-те години на XX век. Трябва обаче да помним, че 
говорим за тези познавачи и творци на културата (например споменатия тук 
джазмен Милчо Левиев, от 1970 година емигрант в САЩ), които, докато са 
пребивавали в социалистическата България, са били откъснати от западния 
мейнстрийм. Самото придобиване на информация е изисквало усилия, 
слушане на чужди радиостанции, четене на книги, предавани от ръка на 
ръка. За тази група всеки естетически избор, от една страна, се превръща 
в знак на съпротива срещу потисническата политическа система, в която 
живеят, от друга страна – в инструмент за самосъздаване и автоекспресия. 
Трябва да се отбележи, че важната роля на „прозорец към Запада“ в този 
период изиграва Полша – тогавашната „обетованата земя“ на българите:

Той, Милчо (става дума за Милчо Левиев – бележка на автора), докато следвал в 
консерваторията, се сприятелил е един ученик от музикалното училище (Румен 
Петров – Хъмфри), когото наричали Отец Паисий на джаза. Понеже винаги се 
движел с книжки и плочи под мишница... И научил полски – „не да бяга през 
Полша, както мислеха някои, а за да се запознае на живо с джаза, който беше 
възможен в соцлагера по това време само в тази страна“. 
Така е. Полша беше нещо като обетована зeмя за нас, българчетата от Съветска 
България. Там винаги ставаше нещо – и по „Варшавска есен“, където можеха да се 
чуят „упадъчните“ компонисти авангардисти: Пиер Булез, Луиджи Ноно, Бруно 
Мадерна, Джон Кейк, и на джаз-фестивалите със Збигниев Намисловски и кой 
ли още. 
Ама бумът на полския плакат! През последните години на „Шипка“ 6 протече 
някакво мижаво биенале на плаката и поляците бяха токова слабички, че 
ми докривя. Всичко ли се изчерпва, когато я няма тръпката на забраната? 
(Shurbanova, Pastuhov, 2011, pp. 52-53). 

Поколението, за което става дума, придобива своите социални 
отличия в атмосфера на страх. Много измежду т.нар. „бивши хора“ са 
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преминали през концентрационни лагери и дълги години затвор. Пастухов, 
лирически поет, който по правило избягва да говори за собствената си 
биография отвъд поетическите си изказвания, включва в „Mail – Jazz” шепа 
информации, трохи от която може да се намерят и в стиховете му, но авторът 
никъде другаде не ги формулира долкова директно:

Лежа си в градината ни в центъра на София. Една грозна къща се кипри над мене. 
Влизат 40 000 кватиранти, които обитават чуждата фашистка къща. Аз се качвам 
на една бяла череша. Ям череши, гълтам или плюя костилките, а в този момент 
идват милиционери. И арестуват дядо ми, защото бил написал две статии против 
комунистите. Това го разбирам, чак когато почвам да оплешивявам. 
А инак между клоните се чуват революционии песни. 
Пея Интернационала. Всички у нас са социалдемократи. И аз пея. 
После по-големите от мен ги пратиха по дявола. 
После другите ги пратиха в комунистическите преизподни (Shurbanova, Pastuhov, 
2011, pp. 85-86).

В недоизказаното от Пастухов за съдбата на неговия дядо – Кръстьо 
Пастухов (1874-1949), уважаван политик, деец на предвоенната българска 
социалдемокрация, убит през 1949 година в затвора в Сливен, или в 
неизразената тук трагедия на баща му – концлагерист, човек, пречупен 
от системата, който никога не е споделил със сина си дори частица от 
спомените си от онова място7, е кодирана съдбата на потомъка на „народни 
врагове“, наричани от службите за сигурност „бивши хора“ (Lilkov, Hristov, 
2017). Тази стигма, която за Пастухов е личен източник на (малко перверзно) 
удовлетворение и чувство за трагично превъзходство, в социалното 
измерение всячески затруднява съществуването. Забрана да използва 
фамилното име на дядо си, забрана да пътува в чужбина, забрана на „врага 
на народа“ да бъде назначен на постоянна работа, забрана или ограничени 
възможности за публикуване (Shomov, 2009, p. 43). В резултат на всичко 
това ежедневието се превръща в търсене на някакъв поминък; често това 
означава публикуване на текстове под името на някой от колегите. В този 
контекст социалната реалност става един вид сцена, на която в двусмислена 
игра може да демонстрира отказ да бъде „нормален“, отказ да се адаптира, 
отказ да бъде homo sovieticus, отказ да легитимира общия „лош вкус“ на 
потребителите на официалната култура на социалистическия реализъм.

Тази проблемна, наранена идентичност (Goffman, 2005) на „бившите 
хора“ остава наполовина явна, наполовина скрита, но във всеки случай се 
проявява в перформативна нагласа, ориентирана към едновременното 
производство на социалната видимост и невидимост. Но тя няма нищо общо 
със стратегиите на откъснатия от света самоизмъчващ се аутсайдер, който 
наблюда хората през ключалката на вратата (Wilson, 1992); по-близо и е до 
хедонистична нагласа, афирмация на природата и културата, но не каквато 
е да е, а обусловена от неписаните норми на софийската бохема (иначе 
дълбоко инфилтрирана от българските служби за сигурност). 

7  Самият Кръстю Пастухов и съпругата му Ана Стойкова са ми казвали това. 
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В този контекст изглежда оправдано да се признае „Mail – Jazz” като 
свидетелство, документиращо характерния за тази среда стил на общуване 
със света и придружаващия го начин на живот, който по Антъни Гидънс 
разбирам като:

(…) повече или по-малко интегриран сбор от практики, които личността 
предприема, не защото са полезни, а защото придават материална форма на 
определени нарации за идентичността. (…) Всеки такъв избор (включително по-
важните и водещите до последствия) е не просто решение какво да правиш, а 
какъв да бъдеш. Колкото по-посттрадиционен е светът, в който живее личността, 
толкова по-силно стилът на живот засяга самия корен на идентичността, нейното 
формиране и трансформиране (Giddens, 2002, pp. 113).

Театралността, търсещата истината изкуственост на поведение се 
пренася от студентските експериментални театри (обикновено скоро след 
появяванто им ликвидирани от службите, Shurbanova, Pastuhov, 2011, p. 
39) в реалния живот. В „Mail – Jazz” откриваме двупистов запис на живата 
идентичност на двама ексцентрици, създали своя социален образ в условията 
на нарушена комуникационна среда, когато в обществения живот е действал 
принципът на автоцензурата. В социалната сфера това означава насищане 
на перформанса с тоновете на различност, оригиналност, и в същото време 
– конспиративност (макар че реалната политическа дейност не е била 
водена чак до края на осемдесетте години8). Съпротивата срещу културно-
политическата доминанта е изразявана посредством условни кодове за 
съществуване в свят, в който хитростта и театралността, демонстративното 
разиграване на частичната видимост са се превърнали в източник на етичен 
и едновременно естетически опит. Инструменти на тези прояви остават 
преди всичко споменатите тук естетически избори на тази среда: начинът 
на организиране на личното пространство (изтънчен минимализъм), 
формите на прекарване на свободното време (концерти, изложби, скромни 
кръчми) и почивката (диви нудистки плажове далеч от цивилизацията). Този 
„хедонистичен аскетизъм“ е функция на ограничени финансови ресурси, но 
е и форма на протест срещу безвкусието на социалистическия (псевдо)лукс, 
предлаган на „трудещите се“ от диктатурата на пролетариата. Добрият вкус 
се превръща в код, улесняващ разпознаването, средство за изграждане на 
взаимно доверие (Sztompka, 2007, pp. 265-298). В същото време в социалната 

8  След антикомунистическия преврат (1989) върху това поколение се излива ненавистта  
на опортюнизма. Днес опити за преоценка на нагласите на хората на културата от епохата 
на социализма предприемат автори на такива начинания, като например Красимир Илиев 
– уредник на изложбата в Софийска градска художествена галерия „Форми на съпротива“ 
(2016). Обширната публикация, придружаваща прегледа на живописта, графиката и 
скулптурата, е посветена на „тези, които отказаха да се впишат в системата, и на тези, които 
въпреки опитите не успяха“ (стр. 1). В този опит за възстановяване на кохерентната форма 
на индивидуалната и колективна идентичност на интелектуалците, ментално оставащи 
граждани на света и затворници (често буквално) на системата, внимание заслужава това, че 
българските изследователи се стремят да разкрият културните кодове, с които са си служили, 
за да изразят своето различно мнение. В анализираните творби на „непокорните“ хора силно 
впечатление прави натрапчивото присъствие на преувеличението, хиперболата, абсурда. 
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комуникация, служеща, наред с друго, за създаване на идентичност, 
доминира богатство от стилове, известен излишък от изразни средства, 
засилващи емоционалната страна на изказа, сдържан поради споменатите 
по-горе „конспиративни” съображения (Slavov, 1992). Недоизказването е 
най-мистериозната точка в тази игра, често изпълняваща функцйия на 
маска скриваща отчаяние и обърканост: 

@Варшава
Спомням си онова време, когато бяхме официални атеисти, а инак опозиционери. 
Ходехме до дупка на Великден, пък си носехме и разни шишенца в джобовете. 
Но се кръстехме ревностно, псувахме комунистите и минавахме за пазители на 
вярата. 
Глупости – просто си беше един акт на протест и нищо повече. 
Спомнам си, веднъж съм се добрал почти до вратата на „Св. Александър Невски“. 
До мен стои един познат, мръсно комсомолче, с кирлив врат и четиригодишна 
пот под мишниците и в душата. (...)
Никаква тъга не ме обзема, защото си живеех славно и сам си бях управител на 
имота си ми, наречен душа (...) (Shurbanova, Pastuhov, 2011, pp. 38-39). 

@София
И аз бях пред храма на Великден. Но много не се показвах, понеже съгледвачите 
цъфтяха на всяка крачка, те просто си крачеха с нас, за да им е по-лесно да чуват. 
Нали тогава подслушването ставаше не със СРС-та, а с уши. 
И като гледаха как палим свещи и се чукаме с великденски яйца, замисляха да ни 
насадят яко. Пак с яйца, но пачи (Shurbanova, Pastuhov, 2011, p. 39)

Макар че от десетилетия наблюдавам българските стратегии 
за общителност, продължавам да се сблъсквам с липсата на такава 
културологична формула за нея, която да е най-подходящата емблема на 
разглежданите тук явления, свързани с „изграждането на различна социална 
видимост”. В западните културологични изследвания, благодарение на 
Сюзън Зонтаг, е възприета категорията Камп. Тя определя тогава специфичен 
стил на естетическото поведение, свързан с изявената идентичност на 
хомосексуалистите, техните перформативни стратегии за демонстриране на 
тяхната „другост“. Сред изследователите и теоретиците на Камп само Майър 
допуска по-широко разбиране на това понятие, свързвайки го с други (а не 
само с отнасящи се до сексуалната ориентация) форми на изграждане на 
социална видимост на различните:

Идентичността на различния е перформативна и поради това социалната 
видимост се изгражда посредством употребата на определени кодове на значения. 
Тъй като функцията на Камп – което възнамерявам да докажа – е изграждането 
на различна социална видимост, може да се установи връзка между Камп и 
идентичността на различния. Следователно, дефинирам Камп като цялостен 
сбор от преформативни практики и стратегии, използвани за представяне на 
идентичността на различния, като под представяне разбирам производството 
на социална видимост. Тази разширена дефиниция на Камп, опираща се на 
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представяне на идентичността, а не единствено на някаква познавателна 
идентификация на ироничен момент може да бъде шокираща за много читатели. 
Защото това означава, че всички начини за изразяване на различна идентичност 
циркулират в рамките на системата от знаци, каквато представлява Камп. С 
други думи, идентичността на различния не може да бъде отделена и не може да 
бъде разграничена от процесуалното й въвеждане в живот, т.е. от Камп (Meyer, 
2012, p. 55).

Подходът на Майър поражда много съмнения (особено сред 
изследователите, които наблягат на гей източниците на Камп). Най-
важните позиции и дискусии по тази тема са представени от Пшемислав 
Чаплински в статията му „Kamp – gry antropologiczne“ (Czapliński, 2012, pp. 
11-32). Съзнавайки интелектуалния риск, който поемам, когато споменавам 
за възможността тази категория да бъде използвана за явления от съвсем 
различна геокултурна сфера, съм убедена, че предложеното от Майър 
схващане за Камп позволява да бъдат задвижени такива слоеве от научна 
рефлексия по темата, които може би ще помогнат за по-задълбоченото 
разбиране на стила на живот и вида на афектите, представени не само от 
сексуално „различните“ от източната страна на тогавашната желязна завеса. 

Записът на анализираната тук лична социална игра на една българка 
и един българин поради нейната хибридна форма и перформативния 
характер на мнемоничните стратегии, може да се счита за един от важните 
източници, предоставящи материал за изследвания на начините на живот 
в периода на НРБ. Разбира се, въпросът за възможната функционализация 
на категорията Камп по Майър спрямо този изследователски материал 
ще изисква още задълбочено преосмисляне, но надявам се, че тя може да 
помогне да се уловят много аспекти на социалното изиграване/прикриване 
на почти всяка малцинствена съпротива срещу политизираната доминираща 
култура.

„Mail – Jazz” документира и нещо друго. В имейлите на всяка 
крачка откриваме следи от перформативната идентичност на отдавнашни 
благородни „различни“, запазена в техните емоционални навици и 
манталитета. Те са оцелели при трансформациите на рационалните модели, 
настъпили след демократичния прелом от 1989 година. Стратегията на 
„забулване“ и конспиративност започна – разбираемо – да обхваща различни 
сфери от тези по време на комунизма. Не е поставено под въпрос значението 
на мнемоничния критерий за идентичност, но целият подигравателен 
импулс бива насочен срещу нови врагове – болести, старост, бедност, чувство 
за отчуждение в променящия се свят: 

@Варшава
(...) Бог ме интересува, за разлика от Онзи, който, след като вече ме е създал, не 
се интересува от мене. Той си е свършил работата, аз съм програмираният (за 
неудоволствие) и затова правя пакости и си живея живота просташки (ех, вярно 
– малко Вивалди, Бах, Бийтълс, Пинк Флойд, Гая Канчели, Корели и дрррррррр.)
Думата добротворство още ли съществува в нашия език? 
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Кррррррррасива е!
Но никой не я употребява, на никого не му е отвътре добротворството, защото 
гледа да си напълни шкембето със сухо шкембе и шкембе чорба с много чесън и 
оцет (Shurbanova, Pastuhov, 2011, p.  77). 

Маскарадът, злобата, комизмът са не толкова заместители на 
щастието, колкото перформативни атрибути на вечния емигрант, който 
поставя под въпрос целия развалящ се свят (Shurbanova, Pastuhov, 2011, p.  
38), който няма надежда да заживее никъде другаде, освен в спомените, 
хубавата литература и музиката. Те остават единственото надеждно 
убежище на търсещия спокойствие дух. Дори при променливите поврати 
на съдбата, за разпознаващите кода на „различните“ те не престават да 
бъдат живи елементи на комуникативната памет, без която не би била 
възможна социалната игра, наричана „общуване“. Тази игра остава в случая 
единствената публично разкрита форма на емоционално пребиваване в 
света.
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ГРИЗЕ СЪВЕСТТА...“: 

ЗАГАДЪЧНИЯТ ДИСКУРС НА ГАРСИЯ ДЕ РЕЗЕНДЕ В 
ИСТОРИЧЕСКИЯ РОМАН НА ФЕРНАНДО КАМПОШ 

„СЧУПЕНИЯТ СМАРАГД“

Яна Димова

“THOSE WHO DO NOT REMEMBER DO NOT EXIST. THEY ARE NOT 
HURT AND DO NOT FEEL ANY REMORSE”

THE MYSTERIOUS DISCOURSE OF GARCIA DE RESENDE IN THE 
HISTORICAL NOVEL THE BROKEN EMERALD BY FERNANDO 

CAMPOS
Yana Dimova1, Sofia University, Bulgaria
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Abstract: The postmodern historical novel “The Broken Emerald” is the most multifaceted 
work by the Portuguese author Fernando Campos, which reveals the differences in the 
opinion of winners and losers of the Age of Exploration under the rule of King John II, 
presented to the reader by the viewpoint of Garcia de Resende, a court chronicler. Campos’ 
work is a part of tetralogy, dedicated to the rise and fall of the Portuguese Empire. The 
article focuses on the emotions, evoked by the imaginary dialogue between the Renaissance 
chronicler Garcia de Resende and the spirit of the recently deceased monarch, which reveals 
the reasons for the decline of the Empire and the loss of the independence. The paper is 
concentrated on the narrator’s subjective feelings and their gradual unfolding in the 
narrative, which help to construct a multidimensional and multi-sided rereading of a key 
period in Portuguese history.

Key words: Portuguese Empire, Fernando Campos, emotions, narrator

Слабо познатият на българската публика португалски писател на 
исторически романи Фернандо Кампош (1924-2017) е известен в родната 
си страна като възродител на хибридната историографска метафикция. 
Изгрява на литературния небосклон в късните си години, но още първият 
му роман „Къщата на праха“ (1986) е подобаващо оценен на национално 
ниво от местната критика, тъй като носи следите на зрелостта и житейския 
му опит и одухотворяването на епични за португалската история личности 
и събития. Всички негови произведения на историческа тематика се 
характеризират със задълбочена предтворческа подготовка и усилена 
работа с документи, свидетелства и архиви. Фокус в художествените творби 
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на Фернандо Кампош са неясните „бели полета“ в официалния дискурс на 
историята; изгубените, унищожените или неоткритите ресурси, които 
допринасят за изграждането на пълнокръвна картина на съответната епоха, 
но са и в състояние да променят гледната точка и научно установените 
вярвания. Пример за това е обектът на изследване в настоящата статия 
– емоциите и субективните усещания на референциалния персонаж и 
разказвач Гарсия де Резенде (1470-1536).

 Преди да пристъпим към анализ на личната му оценка и отношение 
към португалския монарх Жоао II (1455-1495), ще представим накратко 
най-отличителната творческа дейност на известната ренесансова фигура, 
както и времето, в което се изявява. Гарсия де Резенде е познат предимно 
като придворен поет и хронист, макар да се занимава и с архитектурни 
проекти, музикално стихоплетстване и дипломатическа дейност. Остава 
в португалската история, литература и самосъзнание като един от 
съставителите на голямата поетическа антология „Всеобщ песенник“ 
(Cancioneiro Geral, 1516), заедно с Жил Висенте (1465-1536) и Франсишко де 
Са де Миранда (1491-1558), и като личен историограф на крал Жоао II (1455-
1495), написал едноименната му хроника (Crónica de D. João II, 1545), издадена 
посмъртно. Чрез произведенията на Резенде могат да бъдат проследени 
политическите, икономическите и социалните промени в португалското 
общество през XV и първото десетилетие на XVI в. (Saraiva, 1985, pp. 235-252). 
В този период португалският монарх се посвещава на задачата да намери 
път до Индия по море и да разшири влиянието си както в Африка, така и 
в Южна Америка и в Азия. Успява да съсредоточи властта в ръцете си и да 
укрепи финансово иберийската държава, като не се поддава на дворцовите 
интриги и извършва репресии над алчните благородници, голяма част 
от които принадлежат към рода Браганса. Още от юношеските години 
устойчивостта му към външни и вътрешни политически влияния привлича 
омразата на португалската аристокрация, която го следва неотклонно през 
дългото му управление и поражда слухове за смъртта му чрез отравяне.       

От самото начало на вълнуващия разказ на португалския 
средновековен дворцов летописец Гарсия де Резенде читателят е споходен 
от усещането за неясна болка и недоизказаност на разказвача във връзка 
със скорошната кончина на крал Жоао II. Провокиран от вътрешните си 
противоречиви чувства и молбата на монарха, отправена към него приживе, 
да разкаже за житейския му път и дела, хронистът води въображаем 
диалог с духа на починалия владетел, който има за цел да покаже не само 
управлението на Португалия през XV в., но и да изгради цялостен облик на 
духа на епохата и да разкрие сблъсъка между субективните гледни точки на 
победители и победени във вътрешната политика на средиземноморската 
държава чрез близкия си поглед върху съдбата и социалното влияние 
на кралската фигура. Според наратолога Карлош Рейш, дискурсът на 
референциалния разказвач и персонаж е конститутивен процес и служи за 
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разгръщане на фигуративността на диегезисните лица в текста (Reis, 2018, 
pp. 27-28). Така читателят може да разбере наративното изграждане на 
образа на Резенде в текста и в частност субективното му светоусещане, тъй 
като речта му влияе не само върху предаването на собствените му емоции, 
но и оказва въздействие върху когнитивните умения на читателя, тоест и 
върху неговите чувства и разбирания. В този ред на мисли ще използваме и 
идеята на екипа от изследователи Дейвид Хърман, Манфред Ян и Мари-Лор 
Райън (Herman, 2005, pp. 52-57), които доказват, че персонажът притежава 
черти от екстрадиегезисната човешка действителност, като наличие 
на физически белези, изпълнение на дейности, заемане на определено 
място в обществото, както и психологични особености (изпитват емоции, 
проявяват воля, умеят да разсъждават, вземат решения и преценки, могат 
да разбират и разпознават). Авторите напомнят, че дискурсът на разказвача 
е ограничен от количеството информация, което той представя в текста, 
като така той е маркиран от незавършеността и непълнотата – факт, който 
ще установим на местата, където Гарсия де Резенде се чувства несигурен 
или притеснен да разкрие истината за събитията.    

Бдението над безжизнения труп на Жоао II отприщва вълна от 
разсъждения в съзнанието на разказвача протагонист, свързани със 
смъртта и безпристрастната ѝ сила да премахва светската суета и етикети, 
за да ни постави пред везните на справедливостта и истината за душата на 
покойника:

Господарю мой! Какъв крал! Приключи твоята битка. Сега мога да се обръщам 
към теб на „ти“. Не, това не е неуважение. Не се и страхувам, че ще ме хокаш 
или накажеш. Вече не си крал. (...) Свършиха благородническите привилегии; 
отношението към теб ще е като към простосмъртен... Знам. Светогледът на 
обикновения човек не е като на висшестоящия. (...) Помòли ме някой ден да ти 
направя портрет (Campos, 1995, pp. 11-12).   

Разказвачът дори не желае да каже името си и да представи накратко 
житейската си биография, тъй като силните емоции, които изпитва към 
внезапно споминалия се крал, го подтикват да постави в центъра на 
мислите си и на повествованието си фигурата на владетеля с нейните 
достойнства и недостатъци. Едва когато се връща назад, той започва да 
загатва за собствената си идентичност и, паралелно с нея, да обрисува малко 
по малко, още от ранно детство, образа на португалския монарх. Потопен в 
миналото, разказвачът си припомня случаен диалог със старец, който го 
зове по име, по времето когато става близък до краля: „господин Резенде“, 
„приятелю Резенде“ (Campos, op. cit., p. 14). Разкрива, че следва монарха по 
петите в качеството си на негов личен камериер, а след това и на секретар 
(Campos, op. cit., pp. 13-14). Професионалният му опит го подтиква да развие 
в себе си ценни черти на характера – като придружава и изслушва краля 
в обществените му дела, разказвачът се научава да различава лъжците 
от онези, които казват истината. Тези усвоени знания и умения го карат 
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да се чувства като равен на владетеля, тъй като разширяват кръгозора му. 
Признава, че мисълта му е дръзка, ала събужда у него пътешественика във 
времето и пространството, рушащ граници от всякакъв порядък и умеещ да 
преплита хорските съдби (Campos, op. cit., pp. 15-16). Дългогодишната му 
вярна служба се отплаща с доверието, което си спечелва от страна на Жоао II. 
То носи със себе си и намека, че португалският владетел изпитва съмнения, 
които не желае да сподели както с близките си, така и с наемниците си 
(Campos, op. cit., p. 16).

 На този етап от взаимоотношенията им Резенде не е сигурен в тайната 
и не знае какво да мисли. Щом има възможност да се усамоти, той скита из 
Лисабон, за да се отдалечи от атмосферата в кралския двор, да прочисти 
съзнанието си и да се приземи, като се почувства част от множеството, 
където званията не означават нищо (Campos, op. cit., pp. 17-21). Броденето 
в столицата и особено при пристанището му напомнят за личностните 
характеристики на държавния глава: монархът обича да осъществява пряк 
контрол върху работата на мореплавателната администрация и морската 
търговия, както и да се интересува от напредъка на презокеанските открития 
и пътешествия (Campos, op. cit., p. 22). След описанието на спомените, 
изпълнени с шумната работническа дейност на лисабонския пристан, 
разказвачът се връща към настоящия момент – безсънното наблюдение 
на тленните останки на именития монарх. Сблъсъкът между миналото 
и горчивите последици в настоящето тласкат психиката на Резенде към 
изказването на остра критика:

Искаше ли ти се да умреш в прахта, в която ще се превърнеш? Или се преструваше, 
както винаги правеше през целия си живот? Що за фарс беше това? Разбра ли 
най-сетне, че разликата между кралските особи и простия народ е разстоянието 
от дървения трон до брачното ложе?... (Campos, op. cit., p. 26).

 Порицанията на разказвача преминават в чувства на съжаление 
към последните мигове от житейския път на Жоао II, когато си припомня 
бащинската му отдаденост и отговорност спрямо алчните искания на 
поредица от блюдолизци и паразити в кралския двор, на чиито лица са 
изписани неприкритите мисли за бъдещи привилегии, отправени към 
новия престолонаследник (Campos, op. cit., p. 27). Резенде обръща внимание 
и на самокритиката, която кралят приживе споделя с довереника си: 
„Плъховете напускат кораба. Вече не струвам нищо!“ (Campos, op. cit., p. 28). 
Поради дълбоката си религиозност, в края на живота си тежко заболелият 
крал изпитва угризения на съвестта и дори губи самоуважението си: „Не 
ме наричайте Величество. Не съм нищо повече от торба с изпражнения и 
червеи. Не подушвате ли смрадта, която изпускам? А устата ми е пълна с 
горчилка, която едва се търпи“ (Campos, op. cit., p. 28).

 Но разказвачът обича своя господар. Той не крие жестоката истина, 
изречена скришом, както в собственото му съзнание, така и при възстановката 
на словото на монарха. За да изрази духовната си съпричастност и да 
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надвие спомените за тягостните часове на кралското самосъжаление и 
мъчителна самооценка в края на житейския път, хронистът прибягва до 
впечатленията си от качествата на португалския владетел: отличните му 
знания и умения по физика, астрономия, биология; запазването на паметта, 
слуха и зрението му до сетния му дъх; загрижеността му към обикновения 
човек, състраданието и човеколюбието му (Campos, op. cit., pp. 29-30). 
Омаломощен от изморителното бдение над тялото на Жоао II, Гарсия де 
Резенде заспива дълбоко. В съня си той признава, че осъществява връзка 
с починалия много по-рано от фактическата му кончина – първите му 
видения в прегръдките на Морфей са отпреди четири години, когато духът 
на господаря му го приканва към разговор (Campos, op. cit., p. 30). Още от 
онзи момент разказвачът е убеден, че кралят го чува, жив или мъртъв.

 Когато се събужда, Резенде решава да разбули загадката около 
мистериозната смърт на краля, защото вярва, че много лица от двора 
желаят неговия край и само чрез дълбаене в миналото човек стига до 
корените на истината. Той се чувства призван да остави следи, да приведе 
свидетелства, дори да преразкаже хорски клюки и предположения, за да 
могат бъдните поколения да разберат всичко необходимо и да отсъдят 
справедливо (Campos, op. cit., p. 35). Така на Резенде му хрумва идеята 
да напише свой разказ за събитията, тъй като задължение на хрониста е 
натрупването на достатъчно житейски материал, включително и на ценни 
ежедневни подробности, които останалите пренебрегват. Уточнява, че не 
желае да пише стандартна хроника, защото:

Хронистът, поради зависимостта си, е принуден да придава на онова, което 
пише, хвалебствен тон; да прикрива неуспехите, слабостите и несъвършенствата. 
Официалният глас, който запазва навеки славния и величествен облик... 
(Campos, op. cit., p. 36).

 Разказвачът осъзнава, че вътрешната хроника, онази, която сърцето 
му диктува, е невъзможно да бъде написана на хартия, тъй като е съшита 
от жестокост, болка, кръв, свирепост, крайни амбиции, предателство и... 
тайна любов (Campos, op. cit., p. 36). Посъветван от друг кралски довереник, 
че: „Истинската истина не може да бъде изречена.“ (Campos, op. cit., p. 36), 
Резенде се затваря в себе си, но не прекъсва диалога си с духа на покойния 
владетел. Както твърди Мари-Лор Райън (Rayan, 2018, pp. 2-20), не всяко 
мислене се вербализира, така че съкровените мисли и чувства на летописеца 
търсят излаз навън и се представят под формата на вътрешен дискурс. 
По този начин неговият разказ тече наум, за да достигне до определени 
заключения за приворечивия нрав на Жоао II, който го довежда до гибелта 
му. Хронистът желае да разкрие виновника за смъртта на любимия си 
господар, но установява, че мисълта му препуска през отминалите събития 
(Campos, op. cit., p. 197). Въпреки всичко полага усилия да обърне внимание 
на всяко едно от тях, да ги подреди и да се задълбочи, за да проследи стъпка 
по стъпка причините за преждевременната кончина на владетеля. Смяната 
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на хронологичната перспектива в наратива на летописеца е съпътствана от 
лутане, безизходици и непрестанно връщане назад в различни периоди от 
миналото, които, както твърди историкът Жак Рьовел (Ryovel, 2010, p. 153), 
спомагат за производството на истината.   

 Когато разказва за образованието на младия Жоао II, Резенде се 
съсредоточава не само върху изучаваните предмети от краля, но и върху 
вродения му нрав – той често демонстрира сред другарчетата си грубостта 
си, непочтителността си и превъзходството си на принц (Campos, op. 
cit., p. 197). Все пак посочва и позитивните му страни – от малък обича да 
наблюдава и изучава човешкия характер; да различава истината от лъжата; 
показва нетърпимост към лицемерите, страхливците и нищожествата 
(Campos, op. cit., p. 201). Понякога дългите описания и отклонения на 
разказвача внезапно го заставят да се изправи срещу осъзнаването, че 
самият той знае много повече за пътя и нрава на краля, отколкото духът 
на починалия владетел: „О, гоподарю мой, вече нито можеш да пикаеш, 
нито да се изхождаш, нямаш спомени! Вече живееш единствено в паметта 
на другите!...“ (Campos, op. cit., pp. 247-248).

 Подобни възклицания от страна на Гарсия де Резенде не са израз на 
неуважение, а изблик на жестоката истина, че малцина са онези, които още 
пазят жив спомена за ценния човек и делата му, скрити под короната, а не 
за неговата титла, протекции и привилегии, крепящи благоденствието на 
кралския двор. Разказвачът продължава историята си, като хвърля светлина 
и върху неуспешния брак на краля с Елеонор де Визеу (1458-1525). Жоао 
II възприема летописеца като изповедник, пред когото може да разкрие 
своето неудовлетворение от съюза си. Липсата на съвместимост между 
двамата съпрузи го подтиква да търси щастието си сред многобройни 
краткотрайни увлечения, наподобяващи онези от юношеските му години. 
В зряла възраст изпитва скрупули и се опитва да изкупи частично греховете 
си, като се затрупва с административна работа и проблеми, свързани с 
мореплавателските открития, наследени от дядо му Енрике (Campos, op. cit., 
p. 275). Излагането на показ на любовния живот на краля е свързано и със 
самопотискането на разсъжденията на разказвача: „Замълчи, мисъл моя!...“ 
(Campos, op. cit., p. 292). Подобно заглушаване на дискурса на Гарсия де 
Резенде се наблюдава и в епизодите, при които той излага предположенията 
си за евентуално предателство от страна на член от личната свита на краля. 
Полският философ Роман Ингарден (Ingarden, 2020, p. 151) пише, че във 
всяка творба съществуват пластове, които са неподатливи на определяне. 
Това важи и за представяните обекти, включително за разказвача и за 
персонажите, в които присъстват места на недоопределеност, подтикващи 
твореца към тяхното запълване или, напротив, към умишления отказ от 
обяснение. Пример в „Счупеният смарагд“ е случаят с главния камериер 
Айреш да Силва, когото Жоао II нарича приживе свой приятел. Хронистът 
възкликва:

Яна Димова  Който не помни, не съществува...



204 ЕМОЦИИТЕ

Замълчи, греховна мисъл!... Знам, господарю мой, че нямам право да повдигам 
фалшиви обвинения..., но в гърдите ми се надига съмнението, че синът на Жоао 
да Силва... Не беше ли той, господарю мой, един от онези, които видях, точно с 
очите си, да излиза един ден от магазина на един евреин (...) с пакетче бял прах, 
известен като арсеник?... Приятел! Не уважи паметта нито на дядо си, нито на 
баща си..., нито пък повишенията, които му даде. (...) Със сигурност имаше лош 
нрав, който не удържа да види кончината на онзи, когото... (Campos, op. cit., p. 293).

 Колкото повече разкрива предполагаемите зложелатели около 
краля, толкова повече назрява гневът на разказвача. Признава, че ако 
Господ може да опрости делата му, то той, като човек, не може и не успява. 
Представя си, че ако поеме, дори и само за момент, божественото правосъдие 
в ръцете си, то би изпратил любимия си господар в ада, защото сълзите 
му не означават нищо за скования кралски труп. Твърди, че се разкайва за 
жестоката си присъда, но истината е, че няма как да промени личната си 
преценка след толкова грешки в решенията, взети приживе от владетеля. 
Знае, че божественото състрадание е безкрайно, ала в земния свят Жоао 
II няма как да избяга от човешкия съд. Може би само в Рая португалският 
крал ще може да получи търсеното от него приживе опрощение на 
греховете си. Все пак острата критика на Резенде е смекчена от чувствата 
му на снизхождение и разбиране към емоционалните изживявания и 
болезнения опит на монарха – разказвачът неколкократно припомня, 
че кралят е нещастен; живее сам и умира сам. Още от раждането му, 
всички се отдалечават от него поради различни причини – първо, майка 
му, която е убита; след това сестра му, замонашила се по собствена воля; 
леля му, която сама решава да се оттегли от живота на порасналите си 
племенници, а най-накрая и съпругата му, за която хронистът не намира 
точните думи, тъй като потиска дискурса си за онази част от Историята, 
която не може и не бива да излиза наяве: 

Жена ти, добре знаеш защо те изостави, защото те... Не мога да го потвърдя. 
Замълчи, мисъл моя, защото само ако придадеш неясна форма на чудовищната 
идея из каналите на кръвта ми, караш жлъчта в мен да клокне... (Campos, op. 
cit., p. 297).

 Разказвачът продължава с излагането на показ на достойнствата и 
недостатъците на Жоао II, когато си спомня за първия път, в който кралят се 
влюбва истински – позитивите и негативите на владетеля са представени от 
Резенде с присъщото му умение за психологическа аналитичност, подкрепена 
от чисто човешките чувства на съпричастност и вникване в емоциите на 
португалския монарх. Споделя, че принцът не е свободна личност – той 
има присъщите за титлата му задължения и отговорности, служещи за 
всеобщото добруване. Обвързаността му с кралицата и ролята му на баща 
е дълг, който народът очаква от него да изпълнява добросъвество, за да 
обезпечи бъдещото благоденствие на страната. Резенде напомня, че ако 
самият той е Бог, то може да му прости, тъй като кралят няма друг избор. 
Но съдбата понякога се намесва в твърде праволинейните човешки планове 
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и се случва почти невъзможното – кралят за пръв път се влюбва и този 
път чувството не е държавен ангажимент, а му дава усещане за свобода. 
Разказвачът признава, че моментът, в който владетелят е привлечен от 
зелените очи на благородничката Ана де Мендонса (1460-1542), не е просто 
увлечение по физическите качества на придворната дама, а изумление, че 
самият той, крал, се поддава на човешкия фарс, наречен любов. Наблюдава 
я отдалеч, от върха на привилегированата си позиция, където се чувства като 
божество, принудено да се надсмива над простите човешки удоволствия. 
Монархът смята себе си за възвишено същество, което преодолява с лекота 
и надживява тези хорски слабости. Чувства се непокътнат в удобната си 
мраморна кула. Слиза в низините, само за да удовлетвори преходните 
си страсти. Разказвачът усеща недоволството на духа на Жоао II, който 
престорено надига обвинително пръст към него и не желае да бъде съден за 
голямата си любов. В този миг Резенде признава, че почти е склонен да му 
прости всяко житейско прегрешение и че е достатъчно да му бъде просто 
приятел, за да стори това. Мисълта му изкристализира в твърдението, 
че няма смисъл да му прощава, щом няма причина да го обвинява. Той, 
разказвачът, моли за прошка господаря си. Тази любов събужда в краля 
нещо много повече от първичния нагон – зовът на душата го тласка да 
изживее първата си сладка болка (Campos, op. cit., p. 298).

 Споменът за откриването на истинската любов на монарха открехва 
мисълта на Резенде към други епизоди от колективното несъзнавано, 
както твърди самият той (Campos, op. cit., p. 301). Кончината на владетеля 
е крайъгълен камък за осветяването на мрачните кътчета в съзнанието 
на разказвача, откъдето той долавя преходността на човешкия живот, 
превръщащ се в прах. Последиците от кръвопролитията в Кастилия, 
за които допринасят и действията на португалския монарх, надигат 
негодуванието на хрониста – реторичните му въпроси, отправени към Жоао 
II, по отношение на отсъствието му след края на битките; нежеланието му да 
осъзнае безсмисленото опустошение, което причинява както на местното 
население, така и на своите войници и семействата им. Коментира с известно 
чувство на хладина към липсата на загриженост приживе от страна на краля 
за резултатите от тези битки – малко се говори за народните страдания, 
а противоречивите действия на воините се описват като храброст. Никой 
не пише и не говори за разрухата, която една кралска войска носи и оставя 
след себе си – унищожение, гибел, плячкосване, грабежи, изнасилвания, 
принизяването на човека до животно и нищожество, обезчестяването на 
светилища и свеждането на войниците до банда от пирати и убийци в името 
на кауза, на която се лепят солидни етикети, като „чест“, „право“, „слава“. 
Разказвачът се потапя в тези мисли, за да може да разбере света през очите 
на: „истинската истина на смъртта“ (Campos, op. cit., pp. 335-336).

 Макар Гарсия де Резенде да описва всички политически стъпки и 
начинания на господаря си, той не поема отговорността да издава каквато 
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и да е присъда. Не смята себе си за вещ в тази област и очаква божествената 
преценка (Campos, op. cit., p. 407). В това отношение говори за типичните 
му владетелски качества – той никога не поставя емоциите преди разума 
си, удоволствието – преди дълга си. За Жоао II най-важни са нуждите на 
кралството (Campos, op. cit., p. 433). След загубата на баща си, Жоао от 
регент се превръща в пълноправен престолонаследник на Португалия и 
му се налага да осмисли цялата отговорност, която пада на плещите му, и 
липсата на довереник в управлението, с когото да я подели. Придворният 
летописец осъзнава, че въпреки изградените кралски умения, като зрялост, 
отговорност, дипломатичност и самостоятелност, господарят му страда от 
самотата си и отсъствието на съвет от любимо, близко лице от личното 
му обкръжение. Както посочихме по-рано, разказвачът нееднократно 
споменава въпроса за самотата на краля, защото тя намеква за истинския 
образ на приятеля, близкия, довереника. Докато е жив, португалският 
владетел не може да установи доброжелателните личности в дворцовата 
среда, а това се превръща в основен негов недостатък, водещ до гибелта му. 
Гарсия де Резенде размишлява, че узнаваме истинския брой на приятелите 
си, едва когато се преселим в небесните селения (Campos, op. cit., p. 441). 
Хронистът лаконично отбелязва, че повечето благородници, рицари и 
придворни бързат да впечатлят новия крал с новата си усмивка, поведение 
и маниери, а именно те са онези, които имат пръст в кончината на Жоао II. 
Кралският палат е пълен с блюдолизци и двуличници, но хронистът остава 
да бди и да пази тленните останки на любимия си господар. Разказвачът е 
откровен в изблиците си на вярност: „Ти не си сам. Целият съм твой. Още 
от първия ден на управлението ти“ (Campos, op. cit., p. 441).

 Гарсия де Резенде се впуска в описания на опитите за предателство 
и отстраняване на кралската фигура на Жоао II. Владетелят разполага с 
шпионска и наемническа мрежа, която му помага да премахва голяма част 
от възникващите пречки по пътя към успешното му еднолично управление. 
Щом узнава за един от тези заговори, владетелят напуска тайно палата 
си и изчезва за известен период от време, без да спомене нищо дори на 
съпругата си Елеонор де Визеу. Докато разказва за този случай, в ума на 
хрониста се загнездяват множество съмнения, които безуспешно търсят 
отговори. Дискурсът на Резенде отново придобива загадъчен смисъл по 
отношение на характера на кралската съпруга, която сее неясноти около 
себе си:

Предвид страстния нрав на Елеонор, не се ли опасяваше, че ще последва онова, 
което се случи – трагедия след трагедия, след друга трагедия и след друга, и 
след други, а след това твоята?... Скудоумен ли съм в разсъжденията си? Ала 
оттук нататък гласовете в ума ми винаги ще си противоречат и ще заглушават 
истината... (Campos, op. cit., p. 501).

 Опитите за покушение срещу Жоао II подтикват владетеля да 
покаже жестоките си и деспотични черти на управник. След публичните 
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присъди и екзекуции, както и прикритите убийства, дело на наемниците, 
хронистът не може да остане безмълвен пред кралската безпощадност, ала 
не съумява и да изрече истината докрай: „Ръката на кралското правосъдие 
се протягаше и сграбчваше всичко и всекиго. Мълчание, тайна, нека воалът 
на прикритието се спусне. Трябваше да говориш скритом с децата си 
Мануел, Елеонор, Изабел, а и с...“ (Campos, op. cit., p. 564).

 Един от опитите за убийство на Жоао II го приковава по-дълготрайно 
към леглото. В този момент Гарсия де Резенде обобщава впечатленията си 
от всички житейски етапи, през които владетелят преминава, за да стигне 
до болезнените преживявания на краля, причинени му от горчивото 
отмъщение на нечия зложелателна ръка, изсипала отрова във винения му 
бокал:

Който не помни, не съществува. Не го боли. Не го гризе съвестта. Нали така, 
господарю? Спокойствие, което не ни дава спокойствие – поне не на тук 
присъстващите, които преравят спомените си, в търсене на обяснение на цялата 
тази загадка, на всичко онова, което се случи. Защо? Как? Кой? (...) (Campos, op. 
cit., p. 573).

 Хронистът наново се задълбочава в паметта си, с надеждата да 
открие улики, свидетелства и заподозрени. Той си поставя тази задача, 
защото добре знае, че мъртвите не са способни да преразглеждат в 
подробности всичко, случило им се приживе. Чувство на страх обхваща 
Резенде при мисълта, че онзи, който ще го замести като летописец в 
кралския двор, няма да узнае стотици факти от живота на любимия му 
господар и да съумее да ги напише поради новата власт, в чиито редици 
се намират и отровителите на Жоао II. Според хрониста зловещите улики 
са толкова мрачни, че неизменно ще бъдат забравени навеки (Campos, op. 
cit., p. 573).

 Сред спомените с тайнствените догадки за заподозрените Резенде 
набляга и на един много личен епизод, довеждащ го до сълзи от щастие. 
Разказвачът е нещастен, когато научава, че трябва да замени службата си 
при краля с тази при първородния му престолонаследник, принц Афонсо. 
Задавен от сълзи, той обяснява причините за емоционалното си сътресение 
пред владетеля; чувства закрила само под крилото на любимия си господар. 
Жоао II бащински поставя ръка на рамото му и го успокоява с думите, 
че винаги ще го помни поради отдадеността, верността и искрените му 
сълзи. Ако служи на сина му, значи служи и на баща му. С прискърбие 
Резенде приема в онзи минал момент кралската воля и с тъга си припомня 
за хуманното отношение на покойника към обикновения човек (Campos, 
op. cit., pp. 610-611). Това достойнство на владетеля не остава неоценено 
от португалския народ. Представителите на народните маси се отзовават 
с финансова помощ на Жоао II в редките случаи, когато той я изисква 
(Campos, op. cit., p. 612).

Яна Димова  Който не помни, не съществува...
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 Монархът преживява тежко преждевременната и загадъчна 
кончина на замонашената си сестра Жоана, с която се чувства много 
близък в детството си. Той спира подготовката на сватбата на принца и 
отлага брака му с кастилската инфанта, за да се отдаде на траура и тегобата 
по загубения член от семейството си (Campos, op. cit., p. 615). Разказвачът 
дълбоко му съчувства, но решава да премине към епизод, в който откроява 
благосклонността на краля в ролята му на мирови съдия. Хронистът подтиква 
владетеля да осъзнае могъществото си редом до останалите европейски 
монарси, да изуми света, преди смъртта да го принизи до положението му 
на простосмъртен, тъй като: „В онзи момент си крал на живота и смъртта.“ 
(Campos, op. cit., p. 625). По този начин разказвачът се утвърждава и като 
лице, подкрепящо кралския му авторитет. Неговият дискурс не е само и 
единствено минорен, изпълнен с неясноти, съмнения, скръб и догадки. В 
живота си господарят му има и своите позитивни мигове, в които разкрива 
човеколюбието, щедростта и размаха на кралската си власт, който използва, 
за да твори добро и да въздава справедливост, както и в случая, описан от 
Резенде – обикновен човек, осъден на смърт преди четиринайсет години, 
чиято присъда не е изпълнена с цел извличане на финансова полза от 
селскостопанската му дейност, но е подновена, защото губи имота си. Моли 
властника за пощада, тъй като най-пострадали от екзекуцията ще бъдат 
децата и съпругата му. Отвратен от алчността на осъдилите го, кралят му 
съчувства, опрощава деянието му, освобождава го и му осигурява работа, за 
да изхранва близките си (Campos, op. cit., p. 626).

 При едно отклонениe от разказа си за житейския път на крал Жоао 
II Гарсия де Резенде споделя вълнението и радостта си от възможността 
да се запознае и сприятели с родоначалника на португалския театър Жил 
Висенте (1465–1536). Признава, че изпитва благородна завист към младия 
си другар, който бълва от качества и най-разнородни умения: преди да се 
занимава задълбочено с поезия и драматургия, Висенте е професионален 
златар, обработва метали и се занимава с инкрустиране и декорация. Обича 
да наблюдава човешките говори и нрави и знае как да разсмива всички 
(Campos, op. cit., p. 632).

 Трябва да отбележим, че разказвачът коректно маркира датите, 
месеците и годините в наратива си, като така се явява единственият 
индикатор и носител на емпирична информация в текста. Верността му 
към господаря го подтиква да му посочва хронологичните следи, за да: „ти 
напомня колко много или малко сърцето, радостта, смелостта, кръвта и 
тялото ти позволяват да живееш“ (Campos, op. cit., p. 641).

 След като синът на Жоао II почива при нещастен случай, около 
който се носят слухове за предумишлено отстраняване на законния 
престолонаследник, Гарсия де Резенде недвусмислено насочва мисълта 
си към най-вероятния заподозрян, херцог Мануел (1469-1521), чийто баща 
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е екзекутиран от португалския владетел и тайно копнее за отмъщение. За 
хрониста не е изненада, че всички прикриват подозренията си във връзка с 
неговата особа и дори прибягват до лицемерие, за да се опазят от евентуални 
злонамерени последствия, когато той стане новият самодържец на властта 
(Campos, op. cit., p. 649). 

 Разказвачът проследява емоционалните вълнения на краля около 
смъртта на сина му. Монархът се отдалечава от двора, за да осмисли 
случилото се. Разсъжденията му го отвеждат до търсене на причините за 
кончината на принца – лична вендета, божествена справедливост или пък 
наказание (Campos, op. cit., p. 651). Тук Резенде си позволява да изкаже 
грозната истина за предназначението на кралските престолонаследници:

Не е ли грубо, господарю, да нарека сина ти боклук? А какво са принцовете на 
този свят освен купчина... – прости ми... – изпражнения, разположена на трон, 
покачена на естрада, облечена в брокат и коприна, окичена със злато, сребро и 
скъпоценни камъни? Как тази истина пронизваше сърцето ти след илюзията на 
сватбеното тържество в Евора! (Campos, op. cit., p. 651).

 Коментарът на хрониста не е болезнен или особено обиден за краля, 
предвид че самият той не одобрява прекалено женственото поведение и 
действия на сина си приживе. Освен това законният престолонаследник 
не е любимото му дете, тъй като е плод от политическия му брак с Елеонор 
де Визеу. Така Жоао II решава да уреди процедура по легитимиране на 
незаконния си син от връзката му с Ана де Мендонса, за да предотврати 
възкачването на Мануел (Campos, op. cit., p. 652). Резенде не критикува 
разсъжденията или липсата на дълбоки чувства у краля по отношение на 
преждевременната гибел на принца, тъй като отсъствието на истинска 
привързаност към сина му е логичен показател за продължителния разпад 
на принудителния му брак с Елеонор и неприязнените му чувства към нея. 
След края на траура Жоао II прави публично изказване пред свитата си във 
връзка с твърде деликатния и разглезен нрав на покойния принц Афонсо. 
Категорично отстоява мнението си, че жив или мъртъв, с или без обучение, 
с или без възпитание под неговата опека, мъртвият му син не става за крал 
на Португалия (Campos, op. cit., p. 653). Щом Елеонор чува за истинското 
отношение на краля към първородния им син, тя не може никога повече да 
му прости и не съумява да прикрие омразата си към него. Резенде отбелязва 
този епизод като бомба, активирана от тайна детонация, след която нищо 
вече не е същото (Campos, op. cit., p. 654).

 Колкото повече действията в наратива напредват, толкова повече 
емоциите на хрониста губят силата си; той става все по-безпристрастен, 
хладен в съобщаване на фактите и логическата последователност на 
събитията, защото очаква естествения завършек не само на житейския 
път на краля, а и на неговото управление, което утвърждава португалската 
държава като презокеанска откривателка и колонизаторка. Както възкликва 
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Резенде точно преди третия и последен успешен опит за отравяне на краля: 
„С течение на времето причините и последиците се повтарят!“ (Campos, op. 
cit., p. 655). Натровен в двора на Елеонор, лекарите се опитват да уверят 
владетеля, че този път тежките храносмилателни смущения са провокирани 
от дълбоката тегоба по скорошната кончина на сина му принц Афонсо, 
както и от наблюдението им, че не пие достатъчно вино за повдигане на 
духа. Разказвачът смята, че обясненията им са лошо прикритие за пагубните 
действия на съпругата му; той е уверен, че Елеонор лично изсипва отрова във 
винения бокал и не се отказва от амбициите си да осигури трона за Мануел 
(Campos, op. cit., pp. 655-656).

 След като Жоао II бива трайно прикован към леглото, Резенде 
става безсилен и се лута в размишленията си. Споделя, че не знае, какво да 
мисли, защото когато се завърне назад във времето и проследи случилото 
се, изпитва колебания: „Трябва ли да вярвам, че сме създадени свободни? 
Че зависим от тайните знаци на Бог? Съществува ли съдба, знамение, орис, 
които ни направляват? Късмет? Случайност?“ (Campos, op. cit., p. 656).

 Напредващата болест на краля подтиква Елеонор да предприеме 
репресивни мерки спрямо владетелската воля – отказва да вижда сина му, 
плод на любовта му с Ана де Мендонса, и го кара да направи завещание. 
Споровете помежду им отслабват още повече тялото и духа на Жоао, както 
отбелязва летописецът (Campos, op. cit., p. 670). След свикване на кралския 
съвет, умиращият владетел е убеден, че законен наследник трябва да е 
Мануел, предвид пропадането на плановете му за легитимация на Жорже, 
сина от голямата му любов. Решава да се изповяда и изготвя завещанието 
си (Campos, op. cit., p. 670). 

В края на романа Гарсия де Резенде дава думата на обикновени 
жени от народа, които обсъждат причини и предположения за сеещата се 
смърт из кралския двор през последните години. Той остава безмълвен 
и неемоционален пред окончателните настъпателни действия на 
противниците на любимия му господар, защото няма какво повече да мисли, 
умува и обговаря с духа на починалия владетел. Тук ще приложим мисълта 
на Пол Рикьор (Rikyor, 2006, p. 148), че в историята и дискурса: „няма 
привилегирован вид обяснение.“ Така оттеглянето на летописеца от разказа 
и предаването на гледната точка в ръцете на народните маси, обожаващи 
покойния крал Жоао II, е категоричен завършек на мистериозния му 
потиснат дискурс – анонимните жени също са убедени, че решаваща 
роля в кончината на краля изиграва Елеонор, която дири отмъщение за 
рода Браганса, от който произхожда. С или без кралската непреклонност 
и жестокост по отношение на публичното екзекутиране на предателите, 
жените твърдят, че кралицата винаги се е опитвала да се домогне до трона 
и да настани свой родственик на него. А какво по-перфектно убийство от 
онова, което напомня инцидент? (Campos, op. cit., pp. 671-675).
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 Лъкатушната мисъл на ренесансовия дворцов летописец Гарсия 
де Резенде изгражда неедностранчив и пластичен емоционален облик на 
португалския монарх Жоао II, който обогатява читателските възприятия 
за неговата ключова фигура, изиграваща решаваща роля в политиката на 
средиземноморската държава от епохата на Великите географски открития. 
Личните недостатъци и решенията, взети от владетеля, във връзка с 
наказанието на предателите му безспорно са основата за неговото сваляне 
от власт и житейски край. Проницателността и уменията за наблюдение 
и анализ на случилото се поставят значението на разказвача редом до 
това на кралската фигура. Емоциите и размишленията на хрониста се 
намират в много тясна връзка с тези на представения от него субект и 
не могат да бъдат разглеждани поотделно, тъй като симбиозата между 
тях ще бъде разрушена и разказвачът ще изгуби индивидуалността си. 
Той е единственият довереник, слушател и пряк свидетел на болките и 
мъките на монарха приживе и само той е способен да изгради цялостен 
образ на владетеля, който веднага след кончината си е забравен от 
придворната свита и португалската аристокрация. Гарсия де Резенде и 
Жоао II споделят таланта да наблюдават и изучават човешкия характер, да 
различават истината от лъжата и си приличат в самотата – първият поради 
невъзможността да изложи официално истината за житейския път на 
господаря си, а вторият заради нрава и вярванията си, които го отвеждат 
към гибелта му. Така дискурсът на ренесансовия хронист се утвърждава 
като загадъчен, маркиран от незавършеността и непълнотата на причините 
за смъртта и предположенията за евентуалните извършители на подлото 
деяние. В хода на наратива разказвачът постоянно предава на читателя 
субективните си усещания за несигурност и самопотискане на мислите 
си, тъй като не може да вербализира докрай истината за събитията, бегло 
намеква за идентичността си и намира относително спокоен пристан 
единствено в миналото, крепящо духа му в настоящето. Така написва 
вътрешната си хроника, тази на сърцето, за която липсва публика и 
признание. Мистериозната непряка реч на Резенде е подчертана от местата 
на недоопределеност и умишлен отказ от обяснение и разгръщане на 
тезите му за прикритите виновници за кончината на господаря му, както 
и от флуидната му преценка за живота на Жоао II, спохождан от върхове и 
падения, а може би и от неправилни решения.       

Фернандо Кампош успява да изгради пълноценно субективния 
свят на летописеца, който силно наподобява този на реална личност със 
свои разбирания, вярвания, ценности, интуиция и усет. По този начин 
средновековният разказвач оживява за читателя и предава една различна 
гледна точка от официалната историографска позиция – много по-човешка, 
гъвкава, противоречива и достоверна, разширяваща разбиранията ни за 
хода на историята, не само португалската, и носи универсални смисли, 
които могат да намерят почва и в настоящето време и пространство. 

Яна Димова  Който не помни, не съществува...
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Abstract: The recent “emotional turn” offers new research perspectives in literary studies. 
Emotions are not only a personal phenomenon, but also a product of culture. Therefore, 
it is important to reconstruct their evolution in different contexts, such as in the family 
environment. To do this, ego-documents are rich sources for investigating the emotional 
world of the family in the past. The aim of this article is to analyse the feelings related to family 
relationships in the autobiographical work Повесть о рождении моем, происхождении 
и всей жизни by I. M. Dolgorukov (1764 – 1823), who is an interesting figure of the 
Eighteenth-century Russian cultural scene. In particular, this study pays attention to the 
aims of I. M. Dolgorukov in describing his emotions. Moreover, it emphasizes how the 
author is influenced by cultural context in the way he talks about his own feelings in his 
autobiography.

Key words: emotions, I. M. Dolgorukov, family, autobiographical prose, Eighteenth-
century Russian literature

Кому не мило родимое гнездо?
“Повесть о рождении, происхождении и всей жизни”, 

И. М. Долгоруков

Эмоции являются неотъемлемой частью жизни человека. Тем не 
менее, до сих пор продолжаются дискуссии об их точном определении2 и 
этиологии. Философы, антропологи, психологи, историки, искусствоведы и 
литературоведы непрерывно пытаются понять эмоции, такое нормальное 
и в то же время загадочное явление. Особенно в последние времена 

1  Rebecca Gigli is a PhD student at the Faculty of Slavic Studies of Sofia University “St. Kliment 
Ohridski”. Her field of research is Eighteenth-century Russian literature. In particular, her academic 
interests concern autobiographical prose and “cultural memory”. Email: rebeccagigli.19@gmail.
com 
2  Следует отметить, что термины, обозначающие эмоции, меняются или имеют раз-
личные значения в зависимости от исторического периода или места. Более того, 
предпринимаются многочисленные попытки четко разграничить слова, используемые 
для описания настроения человека. В данной статье не проводятся такие различия, но 
“эмоции”, “чувства” и т. д. используются как синонимы.

 

mailto:rebeccagigli.19@gmail.com
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есть настоящий “эмоциональный поворот”, который также влияет на 
гуманитарные науки3. Обычно инициатором этого научного направления 
считается Люсьен Февр, который в начале прошлого века заявляет о 
необходимости расширения поля исторических исследований и на мир 
эмоций. Несомненно, сегодня рекомендация известного представителя 
французской школы „Анналов“ не остается без внимания. В действительности 
не только постоянно умножаются вклады различных дисциплин, но и 
терминологический и интерпретационный аппарат для эмоций продолжает 
обогащаться4. Вообще, в „истории эмоций“ можно идентифицировать 
три парадигмы: универсалистскую парадигму (до 1980-х гг.), парадигму 
социального конструктивизма (1980-е гг.)5 и синтез двух предыдущих 
парадигм (начиная с середины 1990-х гг.) (Plamper, 2010, pp. 19-20). Эта 
эволюция в исследованиях является еще одним доказательством векового 
интереса человека к онтологии эмоций и их роли в истории и повседневной 
жизни. Поэтому, интересно анализировать их репрезентацию в прошлом и 
в разных областях. Кроме того, как отмечает А. Зорин, несмотря на большое 
усилие академического мира к пониманию и анализу эмоций, “цель дойти до 

3  Я. Плампер подчеркивает, что этот интерес к эмоциональному миру возник особенно после 
террористических актов 11 сентября 2001 года, которые стали своего рода «катализатором» 
настоящего бума в исследованиях эмоций (Plamper, 2015, p. 60). Для обзора различных 
направлений и тенденций в изучении эмоций см. (Plamper, 2015), (Broomhall, 2017) и 
(Rosenwein, Cristiani, 2018). А обзор эмоционального поворота в России можно найти в 
сборнике «Российская империя чувств. Подходы к культурной истории эмоций. Сб. Статей» 
(Plamper, Shahadat, Eli, 2010).
4  Среди многих интерпретационных ключей для объяснения чувств очень популярны идеи 
супругов Стернов, У. М. Редди и Х. Б. Розенвейн. Чтобы подчеркнуть социальный фактор 
в одобрении и осуждении выражения определенных эмоций, П. Н. Стерн и К. З. Стерн 
вводит термин “эмоционология”, т.е. “отношение или стандарты, которых придерживается 
общество или определенная группа внутри общества по отношению к основным эмоциям 
и их соответствующему выражению; способы, которыми институты отражают и поощряют 
подобные подходы к эмоциям в человеческом поведении” (Stearns, Stearns, 1985, p. 813). У. М. 
Редди предлагает еще одну интересную точку зрения. В своей книге “The Navigation of Feeling: 
A Framework for the History of Emotions” (Reddy, 2004) историк, по образцу теории речевого 
акта Дж. Остина, вводит термин “эмотив” для описания типа речевого акта, который, 
подобно констативу и перформативу, описывает и изменяет окружающий мир. Но, в отличие 
от них, его “эмоциональное выражение оказывает [...] самоизменяющееся воздействие на 
активированный мыслительный материал эмоций” (Reddy, 2004, p. 128). В этой монографии 
У. М. Редди придумывает и другие интересные понятия, такие как “эмоциональный режим”, 
“эмоциональная свобода”, “эмоциональные страдания”, “эмоциональное усилие”, и т. п. (See 
Reddy, 2004, p. 129). А недовольная предыдущими теориями эмоций, которые, по ее мнению, 
плохо подходят для изучения Средневековья и предшествующих эпох, историк Х. Б. Розенвейн 
постулирует существование “эмоциональные сообщества”. Последние представляют собой 
“группы, в которых люди придерживаются одних и тех же норм эмоционального выражения 
и ценят - или обесценивают - одни и те же или похожие эмоции. Одновременно может 
существовать несколько эмоциональных сообществ [...] и эти сообщества могут меняться со 
временем” (Rosenwein, 2007, p. 2).
5   Точнее, при универсалистском подходе эмоции являются психосоматическим феноменом 
и как таковые универсальны и неизменны. А вторая тенденция подчеркивает, как эмоции 
формируются культурным контекстом.
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эмоционального мира “отдельного человека” остается пока, на наш взгляд, в 
значительной степени недостигнутой” (Zorin, 2016). С этой целью семейный 
контекст предлагает интригующие перспективы для исследования эмоций 
индивида. Семья – это естественное место, где человек выражает свои 
чувства. Она можно считать небольшим “эмоциональным сообществом”, 
определяющим способ “испытывать” чувства своих членов. К этому можно 
добавить, что семья и эмоции способствуют и созданию личности.

Среди различных текстов, к которым можно обращаться, эго-
документы6 являются особенно ценными источниками для реконструкции 
эмоционального мира человека, поскольку они сосредоточены на 
репрезентации “Я” автора и аффективной реальности, которая его 
окружает. Возможной критикой использования данных материалов может 
быть сомнительная искренность писателя7 в повествовании и особенно в 
описании эмоций. Но следует иметь в виду, что в автобиографии важна 
не фактическая правда, а та правда, которая отражает личность автора 
(Pascal, 2017, p. 1). В дополнение, 

Эмоции всегда передаются “из вторых рук”, независимо от того, принимаете 
ли вы понятие эмотивов Редди8 или думаете просто о способах, через которые 
мы познаем чувства в повседневной жизни: через жесты, телесные изменения, 
слова, восклицания, слезы. Ни одна из этих вещей не является эмоцией; 
это симптомы, которые должны быть интерпретированы как человеком, 
который их чувствует, так и как наблюдателями. Тексты предоставляют один 
вид интерпретаций; читатель (или историк), изучающий их, предоставляет 
другие9 (Rosenwein, 2006, p. 27). 

Наконец, трудно судить об искренности эмоций, потому что 
последняя должна быть адекватно контекстуализирована. Как отмечает 
Ю. М. Лотман, “каждое время имеет свой язык выражения чувств. Язык 
этот в равной мере может быть использован для выражения и правды, 
и лжи” (Lotman, 1994, p. 86). Цель данной статьи – реконструировать 
эмоциональный мир семьи И. М. Долгорукова (1764-1823), который 
является интересной фигурой в русской культурной сцене конца XVIII 
– начала XIX века. В частности, анализируется его автобиографическое 
произведение “Повесть о рождении моего, происхождении и всей жизни”.

6  Эти тексты долгое время остаются на периферии литературоведения. Первые важные 
вклады, сосредоточены интерпретацию этих произведений как литературных текстов, а не 
только как простых источников исторической информации, относятся к середине прошлого 
века и принадлежат литературоведам, таким как В. Шумейкер, Г. Гюсдорф, Р. Паскаль, Ф. 
Лежен и др. Более подробный обзор литературы, относящейся к автобиографическим 
жанрам, можно найти в (Vacheva, 2015) и (Savkina, 2007).
7  Искренность автора эго-документа – один из наиболее обсуждаемых вопросов, касающихся 
автобиографический жанров. Многие исследователи, в первую очередь Ф. Лежен, утверждают 
о “невозможной искренности” автобиографии (Vacheva, 2015, pp. 62-63).
8  Об этом, см. примечание 3. 
9  Цитаты из нерусских источников переведены автором статьи.

Ребека Джили  Эмоциональный мир семьи...
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И. М. Долгоруков – представитель одного из старейших московских 
дворянских родов, представители которого оказываются крупными 
личностями при дворе и в армии. Максимальное экономическое 
и политическое могущество Долгоруковых достигнуто в краткое 
владычество Петра II (1715-1730). Однако, их авторитет и значимость 
терпит сильный удар из-за внезапной смерти от оспы молодого 
императора. Фактически, восхождение на престол императрицы Анны 
(1693-1740) приводит к опале семьи. Пытаясь возродить судьбы древнего 
рода, И. М. Долгоруков начинает службу в армии. Но его опыт на 
фронте во время русско-шведской войны заставляет его предпочесть 
административную карьеру, став сначала вице-губернатором в Пензе 
(1791-1796) и потом губернатором во Владимире (1802-1812). Если его 
служба является постоянным источником разочарования, он получает 
больше удовольствия от литературы. На самом деле, он пишет стихи 
и театральные пьесы, которые пользуются успехом у читателей того 
времени. Он является и плодовитым автором автобиографической прозы. 
(Утерянный) шведско-русский военный дневник, путевые заметки10, 
письма, мемуары и своеобразное произведение, такое как “Капище моего 
сердца, или Словарь всех тех лиц, с коими я был в разных отношениях в 
течение моей жизни” (Dolgorukov, 1997)11 составляют богатый репертуар 
автобиографических жанров, практикуемых писателем. К этим текстам 
добавляется его объемная автобиография “Повесть о рождении, 
происхождении и всей жизни” (далее только “Повесть”, Dolgorukov, 2004-
2005), полностью опубликованная лишь в начале 2000-х годов в серии 
“Литературные памятники”12. 

В быстром и непрерывном процессе трансформации русской 
мемуаристики, в которой происходит переход от господствующей модели 
летописи к прогрессивному утверждению “самосознания личности” 
(Tartakovskiy, 1991, p. 12), автобиография И. М. Долгорукова занимает 
значительное место (Tartakovskiy, 1991, p. 77). Как это характерно для авто-
биографической мужской прозы XVIII века (Tartakovskiy, 1991, pp. 42-58), 
автор рассказывает историю своей жизни из года в год, подобно летописи. 
Тем не менее, текст во многом отклоняется от традиции. Например, 
можно отметить влияние “Исповедей” Ж. Ж. Руссо на декларируемое 
И. М. Долгоруковым намерение рассказать о себе всю правду. Хотя и с 

10  В частности, И. М. Долгоруков пишет о своих путешествиях по украинским землям и 
Нижнему Новгороду: “Славны бубны за горами или Путешествие мое кое-куда 1810 года” 
(Dolgorukov, 1870a), “Журнал путешествия из Москвы в Нижний 1813 года” (Dolgorukov, 1870b) 
и “Путешествие в Киев в 1817 году” (Dolgorukov, 1870c). 
11  Это произведение представляет собой своеобразный календарь, в котором каждый день 
года посвящен литературному портрету знакомого писателя.
12  До полного издания рукописи некоторые отрывки из “Повести” печатаются в сборнике 
сочинений автора и в журналах “Москвитянин”, “Русская старина”, “Русский архив” и 
“Русский библиофил” (Kuznetsova, 2004, pp. 729-730).
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некоторыми перерывами, автор пишет автобиографию на протяжении 
всей своей жизни, следуя отцовскому совету и примеру своей бабушки13. 
Но намерения И. М. Долгорукова не ограничиваются описанием основных 
эпизодов его существования. Писатель хочет совместить удовольствие 
повествования и памяти с их полезностью. В частности, автор не только 
передает свои жизненные уроки и мнения, но и оставляет “истинный” и 
положительный образ самого себя своим детям, которые в неизбежном 
“автобиографическом пакте”14 определяются как главные адресаты его 
текста. Имея это в виду, уместно анализировать, как эмоции, в этом случае 
связанные со семейным окружением, становятся “полезной” темой для 
достижения этих целей писателя.

Можно отметить, что на автора эго-документа влияет культурный 
контекст, к которому он принадлежит. Поскольку “Наши идеи, наши действия, 
даже наши эмоции, […] являются продуктами культуры” (Geertz, 2004, p. 63), 
внимание И. М. Долгорукова к чувствам не кажется совершенно случайным 
в его автобиографии. В культурном сценарии, в котором живет автор, 
утверждается новый “культ чувств”. Между XVIII и XIX веками зарождается 
и развивается сентиментализм, уделявший большое внимание внутреннему 
миру человека, после возвеличивания разума эпохи Просвещения. 
Следовательно, появляется новый тип героя, который показывает и 
превозносит свою сентиментальность. Более того, в этот период, когда 
“Европейская публика училась любить по “Новой Элоизе” и “Страданиям 
юного Вертера”, наслаждаться природой по Томсону и Руссо, посещать 
кладбища по Юнгу и Грею, уединяться от мира по Циммерману” (Zorin, 2016), 
распространяются и новые “эмоциональные матрицы” и “эмоциональные 
репертуары” (Zorin, 2016), прежде всего благодаря литературе. Идеи 
сентиментализма распространяются в самых разных областях: от искусства 
до моды. Семья – еще одна сфера, где проявляется это обновленное внимание 
к чувствам. Фактически, аффективный компонент становится важным 
элементом в отношениях между членами семьи15 и вопросы о детстве, роли 
матери и отца оживляют споры общественного мнения того времени. 

13  Бабушка И. М. Долгорукова – Н. Б. Долгорукая (1714-1771), автор одного из первых русских 
женских автобиографических текстов “Своеручные записки княгини Натальи Борисовны Долгорукой 
дочери г. фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева” (Dolgorukaya, 1913). Ее мемуары были 
впервые опубликованы благодаря внуку в 1810 году в журнале “Друг Юношества” (№ 1., 8-69) (Dolgorukov, 
2004, p. 739).
14  “Автобиографический пакт” – это определение, которое Ф. Лежен дает особому договору, 
который устанавливается между автором и читателем автобиографического текста (Lejeune, 
1975).
15  Например, Н. Л. Пушкарева и Ю. М. Лотман утверждают, что именно между концом XVIII 
и началом XIX века начинает распространяться новая модель семьи, в которой выражение 
чувств становится частью семейной повседневности. А другие ученые датируют это 
изменение до середины XIX века (Kelly, 2016, p. 56). Несмотря на разнообразие мнений по 
этому поводу, нет сомнений, что этот тип социальных трансформаций является результатом 
длительного эволюционного процесса. Таким образом, примеры нового типа семьи можно 
найти еще до того, как эта модель станет господствующей.
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218 ЕМОЦИИТЕ

И. М. Долгоруков не остается равнодушным к этой культурной 
атмосфере, в которой на первый план выходит личная жизнь человека. 
Неудивительно, что автор в автобиографии определяет себя как “историк[а] 
собственного своего сердца” (Dolgorukov, 2004, p. 620). Подобно типичному 
сентиментальному герою, писатель не хочет скрывать своих эмоций (“На что 
мне скрывать чувств моих?”, Dolgorukov, 2004, p. 447). Напротив, в “Повести” 
они являются предметом его размышлений и внимания. Для него сердце 
человека – настоящая загадка: “Сердце человеческое – загадка” (Dolgorukov, 
2004, p. 447)16, но он не сомневается, что чувства почти всегда преобладают 
над разумом (особенно в его случае): “Но кто соглашал сердце с рассудком? 
Последний почти всегда в покорных слугах у первого” (Dolgorukov, 2004, 
p. 209). И. М. Долгоруков и отмечает, как в течение жизни меняются 
эмоции. Если в юности они интенсивны, но эфемерны, то в старости они 
более сдержанны. Хотя писатель часто жалуется на трудности выражения 
своих эмоций в письменной форме, чувства также служат для создания 
эмоциональной связи с читателем. Действительно, автор не сомневается в 
понимании и сочувствии “сентиментального” адресата своего текста: 

Сии примечания не будут лишние для чувствительных. Кто любит только басни, 
тот уже хочет знать, как я в Москву доехал, что на пути со мной случилось, 
словом, куда я делся, но ухо нежное любит вслушиваться в излиянии сердца 
тронутого и, подобно ему, охотно делит с ним утонченные его чувства. Для вас, 
души, посвященные любви, посвященные приятным союзам привычки, для вас 
продолжил я целой страницей описание этого года (Dolgorukov, 2004, p. 447). 

Следовательно, И. М. Долгорукову важно быть искренним в 
описании своих чувств, учитывая многочисленные примеры “ложной 
сентиментальности”17:

Я здесь описываю мои чувства не так, как сочинители романов, которые, не 
видя, видят, не слыша, слышат, и у которых воображение рисует положении 
человеческой души, я говорю о страстях моих по опыту, по ощущению их действий 
на самого меня, а не на одно мое воображение (Dolgorukov, 2004, p. 522)18.

16  В “Повести” постоянно повторяется тема человеческого сердца. В сентиментализме оно 
является местом эмоций, и оно часто также имеет моральный оттенок. На самом деле, 
“культ чувств” призван сделать человека лучше и, неслучайно, для автора плохое сердце - 
одно из самых страшных несчастий человечества: “худое сердце, коварный ум, испорченный 
нрав суть истинные наши напасти” (Dolgorukov, 2005, p. 339). Можно отметить, что И. М. 
Долгоруков не только использует эти идеи, темы и мотивы сентиментализма, но влияние 
нового культурного климата проявляется и в некоторых языковых и риторических формулах 
его повествовании. Например, нередки в автобиографии риторические вопросы или 
патетические восклицания, которые в “сентиментальный эмпатический код” становятся 
средством писателей вызвать у читателя сопереживание и сочувствие.
17  Как отмечает Н. Д. Кочеткова, с успехом сентиментализма возникает проблема “ложной 
сентиментальности”, т.е. неискреннего и шаблонного выражения чувств (Kochetkova, 1994, 
p. 254).
18  И. М. Долгоруков признает важную роль чтения в его «сентиментальном воспитании» и 
возможные отрицательные последствия, которые книги могут иметь: “О, как часто выбор книг 
для чтения и род наших упражнений сильно действует на дела и поступки наши! Проклятый 
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В эмоциональной мире И. М. Долгорукова семья играет важную роль. 
В некотором смысле ее можно определить как своего рода “эмоциональное 
убежище”19 для автора. В реальности, полной врагов, лжи и многочисленных 
разочарований карьеры (“служба наполняла всегда и везде путь жизни моей 
тернием и волчцами”, Dolgorukov, 2005, p. 141), семья приобретает особое 
значение в его жизни. Она не только источник радости и печали, но и 
незаменимое утешение против жизненных трудностей. По мнению автора, 
“Горести в семье, недостатки, нужды, все сноснее потому, что каждая такая 
ноша не падает на одного, но на многих, которые совокупными силами легче 
их выносят” (Dolgorukov, 2004, p. 476). Тем не менее, родство не обязательно 
перерастает в эмоциональную связь. Автору не раз приходится иметь 
дело с жадными, эгоистичными и совершенно равнодушными к его бедам 
родственниками, поэтому он заявляет: 

Часто родные только именем таковы, а по чувствам совсем сторонние люди. 
Какая польза насчитывать сотни дядей, теток, и двоюродных, и троюродных, 
когда никто из них не окажет тебе участия ни в болезни, ни в печали, ни в тесном 
обстоятельстве жизни? (Dolgorukov, 2004, p. 196).

А следует подчеркнуть, что в XVIII в. слуги, воспитатели и няни также 
считаются членами семьи (Ryazanov, 2001)20. Поэтому, с одной стороны, 
писатель не стыдится выражать свое недовольство эгоистичным поведением 
некоторых родственников или, например, проявлять безразличие к смерти 
одной тетки, которая долгое время жила за границей. С другой стороны, И. 
М. Долгоруков никогда не колеблется выразить благодарность скромным 
людям из его семейного круга21. Кроме того, в “Повести” неназидательно 

Ришелье! Если бы я не так прилежно читал перед сим временем твою историю, если бы я 
не пленился счастливыми твоими волокитствами и не осмелился, глядя на твои успехи, 
подумать, что сердцу и уму нашему всякое заблуждение в любви позволительно, не дошел 
бы и я до того, до чего часто доходил ты без поношения” (Dolgorukov, 2004, p. 375). Интересно 
и отметить, что автор в своих “любовных приключениях”, определяемых им как “романы”, 
часто описывает себя как литературного персонажа. Эта связь между автобиографией и 
романом не является особенностью только этого писателя. Действительно, взаимовлияние 
этих двух жанров является широко обсуждаемой темой среди литературоведов. Например, 
можно упомянуть монографию А. Вачевой, посвященную романному дискурсу в “Записках” 
Екатерины II (Vacheva, 2015).
19  Этот термин принадлежит к У. М. Редди, согласно которому “эмоциональное 
убежище” – это “Отношение, ритуал или организация [...], которые обеспечивают 
безопасное освобождение от преобладающих эмоциональных норм и позволяют ослабить 
эмоциональные усилия [...]. Они могут укрепить существующий эмоциональный режим 
или угрожать ему” (Reddy, 2004, p. 129).
20  К этим людям можно также добавить множество сирот, которые находят убежище в 
дворянских домах. И родители И. М. Долгорукова, и сам автор принимают многих юношей 
под свое крыло. 
21  Например, он горько плачет, когда умирает его старая няня или с теплотой вспоминает 
свою первую воспитательницу: “Имя мадамы Constantin будет всегда в устах моих 
выражаться с благодарением, любовию и похвалою. В седых волосах вспомню, что сиживал 
у нее на коленях, пивал из рук ее чай, и – поплачу, что ребячество мое, сие счастливейшее 
время жизни, пролетело как миг” (Dolgorukov, 2004, p. 29).
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описана действительность, в которой множатся примеры несчастливых или 
“испорченных” семей и браков. Этому он противопоставляет положительный 
эмоциональный пример своего семьи. Уже прослеживая историю своих 
предков22, автор представляет их как людей, одушевленных великодушные 
чувствами несмотря на то, что они жертвы различных несправедливостей. 
Например, его дедушка

Князь Иван, лишась всего и видя все надежды свои погибшими, без памяти 
кидался на бездыханный труп юного своего владыки, благодетеля и не умел 
положить меры своей печали. Жарких друзей разорвала смерть навеки; он 
забывал царя, лишь плакал о Петре (Dolgorukov, 2004, p. 10). 

Среди его предков видное место занимает бабушка Наталия 
Борисовна Долгорукая. История преданной молодой жены, которая следует 
за мужем в изгнание, всегда вызывает восхищение и сострадание ее внука. 
С глубокой любовью и заботой писатель хранит ее мемуары до конца своей 
жизни23 и с нежностью вспоминает, как 

Мне было только еще 5 лет, […] я ничего в тех местах на память себе ныне 
привесть не могу, кроме кельи моей бабушки и неоцененных ее милостей ко мне. 
Она безмерно жаловать меня изволила и, признаться велит наслышка, что даже 
и баловала (Dolgorukov, 2004, p. 23). 

Такого рода примеры не относятся исключительно к прошлому 
семьи, но многие из родственников автора являются “эмоциональными 
моделями” достойными подражания.

Помимо этого дидактического компонента, уделяя внимание 
эмоциональной сфере семьи, И. М. Долгоруков создает и свое 
автобиографическое “Я”. Точнее, представление его отношений 
и эмоциональной связи с членами семьи позволяет ему показать 
положительный и сентиментальный образ самого себя. В данной статье 
акцентируется внимание на представлении автора как сына, мужа и отца.

Первые чувства, связанные с семьей, описанные И. М. Долгоруковым, 
относятся к детству. Обычно в русской мемуаристике первой половины XVIII 
в. этот возраст представлен мало (Pushkareva, 2012, p. 83), но к концу XVIII – 
началу XIX в. эта тенденция начинает меняться. Именно в это время мир 
ребенка24 становится объектом интереса общественного мнения, в котором 

22  И. М. Долгоруков прослеживает историю своих предков и потому, что он хочет опровергнуть 
множество лжи о своем роде, распространению которой, по его мнению, способствовали 
такие историки, как Levesque.
23  Автор пишет: “Отец мой сохранил, и я сохраню записки, ее рукою писанные, кои по времени 
были напечатаны и известны с похвалою всему просвещенному свету. Кто не плакал, читая в 
них простое, но чувствительное описание их изгнания? Нет! Никакое перо так не напишет. 
Душа лилась на бумагу и пламень свой сообщала всякому чувствительному сердцу. Мир 
тебе! И вечная память!” (Dolgorukov, 2004, p. 15). Действительно, этот автобиографический 
текст, изданию которого способствовал внук, имеет успех у публики читателей того времени.
24  Согласно Ф. Арьесу, мир детства – это недавнее открытие, потому что до XVII века ребенок 
воспринимается как “маленький взрослый”. Публикация монографии Арьеса о мире детства 
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обсуждаются идеи о детстве и воспитании таких авторов и мыслителей, 
как Ж. Ж. Руссо25. В своем повествовании И. М. Долгоруков рисует свое 
детство как счастливую эпоху, в которой его родители глубоко любят своих 
детей26. Например, автор описывает их радость при его рождении: “Роскошь 
окружила колыбель мою; слезы радости потекли из глаз родителей моих 
в недро любимого младенца. Какая мать не зрит с восторгом сына своего 
в люльке?” (Dolgorukov, 2004, p. 19). Он и говорит об их страхах во время 
болезни детей, о гордости за их успехи и о стойкости и мужестве, с которыми 
они принимают решения для их блага27. Это показывает большое уважение, 
которое писатель испытывает к ним. Поэтому, он не подвергает сомнению 
их поступки: 

думаю только, по неограниченной любви моей к родителям моим, что всякое их 
о мне предположение должно было быть и лучшим, и правильнейшим. Все, что 
им угодно было на мой счет придумать и основать, привык я почитать для себя 
совершенным (Dolgorukov, 2004, p. 38).

Хотя он не забывает вспоминать о своих шалостях, И. М. Долгоруков 
представляет себя послушным сыном, который продолжает следовать 
советам родителей даже во взрослом возрасте. Единственная его критика 
заключается в том, что они плохо распоряжаются семейными финансами, 
так как они оставляют не богатое наследство, а много долгов. Но писатель 
заявляет: 

Я никогда не дорожил богатством. Верьте мне, милые мои дети, что оно одно 
составить счастия нашего не может. Мне никогда не приходило на мысль 
посетовать о том, что родители мои не приготовили мне широкого наследства. 
Воспитание, которое они мне дали, советы моего отца, нежность моей матери, 
общие их сердобольные поступки со мной от самой юности моей суть такие 
сокровища, кои я ставлю выше всякого богатства в свете, и благодарность моя 
переживет их и самого меня (Dolgorukov, 2004, pp. 204-205).

В сентиментальном формировании И. М. Долгорукова важна 
фигура отца, к которому автор особенно привязан: “Он столько дорог 
сердцу моему, что с радостьми и печальми его всегда тесно связаны и мои” 
(Dolgorukov, 2004, p. 15). Писатель рисует похвальный портрет родителя, 
который во многом похож на него. Отец – добрый человек, который любит 
и делает все для своей семьи и терпеливо переносит все несправедливости. 

(см. Aries, 1962) стимулировала появление многих исследований, касающихся представления 
об инфантильной вселенной и направленных на подтверждение или опровержение тезиса 
французского историка.
25 Самым известным трудом по педагогике Ж. Ж. Руссо является “Эмиль, или О 
воспитании”, в котором ставится проблема воспитания ребенка. Роман-трактат запрещен 
в Российской империи Екатериной II, но идеи знаменитого женевского философа все же 
успеют распространиться в России XVIII века.
26  У И. М. Долгорукова было две сестры.
27 Например, в XVIII веке открытие вакцины против оспы является предметом 
многочисленных дискуссий, поэтому решение родителей вакцинировать своих детей 
представлено автором как мужественное.
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В глазах сына он строгий, но справедливый родитель и благодаря его 
постоянному вниманию к нему писатель не становится преступником: 
“вечная благодарность родителю моему […]: без [его] строгого надзора я мог 
сделаться самым развратным человеком” (Dolgorukov, 2004, p. 42).

В “Повести” писатель обращает внимание на то, как со временем 
меняется их отношение. Если в детстве доминирующими чувствами являются 
страх и уважение к отцу, то, когда он вырастет и закончит университет, 
родитель ведет себя с ним по-другому: 

Батюшка перестал обращаться ко мне с одними угрозами и управлять мною 
орудиями страха. Он допускал уже меня до рассудительной беседы с собою, давал 
мне наставлении, внушал мне истины духовные и нравственные и, когда был 
недоволен мною, стыдил и укорял с чадолюбием, без вспыльчивости гневной 
(Dolgorukov, 2004, p. 50).

Автор подчеркивает, как отец “направлял путь моего сердца и разума, 
и для меня провождение времени с ним обратилось в наилучшую школу” 
(Dolgorukov, 2004, p. 84). А когда И. М. Долгоруков начинает свою службу 
в Санкт-Петербурге, отец внимательно следит за каждым шагом своего 
сына. Заботу отца сын очень ценит, хотя и признается, что в молодости: “[я] 
видал только батюшку, которого беседа была мне очень полезна, но нимало 
не весела, что весьма натурально. Человек в 18 лет редко понимает мужа в 
50, редко имеет в мыслях и чувствах что нибудь с ним общее” (Dolgorukov, 
2004, p. 73). И. М. Долгоруков глубоко восхищается своим отцом. Это не 
значит, что он всегда следует его советам, но “Я столь любил моего отца, 
что одна строка, изъявляющая его неудовольствие, более меня трогала, 
чем выговоры ста владык земных” (Dolgorukov, 2004, p. 58). С гордостью 
автор утверждает, что никогда не лжет родителю, но временами затягивает 
рассказ о некоторых эпизодах, чтобы не волновать его. Отец – незаменимый 
советник для преданного сына. Писатель никогда не перестает обращаться к 
отцу, чтобы сделать важный выбор в своей жизни и карьере. По отношению 
к последней, И. М. Долгоруков рассказывает, как родитель с умилением 
смотрит на его рвение к службе: 

Опытный мой старик слушал и улыбался, он радовался моим патриотизмом, 
но, зная, что он никогда успеха не имеет, смеялся моим словам, моему пылкому 
воображению как затеям юноши, который в мечтах розового цвета всю жизнь 
свою провождает (Dolgorukov, 2004, p. 316). 

Неудивительно, что автор с тревогой наблюдает за ухудшением 
здоровья родителя. Известие о его смерти настолько потрясает его, что даже 
спустя много лет ему трудно говорить об этом:

Я не в силах остановиться на сей минуте и ничего описывать тогдашнего, 
воображать ее ужасно, чувствовать тяжело, а изъяснить, что со мной делалось, 
никакое перо бы не умело; оно в руках каждого тупится, когда чувства в сильном 
волнении. Итак, пробегу я сии злосчастные часы жизни моей. Но увы! Куда я 
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обернусь, чтобы найти прохладу, чтобы успокоить мятежное сердце? (Dolgorukov, 
2004, p. 360). 

В панегирическом описании своего отца И. М. Долгоруков не 
упускает некоторых недостатков родителя. Например, у него любовница, 
но сын “оправдывает” это неназидательное поведение, подчеркивая любовь 
отца к этой женщине.

По сравнению с отцом, фигура матери менее доминирует в 
автобиографии, но приобретает значимость после смерти мужа28. В отличие 
от более сурового отца, автор вспоминает, как мать нежнее с упреками: 
“Матушка жаловала меня с нежностию, но без поблажек” (Dolgorukov, 2004, 
p. 50). Мать никогда не остается равнодушной к судьбе сына, разделяя его
радости и страдания. И. М. Долгоруков подчеркивает и свою сыновнюю
любовь к ней. Например, во время наполеоновской кампании 1812 года
он описывает свои волнения из-за того, что ему придется оставить мать в
подмосковной деревне, оккупированной французами. Автор объясняет,
что он принимает это болезненное решение, потому что мать, старая и
больная, не в состоянии столкнуться с опасным побегом. Слабое здоровье
родительницы является для него постоянным источником беспокойства.
Вопреки этому, он не готов принять известие о ее смерти:

Весть эта меня поразила! Сколь ни естественно было мне в мои лета хоронить 
родительницу, для сердца, приобыкшего всяким нежным чувством дорожить 
наравне с самой жизнью, потеря отца и матери есть потеря прискорбная, и 
столетние старцы бывают оплакиваемы своим порождением (Dolgorukov, 2005, 
p. 313).

Кроме привязанности к родителям, одним из важнейших чувств в 
жизни И. М. Долгорукова является любовь, которая может возникнуть и 
в семейном контексте. На самом деле, И. М. Долгоруков переживает свой 
первый сентиментальный опыт именно дома. Влюбленный в свою кузину, 
писатель рассказывает об интригах для встречи с возлюбленной и о страстном 
обмене письмами с ней. Этот эпизод позволяет ему и предупредить своих 
читателей об опасностях любви, особенно когда главные герои – молодые 
родственники:

Ничего нет опаснее, как излишняя доверенность к союзам родства. Нравы 
уже портятся, и система предков наших уже во многом не годится. Свидании, 
слишком свободные, между родственниками становятся опасны. Любовь везде 
свой путь проложит, и я скорее допущу моих детей свести знакомство короткое с 
чужими, нежели с родней (Dolgorukov, 2004, p. 79).

Во всяком случае, это всего лишь юношеское увлечение, но это не 
значит, что автор не страдает, как ребенок, сломавший свою игрушку: “Дитя 
плачет, разбив нечаянно свою игрушку, любовник, лишившийся своей 
химеры, плачет не менее ребенка” (Dolgorukov, 2004, p. 90). В юности он 
глубоко переживает любовные страдания, настолько, что, как “новый Вертера”, 

28  В Российской империи XVIII века после смерти мужа главой семьи становится жена. 
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он пытается покончить жизнь самоубийством. В этом случае чудовищное 
кровопускание освобождает его от любовной страсти, но при жизни (даже 
в браке) писатель нередко оказывается жертвой любви. Интересно, что 
эти влюбленности часто происходят в театре, привилегированном месте 
для выражения эмоций29. Неслучайно он встречает свою первую жену 
Евгению, молодую и бедную воспитанницу Смольного института30, во время 
театральных репетиций. Автор подчеркивает бедность своей будущей жены, 
потому что с самого начала это является самым большим препятствием для 
их брака: “все почти называли меня сумасшедшим, говоря обыкновенно, как 
водится: чем вы будете жить? Я не умел бедность почитать препятствием, 
все возражении казались мне неосновательными” (Dolgorukov, 2004, p. 130). 
И. М. Долгоруков твердо защищает свой выбор жениться по любви31 и, с его 
точки зрения, бедность возлюбленной даже желательна. По его мнению, 
муж не должен быть экономически зависим от жены, которая таким образом 
имела бы над ним полную власть. Кроме того, в его глазах другие возможные 
невесты не могут сравниться с Евгенией. Они слишком богаты, не умны или 
влюблены в других. В “Повести” автор рассказывает о встречах с будущей 
женой, о волнении, с которым он ожидает отцовского одобрения своего брака, 
и об эйфории, которую он испытывает от согласия родителей на свадьбу32. 
Неудивительно он определяет этот период как самый счастливый в своей 
жизни. Еще одним свидетельством эмоциональной вовлеченности автора 
в свой брак является подробное описание деталей свадебной церемонии33. 
Чувства, которые преобладают в эти праздничные дни, радость и восторг, 
но вскоре автор понимает, что супружеская жизнь совсем другая: 

Быть любовником и супругом суть две вещи разные. Любовник ни о чем не 
заботится, не хлопочет: оделся, сел в карету, поскакал к любезной и целует у нее 
руки поминутно. Сегодня, завтра и всякий день то же. Он в вечном очаровании. 

29  А. Зорин подчеркивает воспитательную роль театра в сфере эмоций (Zorin, 2016).
30  В 1764 г., по инициативе Екатерины II и И. И. Бецкого, создан Смольный институт с 
целью дать образование “благородным девицам” и обучать “будущих матерей” Российской 
империи. Об этом см. (Belova, 2015, pp. 192-248), (Pushkareva, 2012, pp. 86-100) и (Lotman, 1994, 
pp. 75-88). 
31  Напротив, А. Т. Болотов (1738-1833), другой автор объемистой автобиографии, предпочитает 
пожертвовать своими чувствами и не жениться на женщине, которую глубоко любит, потому 
что она бедна и не соответствует его социальному статусу. Однако, писатель указывает на 
эмоциональную боль, которую причиняет ему это решение: “делая себе превеличайшее 
насилие и со слезами почти на глазах выгоняя из головы лестные и приятные воспоминания” 
(cited in Pushkareva, 2012, p. 33). Как видно на примере А. Т. Болотова и рассказа И. М. 
Долгорукова, любовь не была одной из главных причин брака того времени. Хотя уже при 
Петре Первом введена обязательность согласия жениха и невесты на их свадьбу, браки по 
интересам продолжают быть широко распространены в XVIII и XIX веках.
32  Поскольку Евгения принадлежит к кругу малого двора, отец И. М. Долгорукова 
соглашается на брак с надеждой, что будущий император Павел I будет благосклонен к его 
сыну: “он мечтал, что великий князь, отдавая за меня свою питомицу, конечно, во время 
свое устроит и наше состояние, не только устроит – обогатит и возведет наш род в древнее 
его сияние” (Dolgorukov, 2004, p. 141). 
33  Тема женитьбы редко затрагивается в мужской автобиографической прозе (Pushkareva, 
2012, p. 37).
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Женщина также, с своей стороны, употребя все искусство возможное в своем 
убранстве, ждет милого под окошком, бросается к нему навстречу, обнимает 
его, и по целым суткам сидя друг против дружки, не видят, как часы летят. 
Прекрасная картина! Но муж и жена уже не волочутся между собой. Они 
начинают круг нового общежития, являются обязанности взаимные; два нрава, 
сошедшиеся жить вместе с разными сторонами и не всегда будучи одинаковы 
(чего и быть не может в природе от беспрестанного трения разных свычек, 
разных свойств, разных мыслей), скоро требуют взаимного снисхождения 
(Dolgorukov, 2004, pp. 162-163).

А Евгения представлена   типичной сентиментальной героиней. Она 
не исключительно красива, но одушевлена   великодушными чувствами. Как 
и И. М. Долгоруков, она преданная дочь, которая оплакивает смерть своих 
близких, даже если она едва их знала34. Евгения также является отличной 
матерью. В годы, когда идет дискуссия о “естественной” и “педагогической” 
матери (Kelly, 2001, XXVIII), Евгения показана   как образцовая мать, любящая 
всех своих детей. Не будучи слишком строгой, она не балует сыновей и 
дочерей и ревностно заботится об их воспитании. Даже в последние дни 
своей болезни она не перестает беспокоиться об их будущем, обращаясь к 
супруге императора35. Но для И. М. Долгорукова она прежде всего пример 
идеальная жена. В сущности, из всех людей, принадлежащих к семье автора, 
она наиболее идеализирована. Самый символический эпизод их истории 
любви – это когда Евгения, переодетая мужчиной, присоединяется к мужу на 
фронте во время русско-шведской войны и оставляет ему записку с надписью 
“S’il faut mourir, mourons ensemble” (Dolgorukov, 2004, p. 226). В ней И. М. 
Долгоруков видит и друга, и спутницу жизни, с которой можно разделить 
радости и горести жизни. Особое внимание И. М. Долгорукова к чувствам 
к жене диктуется также стремлением писателя представить себя “хорошим 
мужем”. В “Повести” он защищается от обвинений в недостаточной заботе 
и уважении своей жены, так как, по мнению своих врагов, он заставляет ее 
жить в нищете (“Знаю, что многие, прочтя эту страницу, станут пожимать 
плечами и, укоряя меня, говорить: “Вот таково то брать жену без состояния и 
подвергаться вместе с нею бедности”, Dolgorukov, 2004, p. 205), развлекается 
во время ее болезни (“Как! Мать моя умирала, а отец, отец мог играть 
комедию!”, Долгоруков, 2004, p. 480) и влюбляется в других женщин. На такие 
критики И. М. Долгоруков отвечает, подчеркивая их взаимную любовь. Он 

34  По этому поводу, И. М. Долгоруков противоречит сам себе. При первой встрече с 
матери жены автор констатирует: “Жена моя матери своей почти не знала, я ее видел в 
первый раз, и, следовательно, все наши отношении к ней основаны были не на чувствах 
сердечных, а на приличии нравственном” (Dolgorukov, 2004, p. 164). Противоречия являются 
особенностью “Повести”. Они свидетельствуют об изменении взглядов писателя и в то же 
время о невозможности редактирования объемистой рукописи при жизни.
35  С пренебрежением и гневом И. М. Долгоруков комментирует холодность, с которой 
императрица дает его умирающей жене только карамель в ответ на ее просьбы: “Вот какое 
следствие имела сия трогательная картина! Карамель сделался наградой царской семейству, 
составленному из десяти человек. О! Я никогда этого карамеля не забуду” (Dolgorukov, 2004, 
p. 557).
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утверждает, что его измены – это лишь платонические любови и, во всяком 
случае, автор передает слова своей жены: “Лучше, говорю я, подражая самой 
жене моей, которая часто говаривала мне, когда я ей клялся, что любил ее 
более всех, и в этом почести никогда ей не лгал: “Vous m’aimez mieux que toute 
autre” (Dolgorukov, 2004, p. 535). А страх и отчаяние овладевают писателю во 
время продолжительной болезни жены. Фактически, ее смерть является для 
него настоящей трагедией. Поэтому удивительно, что он женится во второй 
раз, но автор объясняет своего поведение36: 

О нет! Никогда Евгении не забуду, никогда не сравню с нею никого. Никто выше 
ее не станет в моем сердце. Но я человек! Я плоть ношу, я сосуд общих слабостей. 
Дети! Я для вас пишу и обязан вам исповедать мою душу. […] Одиночество 
было мне не сродно. Я привык к товариществу, тесный союз супружества мне 
необходим. […] Любовница не искренний товарищ, ее и мое не суть одно и то же, 
нет тесного соединения. […] Я пылал, разжигался и на первой встрече готов был 
жениться. Два года с лишком вдовства становились мне по натуре несносны, я 
не был еще так стар, чтоб отказать себе женщину. […] Тогда новые узы свычки, 
воспламеняя резвое мое сердце, могли бы меня решить взять за себя и самую 
недостойную имени моего женщину […]. Этого я страшился и убегал всеми 
силами, а потому, избрав в жены женщину благородную, летами не слишком 
молодую, мать троих детей, опытную в хозяйстве, рассудительную и любезную, 
и ею сам Бог ниспослал мне надежнейшее средство препроводить остальные 
дни жизни в тишине домашнего сообщества и облегчить бремена старости 
(Dolgorukov, 2004, pp. 707-708).

Как видно из конца этой длинной цитаты, И. М. Долгоруков хвалит 
качества своей второй жены, которую критикует только за слишком 
снисходительное отношение к детям. Хотя эта любовь не сравнима с 
любовью к Евгении, автор искренне любит свою новую супругу, в которой 
всегда находит душевное и эмоциональное утешение37.

36  Вероятно, писатель также хочет защитить себя от критики общественного мнения, 
неблагосклонно относящегося к повторным бракам. Как отмечает Н. Л. Пушкарева, эти 
свадьбы считаются слабостью человека, не хранящего верность памяти о супруге. Но И. М. 
Долгоруков не единственный, кому приходится объяснять свое решение. И Г. Р. Державина 
(1743-1816) считает себя обязанным обосновать свой выбор вступить во второй брак: “глубоко 
верующий и искренне любивший свою первую жену Г. Р. Державин, женившийся повторно 
через полгода после смерти своей “Плениры”, счел должным объяснить свой поступок – по 
словам М. А. Дмитриева – следующим: “...не могши быть спокойным о домашних недостатках 
и по службе неприятностях, чтоб от скуки не уклониться в какой разврат”” (Pushkareva, 2012, 
p. 30).
37  По поводу супружества можно и добавить, что для И. М. Долгорукова оно не должно
основываться на экономических причинах, а должно быть духовным союзом двух супругов:
“Я при женитьбе моей и в первый, и во второй раз не помышлял о богатстве и имел правилом
искать одной души, а не многих. Я думал, и думать буду, что брак, соединяя двух человек,
обращает их святостию своего союза в одно тело и одного человека, но это не касается до
собственности. [...] Женятся люди, а не вотчины” (Dolgorukov, 2004, pp. 715-716). Писатель,
особенно в случае своего второго брака, подчеркивает, что в нем не преобладают сильные
страсти, но он основан на непрерывном искреннем и сердечном диалоге между мужем и
женой.
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Эмоции и чувства также доминируют в отношениях писателя с детьми. 
В частности, И. М. Долгоруков пишет: “Окружен будучи детьми своими, 
первые мои попечении обращались к ним. Каждого из них я любил нежно и 
горячо” (Dolgorukov, 2004, p. 680). Действительно, нетипично для мужского 
автобиографического текста того времени (Belova, 2015, p. 348), рождение 
детей много раз описано в “Повести”. Особенно в случае первенца, И. М. 
Долгоруков подробно рассказывает о трепете, с которым ожидает рождения 
ребенка. Более того, он не может выразить чувства, которые вызывает у него 
первое отцовство: “21 ноября, в воскресный день, жена моя родила сына и 
я сделался отцом. Новые чувства возродились в душе моей. Как изъяснить 
восторги мои в той мере, в какой они обладали мною в ту вожделенную 
минуту!” (Dolgorukov, 2004, p. 173). Но в описании рождений последующих 
детей он менее подробен и восторжен38. Это не значит, что он не встречает 
с радостью каждого нового младенца и не оплакивает преждевременную 
смерть некоторых из своих детей с глубокой скорбью. 

И. М. Долгоруков гордится каждым успехом своего многочисленного 
потомства39, но гораздо чаще сыновья и дочери вызывают беспокойство, 
особенно когда происходят исключительные события. Например, во время 
Отечественной войны 1812 года он боится, что его сыновья будут зачислены 
в армию40. На самом деле, он подготовил своих детей к административной 
карьере, а не к войне, которую он отвергает (“По логике моей давно 
расположил, /Что так ли, или сяк, да плохо, как убил”, Dolgorukov, 2005, p. 
267). Тем не менее, и в более спокойные времена нет недостатка в заботах. 
Болезни, образование и карьера детей постоянно занимают родителя. 

Что касается болезней, детская смертность широко распространена 
в Российской империи XVIII века. Как сказано выше, некоторые из детей 
И. М. Долгорукова умирают в юном возрасте41. Среди этих трагедий 

38  Следует отметить, что, в отличие от жены, которая стоически переносит даже самые 
тяжелые роды, при рождении детей И. М. Долгоруков характеризует себя как жертву эмоций: 
“Будучи терпеливого свойства по природе и крайне великого духа, она до самых последних 
минут обходиться любила без бабки, но когда сия, освидетельствовав, нашла невозможность 
родить без помощи акушерской, и послано было за ним, то я от сего известия потерял весь 
рассудок, и робость превозмогла все прочие чувства. Жена, напротив, с мужеством к тому 
приготовлялась […]. Известие о родинах жены моей произвело во мне сильную радость, 
ее описать нельзя ничем, восхищении сего рода так непосредственно овладеют сердцем, 
что с разумом долго не соберешься, дабы самому себе изъяснить свое состояние, не только 
уметь с другим разделить свои чувства. Первая минута свидания моего с женой после наших 
страхов, кои при всей скромности свойств ее, конечно, и ее тревожили, эта первая минута 
ни из какого пера не вытечет на бумагу. О! Как трудно пролить на ней пламенные чувства 
сердца, в сильные движении от любви приведенного! Я обнимал бабушку, Бергмана, жену, 
мать, детей и всех. Все, даже служители наши” (Dolgorukov, 2004, p. 469). 
39  У И. М. Долгорукова было десять детей.
40  Родители И. М. Долгорукова испытывали подобный страх за сына, когда он участвовал в 
военной кампании против Швеции. В автобиографии автор копирует трогательное письмо, 
написанное ему отцом и матерью при его уходе на фронт. 
41  Вероятно, под влиянием сентиментализма, И. М. Долгоруков часто акцентирует внимание 
и на своих трогательных посещениях могил детей и близких.
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выделяются смерти его дочери Марии и дочери его второй жены Алены. В 
“Повести” две девушки напоминают сентиментальных героинь42, которые, 
несмотря на молодость, обречены на преждевременную печальную судьбу. 
Они справляются со своей болезнью43, не огорчая близких собственными 
страданиями. А автор с опустошением и сожалением может только конста-
тировать свою беспомощность и неспособность их спасти. Особенно потеря 
Марии для него тяжелый удар, потому что “Я в ней начинал находить друга, 
товарища, отраду в горестных минутах. Тяжелое время вдовства моего […] 
она выносила с терпением и кротостью ангельскою” (Dolgorukov, 2005, p. 93). 

Образование является еще одним вопросом первостепенной 
важности для писателя, который думает, что оно должно касаться не только 
ума, но и сердца человека. Отсюда, частые призывы И. М. Долгорукова к 
воспитанию добрых чувств. Эта задача не всегда проста для родителя, 
которому приходится усмирять сильные страсти юности. Не случайно 
писатель восклицает: 

О! Никогда я этой эпохи не забуду. Скажу откровенно, и этот опыт научил меня 
признать сию истину, что нет ничего труднее, как сохранять спокойство в таком 
семействе, как наше, в котором столь много разнородных лиц совокуплено под 
одну крышку, и все они достигли возраста страстей. Великая наука! Крепкое 
искушение управлять таким сборищем! (Dolgorukov, 2005, p. 425). 

И. М. Долгоруков и подчеркивает, как он не хочет быть “отцом-
тираном”, потому что он осознает разные эмоции, воодушевляющие юношу 
и старика:

Какие убеждения помогут в юношеские лета! Что преклонит мальчика в двадцать 
лет согласиться с отцом, которому за пятьдесят? У них и чувства, и логика уже не 
одинаковы. […] Я не хотел быть тираном в своем семействе и считал, что двадцать 
лет есть такой возраст для детей, в котором долг родителей советовать, убеждать, 
рассуждать, а не приказывать, кроме случаев отменно чрезвычайных и которые 
под общие правила подходить не могут (Dolgorukov, 2005, p. 421). 

С его точки зрения, самое главное – взаимное доверие между отцом 
и сыном.

Наконец, как хороший отец, И. М. Долгоруков не пренебрегает 
карьерой своих детей. В связи с этим, его сын Павел, “этот достойный сын” 
(Dolgorukov, 2005, p. 340), достоин его похвалы, так как он его уважает и 
просит отцовского одобрения для каждого важного решения о службе. 
Если первенец показан как замечательный пример послушного сына, 
непрерывным источником беспокойства является его сын Александр44. 

42  Во время сентиментализма нередко говорят о болезнях, которые часто характеризуют 
главных героев литературных произведений. Эта деталь помогает вызвать эмоциональное 
участие читателя.
43  Две дочери больны туберкулезом. 
44  Двое сыновей второй жены создают ему не меньше проблем. Один женится против воли 
матери, а второй пытается устроить тайную свадьбу.



229

Этот “пылкий юноша” (Dolgorukov, 2005, p. 185) своей ложью и плохим 
поведением армии озлобляет родителя, который стремится обеспечить 
ему многообещающее будущее. И все же И. М. Долгоруков не в чем себя 
упрекнуть как отец и с грустью пишет: 

я к утешению себя находил только то, что не был тому виною ни послаблением 
моим, ни небрежностью. Ничего не было упущено мною к воспитанию его 
и изучению. Но что поможет глупому сыну? Совесть моя была спокойна, без 
упрека. Но менее ли чувства мои болели? Легче ли мне было? Увы! Хотя сын 
мой был остер, но тем еще способнее баловаться, и я лучше бы желал видеть в 
нем добронравную простоту и здравый смысл его брата, чем тот огонь и порыв 
страстей, с какими Александр пренебрегал все полезное и вдавался в разврат 
своего века. […] Когда я задумывался о службе его, не мог без слез представить, 
с какой прекрасной дороги он сбился. […] Какие блистательные надежды мог 
оправдать! (Dolgorukov, 2005, p. 338). 

Несмотря на это, в трудную минуту родитель никогда не откажется 
помочь сыну: “Я забывал долги, состояние свое и прочих детей, а думал 
только о погибающем сыне” (Dolgorukov, 2005, p. 336). 

Несомненно, в “Повести” очевидно глубокая любовь автора к своим 
детям и его образ любящего родителя, готового на все, чтобы помочь им. Как 
он сам утверждает: “для детей чего не сделаешь?” (Dolgorukov, 2005, p. 44). 

В заключение, в конце “Повести” мы читаем эти слова автора, которые 
идентифицирует семью как “эмоциональное сообщество”, в котором можно 
найти убежище и искать счастья: “Подобные заблуждения ума исправляются 
одною сильною рукою всеблагого промысла, и она, скоро смирив меня, 
научила искать счастия остальных дней жизни моей […] в тишине домашней 
жизни” (Dolgorukov, 2005, p. 479). Эта цитата подтверждает, что эмоции и 
семья являются двумя элементами, часто связанными друг с другом, важными 
в автобиографическом нарративе И. М. Долгорукова. Как показывает этот 
анализ, они играют фундаментальную роль в формировании личности 
писателя45. Новая культурная парадигма сентиментализма с вниманием 
к “внутренней жизни” человека побуждает таких авторов, как И. М. 
Долгоруков, обращать все больше внимание на собственные эмоции. Кроме 
того, в “Повести” эмоциональный мир семьи становится драгоценной темой 
для автора, который хочет не только развлечь своего читателя, но и быть ему 
полезным. С описанием эмоций своего семейного круга И. М. Долгоруков 
представляет своим потомкам похвальные “эмоциональные” примеры. В 
дополнение к этому виду “сентиментального воспитания”, семья и эмоции 
являются для автора и способом построить свой собственный “миф о себе”. 
В частности, он представляет себя преданным сыном, заботливым отцом и 
любящим мужем.

45  Авторский подход к семье и связанной с ней эмоциональной сфере являются 
отличительной чертой “Повести”. Было бы интересно уделить больше внимания роли этих 
двух тем в других автобиографических текстах современных авторов, как, например, в эго-
документах упомянутых Г. Р. Державина и А. Т. Болотова.

Ребека Джили  Эмоциональный мир семьи...
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Авторите на това писмо са двама: 
Стефан Попов и Петър Аврамов. Те са учи-
тели в едно от свищовските училища и през 
1868 г. издават епистоларното ръковод-
ство „Писмовниче“. В него поместват 60 
образци за писма. Авторите не посочват 
източника си, послужил им за модел при 
съставянето. Те отбелязват, че писмата са 
преведени, допълнени, а някои – съчинени от 
тях. Предлагат образците с надеждата, че 
ще помогнат на учениците си да се упраж-
няват, за да могат по-свободно и правилно 
да излагат мислите си, като „по този на-
чинъ могѫть да са приготвять за по другы 
съчиненiя в литературно отношенiе“ [с. IV].

Стефан Илиев Попов е роден през 
1840 г. в Разград. Той е син на свещеник и 
първоначално учи в родния си град, а после 
в Шумен, след което заминава за Цариград. 

Там се записва в елитното френско католическо училище в квартала Бебек, 
в което се преподава въз основа на модерната френска педагогика. След 
като завършва образованието си в католическия колеж, Ст. Попов става 
учител по френски и турски език в родния Разград през 1862 г. През 1870 
г. става учител в Свищов (до Освобождението), където се среща с Петър 
Аврамов. За него в известната ни литература няма никакви данни.

1  Prof. Nadka Nikolova, PhD, was a lecturer at the Department of Bulgarian Studies of Konstantin 
Preslavsky University of Shumen. Her research interests are in the field of theory and history of 
the new Bulgarian literary language, standardology, sociolinguistics, modern Bulgarian language 
(lexicology and morphology). Email: nikolova55@gmail.com 
2  Prof. Kina Vachkova, PhD, was a lecturer at Konstantin Preslavsky University of Shumen, 
Department of Bulgarian Studies. Her research interests are in the field of contemporary Bulgarian 
language, history and theory of standard languages. Email: kina.vackova@gmai.com 

mailto:nikolova55@gmail.com
mailto:kina.vackova@gmai.com
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Стефан Попов и Петър Аврамов. Писмовниче. Русчюкъ, 
Въ Книгопечатницѫтѫ на Дунавскѫтѫ Областъ, 1870.                   

С. 45 – 47.

53. Нѣкое момче на бащѫ си, по случай на едно пѫтуванiе 
по желѣзенъ пѫть.

Драгiй ми бако,

Най сѣтнѣ желанiя-та ми са испълнихѫ, и азъ имахъ сичкытѣ 
душевны размьрдванiя отъ едно кѫсо пѫтуванiе по желѣзныя пѫтъ, 
благодаренiе на благоволенiе-то на бащѫ-тѫ на единъ отъ другари-тѣ 
ми, кой-то ны заведе, прiятеля ми и мене. И двама ный живо желаяхмы 
да видимъ този новъ пѫть, за кого-то толкозъ ни сѫ хортували. Много са 
зачудихмы, като стигнѫхмына широкѫ-тѫ станцiѭ, натрупана съ пѫтници, 
стокы, служители отъ всякаквѫ стьпень, кои-тотичаха на самъ на татакъ. 
Туй е извънрѣдно шаванiе, и всичко са извьршва съ много порѣдъкъ. 
Аще повече са слисахмы, кога-то, като влѣзохмы въ вагоны-тѣ, чухмы 
на началника на станцiѭ-тѫ подсвирванiе-го, кое-то даваше знака за 
трьгванiе, послѣ пьрвы-тѣ пистоновы удари, кои-то правяхѫ локомотивъ-
тъ да вьрви. Отъ много-тобьрзо вьрвенiе, струваше ми са, че сичко са 
вьрти на около ми. Дьрвета-та, кѫщя-та, пешци-тѣ, кои-то са спирахѫ за 
да глѣдать като минува вьрволица-та, всичко изминуваше прѣдъ мене, ка-
то образи-тѣ на единъ магыческый фенеръ. Слѣдъ малко, доближихмы 
до станцiѭ-тѫ на Шейтанджикъ. Ный видяхмы тамъ голѣмый-тъ мостъ, 
който е много яко и добрѣ направенъ надъ еднѫ долинѫ. Стълбове-тѣ, 
кои-то го подпирать сѫ изработени се отъ издѣланы камьни много искусно 
слѣрени, и толкозъ дебели, щото двама или трима хора на да ли могѫть 
гы приграбчи. Вьрволица-та прѣминува прѣзъ този мостъ полека. Кога-то 
челѣкъ поглѣдне прѣзъ прозореза на долу от моста страхъ го побива, даже 
и свѣтъ му са завива. 

Тука на тъзи станцiѭ става промененiе съ локомотивы-тѣ, кои-то 
са срѣщать: Варненскый-тъ локомотивъ зема вагоны-тѣ, кои-то идѫть отъ 
Русчюкъ за Варнѫ, а Русчушкый-тъ зема онези, що идѫть отъ Варнѫ за 
Русчюкъ, и тъй са врьщать сѣкый на мѣсто-то си. Кога-то ный са съзехмы 
отъ пьрво-то си душевно размьрдванiе, баща му на прiятель-тъ ми ни 
изясни системѫ-тѫ на парѫ-тѫ, приложена на примѣстванiе-то врьхъ 
желѣзны-тѣ пѫтища, и ный разбрахмы важность-тѫ на едно откритiе, кое-
то поставя чясъ отъ часъ повече лѣсны сношенiя-та на норады-тѣ, и кое-то 
отваря на тьрговыѭ-тѫ новы срѣдства за успехы. 
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Образци за писма, преведени от Ирина Екзарх и публикувани в 
подлистника на „Цариградски вестник“

Тези текстове са част от образци за писма (43 на брой ), преведени 
от Ирина Попгеоргиева Екзарх и публикувани под съкращението „Девица И. 
Е.“ в подлистника на „Цариградски вестник“ от декември 1854 г. до февруари 
1955 г. С тях тя се включва в процеса на създаването на писмовници през 
втората и третата четвърт на XIX в. и установяването на епистоларния 
стил на новобългарския книжовен език. Превежда и художествени творби 
(комедията на Карло Голдони „Памела уженена“ и повестта на Ксавие де 
Местр „Проказаний на град Аост“), които публикува също в „Цариградски 
вестник“.

За Ирина Попгеоргиева Екзарх е писано малко. Родена е в Стара 
Загора. Получава високо образование в едно от девическите училища в 
Цариград. Племеница е на известния български възрожденски обществен 
и културен деец Александър Боев Бейоглу, приел фамилията на жена си 
Екзарх като по-престижна. Дъщеря е на брат му Поп Георги Боев Бейоглу. 
Вероятно и тя приема фамилното прозвище на чичо си Екзарх. Няма данни 
за съпруг и деца, няма данни за годината на раждането и на смъртта ѝ. 
Александър Екзарх е редактор на “Цариградски вестник” в продължение на 
10 години. През този период тя публикува в този вестник своите преводи.

Цареградски вѣстникъ, № 204, година 4, 1854, Декемврiй

Подлистникъ

Примѣры на разны писма, преведены на болгарскы отъ 
дѣвица И. Е.

Сестра пише на младоженена своя сестра

Вседушевно та цѣлувамъ!

Пламенно-то мое желанiе не е друго освѣнъ да слушамъ че здравешъ. 
Защо убо твои писма толико рѣдко да получавамъ? Не ся сумнѣвамъ че 
любов-та супруга твоего ся умножава, колко-то онъ по много упознава 
любезный-атъ твой характерѣъ. Придобыла си чадо,  весма красиво, както 
ся научавамъ, и прилично на майка си. Блистателни-те твои преимущества, 
кои-то нѣкогда бѣха обожанie между наша-та юность, трѣба и днесь още да 
привлечавать любовь-та на оныя съ кои-то ся собирашъ. Во всы-те обращенiя 
и собранiя, украсителното твое присутствiе трѣба да е возжелаемо. Все това 
угаждамъ; но желая обстоятелно отъ иста-та да го слушамъ. Разлѣй убо твое-
то веселiе въ сърдце-то на сестра си, коя-то чувствува твое-то благополучie 
като че е нейно, и е за всегда готова.

Надка Николова, Кина Вачкова  Писма за емоциите
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Цареградски вѣстникъ, Година 5, 1854, декемврий 25, № 205

Отговоръ

Цѣлувамъ тя по очи-те.

Желаешь подробно за мене да ти прикажа. Научи убо, любезная ми 
сестро, че любовь-та моего сопруга не е горяща, но нито пакъ лицемѣрна нѣкоя 
нѣжность онъ ми показува. Любовь-та негова е сердечна, паче же и братска, 
нежели супружеска. Важный неговъ нравъ и сочувствiя-та му прохладиха 
испервенъ сердце-то ми, и то ежедневно повече са прохладяваше, и въ 
неспокойствие ма полагаше, докле още характеръ-атъ му не бѣхъ познавала 
и доклѣ мысляхъ че, или онъ не е способенъ на совершенна любовь, или 
азъ не самь достойна да я погубя. Послѣ малко обаче увѣрихъся че мя люби 
повече отъ колко-то не го показва. Послѣдня-та же моя болѣсть, въ коя-то 
го видѣхъ толико да ся бои и заедно съ мене да страдае, направи мя що-то 
никое сумнѣнiе за любовь-та негова да немамъ.

Сынъ мой доволно е хубавъ, отворенъ, и захваща да бращолеви. 
Страхующа ся же да го увѣря на друга кѫрмачка, сама азъ го кѫрмихъ, и 
преди два мѣсаца го отбихъ. Негово-то воспитанiе и домашны-те работы 
доволно мя занимаватъ, и така немамъ веке нито време, нито наклонность, 
да желая чужды-те сообранieнiя.

Зеть твой има исты-те тыя съ мене наклонносты. Освѣнъ расходъ-
атъ на дѣте-то си, и на майка му, други разсѣянiя не го благодарять. Ето 
животь-атъ нашь. Той може еднообразенъ да ти ся вижда; но кога-то и 
ты супруга, домовладичица и майка станешъ ще оправдаешь днешны-те 
мои накланносты, кои-то и азъ странни намѣрвахъ, кога-то въ твое-то 
состоянiе бѣхъ. Супружество-то и чадородiе-то иматъ прелести, кои-то съ 
прибавленны-те отъ общество-то наслажденiя не можатъ ся сравни, и кои-
то, по злощастiю, вси-те не знаятъ да оцѣнятъ. Дано и ты по скоро получишъ 
това наслажденiе как-то и сестра ти.

З.Д. Зетъ твой и сватче-то ти чрезъ мене поклоненiе ти провождатъ. 
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АНКЕТА НА БЪЛГАРСКИ ВОЙНИЦИ (1917 г.)

Стефан Минков

BULGARIAN SORDIERS‘ SURVEY (1917)

Stefan Minkov1, Shumen University, Bulgaria

https://doi.org/10.46687/EGWU3528

Повечето документи, които излизат от щабните канцеларии през 
Първата световна война, имат характера на официални източници за 
военните действия, за тиловото осигуряване на армейските подразделения, 
за тяхното дислоциране и предислоциране. Това са различни заповеди, 
доклади, релации, шифровани телеграми, които помагат на историците 
да възстановят възможно най-детайлно хода на войната, но не и как тя е 
видяна и още по-малко – чувствана, от обикновените войници. Малко са 
тези документи, които дават информация за емоциите, настроенията и 
мислите на войниците; по-късно написаните спомени и дневниците са 
интересен, но не винаги точен източник, най-вече защото са дело на един 
човек, пречупват събитията през неговия поглед, почти винаги са писани 
или поне редактирани по-късно, след края на войната.

По-долу е представен документ, обобщаващ резултатите от 
анкетирането на войници от 1-ви Софийски пехотен полк. Допитването е 
извършено по предварително съставен въпросник, с нарочна заповед от 
1917 г. и без съмнение преследва и политически цели, а именно да се проучат 
настроенията сред войниците, поради възможното деморализиране в 
армейските редици в следствие на събитията в Русия и продължителността 
на войната. 

През 2018 г. публикувах статия, систематизираща и анализираща 
информацията от три анкети2, едната от които е представеният в настоящата 
публикация документ. Документът до настоящия момент не е публикуван. 
Той е от фонда на Държавния военноисторически архив – гр. Велико 
Търново (ДВИА), като е запазено оригиналното му заглавие. Документът не 
е датиран, но другите анкети и историческият контекст, който може да се 
„прочете“ в него позволяват условно да го датираме през късната есен или 
зимата на 1917 г. 

При публикуването са запазени автентичният език, стил и 
пунктуация на автора на документа, а в квадратни скоби са „разгърнати“ 
някои съкращения.

1  Assoc. Prof. Stefan Minkov, PhD, teaches at the Department of History and Archeology, Konstantin 
Preslavsky University of Shumen. His academic interests include history of wars, World War I, 
political systems in modern times, Balkan history. Email: s.minkov@shu.bg 
2  Minkov (2018)
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Данни и сведения за състоянието на войнишкия дух 
в 1 Пехотен Софийски на Н[егово] В[исочество] Княз Александър I 

Полк

1.
Войникът скучае на Южния фронт не от бездействие, а от чрезмерна 

и еднообразна деятелност.

а) На позиция, щом се върне от охранение и разузнаване; пращат го 
на работа. В поддръжка почти всичкото му време отива в работа. Окопи, 
ходове, галерии, гнезда, пояси, препятствия пред тях, пътища, землянки и 
пр., които с право извикват учудване у всички посетители на участъка на 
Полка, са плод само на неколкомесечен непосилен и денонощен труд на 
намалелия и недостатъчно продоволстван войнишки състав на Полка.

б) В малкото свободно от служба на позицията и от работа време, 
дългите и чести учения, в които не се преминава нищо ново, а се повтарят 
само отдавна основно заучени работи, отегчават духа на войниците.

Тая усилена и еднообразна физическа дейност поражда неохотност към 
работата („досади ми!“) и се отразява в много случаи разрушително върху 
природната енергия и веселия дух на нашия войник.

2.
Настроението на войниците се разведрява от всяка по-продължителна 

почивка и от всяко впечатление, което внася нещо ново и разнообразно в 
околната среда. 

Особено през време на почивката в празнични дни веселото 
настроение се възвръща у войника и той си устройва по свой начин 
забавления, игри, а когато има музика, и кръшни хора.

Отиването в отпуск, получаването [на] хубави новини от къщи, 
разговорите и беседите по злободневни въпроси, четенето [на] вестници и 
списания, особено илюстровани и хумористични („Барабан“, „Българан“), 
строевите прегледи, всички тържества, та дори и отиването на ваксинация и 
обезвъш[ля]ване подхранват кое в по-висока, кое в по-малка степен хубавото 
настроение и бодростта на войника.

През това лято (лятото на 1917 г. – бел. С. М.) представленията 
на Полския театър при Дивизията донесоха най-голямо освежаване 
на войнишкия дух и оставиха у войниците незаличими и до днес още 
разисквани впечатления.

3.

Войникът мисли вън от службата на първо място за домашното 
огнище, за близките си, за имота си (особено селяните, които в преписката 
си постоянно и обширно искат новини и дават наставления за гледането [на] 
земята и „стоката“), за времето, когато ще може да се прибере пак при тях.



239

В свръзка с това два главни въпроса интересуват войнишката душа:

а) уволнението в отпуск

и б) сключването [на] мир.

От тях първият държи несъмнена преднина в настоящата психика на 
войника. Вторият стои на втори план: у всички примирението с неизбежната 
продължителност на войната е очевидно.

4.

Войниците обичат да слушат, да четат и да си разказват преди всичко 
неща, които са тясно свързани с техния домашен бит, с гражданския им 
обществен живот и с идеята за един скорошен, ала изгоден за България и 
достоен за дадените кръвни и материални жертви мир.

С най-голямо нетърпение войниците очакват пощата, която 
ежедневно им донася по някой отговор на въпросите, вълнуващи душата им.

Войниците, които се завръщат от отпуск, биват пресрещани и 
отрупвани от другарите си в Полка с въпроси за всичко видяно и чуто в 
къщи, за поведението на властите, особено за редовното раздаване [на] 
държавната помощ на бедните войнишки семейства и пр. Всички новини за 
идещия мир се поглъщат жадно от войниците. Такива новини са в повечето 
случаи предмет на разумно и всестранно обсъждане. „Обозните“ новини за 
мир са предварително обречени на крайно недоверие.

5.

Войниците четат изчерпателно всичко, което се пише и съобщава 
по войната и свързаните с нея събития във вестници и бюлетини, 
разбират правилно прочетеното и се отнасят критично към обикновените 
вестникарски комбинации. Следов[ателно] може да се каже, че между 
четивото на войника и развитието на събитията съответствието е почти 
пълно.

6.

По настоящем нашият войник не питае към никого от противниците 
ни коренна омраза. Чувствата му към тях всички са по-скоро разумни и 
положителни.

Мнението на нашия войник за сърбите е, че те са жилав и храбър 
народ, ала грандомани, нахални и хищници и че с нещастията си през 
войната те изкупват тия си лоши качества и сторените поради тях грехове.

Гърците се считат за хора хитри и лукави, но негодни за упорита 
война. Общо е убеждението, че ако гърците бяха сами срещу нас, отдавна 
бихме се разправили с тях по един най-радикален и съкрушителен начин.

Стефан Минков  Анкета на български войници
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 На румъните нашият войник гледа като на сбирщина без войнишки 
добродетели, но с чрезмерни апетити за лесно придобита военна слава и 
безопасно заграбени чужди земи. У всички наши войници все още е живо 
чувството за задоволена мъст за събитията, предизвикани по отношение на 
България от Румъния през 1913 година.

 У русите нашият войник цени преди всичко личната храброст 
(„Дочакват удара; не се плашат от артилерия“), наблюдавана в походите в 
Добруджа и Румъния. От всички наши сегашни врагове войниците ни считат 
русите за свои равни и свои най-близки и третират съвършено другарски 
руските пленници (обръщение „братушка“ към последните).

 Представата на нашия войник за френците е, че те са народ силен, 
храбър и богат, изпълнен с любов и вярност към отечеството си („не се 
предават“), водещ войната при по-добри материални условия от нас, ала 
превъзхождащ ни само технически, но не и по лична храброст.

 С англичани нашият войник не е имал съприкосновение в боя, та за 
тях има смътни идеи. Знае ги иначе като хора богати и крайно упорити, най-
упорити от всичките ни врагове, в борбата.

 Италианците нашият войник поставя почти наравно с румъните, 
особено след последните военни събития в с.-и. (североизточна – бел. С. М.) 
Италия3.

 Мнението на войника ни за пъстрокожите е, че те са в борбата на 
европейските народи едно интересно явление, но без особено военно 
значение.

7.

 Съюзниците ни германци войниците от 1 Пехотен Полк познават 
основно и от най-хубавите им страни, тъй като защитават сегашния 
позиционен участък на Полка, съвместно с отбрани германски части 
(пруския 11 Гренадирски полк и германски артилеристи). Отличната 
дисциплина на германските другари, тяхната издръжливост и работливост, 
тяхната лична и техническа бойна подготовка и обзаведеност и най-вече 
тяхната повсеместна бойна готовност, предизвикват учудване и възторг у 
нашите войници („Къде не се е бил и с кого не се е бил тоя Дойчо!“). Едно от 
най-силните въздействия за повишаване и поддържане [на] духа на нашите 
войници е живият пример на смесените с тях германци.

 Унгарците нашият войник малко познава, но счита ги за храбър 
народ, а на турците гледа като на хора, които във всяко отношение стоят по-
долу от нас.

3  Има се предвид съкрушителното поражение, което търпи италианската армия от австро-
унгарската, подсилена от германски части, при Капорето в края на октомври – началото на 
ноември 1917 г. 
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94.

 Всички наши войници от новозавладените ни земи ценят най-много 
Добруджа (стара и нова5). Говорят постоянно за нейното плодородие, надяват 
се и желаят да остане тя цяла българска и – особено селяните от Софийско – 
изказват намерения да се преселят след сключването [на] мира там.

 Македония – въпреки училищното и казарменото възпитание 
в продължение на толкова години – нашият войник цени по-малко от 
Добруджа. Намира я пуста, бедна, малко плодородна. Често се чуват 
иронични изявления: „Това е хубавата Македония!“, придружени със 
сочене [на] голите канари и ридове. Изобщо впечатленията на нашия 
войник от Македония бяха и продължават да са разочарователни. Въпреки 
това всички наши войници желаят и очакват Македония да остане наша, 
разбирайки вече – благодарение най-вече на беседи от началниците – 
грамадното икономическо значение на тая страна като брънка между 
Стара България и Бялото море.

 Поморавия нашият войник намира красива, плодородна и богата, но 
същевременно и някак си нам чужда и не очаква, че тя цяла ще остане наша.

8.

 Нашият войник не вярва в пълна победа (пълно разгромяване [на] 
противника) от наша страна.

 Идеологията, че след тригодишно воюване нашите и на съюзниците 
ни успехи са многобройни, когато противниците ни почти нямат такива, 
се струва малко убедителна на нашия войник. Многочислеността и 
упоритостта, а също и изобилните икономически източници на нашите 
противници го озадачават и той казва: „Дано краят на борбата бъде все така 
добър за нас, както досегашното нейно развитие“.

 Обща е обаче вярата, че краят ще бъде добър за нас и че България ще 
получи ако не всичко, което иска и което й се обещава, поне Добруджа и по-
голямата част от Македония с Драма, Серес и Кавала.

 Тая вяра за благоприятен край, и то за предстоящ такъв край, 
се гради най-много на излизането на Русия от числото на враговете ни и 
възможността да насочим всички наши усилия към сразяването или поне 
към принуждаването към мир на западните ни противници.

10.

 Повечето наши войници гледат без особени симпатии на по-голямата 
част от населението на окупираните земи.

4  В документа местата на т. 9 и т. 8 са разменени.
5  Северна и Южна Добруджа. Първата, в границите на Румъния от 1878 г., а втората, 
преминала в границите на северната ни съседка в резултат от Междусъюзническата война и 
подписания след нея Букурещки мирен договор.

Стефан Минков  Анкета на български войници
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Това важи и за част от македонските българи, чиито стремежи към 
използване [на] освободителите (напр. експлоататорски инстинкти на 
прилепските търговци) правят най-отрицателни впечатления на нашите 
войници. Това не важи обаче за всички българи от Македония. Посрещането 
и гостуването на 2 Дружина от Полка в Струга тая есен ще остане едно 
от най-паметните преживявания на чиновете от тая дружина, както по 
задушевността, така и по безкористието на македонското население.

На македонските сърби, гърци и турци войниците ни гледат с пълно 
равнодушие, а албанците презират поради тяхната безхарактерност (тая 
есен при операциите на 2 Дружина от Полка при Охрид присъединяване[то] 
на албанците ту към нас, ту към неприятелите ни според обстановката и 
внушителността на паричните въздействия).

На сърбите от Стара Сърбия войниците ни гледат без омраза и дори 
ги съжаляват за постигналите ги нещастия.

11.

Мисълта за близките занимава постоянно и неотслабно войника. 
Спр[авка] т. 3.

12.

Съдбата на родното място, вътрешното управление на страната и 
добрия ред в родината силно интересуват нашия войник, особено доколкото 
те оказват влияние на сферата на неговите строго лични работи.

Делата на най-близките управляващи (кмета, секретар-бирника) се 
дебнат, контролират и подлагат често на безпощадна критика. Тая критика 
се упражнява обаче чисто обективно и без примеси от партизанщина. 
Очевидно е, че общата опасност и обединените усилия на всички карат да 
заглъхнат по-раншните партизански страсти.

13.

Нашият войник вижда ясно, че общото дело само чрез вярно 
сътрудничество със съюзниците ще може да бъде изведено на щастлив край. 
Разнищването на Съглашението усилва още повече вярата на войниците, че 
сега водената външна политика е била и е най-целесъобразната за България.

14.

Духът на войниците турци в нашата армия е добър. Те най-покорно и 
най-безропотно изпълняват всички заповеди и нареждания.

15.

Нашите войници вярват, че България ще излезе от настоящата война 
увеличена и българският народ обединен. Те обаче още от сега предусещат, 
че това ще стане срещу цената на големи икономически мъчнотии, които 
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страната ни наравно с другите воювали държави ще има да се справя дълго 
време след сключването [на] мира.

16.

Продоволствените мъчнотии на фронта и стопанските затруднения 
във вътрешността се обясняват от нашия войник с:

а) недостатъчно производство поради ангажирането [на] работни 
ръце в редовете на армията;

б) даване [на] част от производството на съюзниците ни срещу 
необходимо нужни ни бойни материали и припаси;

в) крайно пестеливо изразходване [на] складираните от органите на 
продоволствието припаси, поради неизвестността, колко още ще продължи 
войната;

г) укриване [на] много припаси от населението със спекулативни 
цели или поради страх от бъдещи лишения.

Продоволствената и стопанска криза смущава нашия войник само 
до толкова, до колкото тя причинява лишения и страдания на близките 
му. Засягайки лично него, тя не сломява духа му (напр. той безропотно си 
докупува хляб по шест лева за 800 грама).

(п.) Командир на 1 Пехотен Софийски полк:

(не се чете)

За Адютанта на Полка:

поручик Стоянов
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КЪМ ЛЕГЕНДАРНОТО НАСЛЕДСТВО НА МЮСЮЛМАНИТЕ В 
СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ. (ТЕРЕННИ МАТЕРИАЛИ ОТ С. 

СТРУЙНО, ШУМЕНСКО)

Венета Янкова

ON THE LEGENDARY HERITAGE OF THE MUSLIMS IN 
NORTHEASTERN BULGARIA (FIELD MATERIALS FROM THE 

VILLAGE OF STRUYNO, SHUMEN DISTRICT) 

Veneta Yankova1, Eötvös Loránd University (ELTE), Budapest, Hungary
https://doi.org/10.46687/PEOU9023

Културното и религиозното наследство на мюсюлманите е важен дял 
от полигенетичния фонд на балканските култури. До днес много селища 
по българските земи пазят следи от т. нар. неортодоксален/ хетеродоксен 
ислям, но те чезнат и се трансформират, инкорпорирани в местния културен 
контекст. Но, ако материалните свидетелства са силно податливи на разрухата 
на времето и на човешката намеса, то словесните реликти (топонимия, 
легенди, легендарни предания и др.) са все още жизнени. И до днес разказите 
за местни чудотворци, оставили дири по селските землища, предизвикват 
чувства на религиозна почит, възхищение, изумление, а понякога и – страх 
както у разказвачите, така и у техните слушатели. Те ясно свидетелстват за 
осмислянето им като неотменен отломък от местната памет.

Такива са следите на легендарна личност, чудотворец, наричан Баллъ 
баба2, с когото се свързва тюрбето3 край с. Струйно в Шуменско. На различни 
аспекти от неговото словесно наследство са посветени няколко научни 
публикации4 и почти готов документален филм. Но, самите материали от 
теренните проучвания, съхранявани в личния архив на авторката, остават 
все още непубликувани по-цялостно и недостъпни на по-широката публика. 
И, тъй като в предхождащо изложение беше изразено предположение, че до 
неотдавна е съществувал много по-богат цикъл от устни разкази за Баллъ 
баба, чийто продуциращ център е неговото сакрално място, подобаващо 

1  Veneta Yankova is an Associate Professor of Folklore (Shumen University)and a Doctor of Sciences 
(Bulgarian Academy of Sciences). From 2018 up to now she is lecturer of Bulgarian Language and 
Culture at Eötvös Loránd University (ELTE), Budapest, Hungary. Her research interests are in 
historical memory, Bulgarian cultural heritage abroad, Turkish studies, Tatars – history and 
culture, ethno-cultural interactions, Balkan cultures, traditions of ethnic communities, masks and 
carnival, visual anthropology. Dr. Yankova’s latest books are: “Historical Memory and Images oft he 
Past. (Examples from Bulgaria, Hungary. Poland and Lithuania)” (2019);  “Translators of Cultures. 
(Hungarian evidence about Northeastern Bulgaria 20 c.)” (2020). Email: veneta_yan@yahoo.com
2  Бабá (babá) – странстващ проповедник, ислямски мисионер. „Баллъ баба“ , буквало означава 
„Меден баба/баща“.
3  Тюрбе (türbe) – гробница на свят човек.
4  Yankova 2009; Yankova 2020; Yankova 2022.  
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внимание изисква публикуването и популяризирането на съхраненото 
– още повече, че то е застрашено от изгубване поради обвързаността си с
човешката временност.

Необходимо е да уточня, че поместеното по-нататък е резултат от 
теренно изследване, проведено през летата на 2007 и 2008 г. Това са отделни 
бележки и по-цялостни наративи (фабулати, меморати), изложени според 
най-общата схема на легендарното животоописание: поява на светия човек/
избор на свое място, чудеса, смърт, посмъртно битие, оставени свети следи. 
При писменото им възпроизвеждане устните разкази са нормализирани, 
следва се естествената реч на говорещия и частично са отразени някои 
диалектни особености. В някои случаи са поместени и варианти, както и 
бележки по спецификата на самото теренно изследване.

Публикуваното тук има за цел да съхрани чрез възможностите 
на писмеността богатия, но твърде крехък свят на устното слово. То е 
предизвикано и от надеждата за възможно вдъхновение или провокация за 
продължаващи дирения и размисли по темата. И тук, за пореден път бих 
искала да изразя своята дълбока благодарност към моите събеседници – 
мнозина от които днес обитават „другия свят“ –  за споделеното. И най-вече 
към Ахмед Хасан Чакър, сладкодумен разказвач на местната устна история, 
комуто дължа много от записаното.

ТЕРЕННИ МАТЕРИАЛИ ОТ С. СТРУЙНО, ШУМЕНСКО

Заселване в с. Струйно

„Той обикалял селата и искал да му се даде едно парче земя. Обиколил 
почти всичките села тука в района, от Новосел като се хване, през Добри 
Войников. Обиколил всичките села – Звегор, Единаковци, Длъжко. Но никое 
село не му дало никаква земя. Накрая стига до нашето село – село Дере... След 
петъчната молитва – тя джамията е била някъде тука, пред тюрбето5 - казва 
на хората: „Защо не ми дадете едно парче земя тука в това село?“ Имало един 
голям камък. Вика: „Тоз голям камък аз ще го хвърля и там, където падне тоз 
камък, ще ми дадете едно парче земя, колкото пояса ми обгърне.” Хората 
казали: „Абе как ще хвърлиш толкоз голям камък? Как мислиш стават тия 
работи?” „Аз ще го хвърля, не са притеснявай за тая работа!” И хваща камъка 
с три пръста, с три пръста хваща камъка и го хвърля отсреща. То са вижда, 
има железни стълбове. Значи, от тука до мястото там, това са около 500 – 
600 метра. Камъка бил голям, голям камък. С три пръста кат го хваща и го 
хвърля! И вече от едина край на камъка вързал пояса и почнал да го развива. 
Обаче пояса бил от много тънка материя и нямало свършване. Двайсе декара 
място се е заградило с пояса на Баллъ баба!“ (С. М.)

Вариант: „…Тръгнал той най-напред от Новосел. Той отишъл там в 
петъчен ден. Нали имаме петъчна молитва, те направили молитвата там. 

5  Местните хора го произнасят „тюльбе“.

Венета Янкова  Към легендарното наследство на мюсюлманите...
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Искал с пояса си колкото място заема, място (да му дадат земя, за да се 
засели – б. м.). Те не му дали. Сетне на тях казал: „Новоселин – балтълъшъ!” 
Брадвари станали.6 Минава на Средня, Ортакьой. И те също не му дали. Той 
казал: „Ортакьоюн – кюлялсън7!” Минава насам, Черенча… Те (селата – б. 
м.) наредени. И на тях казал: „Сизде бурасънън балтълъшъ!” И те брадвари 
станали. Кой знай, те го намразили – видяли го, скъсан се вижда. Оттам 
минава Йени маале, Мурадлар…на тях казал... (Там не мога да си спомня…). 
Минава Буранлар, Единаковци, тука. Оттам искал, те пак не го дали. Той 
казал: „Буранлар – ичинде дурмасънлар!” Вътре да не седи никой, да няма ора 
тука. И там ора няма. Оттам минава Звегор тука. Те пък много сербез хора тука 
има. Оттам искал, те нещо го намразили. „Кьоселерин, казал, яранларън!” 
Мир да няма, сербез хора. Оттам минава в Куфалар тука, Развигорово. И там 
искал, и те не го дали. На тях казал: „Куфаларън – караларъ!” Много черни 
хора да има. Минава оттам на Развигорово, тука на Длъжко. И оттам искал, 
те не го дали и на тях, на тях казал: „На длъжковците – келюви8!” Там много 
келюви има. Идва в наш‘то село, тука му дали и той казал: „Дерекьоюнюн – 
кефелерин!, „От Дерекьой – хубави хора!” (М. А.)

„Той хвърля пръчката си. Той е бил такъв, светец – евлия9 го наричаме. 
Той е виждал пътя на пръчката си. Пръчката му пада в наш‘то село. По дирята 
на пръчката идва в наш‘то село.“ (С. М.)

Име

„На погребания до днешния ден името му никой не знае! Един и същи 
човек с Баллъ баба..“

Баллъ баба имал вуйчо  в Звегор.

„Минавал е керван с каруци с бурета... Буретата… – сега не знам сега, 
то се говори, че имало катран, и риба, но съм чувал повечето, че имало 
катран. Значи минавал керван край него с бурета, пълни с катран. Той ги 
попитал: „Абе къде го карате тоз мед?” Хората се засмели, зели да се смеят. 
„Абе какъв мед, каза, туй катран!” „Не, казал, туй е мед!” И повече не му 
обърнали внимание. Те са засмели и си продължили по пътя. След като са 
стигнали в даденото място, дето вече трябвало да разтоварят катрана, след 
като отварят буретата, буретата били пълни с мед догоре.“ (С. М.)

Чудотворства

„Той, дето е в тюльбето, бил говедар тука… Там живеел един богаташ, 
той го намразил. Той отървал телетата и казал: „Телетата ви да не сучат!” Нея 

6  Разказвачът сам превежда изразите от турски език. 
7  Възможно е съотнасяне с „kül“ – пепел, пепеляв.
8  Келяв – плешив.
9  Евлия - „свят човек, приближен на Бога“.
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вечер телетата не са сучели. Сутринта се събират – те още не го знаят какъв 
човек е! Наш’те телета не сучат! „Един ден гладни да стоят – нищо им няма! 
Довечера ще сучат!” Прибира той кравите, докарва телетата – почнали да 
сучат. И те вече не могли да са таковат с него, разбрали какъв е човек, не са 
занимавали с него. Той е набожен човек!“ (А. Ч.)

„Ей там, до трансформатора някъде, там е седял Баллъ баба. И 
минавали с волове там няколко каруци покрай него. Обаче така се подиграли 
се с него, подиграли се с него и той им казал: „Воловете ви да станат шарени!” 
Значи докато стигнат там горе на баира, вече всички волове стават шарени.“ 
(С. М.)

Вариант: Минавали кервани покрай огнената мелница… Там стоял 
белобрад старец. Той казал: „Воловете ви да станат шарени!“

 „Отива в Байково, хората излезли и нямали вода – сушава година. Той 
забива бастуна си, забива бастуна си на сухата земя – изплува вода. „Ей ви 
вода!” Таз вода хранил тука Панайот Волов, Белокопитово, Върбак. Идвали 
са с качета за вода. Туй няма изсъхване! Ний го знайм „Текке пънар“ цялото 
село. Тука водата не свършва!... Както си’й напраил това, тоз гроб, градушка 
в Струйно не е паднала! Има нещо, една сила предпазва селото!“ (М. И.)

„Кат събират сламата, само жито остава. Вече вятър чакат, да има 
вятър, да веят с вятъра. Той (Баллъ баба – б. м.) пък минал оттам. „Колайгеле! 
– вика – Да съберете това жито по-бързичко, отивам да правя градушка и 
много силен дъжд и градушка ще завали.” „Хайде, хайде… – казала бабата – 
Градушка ще направи!” И той заминал, нищо не казал… Их! След това един 
дъжд, една градушка, ама – житото замина! Бабата не вярвала, ама тогаз 
повярвала, я!“ (З. Р.)

Покровител на пехливани

„Идвали хората тука за вода. От тюльбето излязъл един дядо10 
брадясан така и идва тука за вода. Пък гуведара ей тука по поляната смъква 
крави и чака...от коритата да пълнят вода, да пият хайваните вода... Дошъл 
дядото, оня гуведара казал: „Дядо, ше извадя много вода, ще се размъти 
герана!” – защото аптез11 се взема с чиста вода. „Сложи на коритото 
ибриците, да ги напълня с чиста вода.” Взел, пълнил тия ибрици; мислил 
– някой дядо от дейерменя (мелницата – б. м.). Казал: „Дигай коритото!” 
– оня дядо вика на гуведара. „Абе, дядо, как са дига корито!” „Бе, фащай!” – 
казал. Фанал, ама...” Айде, дигай, дигай!” „Доде ми да го фана, ама не мога 
да го вдигна.” Той фанал. „А, я-я, фащай, казал, тъй по-яката, вика – лабаво 
държиш.” Коритото мръдна. „Бе, джанъм, фащай адам гиби, като човек 
фащай!” Той дигнал. „Айде, казал, толкоз ти стига.” Той кат почва да са 
бори, гулям бурец станал.“ (М. А.)

10  Според друг събеседник старецът е белокос, белобрад, с бели дрехи и носи ибрик.
11  Аптез (абдест) – ритуално измиване при мюсюлманите.

Венета Янкова  Към легендарното наследство на мюсюлманите...
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Трима братя

...Те са трима братя – едина остава в Звегор, другия идва тука, едина 
отива на Шумен.12 И тоз тука остава – тюльбето строил, правил, и гроба си 
копал там.13 Едина – Хюсеин, другия – Асан, едина – Ахмед. Ама сега туй 
нещо не мога ти каза – Ахмед ли останал тука, най-големия ли, най-малкия 
ли14...

След като се разделят, отиват на един триъгълен път.15 Кат 
отиват...”Когат‘ са сънувами, казал, от таз чушма – имало една чушма – че 
тече кръв, ше знайти, едина-едина не е дубре.” 

Тез двамата братя утиват и виждат – чушмата кръв тече. „Едина брат 
в Струйно, другия на някъде замина. Айде да фанем тука сега!” Отиват край 
морето. Там, ко да видят! – една къщичка, той с рибите живял – легнал, 
брадясан, не може да става. И вече: „Ко да прайм?” Йълдъз бей събира 
звездите: „Не видяхте ли ножа16 му?” „Не сме видяли.” Дерия бей събира 
рибите… (Нали малко кат приказка идва то. Аз туй чувам от баща си.) 
Рибите казват: „Не сме видяли. Има, каза, една стара риба долу, питайте 
нея.” Изкарват рибата: „Абе, каза, виждам на един камък нещо свети, забит 
нож има.” Айде, влизат във водата, изкарват ножа, закачат (на стената до 
болния – б. м.) Оня са закашлял. „Ей, каза, много спах!” Свестява са, става и 
са възстановява. И пак са разделят.17

Другите – Дерия бей, Анчер бей и Йълдъз бей – тез трима братя не са 
от тез, от Баллъ баба... 18

12  Първоначално устният текст започва като разказ за трима братя, които търсят място, 
за да се установят: „Тез трима братя обикалят селата – Звегор, Развигорово, в Струйно 
се спират. Единия е Баллъ баба. Той хвърля камъка. „Бу кору беним олсун! И таз горичка, 
казал, да бъде мойта!” Там наш‘те българи колят курбан. Дядо Въско/Иван казал: „Тук, в тоз 
харман има пет тенекии злато.” 
После преминава в разказ за трима братя – строители: „Те са трима братя: Ахмед, Хюсеин 
(най-малкия) и Хасан. Единия от тях прави Томбул джамия...”
13  При друго интервю Ахмед подчертава, че тюрбето е построено от трима братя, един от 
които е Баллъ баба. А в строежа на Томбул джамия участват двама от тях, като при друго 
интервю той уточни, че строителят в Шумен е Ахмед. На въпроса ми кой точно е Баллъ баба 
той отговори, че не знае, но подчерта, че е единият от тримата братя. 
14  За братята строители: „Най-малкия отива да прави Томбул джамия. Сила трябва! И 
той възстановява тая джамия и той качва са горе и айде! – да го няма! Тогава изчезват!” 
(Разказвачът пояснява, че тримата братя са строители както на тюрбето край с. Струйно, така 
и на Томбул джамия.)
15  В разказа от момента на пророчеството с чешмата, от която изтича кръв, братята са 
назовани с други имена: „Анчер бей, Йълдъз бей и Дерия бей“. Непряко става ясно, че 
болният/мъртвият е Анчер бей. 
16  При друго интервю ножът е заменен със сабя.
17  Друг финал: „Като закачат сабята на стената, той се оправя. „Благодаря, казал, всякой 
да си хване пътя и да работи пак.” И там се разделят пак.“
18  Целият разказ е доста фрагментиран и пресъздаден с ясното разбиране на самия разказвач, 
че неговите източници са различни и че историята на братята бейове прилича на приказка. 
„Те са май на друга посока!”; „Туй е в друга форма.” „То като приказка...От баща си го знам.”
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От тез тримата братя отива в Шумен едина, другия изчезва. Брат му 
Ахмед строил в Шумен. Правил Томбул джамия. Как са дигнали тия камъни 
самички! Какво са праили! Строил едина, там фръкнал и те не го знаят. С 
една тесла фръкнал, заминал, никой не видял къде заминал.“19 (А. Ч.)

Смърт. Сакрално безглавие

„Трима човека, трима мъже – там дали са братя, дали  не? – връщали 
са от война. Едина бил без глава, под мишниците двамата го носят... Там 
жените го виждат – нали викат, селото там било! Казали ония жени: „Виж, 
без глава човек, ама върви!” И той – туп! Пада там и там става тюльбе, сега 
където е.“ (М. А.)

Посочил сам мястото на тюрбето… Ковчегът с тялото падал няколко 
пъти тук, на това място, където е тюрбето.

Изчезнал. „В гроба няма никой“.

Живот след смъртта. Посмъртни чудеса

След смъртта си се показвал на някои хора около кайнака до тюрбето. 
Преди 10 години внука на Ахмед вижда до кайнака човек с бяла брада, който 
лети. „Това са неговите места, на тюльбето местата са водят!“

По време на мевлид вратата на тюрбето сама се отваря и се затваря.

Евлия са невидими. Откриват влажни следи по пода. В тюрбето има 
ибрици с вода, пълнят ги, а на сутринта ги намират празни. „Евлия прави 
аптез…“

Ахмед разказва собствена история: когато бил младеж, веднъж 
отивал към село Черенча. Под крушата до тюрбето седял мъж с черна брада 
и облечен особено, с „цяла дреха, като чувал“, а с него петел, който пее.

„Сега ще разправям една случка от Сливен, от Сливенско. Значи, там 
имало едно семейство, също са така поддържали тюльбе. Имало някакво тюльбе, 
не знам сега къде точно е било, в някакво село е било, Сливенско. Дъщеря им 
била студентка. …И тъкмо са прибирала вкъщи и вижда на улицата някакъв 
старец такъв, изпокъсан… Кат го видяла го съжалила и го прибрала вкъщи. 
Казала на родителите си: „Ами, майко, аз го видях тоз старец там, изпокъсан, 
викам да го прибера, да го нахраним.“ „Добре си направила.“ – казала майката. 
И го прибрали вкъщи. Той поискал да се измие. Вече като се е събул да се измие 
видели, че под краката му било написано на старотурски отгоре до долу. На 
сутринта тъкмо жената там приготвяла закуската, по едно време забелязала от 
прозореца, че на външната врата вече излиза дядото. И веднага изтичала след 
него. Изтичала на улицата – няма никой! Насам, натам… Изчезнал е. И тръгват 

19  Разказано от Ахмед Хасан Чакър от с. Струйно, Шуменско. Юли-август 2007 г.
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да го търсят… В някакво Разградско село беше… И в туй село попитали: „Така, 
така, така.“ Казали: „Такъв човек, такъв род въобще няма. Навремето, преди 
много години имало такъв род, но са изчезнали всичките, сега вече няма. Но, за 
тоз човек, който търсите, мислим, че има тюльбе в село Струйно.“ (С. М.)

Местата на Баллъ баба 

Тюрбето: Сегашното тюрбе е същото от 1888 г. Там, където е 
тюрбето, имало джамия. До тюрбето имало кладенец. Кайнаци (извори) 
имало зад тюрбето и долу, в ниското към шосето, на 100 – 200 м от тюрбето.

В тюрбето имало обувки 30-40 сантиметра – „гьонени“ (при 
първите интервюта), „пиринчени“20 (при следващите разговори) - с дупка, 
„протрити от ходене“. Това били обувките на Баллъ баба. „Едър човек бил!“ 
Отвън имало два надгробни камъка. 

Преди селото било разположено близо до тюрбето, на 30-40 метра 
от него. По-късно се преместват в местността Юртлука. Разказват, че там 
убиват някакъв човек и затова селото се премества на сегашното му място.

Камъкът на Баллъ баба: огромен камък, на него има следи от 
трите пръста на Баллъ баба. Във вдлъбнатините върху камъка се събира 
дъждовна вода, която пият за здраве, „тя помага!“. Когато берат билки, 
плодове, хората ги слагат върху вдлъбнатините по камъка на Баллъ баба.

„Пашата казал: „Ако с една ръка хвърлиш камъка през реката, през 
дола, дето е паднал камъка, ще ти го подаря. И тази гора ще бъде свещена!“ 
Така и станало. До 30-та, 40-та година там българите, християните правеха 
молебен за дъжд. Цялото село идваше, и българи, и турци. Мястото се 
казва Текето21, пък там е Тюльбето. Камъка до скоро стоеше, правоъгълен, 
около 40 на 20 сантима, от варовик. Ний нямаме варовик тука. От къде е 
дошъл? Личаха трите пръста, от годините позеленял. Долу горе на средата 
на това място…“ (А. Т.)

„Имало още един камък, дето е хвърлил Баллъ баба и е оставил като 
дар на наш‘то село. Значи, това е долу до реката кладенеца, нарича се Тюльбе 
пънъръ. Хвърлил е още един камък и е казал: „Тоз камък където падне, там 
ще изкопаете кладенец и в най-голямата суша водата в тоя кладенец няма 
да свършва.” Преди цялото село там са поели стадата си.“ (С. М.)

Гората на тюрбето: Гората е свещена, дърветата от нея трябва да се 
ползват само за добро. Разказват наративи за наказания за взети от гората 
и от тюрбето предмети (керемиди, дърва, пръчка и др.).

Ахмед разказва случка с баща си, който събрал дърва от  района на 
Тюрбе корусу, завързал ги със съвсем ново въже, то няколко пъти се скъсало. 

20  Пиринч -  месинг, бронз.
21  Теке (tekke) – голям религиозен център на дервишки орден.
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Тогава той разбрал, че трябва да остави дървата тук. Подобно: строшава се 
част от каруцата, която заместват с дърво от Гората, но то пак се счупва….
Друга: необичайно твърди дървета от Гората.

Чешмата в с. Добри Войников е направена от Баллъ баба.

„Митология на златото“

В съня на Ахмед му се появява висок, огромен мъж, с ямурлук. Казва 
му къде при тюрбето има пари и злато. „Мойта жена плака кат разбра, че 
парите ги няма. Казват, кат сънуваш, да не казваш на другите…“ 

Ахмед, спомен от 60-те години. Сънува, че е пред тюрбето, „на алая“. 
По едно време там се появява жена с фередже, с бяла забрадка. Заприличва 
му на „лудата Еклимя“ и пита: „Еклимя, ти ли си?“ „Не, не съм!“ – отговаря 
жената. – Тука има злато, но трябва да бъдем двамата…“ Съблича се… “ 22 
Тогава идва мечка и Ахмед много се изплашва. Отива при ходжата в Самуил. 
„Да хвърлиш, каза, един чук, сутринта върви да копаеш, ще вземеш парите…“ 
(А. Ч.)

Случка с братя мелничари от село Макариопол, които ограбват пари 
от тюрбето, но крадецът внезапно онемява и проговаря едва след като ги 
връща обратно.

„Иманярите се плашат от тюрбето. Много дълбоко не копаят, копаят 
и бягат… Веднъж едни (хора – б. м.)отишли през нощта, но нещо ударило 
колата им. “Някаква сила го пази!“ 

Събеседници

Ангел Тодоров Тодоров, роден през 1927 г. в с. Струйно; Ахмед Хасан 
Чакър (Минчо), роден 1930 г. в с. Струйно. Прадядо му е роден в Струйно, 
а баща му, Хасан Чакър, бил пехливанин; Йорданка Александрова 
Йорданова, родена 1940 год.; Зюлейха Хюсеинова Режебова, родена 
1944 в с. Струйно. Свекър й, Мюмюн Реджебов стопанисвал тюрбето; 
Мехмед Мехмедов Алиев (Мехмед ходжа), от рода Аджи-Алиови, роден 
1938 г. в с. Струйно. Дядо му бил хаджия, богат човек, ходил до Мека; 
Мехмед Халимов Ибрямов, роден 1943 г. в с. Струйно; Пеньо Маринов 
Ганчев, роден 1921 г. в с. Струйно; Сали Исмаилов Салимов, роден 1933 г., 
с. Длъжко; Салиха Ефе, родена 1940 г. в с. Струйно, от 1972 г. се изселва в 
Германия, днес живее в гр. Нюрнберг; Синан Ахмед Мюмюн, роден през 
1968 г., син на Зюлейха. Родът му поддържа тюрбето от 50-те години на 20 в. 
Повечето разкази е чувал от дядо си Мюмюн Реджебов; Хилми Салимов, 
род. 1933 г. с. Длъжко.

22  По-късно при аудио-записването Ахмед спести еротичните елементи.

Венета Янкова  Към легендарното наследство на мюсюлманите...
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Мевлид  в тюрбето

Интериор

Детайл от интериора

Снимки: Николай Николов, 2007 г.
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THE EMOTIONAL SELF AND THE VISUAL EXPERIENCE 

Review of Visual Worlds: The Aesthetics and Politics of Affect. Mondes visuels: 
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From obsessively repetitive TV 
commercials triggering corporeal sensations 
and unlocking consumerist urges to 
persistent images of devastation and 
destruction engendered by ongoing wars 
amply regurgitated by the mass and social 
media, we are being constantly bombarded 
with visuals that put us in a state of affect 
and that require a certain (re)action on our 
part. However, more often than not and for 
various reasons, we are unable to act upon 
these urges, which leaves us with a bitter 
taste of underperformance, frustration and 
ultimately, a cultivation of an unnerving 
schizoid effect of being alternatively the last 
human in a posthuman world and of being 
that unfeeling monster who is like all the 
others. Of course, the exacerbation of the 
sense of alienation has been largely due to 
the global effect of the COVID-19 pandemic 
which has resulted in imposed restrictions of 
movement of people worldwide. Historically, 

before the appearance of photography and the motion pictures, fiction played 
a major role in producing passages of affect, especially by the late 18th and 19th 
century novelists in a much more receptive reading public. Some remarkable 
early examples, already classics, are Matthew Lewis’s The Monk (1796) and Mary 
Shelley’s Frankenstein (1818). If people wanted to go for cheap Victorian horror 

1  Hristo Boev, PhD is an associate professor of English and American Literature at the Faculty of 
Humanities, University of Shumen, Bulgaria. He is the author of the books: Modern(ist) Portrayals 
of the City in Dickens and Dos Passos and The Different Dobruja in the Literature between the Wars 
(original title in Bulgarian). He is also a translator of English and Romanian with numerous literary 
translations to his credit. His main interests lie in the fields of Comparative Literature, Modernism, 
Literary Urbanism, Geocriticism and the Art of translation. Email: h.boev@shu.bg 

Slavova, K. et al. (2018). Visual Worlds: 
The Aesthetics and Politics of Affect. 
Mondes visuels: esthétique et politique 
de l’affect. Sofia : POLIS Publishers.
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thrills, there were the Penny dreadfuls. A major novelist – Charles Dickens offered 
lots of genuine gothic scares in several of his novels – Great Expectations (1861), 
Little Dorrit (1857), Our Mutual Friend (1865), etc. As for appealing to the empathy 
of the sentimental touch, a good example can be Dickens’s Little Nell from his The 
Old Curiosity Shop (1841), a novel which is known to have produced such a public 
concern for the fate of the poor girl that on his arrival in the USA Dickens was 
welcomed by crowds of Americans all eager to know what the next installment 
held in store for the heroine. Even then, a late Victorian such as Oscar Wilde was 
able to say on the subject, with a pre-modernist sensibility, that “one must have 
a heart of stone to read the death of Little Nell without dissolving into tears… 
of laughter”2. It was Wilde again that later was to claim from his De Profundis 
(1905), preparing us for the remarkable literary reenactment of his moments on 
the pillory, that “where there is sorrow, there is holy ground” (Wilde, 2010, p. 58). 
To return to the effects of the press on readers, Sylvia Plath wrote poignantly in 
her Journals (2007) from the 1950s that she felt “sick” and that “[she]’d sooner 
be a citizen of Africa than see America mashed and bloody and making a fool 
of herself” (Plath, 2007, p. 46-7), referring to the shocking presentation by a 
newspaper of badly burned survivors of the atomic blast in Nagasaki. These are 
only a few examples of the effects of affect and of our dealing with it from the point 
of view of the privileged observer (reader), detached critical commentator and 
denigrated victimized reporter. The complexity of the issue has been aptly and 
timely addressed in Visual Worlds: The Aesthetics and Politics of Affect (2018), a 
book published by POLIS Publishers in Sofia, Bulgaria, with an ambitious agenda 
behind it. 

As the book’s editors themselves claim: 
The present book on visual affect builds upon many of the theoretical discussions 
over the years but at the same time it is the result of the presentations during the 
conference Visual Worlds: The Politics and Aesthetics of Affect, held at St. Kliment 
Ohridski University of Sofia (3-4 June 2017). It contains twenty papers by scholars from 
Europe and North America who work in diverse fields such as literature and cultural 
studies, film and television studies, performance and media studies. We are interested 
in understanding what images represent but also what they do and how they work, 
how they are perceived by various audiences, what visual affects they trigger – i.e., 
the affective capacities of visual culture to mobilize and modulate recipients’ desires, 
imagination, and thinking. The articles that follow examine how the visual intersects 
with affect, raising multiple and important questions: How has the nature of visual 
experience changed at the beginning of the 21st century? Why is contemporary society 
investing so much money and effort to produce hyper images, which are impossible to 
distinguish from actual reality? How are images’ affective intensities related or not to 
their representational meanings? How do we watch and respond to YouTube videos, TV 
series, telenovelas, commercials, video games and various performances? By putting 
together diverse cultural texts and practices as well as concepts and methodologies 
from different disciplines, we hope to stimulate reflection on visual culture in affective 
terms (pp. 5-6).

2  See Hristo Boev’s article “De-territorialization and Re-territorialization in Little Nell’s Death-bed 
Scene: Deconstructing Little Nell”. – a. n.

Hristo Boev  The Emotional Self and the Visual Experience
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To be able to address the proposed aspects of affect in different cultural 
contexts and from different perspectives with an emphasis on the most recent 
developments from our 21st century, the editors have divided the book into five 
parts: Part I, Visual Affect and Politics; Part II, Moving Images: Affect in Film and 
TV; Part III, Visual Expression and Affect; Part IV, Visual Persuasion and Literature; 
Part V, Affect on Page and Stage. 

In Part I Sneja Gunew, in her article “Visual Affect: Distant and Proximate 
Empathy” begins her exploration of the manifestations of empathy by discussing 
the effects of affect in a photo that went viral on the social and mass media in 2015 
and to a big extent shaped our perception of the sufferings of Syrian refugees, and 
namely, the lifeless body of two-year-old Alan Kurdi lying face down on a Turkish 
beach close to Bodrum. The child’s body, partially hidden in the wet sand with 
the waves breaking over his little head, became a symbol of butchered innocence 
and a slap in the face of all who were complacently looking on. Unsurprisingly, 
soon a sand inscription appeared near the drowned body: “humanity washed 
ashore”. Similar to Plath’s indignant comment on the aftermath of the atomic 
bomb explosion, Gunew registers her own initial reaction to the photo reflecting 
the perception of nonchalance in some Canadian observers: “So it was horrifying 
for me to see the familiar intransigence towards and callous rejection of those who 
were fleeing the carnage in Syria” (p. 11). She is quick to render, in a dramatic fashion, 
the reenactments of the toddler’s death – by artists’ installations, correctly noting 
their grotesqueness by way of juxtaposition to the original (p. 12). Undoubtedly, 
as Gunew also points out, the universal outrage which automatically qualified 
the unsympathetic ones as sociopathic, lies in the archetypal trope (conceit) of 
the dead child exploited so masterfully by Dickens. But just as Wilde’s dismissive 
reaction suggests, there is a darker side to empathy, which Gunew promptly notes, 
referring to Luc Boltanski who advocates denouncing media-induced empathy 
“for giving everyone the opportunity to cultivate themselves through absorption 
in their own pity at the spectacle of someone else’s suffering (Boltanski 1993: 
xiv)” (p. 13). To further illustrate the duality of Muslim victimhood in occidental 
perceptions, Gunew insightfully invokes Charlie Hebdo’s caricature from 2016 
of the prospective Alan – as an Islamic terrorist chasing Europeans who are 
running for their lives (p. 14). Gunew finishes on a meditative note alluding to 
the Deleuzian theory of deterritorialization and reterritorialization, in this case, 
of the human in our perception of media portrayed suffering through a process 
of identity-searching on part of the viewer who ultimately should distinguish 
himself or herself from the perpetrators (p. 20). 

Of particular significance in the discourse on the formation of affect in 
Part I is Betty Kaklamanidou’s article on political narratives mixing real and 
imagined figures and events, entitled “Political Television Narratives in the 
2010s: Fact and Fiction”. Her short list of awarded political TV shows features 
series such as Homeland, House of Cards and Veep which, due to their strong 
content, memorable scenes and perhaps successful mixture of fact and fiction 
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cemented the reputation of actors such as Damian Lewis, Claire Danes, Mandy 
Patinkin, Kevin Spacey, Kate Mara, Gary Cole and others. Kaklamanidou aims 
by “drawing upon the tools of New Film History, [to] outline television’s affect in 
politics and its role in framing the public’s changing perception of politics and 
politicians” (p. 33). This critic examines the background of the appearance of the 
shows in question, shedding light on the production process and linking them to 
famous politicians, e. g. former president Obama’s favorite – Homeland (p. 34). By 
establishing the relationship between the real events on which the fictionalized 
narrative of Homeland is made in Season 4, for instance, she makes important 
comments on the verisimilitude of the events portrayed in the show and the truths 
it tells to the audience, one of them being the revelation expressed “by Sophie 
Gilbert in The Atlantic, when she writes that Homeland is ‘offering a remarkably 
insightful take on the compromised morality of everyone involved in the war on 
terror, regardless of the allegiance’ (2015: 89)” (p. 34). A particular strength of the 
show, indicated by Kaklamanidou, is the dual role all play in a game where not 
only there is no black and white (p. 34), but the roles are mixed to the point of 
blending and the actions of the CIA officers at times become identical to those 
of the terrorists. As with Homeland, Kaklamanidou draws similarities between 
House of Cards and the actual presidential race in the USA in 2016 (p. 36), thus 
establishing the power of such shows to tell truths under the guise of fiction and 
not only describe, but also predict future trends. This critic affirms the recognized 
truism that the most difficult thing is to capture the contemporary and explains 
how the TV shows she examines manage to do just that by drawing on a multitude 
of factors and responsible persons. 

A continuation of the examination of movies and their capacity to produce 
affect is Gérard Imbert’s article from Part II entitled “Hypervisibilité et horreur 
glacée dans le cinéma d’auteur actuel”3 (Hypervisibility and Frozen Horror in the 
Modern Movies). This critic explores movies by famous modern creators of horror 
such as Lars von Trier, Paul Verhoeven, Gaspar Noé and Kim Ki-duk (p. 51). The title 
of the article begs an explanation in English and should be understood as horror 
that leaves the viewer speechless or frozen, very much in the way the characters 
themselves from the movies in question act or remain when unspeakable horror 
strikes. This critic starts his comments by referring to a well-known name – 
Michael Haneke who is one of the first to explore “la glaciation émotionnelle” 
(emotional freezing) (p. 51) and who made the actress Isabelle Huppert a world 
star in movies such as The Piano Teacher (2001) and Amour (2012). As the 
examined movies prove, among which The Pillow Book (1996), Irreversible (2002), 
and the recent Korean movies, one could include here the smash hit TV series 
Squid Game (2021-), “le monstre n’est plus figuratif, extérieur, étranger au genre 
humain, qu’il soit extraterrestre ou alien, il est en nous, quelquefois invisible” (the 
monster is no longer figurative, exterior, foreign to the human kind, as would be 
an extraterrestrial or an alien, it is within us, sometimes invisible) (p. 52). Imbert 

3  The translations from French are mine. – a. n.

Hristo Boev  The Emotional Self and the Visual Experience
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makes it clear that the goal of these film directors is to show us horror as part of 
our lives, “d’une certaine façon acceptable, comme fait et comme représentation” 
(in a way acceptable, as a fact and representation) (p. 52). The author also makes 
a categorization of this type of inherent horror, referring to several other well-
known movies such as Melancholia (2011), Le Mariage à trois (2010), The Lobster 
(2015) and Elle (2016) (p. 53). The tendency to introduce horror as something that 
belongs to us, and our lives has to do with “la banalisation du mal diagnostiquée 
par Hanna Arendt” (the banalization of evil diagnosed by Hanna Arendt) (p. 
54). To illustrate his point and explore the possibility of horror to produce affect, 
Imbert gives an example with Elle (2016) which opens with a rape scene and 
which, according to him, has produced a controversy by its objective brutality, but 
also by reason of the coldness with which the victim, Michèle (Isabelle Huppert) 
experiences it, strongly suggesting a mixture of pleasure and pain (p. 56). Imbert 
concludes that modern movies with horror elements project a mode of visibility 
“qui ne cherche pas tant à rompre les tabous – se situant au-delà – qu’à dialoguer 
avec eux” (which does not seek so much to break the taboos – which are beyond 
the visible – as to converse with them) (p. 58). An earlier example of this frank 
portrayal of l’horreur quotidienne (everyday horror) could be Hervé Guibert’s 
autofictive La Pudeur ou l’impudeur (1992) where the director filmed himself in 
the last stage of full-blown AIDS for 62 minutes. The healthiest thing we can do, 
as Imbert suggests, would be not to embrace this horror, but to accept it as part 
of us, and thus be less affected by its affect, to humanize it by dialoguing with the 
taboos and possibly negotiating with our own selves their conditional acceptance. 
A film based on a true story, The Abduction of Lisa McVey (2018), which presents a 
rape and kidnapping case, has the police officers in complete disbelief when Lisa 
(Katie Douglas) calmly relates details of her harrowing experience where she says 
she cooperated to save her life – she is the only victim of the serial killer (Robert Joe 
Long) who has survived after being kidnapped by him. By drawing our attention 
to elements of horror present in controversial postmodernist movies, Imbert is 
asking us to rethink our perceptions of common taboos and learn more about our 
bodies and psyche. 

In Part III, a very interesting take on melodrama as capable of producing 
affect is presented by Isabelle Boof-Vermesse in her article “Jaime Hernandez’ Love 
and Rockets as Graphic Melodrama”. Its place in affect theory is guaranteed by 
being considered “one of the three embodied genres according to Linda Williams 
(the other two being horror and pornography)” (p. 101). Boof-Vermesse claims that 
“it is meant for the spectator to enjoy the passive aspects of life” since “emotion 
is not matched by action” (p. 101). One could evoke here arguably the first soap 
opera ever written – Pamela (1740) by Samuel Richardson which offers a detailed 
examination of closed spaces where Pamela Andrews is held captive in her role 
of a live-in housemaid and where she has to resist the attempts on her chastity 
by Mr. B. Just like modern melodrama, it explores the incapacity of the victim 
to escape, but she is usually capable of defending herself, albeit at a high cost 
(Clarissa, another character of Richardson’s is not). Being adored by some and 
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detested by others, melodrama will always affect with what can be perceived as its 
blunt stupidity or with what could be taken as role models by the audience. The 
author of the article explores the effect of “‘amplification through simplification 
(McCloud 1994: 30’” (p. 103), analyzing comics. The author then concludes that “by 
drawing on this kind of domestic melodrama, Love and Rockets creates a blatant 
aesthetic of formal vision that embraces a mode of representation that runs 
counter to the promise of referential illusion encapsulated in the documentary 
barrio plot and setting” (p. 105). 

In Part IV Alexandra Glavanakova explores how the printed book has been 
affected by digital technologies in her article “S is for Seduction: From Electronic 
Literature to the Printed Book”. The article examines certain visual experiments 
in printed books which have drawn on specific layout and typography to 
achieve certain effects (p. 136). The author reviews very recent events as would 
be the illustration with Google Maps of a geographical novel (p. 136). Since 
the production of the printed book is connected to its pre-print computerized 
existence, Glavanakova sees the digital “imprint on print” (p. 137) in many books. 
The author then proceeds by providing examples of numerous books where digital 
technologies have played a role in visualizing the content of the printed book, a 
well-known example being Jonathan Safran Foer’s Extremely Loud and Incredibly 
Close (2005) where, by leafing forward and backward and by looking at the pages 
one would see people alternatively falling from the burning towers of the WTC 
or flying upwards in an additional effect of visual symbolism. Glavanakova sees 
these digital borrowings as positives for the printed book which thus becomes “a 
conscious work of art” (p. 138). Also, she hopes the print book will thus be saved 
from “its much-feared death” (p. 138). The kind of a possible cooperation of the 
digital and the printed promoted by this critic seems a possibility not recognized 
by a writer such as Jonathan Franzen who in an early essay collection How to 
Be Alone (2002) sees himself as part of a fast-dwindling generation of readers 
(Franzen, 2002, p. 145). To prove her point, Glavanakova refers to the ritualistic 
unboxing of a book, The Ship of Theseus by an obscure writer V. M. Straka, requiring 
the reader “to break a seal with the same letter S” (p. 139). Further mysterious 
details enshroud the book – it is a translation from an unknown language by an 
unidentifiable translator. The book also looks artificially antique (p. 139). The 
physical packaging seems to be part of the book content since the letter S stands 
for yet another mysterious persona – “the unnamed protagonist narrator” (p. 
139). On reading the book one discovers that there are further intricacies which 
combine the packaging, visuals on the pages, and the story, with Glavanakova 
herself acknowledging that the very promotion of the book in this manner clearly 
reflects fears shared, as I have said, by writers such as Franzen. On a positive note, 
the book thus presented to the reader, according to the critic, has a potential, “it 
[the new medium] paradoxically helps to release the unsuspected potential of the 
old medium with a renewed complexity and richness” (p. 142). Certainly, I can see 
young readers being attracted to a book which stands out from the others in the 
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bookstore, and which offers lots of memorable visuals and tangible physicality in 
the reading experience, no doubt, additional food for the readers’ imagination. 

In Part V, yet another interesting take on affect is offered by Kornelia Slavova 
with her article “Visual Histrionics: Suzan-Lori Parks’s Theatre of Witnessing in 
the Flesh”, this time around by discussing the work of an experimental American 
playwright who “pays special attention to the connection between history and 
theatre: by simultaneously theatricalizing history and historicizing theatre” (p. 
158). The critic focuses “on her play Venus (1997) to explore how Parks employs 
the affective capacities of the theatre – especially the power to affect and be 
affected through physical and emotional movement on and off stage” (p. 158). 
What makes Parks’s drama special is its being grounded on “physicality and 
visuality of the theatrical spectacle, on the bodily performance and the spatial 
implications of the state, on props and costume, on movement as a sensorial 
element – i. e., capturing visually what cannot be stated with words” (p. 158). 
In her analysis Slavova draws on affect theory as realized in the works of Brian 
Massumi, also known as the author of later books, such as Politics of Affect (2015) 
and Ontopower: War, Powers and the State of Perception (2015), as well as What 
Animals Teach Us about Politics (2014). Massumi’s work is propitious for theater 
studies since “as Massumi explains, ‘Emotion is contextual. Affect is situational’ 
(2002: 2017)” (p. 159). Venus seems to illustrate “the showmanship of watching. 
Venus’s black body is literally on display on stage all the time: abject, naked, 
smelly, filthy, and bleeding, being kicked, measured, dissected, and caged like 
an animal. It is constantly subject to the gazes of several groups of spectators” (p. 
160). Just like other authors of this book, Slavova is discussing a controversial work 
since it directly challenges the concept of media-induced empathy, here through 
the medium of the performance on the stage and, as a result, in a much more 
dramatic and immediate fashion. Unsurprisingly, as Slavova points out, “some 
claim that […] Baartman ‘has been twice victimized’: first by 19th century Victorian 
society and then by the play Venus itself (Young 1997: 700). Others defend the 
playwright, insisting that the character has no choice as ‘she is caught up in the 
weighty momentum of colonialism and sexism’ (Basting 1997: 225)” (p. 161). 
In defense of the play, Slavova views the audience as “secondary witnesses and 
[Parks] forces them to (re)consider their position as passive observers of historical 
injustice” (p. 162). Slavova provides a riveting truly Foucauldian description as to 
all the trials and tribulations that Venus goes through on stage, leading to her 
utter humiliation at which point the spectators are asked by the playwright to 
kindly leave the theater (p. 163). Slavova’s conclusion seems to summarize the best 
that Parks achieves with her neo-Dadaistic approach: 

The working of affect is a problematic of structure, form, aesthetics, and politics prevents 
spectators from becoming passive witnesses and accomplices in the manipulation of 
representational politics. Parks deliberately destroys the pleasure of the spectacle: she 
opens up ample possibilities of acting against amnesia and apathy, of subverting the 
official narrative of colonial slavery, and mobilizing of affects to produce a political 
engagement (p. 165).
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As shown above, the editors more than deliver on their ambitious promise 
to explore affect from various angles, which makes the book under scrutiny 
worthy of anyone’s recommendation. It falls in line with what has been called the 
“decolonization project” in seeking an “epistemic disobedience” (Walsh, 2018, p. 
20). With their bold takes on an assortment of topics, detailed investigations, and 
modern approaches, the authors have certainly contributed to affect theory. Since 
the other articles are just as worthy of attention as the ones I have discussed briefly, 
I will mention them as they also have contributed to this excellent book: from Part 
I: Antoine Rodriguez, “Nation enchantée, Nation désenchantée: construction et 
fonction des affects dans quelques productions visuelles mexicaines”; from Part 
II: Jonathan McCreedy, “A Crazy Handful of Signs”: Breaking Bad, Peirce and 
Deleuze’s Cinema 1”; Thomas Dutoit, “Oscillations; or, the Display of Affect in 
Mad Max. Fury Road”; Sarah Jonckheere, “From Ability to Respond to Passionate 
Responsibility: Telepathy and Organic Reversals in David Cronenberg’s 
Videodrome”; from Part III: Guillaume Baychelier, “Visualité vidéoludique: le jeu 
des affects”; Christina Dokou, “Ungrateful Dead: Grave(n) Images of Ethnicity in 
Two Balkan Themed Graphic Novels”; from Part IV: Lubomir Terziev, “William 
Blake’s and Elon Musk’s Versions of Augmentation: Poetic Vision and the Neural 
Lace”; Biljana Dojcinovic, “Visual Wor(l)ds in the early Writing by John Updike”; 
Alexandra Jeleva, “Représenter l’irreprésentable: le corps fantastique dans La 
Découverte Australe (1781) et Fragoletta (1829)”; from Part V: Vessela Guenova, 
“Mécanismes et fonctions de la visualisation graphique de la théâtralité dans 
le textes dramatique de Molière: les frontispices dans le premières éditions”; 
Antoaneta Robova, “Modulations affectives des images photographiques et 
variations sur le motif de l’oel mecanique dans l’ouevre de Milan Kundera” and 
Elena Dineva, “(De)compositions du regard dans le roman Bruges-la-Morte de 
Georges Rodenbach”. 
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INTRODUCING THREE POETIC EBOOKS ABOUT AND 
FOR OUR TRYING TOXIC TIMES: 

The pity of war… the poetry is in the pity. Reflections on 
the invasion of Ukraine by Russia (Peacheypublications 

ltd 2022), 

Something in the air. Reflections on the coronavirus 
(lockdown poetry) (Our Glass Publishing 2020), 

The new normal. Post pandemic reflections by various 
poets (Our Glass Publishing 2021), compiled and edited 

by Alan Maley

Bill Templer1

https://doi.org/10.46687/YXER5855

Lyrical prelude

♪♪♪ I wish to frame the article with this
emotion-laden poem/song by Bob Dylan,
sung by Joan Baez. Watch/listen/discuss –
yes, teach the classic lyrics in these virulent
times. ♪♪♪.

1. Introduction: >the spontaneous overflow
of powerful feelings<

Wordsworth reminds us famously in his 
Preface to Lyrical Ballads (1800, pp. 20, 26):  
“Poetry is the first and last of all knowledge – it 
is as immortal as the heart of man […]. poetry is 
the spontaneous overflow of powerful feelings: 
it takes its origin from emotion recollected 
in tranquillity: the emotion is contemplated 
till, by a species of reaction, the tranquillity 
gradually disappears, and an emotion, 
kindred to that which was before the subject 
of contemplation, is gradually produced, and 
does itself actually exist in the mind.” 

1  Bill Templer is a Chicago-born educator with research interests in ELF, American literature, 
critical pedagogy, public pedagogy, social and ecological justice, Jewish and post-socialist studies. 
He has taught at universities in the U.S., Ireland, Germany, Iran, Israel, Bulgaria, Nepal, Thailand, 
Laos and Malaysia. He retired in 2011 from Shumen University. Bill is on the Editorial Board of 
JCEPS and is an associate editor of CLELE. He is a widely published translator from German. Email: 
templerbill@gmail.com 

The pity of war… the poetry is 
in the pity. Reflections on the 
invasion of Ukraine by Russia 
(Peacheypublications ltd, 2022)

https://doi.org/10.46687/YXER5855 
https://youtu.be/n8xJ43QtfSY?list=RDnuSih-Z30TY
https://www.lyrics.com/lyric/12299130/The+Times+They+Are+A-Changin'
http://viscomi.sites.oasis.unc.edu/viscomi/coursepack/wordsworth/Wordsworth-1800_LB_Preface.pdf
mailto:templerbill@gmail.com
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That overflow of powerful feelings is singularly represented in this remarkable 
collection of poems reflecting on the violence, human suffering, widespread 
death, and horror of the war in Ukraine, The Pity of War, edited by Alan Maley 
(2022). A broad range of those powerful emotions, adrenalin pumping, also 
permeate the two poetry volumes in English on COVID-19  edited by Alan 
Maley, worth sharing/discussing with colleagues and students. We have all lived 
through and been impacted directly by a witless planetary virus that continues 
to outwit and resurge well on into 2022. Read this on teachers ‘emotional labor’ 
in trying times. All three ebooks can be acquired at low cost online. As Mark 
Twain observed: “History doesn’t repeat, but it surely rhymes.” And Goethe 
in Faust, “auch hier geschieht, was längst geschah.”  There is a sad history of 
pandemics and all senseless wars. All hyperlinks below are double-underlined. 
These myriad hyperlinks serve to enrich the article, at points excessive. But 
readers can decide what to quickly click, what to return to later. What to share 
in class, with colleagues, analyze, discuss − a digital resource treasure trove to 
explore. There are no article-end references.

1.1. A critical broader frame lens grounded on empathy and global inclusivity

We live now in a hyper-digitalized chaotic mayhem that plays incessantly on 
our emotions, an exponential Society of the Virtual Spectacle often leaving us 
bewildered, benumbed. We swim immersed in a swirling maelstrom of Digital 
Capitalism, the deleterious Spectacle 2.0 in Guy Debord’s extended sense. Our 
Surveillance Society. Youth in particular today spins within Virtuality, Inc.Virtuality, Inc. 
and its profuse pitfalls, a smart-phoned ‘e-life’ fraught with myriad virulent 
contradictions, emotional volatility swamping rationality. The current multiplex 
mindblow, reflected in all three books, is examined critically later below 
after sampling texts from the three volumes. These poems are superb vessels 
expressing/evoking a myriad conflux of emotions centered on dreadful suffering 
in Ukraine, the refugee exodus, COVID’s perplexities. Yet all texts have core 
contexts, historical, epistemic, political. Which this review seeks to interrogate. 
War as nightmare is MSM-viewed differentially: Ukraine under quasi-constant 
focus − other conflicts, Iraq, Afghanistan, Yemen, Syria, Libya less so − and esp. 
Palestine and Israel’s toxic “deep securitization.” Ponder critic Gideon Levy on the 
“only language Israel knows.” And read this by Israeli Prof. Ilan Pappe, incisive. 
Ramzy Baroud discusses insightfully on video the Ukraine war through Palestinian 
eyes. Europe’s hypocritical murderous and racist treatment of refugees (though 
of course not if Ukrainian migrants) must be halted. Hypocrisy looms large in 
today’s geopolitical agendas. The world is lurching from crisis to crisis, the UNDP 
Human Development Index is falling. Life expectancy is declining in many 
countries, stress, bewilderment and fear intensifying, generating unprecedented 
problems in people’s mental health and well-being. And sparking an “uncertainty 
complex” reflected in many of the poems in these volumes. Read and share this 
excellent UNDP report on uncertain lives. 

https://www.counterpunch.org/2022/09/09/the-covid-debacle-rolls-on/
https://www.edutopia.org/article/teaching-your-heart-out-emotional-labor-and-need-systemic-change
http://www.notbored.org/commentaires.html
https://theswaddle.com/anti-capitalism-is-cool-when-will-it-be-revolutionary-again/
https://theswaddle.com/anti-capitalism-is-cool-when-will-it-be-revolutionary-again/
https://www.researchgate.net/publication/326539295_The_Spectacle_20_Reading_Debord_in_the_Context_of_Digital_Capitalism/link/5b53407aa6fdcc8dae380418/download
https://www.makeuseof.com/what-is-surveillance-capitalism/
https://learningenglish.voanews.com/a/study-half-of-teens-say-they-use-internet-nearly-all-the-time/6705538.html
https://www.project-syndicate.org/commentary/social-media-destroying-human-communication-by-daron-acemoglu-2022-09
https://youtu.be/MKBTCVBsnV8
https://caitlinjohnstone.com/2022/08/25/us-invades-syria-kills-people-claims-self-defense/
https://www.aljazeera.com/program/inside-story/2022/8/28/is-libya-on-the-brink-of-another-civil-war
https://www.palestinechronicle.com/fake-neutrality-how-western-media-language-misrepresents-palestinians-shields-israel/
https://www.academia.edu/15262633/Deep_Securitization_and_Israels_Demographic_Demon_
https://www.middleeasteye.net/video/israel-only-knows-one-language-gideon-levy-why-israel-bombed-gaza
https://www.informationclearinghouse.info/57030.htm
http://www.ramzybaroud.net/hypocrisy-does-not-begin-to-describe-it-baroud-on-the-ukraine-crisis-and-the-changing-global-order-video/
https://mronline.org/2022/09/09/europes-treatment-of-refugees-is-racist-and-murderous/
https://www.aljazeera.com/news/2022/9/8/human-development-set-back-5-years-by-covid-other-crises-un
https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22pdf_1.pdf
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Section 2 introduces the The Pity of War volume, while Section 3 focuses 
on the broader context of the Ukraine war, its reportage and perception and 
misinformation and propaganda distortion. Section 4 turns to the two poetry 
books on COVID-19; 4.3  examines critical aspects of the pandemic, linked with 
the global ‘cost of living crisis’ and the multiplex aftershocks of COVIV and 
Ukraine and the sheer fearfear it is generating regarding ‘heat or eat’ in the coming 
winter. Section 5 explores some related aspects of ecocide and the climate crisis, 
while Section 6 reflects on options for expanded TEFL research. Section 7 seeks 
to deepen elements of Critical Pedagogy (CP) in TEFL Continuing Professional 
Development. We need to fuse emotional response with deep critical sanity 
in an increasingly insane, self-destructive world. Read “Hearts versus Minds.” 
That CP lens seeks to provide a more probing perspective, suggesting a form 
of Critical Global Issues as reflected in GISIG, GILE in Japan, SRIS in TESOL 
International; vide the many COPs there. See also Critical Discourse Analysis. In 
Section 8, what I term the ‘Pity of Palestine’ is examined, besieged by a colonizing 
settler-state, an iconic counter-example to Ukraine − fraught with decades-
long emotive mayhem, suffering and entangled contradictions, as reflected in 
Darwish’s classic poem on hopehope. Peace in Ukraine is ur-urgentur-urgent, now. Stressing 
emotional solidarity, discuss K. Donaghy’s piece about a “Culture of Empathy” in 
TEFL. Ponder how to confront teacher burnout and its emotions. In that context 
download (cost-free) Kathryn Riley’s Compassionate Leadership for School 
Belonging (2022).

The poems in all three volumes resonate profoundly with a crying need for deep 
global empathy, here & now. This review is also in the spirit of ‘public pedagogy’ 
in Giroux’s sense of making the pedagogical more political and the political 
more pedagogical (2011), honing a culture of conscience, and moving from “a 
pedagogy of understanding to a pedagogy of intervention” (Giroux, 2011, pp. 
18ff.) within our current exponential mayhem. It flows directly into a critical 
pedagogy of the war and the virus. See Sandlin et al. (eds.), Handbook of Public 
Pedagogy 2010), and also Sandlin et al., a key insightful article. Explore CP 
articles by Giroux.

1.2. Stone’s Ukraine on Fire

For starters in (re)thinking about Ukraine, I recommend Oliver Stone’s superb, 
incisive 93-min. docu-film, Ukraine on Fire (2016) for a solid historical basis and 
analytical frame. Discuss broadly − the film is central to a better understanding of 
Ukraine 2022. Myriad views and multiplex emotions stirred both by the war and 
the pandemic will differ, often fraught with polarization. Also listen to Jeffrey 
Sachs. Some poets here will not agree with me, I try not to mince matters. Yet 
we can agree to disagree, as educators/eduACtors. That is ur-essential. Ponder/ 
share this 11-min. video on Higdon & Huff, Let’s Agree to Disagree (Routledge 
2022). 

Bill Templer  Introducing three poetic ebooks...

https://peoplesworld.org/article/freeze-or-starve-sanctioning-russia-leaves-germans-a-choice-this-winter/
https://consortiumnews.com/2022/09/07/patrick-lawrence-hearts-versus-minds/https:/consortiumnews.com/2022/09/07/patrick-lawrence-hearts-versus-minds/
https://gisig.iatefl.org/
https://www.gilesig.org/about-4
https://my.tesol.org/communities/community-home?communitykey=ca55369d-6da3-454c-a68f-68fbe03db770
https://www.tesol.org/connect/communities-of-practice
http://blog.tesol.org/critical-discourse-analysis-for-classroom-based-research/#more-342428
https://www.aljazeera.com/opinions/2022/8/9/we-are-not-ukraine-so-they-wont-support-our-resistance
https://electronicintifada.net/content/israels-true-target-not-islamic-jihad/36106
http://www.humanrights.asia/wp-content/uploads/2019/03/Mahmoud-Darwish.pdf
https://www.palestinechronicle.com/gaza-beach-after-the-israeli-war-photos-and-a-poem/
https://zzs-blg.blogspot.com/2022/09/end-war-in-ukraine.html
https://theschoolfortraining.com/embedding-a-culture-of-empathy-in-language-teaching/
https://learningenglish.voanews.com/a/schools-aim-to-ease-teachers-tension-burnout/6722572.html
https://www.uclpress.co.uk/products/171324
https://www.academia.edu/12795711/Neoliberalism_as_public_pedagogyhttps:/www.academia.edu/12795711/Neoliberalism_as_public_pedagogy
https://www.routledge.com/Handbook-of-Public-Pedagogy-Education-and-Learning-Beyond-Schooling/Sandlin-Schultz-Burdick/p/book/9780415801270
https://www.researchgate.net/publication/258182799_Mapping_the_Complexity_of_Public_Pedagogy_Scholarship_1894-2010
https://truthout.org/series/public-intellectual/
https://youtu.be/pKcmNGvaDUs
https://www.democracynow.org/2022/8/30/wests_false_narrative_china_russia_ukraine
https://www.democracynow.org/2022/8/30/wests_false_narrative_china_russia_ukraine
https://youtu.be/zMhdyFbapHE
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2. THE PITY OF WAR…THE POETRY IS IN THE PITY
is a unique collection of poems from teachers around the world in response
to the war and Russian invasion (“special military operation”) of Ukraine. The
poems come along with 20 tips and suggestions for how to use these poems to
generate discussion, dialogue and learning in the English language classroom.
The collection was edited by Alan Maley and is available as ebook from
Peacheypublications LTD. The price is kept very low ($4) and all proceeds go to
Ukraine humanitarian aid. Obtain the book here. On 29 March 2022 Graham
Stanley broadcast a discussion of the book and poem readings from it by authors
focused on “Education, Poetry & War.” You can listen to the podcast, esp. from
min. 12.  There was an excellent book launch (readings and discussion) 11 April
2022 you can watch linked at Vimeo.

2.1. The book’s resonant title

Just months before his death in battle in Nov. 1918, English poet Wilfred Owen 
famously wrote in a Preface to an envisoned book he never lived to publish: 
“This book is not about heroes. English Poetry is not yet fit to speak of them. 
Nor is it about deeds, or lands, nor anything about glory, honour, might, majesty, 
dominion, or power, except War. Above all I am not concerned with Poetry. 
My subject is War, and the pity of War. The Poetry is in the pity.” (see Owen’s 
Posthumous Preface). You and students/colleagues can learn more about Wilfred 
Owen and his war poems, and a link to his Collected Poems (1967 ed.) online. 

2.2. A whirlwind creative genesis
After he conceived such a collection, Alan noted (p. 3): “In mid-February 2022, I 
launched an appeal to friends and colleagues for original poems reflecting on the 
Ukraine humanitarian disaster.  Within three weeks 49 people had responded, 
from 22 countries worldwide - a phenomenal response, reflecting the depth of 
feelings stirred by this catastrophe. My aim was to be as inclusive as possible, so 
only light editing has been done. The poems included offer a range of reflections, 
not only on this brutal and unjustifiable war grinding ever on, but on the evil of 
war itself and all its desolating consequences. The idea of making this collection 
into an e-publication as a way of raising some funds for humanitarian aid to 
Ukraine was raised by Nik Peachey.: And I am grateful for his help in turning his 
idea into reality.”

Alan comments in speaking with Graham Stanley (from min. 12:55. see link 
above) on how he came to compile such a book of poems from educators and 
writers across the planet. “Obviously, like so many other people, I mean I was 
feeling such a complex range of emotions about the situation in Ukraine: rage, 
compassion, revulsion, pity, impotence, fear, confusion, incomprehension, 
apprehension, despair, and all of these things.” So he decided to write to educators 
and others, some accomplished poets, some poetic novices, asking them to reflect 
and write on their responses - emotional, cognitive, to the war. And in some 
poems abject anger and fury, sheer consternation over what Russia is inflicting on 

https://www.hltmag.co.uk/jun22/pity-of-war
https://www.podbean.com/media/share/pb-irysw-11e4d42
https://vimeo.com/698668066
https://genius.com/Wilfred-owen-preface-annotated
https://www.poetryfoundation.org/poets/wilfred-owen
https://archive.org/details/collectedpoemsof0000owen/page/n5/mode/2up
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Ukraine. And in various poems also love, solidarity, hope, a hunger for fraternity 
and peace. And for justice, as Alan stresses (min. 15:40): “These texts were not 
written as language-teaching materials. They originated in a powerful need to 
communicate deeply felt thoughts and emotions in response to a humanitarian 
disaster.” Graham reads some poems; a number of authors also sent Graham a 
reading aloud of their poem. Worth listening to several times and more.

2.3. A stirring gamut of powerful emotions and bewilderment … 

flow through these many different poems reflecting on war’s horrendous pity.  In the 
sense of the extreme misfortune, traumata it causes the innocent, the vulnerable. 
We all feel deep pity for the victims of war’s hyper-catastrophe. And the countless 
emotions it has stirred given its powerful coverage on the digital screen: people 
have had a very ‘visceral reaction’ to all the violence, suffering and sheer tragedy of 
this war beheld from its impact on ordinary workers across Ukraine and beyond, 
loved ones, families, neighborhoods, life worlds, death worlds. 

2.4. Extract from Alan Maley’s Foreword 

 “What we have here is a wide-ranging collection of texts on the theme of war 
and its consequences. Texts range from direct anger at the obscenity of war and 
the war-mongers, to reflections on the futility of war, to the feelings of pain and 
helplessness it evokes, to the desolation of refugees, to pleas for compassion 
and humanity.  Poetry might seem a feeble response to the enormity of what 
is happening. And of course, we surely all have other ways of supporting those 
whose lives are being devastated. And I am certain we are all doing whatever we 
can to give practical, material support.

But literature is unique in its capacity to evoke deeper reactions to what is 
happening. We are currently being subjected to a tsunami of media reporting and 
slogans, which often has an anaesthetising effect. At its best, literature can touch 
deeper and more complex chords […] And Donne’s famous lines are as true today 
as they were in the 17th century: ‘No man is an island …therefore never send to know 
for whom the bell tolls; it tolls for thee’” (p. i). Some 7.7 million persons have been 
displaced internally in Ukraine since 24 Feb. 2022, it beggars belief.

2.5. The volume’s memorializing cover

The book’s cover photo is of the Monument to the Founders of Kyiv erected in 1982 
at Paton Bridge on the Dnipro River in Kyiv, marking its 1,500 year anniversary. 
We see the three brothers Kyi, Schek, Horyv, and their sister Lybid, standing in a 
boat. Kyi with a drawing bow in his hands, Schek and Horyv holding their spears. 
Lybid is standing on the boat’s bow, gazing into the distance. The year is 482 AD. 
Read more here. Bulgarians will see this Kyiv monument from the Soviet socialist 
past also in connection with the socialist-era Monument to the Founders of the 
Bulgarian State towering high and memorably on the plateau above Shumen, 
unveiled in Nov. 1981 to commemorate 1,300 years of Bulgaria (681-1981 AD).

Bill Templer  Introducing three poetic ebooks...

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/05/ukraine-millions-displaced-traumatised-and-urgently-need-help-say-experts
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/05/ukraine-millions-displaced-traumatised-and-urgently-need-help-say-experts
https://www.flickr.com/photos/suraark/48010449488/in/photostream/
https://nomadicniko.com/2012/05/22/1300-years/
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2.6. Some representative selected extracts and full poems

Lviv Haiku - Mark Andrews   (p. 6, UK)

Photo by Slovak photographer Gabriel Kuchta for the Czech newspaper Denik-N 
- Lviv railway station, February 26th, 2022.  Here the original article from Denik-N

Waving to Daddy
 My nose squashed up to the glass

Leaving with Mummy

Students can explore many 100s of photos from Lviv railway station of Ukrainian 
refugees. There are other haiku-based poems (5-7-5 syllables, 3 lines) in the 
collection. There are many poems about refugees/migrants in this book, a focus 
teachers must address. A related must-read poem is Sue Leather’s At Lviv Railway 
Station (p. 30, UK/Canada), on the photo of a man’s face and how the war has 
torn families and hearts apart. It begins: “The camera lingers cruelly on the man 
now,/ his face struggling not to dissolve/as he looks at his children’s faces/pressed 
against the grimy train window,/as he holds back tears, as he holds close hope.” 
Re-read Darwish’s poem on hopehope. And watch the student HUP play: ‘You can’t 
imprison hope.’ 

Rod Bolitho in a brief poem about refugees All right, Jack? (p. 9, UK): 

But when people in their thousands die
With no last chance to say goodbye,

When parents from their children part
And wave farewell with broken hearts,

Not knowing if on that same day
With their lives they’ll have to pay
For holding firm to hope and right

Despite the threat of Kremlin might,

https://denikn.cz/820403/reportaz-zeny-s-detmi-odvazeji-vlaky-do-bezpeci-otcove-potlacuji-slzy-na-nastupisti-lvov-jako-ozivly-wintonuv-pamatnik
https://www.dreamstime.com/photos-images/train-station-lviv-ukraine.html
https://www.palestinechronicle.com/gaza-beach-after-the-israeli-war-photos-and-a-poem/
https://www.handsupproject.org/blog-hup/you-cant-imprison-hope
https://www.handsupproject.org/blog-hup/you-cant-imprison-hope
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Can we stand by and simply say,
‘Don’t cross our borders, no, no way!

No more migrants, mouths to feed,
We Brits are quite a different breed.
It’s not our war. Don’t get involved.

It’s theirs and Putin’s, problem solved.
It’s Easter soon, let’s plan our trip.

Covid’s over, let’s let rip!’?

“What happens?” - Rod Bolitho (p. 8) begins a poem:

What happens
When men deranged and warped by power

Lose all control and seize the hour?

What happens
When our world is swamped with lies?

A little part of all of us just dies

What happens
When those lies are voiced and widely spread?

That’s when we start to count the dead.

What happens
When evil and mendacity prevail

And we look on and all our leaders fail?

What happens
To those brave enough to challenge and refute the lies?

The men in black appear and take them by surprise.

Not Again? - Charlie Hadfield  (p. 21, UK/NZ. a haiku poem)

The horror of war:
each generation forgets

what their parents learned.

Children of War - Jill Hadfield  (p. 21, UK/NZ)

Outside the Polish station
A line of empty pushchairs

Waiting to be filled.

At the bombed-out hospital
All the waiting pushchairs
That never will be filled.
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Read this article 8 March 2022 in THE SUN. Jill’s poem is under a emotive photo 
gone viral snapped by an Italian photojournalist, of buggies (prams, pushchairs) 
at Przemysl train station in Poland, left for migrant Ukrainian mothers (photo 
credit AP).  Students can imagine what it might be like if they were fleeing with 
their moms to Poland from a Bulgaria at war, invaded, their dads, uncles left 
behind to fight. Contemplate what drives ‘Human flow,’ its main causes.

In a very striking extended poem (pp. 26-27) What if it were You? - by Sana S. 
Khan (Pakistan) we find the lines toward the end:

Jets fly overhead
Their screams pierce your soul

Your heart bleeds tears
Your chest, a gaping hole

Your children beg to go home
What do you tell them?
They cry for their beds
Amidst all the mayhem

The nearest border is shut
They don’t want you in,
They shove you down

“For you, we are not open”

You beg and you cry
Your words fall on deaf ears,

“Is there anyone, anyone out there?
Who can see our plight and tears”

Yemen and Nigeria
And Palestine too,

Now Ukraine has been added,
To the growing queue of countries of war.

The world bleeds and it cries
At the amount of injustices done

But these fools in power
Just seem to be having fun. 

Thus Sana also extends this theme to refugees fleeing violence and war in many 
places. Read her whole poem, get the book. Watch the Aljazeera 47-min. docu-
film (15 June 2022) The Last Shelter. Discuss with students, colleagues. Travellers 
exchange dreams. stories of why they are seeking a new life, with all the risks 
involved, in temporary refuge in the Sahara desert Mali. What poems might these 
migrants write, hyper-vulnerable yet determined to find a new life?

https://www.thesun.co.uk/news/17879947/prams-left-train-station-poland-ukraine-refugees/
https://youtu.be/B0XruFxbpg0
https://ff.hrw.org/film/last-shelter
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Stand Your Ground - Kimwei McCarthy (p. 32, UK)

It’s not for me to say stay strong.
It’s not for me to say carry on.
This is not what you deserve:

Having no choice but to serve.
I watch you weeping.

And I’m not there to hold your hand.
I won’t be there to help you stand.

I hope someone hears your call
And can catch you when you fall.

I watch you falling.

And I will send my thoughts
Like angels on the wind.

May they wrap their wings around you as you...

... Stand your ground.
While your world is falling down

We are thinking of you now.
Stand your ground.

We are sending angels now.

It’s time for us to pray for you -
That you can do this better than you think you can do.

When your loved ones are all gone
It’s not for me to say stay strong -

You need an angel

So I will make my thoughts
Grow wings into the night -

After curfew hear them singing as you...

Ukraine: a haiku sequence - Alan Maley (p. 40. UK)

when shit hits the fan
it sprays everyone around -

with nO exceptions...

it would be better
to ban shit, and ban fans too -

let’s get on with it ...

Karma needs no help -
what goes around, comes around.

Tyrants, watch your backs!
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when one man’s tail wags
a whole nation - and the world -

time to amputate ...

three small letters:
W, A, R – madness,

psychopaths at play …

без души
every explosion

sucks more soul out of Russia –
a soul-less wasteland …

how to navigate
between need, want, naked greed –

that’s why we have wars.

in the nesting box
these blue tits setting up house –

bombs falling in Kyiv …

here rain is falling -
balm to the soil, life-giving.

In Kyiv it rains – fire.

без души (soul-less) - Alan Maley (p. 37)

Russia bombs to settle scores,
But as it does, it opens sores.

Throughout Ukraine
Fear, loss and pain.

Yet, as the bully achieves its goal,
It visibly forfeits its soul.

Kipling Clerihew - Alan Maley   (p. 37) What kind of poem is a clerihew? See 
this. 

Rudyard Kipling was all for the war
        That’s what being British was for.
              But his only son, whose name was
                     Jack,

Went to the Front and didn’t come back.

Song of the Refugee - Alan Maley  (pp. 37-38)

I am homeless.
I am jobless.

I am helpless.

https://en.wikipedia.org/wiki/Clerihew
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I am landless.
I am stateless.
I am penniless.

I am wifeless.
I am childless.
I am joyless.

My fate is endless…
Unless…

Stop! - Jayashree Mohanraj  (p. 43, India)

We fret
about our kin
caught in the
web of war,

and what about those
who are equally innocent

but can’t flee their own land?
Humanity is submerged

by the surge of inhuman ego
and arrogance .

Simple people don’t want war
nor would they usurp

others’ to show their strength.
Brothers in peace
they shared blood

until the monster in one
shed blood in the other.

Stop the bloodshed,
say humanity
is still alive.

Mariupol, Ukraine, March 9th, 2022: following the bombing of a maternity 
hospital - Vivienne Vermes  (p. 78, France/UK)

I am on the brink of my birth. Frightening, this journey from the floating
dark into the bright light of being.

While I was forming, my mother talked to me. I was a part of her, yet her voice 
was apart, a soothing hum. Later, I will know that her words spoke of a world 
where women smoothed between folds, stitched up lives when the fabric was 
torn. She told of summer dances in village squares, of the sea-smell of rock 

pools, of smooth skin and rough sand, of the yellow blast of sunflowers, of the 
unending miracle of father and mother and ancestors, and the filaments that 
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linked them all through
the ages, to reach me.

And in me, small as I am, the strands of all their beings would stretch
out to the stars.

I am on the brink of being born.

Someone will slap me into sound, and my eyes, barely open, will be
dazzled by new light.

This does not happen.
The darkness thickens.

A flash of light, some huge inhuman noise.
Then sudden total black.

My soul rises like smoke.
It spirals to a place of mist – here, past, present and future float like

limpid dancers in this embryo of space.

I can see my mother’s future face.
She is crying and laying flowers on the ground beside a stone.

It says:
Alina Galychsky

Born 9th March, 2022
Died 9th March, 2022

Mariupol, Ukraine

2.7. Activities supplement

The book also has 20 Poem Activities (pp. 84-87) for those who want to use these 
with students. He notes: “These are some very simple activities teachers might 
like to try with some of the poems in the book. Some of them may seem very 
basic. But remember that simple activities are often the most powerful. And ‘It 
ain’t what you do, it’s the way that you do it’ that matters. And we should always 
remember that the texts are more important than any activities we may devise.”  
Among the activities for writing that Alan Maley recommends: 

“There are many possible creative writing activities available. Here are just three 
of them:

• Keywords into poem: Students select from the poem up to 6 words or phrases 
which they find especially striking. Without consulting the original poem, they 
now combine their words/phrases into a new poem.

• Haikus: Give the first line of a haiku from the collection. Students then write 
the second two lines (7 syllables and 5 syllables.) You will find examples of 
haikus in Alan Maley’s Ukraine: a haiku sequence.

• Found poems: As an assignment, students find a short prose text (from a story, 
an advertisement, a newspaper article, a set of headlines, etc.). They then write 
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out their text in the form of a poem. You will find an example in Jim Scrivener’s 
poem: Found poem: Google Search 08/03/2022

Adjective Soup

Select a list of keywords from one or more of the topics dealt with in the book. 
For example: War, Suffering, Refugees, Peace, Evil, Dictators, The Plight of 
children, Death, etc. Students then work in groups to list all the adjectives their 
keyword evokes. Compile a consolidated list on the board. Groups then design 
a colourful graphic display of all the adjectives they have collected, arranged 
around the keyword.

Questions to the Author

In groups it 3 or 4, students read the poem and formulate questions they would 
like to ask the author. This can be extended to writing a letter to the author 
asking the questions.

Write a Letter

Select a poem dealing with a clear character – either as a speaker or someone 
who is described in the poem. Students are asked to write a short letter to this 
character, asking questions and stating their opinions.”

I would add inter alia: This mini-film of ‘gratitude’ can lift spirits, kids + others 
hoping for real peace in Ukraine. Share in class. It is from a school project in 
Vinnytsia that helped 500 kids survive & learn. See TEACHERS FOR UKRAINE 
and this from FIPLV. Students can discuss poetry more broadly and write their 
own poems. They can also make their own books, poetry, with Book Creator. 
On teaching poetry/song for social justice, see Rhythm and Resistance (2015). 
Kip Cates (GILE, Japan) has six online bulletins on Teaching Resources on the 
Ukraine war. A superb book to get students talking is Margit Szesztay, Talking 
to Learn: Learning to Talk. Group Dialogue in Education (2020). See this review. 
Also download and use Maley’s book on CreativityCreativity. Act to build more democratic 
classrooms. Create an English book club locally, or just an EFL club, digital! 
Stimulate Extensive Reading: see ER-Central and the ERF for ideas. My Rouse 
June 2012 BETA conference paper on ER is available at the BETA site and here. 
See also Joan Wink, The Power of Story (2017). In a spirit of “people’s everyday 
history,” students could begin researching, creating their own family histories, 
family trees. 

A good idea: write your OWN POEM about plans as a teacher in the new school 
year. 

2.8. Rediscovering Anne Frank, an iconic German-Jewish refugee teen in 
hiding

Taking a historical turn, also introduce students to this animated film on Anne 
Frank, a classic highly emotional war tale (1942-44) of a German-Jewish family 
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https://youtu.be/itTPpxrx31A
https://drive.google.com/file/d/123tXDZU6Vg4zfsAup1n15BrS2OjYlMvd/view
https://www.facebook.com/groups/390157956275633
https://fiplv.com/more-etc/ecml-european-centre-of-modern-languages/
https://bookcreator.com/
https://rethinkingschools.org/books/rhythm-and-resistance/
https://www.gilesig.org/about-4
https://www.hltmag.co.uk/jun21/talking-to-learn-learning-to-talk
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/pub_F004_ELT_Creativity_FINAL_v2%20WEB.pdf
https://www.edutopia.org/article/power-democratic-classroom
https://www.edutopia.org/article/power-democratic-classroom
https://www.literacyworldwide.org/blog/literacy-now/2018/04/04/reimagining-reading-connecting-and-promoting-lifelong-readers-through-book-clubs
https://learningenglish.voanews.com/a/learning-english-with-english-clubs-starting-and-organizing-your-club/3947928.html
https://www.er-central.com/
https://erfoundation.org/wordpress/
https://www.beta-iatefl.org/3836/blog-publications/extensive-free-voluntary-reading-and-free-voluntary-listening-some-thoughts-on-why-and-how-in-bulgaria/
https://www.academia.edu/21494184/EXTENSIVE_FREE_VOLUNTARY_READING_AND_FREE_VOLUNTARY_LISTENING_SOME_THOUGHTS_ON_WHY_AND_HOW_IN_BULGARIA
https://www.joanwink.com/latest/the-power-of-story-chapter-one/
https://www.npr.org/2022/08/29/1119568322/back-to-school-first-day?t=1662009888182
https://youtu.be/Q8GXnnwqthY
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hiding from Holocaust deportation in Nazi-occupied Amsterdam. Combine it 
with the acclaimed Diary of Anne Frank film (1959). Students can read Anne’s 
diary, (even in BG), or extracts. Here a lesson plan. Learners can also begin to 
keep a diary themselves, in English and/or Bulgarian, esp. recording their daily 
lives & feelings. The 2021 film Where is Anne Frank? directed by Ari Folman is 
based on the diary’s Graphic Adaptation (2018, pdf online), which Folman wrote. 
It resonates to history’s darker emotive rhymes (e.g. war refugees today). Here an 
informative August 2022 interview with Folman in Sarajevo. That graphic novel 
version was removed in August 2022 from some school libraries in Texasn in a 
local book-ban. Compare and contrast the 1959 Anne Frank film with Sterne/
Звезди (1959), a great DEFA-Bulgarian film on Macedonian and Greek Thracian 
(see BG video!) Jewish deportees, transferred in 1943 via Gorna Dzhumaya to Lom 
on Danube−and then on to Treblinka death camp, the darkest chapter in BG WW 
II Axis history.

3. An augmented sharper critical lens in reflecting on the Ukraine war

As I stressed above, we need to hone a culture of conscience and ‘unlearning’: 
geopolitical and historical analysis in examining the war to which the poems 
react. Nowhere in The Pity of War does the term NATO appear. Not in any poem. 
Yet in the eyes and minds of quite a few critical colleagues across the planet this 
is a war largely provoked by NATO’s offensive expansionism as a military alliance 
into Eastern Europe and its defeats in Libya and chaotic withdrawal in 2021 from 
Afghanistan. Recall with students NATO’s vicious 78-day bombing of Serbia in 
1999 as a last ‘socialist state.’ Consider the stark legacy of the US-run Bagram 
detention center in Afghanistan and shudder watching this report from 
SkyNews. A Ukraine war that most on the world’s left regard as avoidable, caused 
in large part by refusal of the Zelensky government to implement the Minsk II 
accords. As above noted, listen to Jeffrey Sachs on the current stark dangers − 
brilliant, incisive. Combine Sachs with this A-1 piece by Chris Hedges. Many US/
UK left activists have long been calling for the total dismantling of NATO. Dan 
Cohen interviews Mark Sleboda on realities in Ukraine.  EduCAtors/ eduACtors 
in Bulgaria and beyond can leverage the value of this powerful poetry book (I 
recommend all its poems) by also raising such questions with students/
colleagues, honing deeper insight, multilogue. Because MSM war reportage 
is propagandized, polarized, to critique its perception and ‘narrative matrix’ is 
controversial, sparking strong emotional responses. Where necessary, let’s agree 
to disagree. 

3.1. Diverse resources on this geopolitical mayhem

Explore, choose a few or many from the array below of resources in print and 
video. Share with students (more advanced), colleagues. For starters, read Marwan 
Bishara’s incisive framing article ‘Western media and the war on truth in Ukraine.’ 
What has now emerged is an ever deepening ‘Cold War II’ contra Russia + China, 
in the material and ideological interest of NATO and the super-profitable Western 

https://youtu.be/w21O8mP9_Ak
http://www.rhetorik.ch/Aktuell/16/02_13/frank_diary.pdf
https://www.ozone.bg/product/dnevnikat-na-ane-frank-palno-izdanie/
http://www.bookrags.com/lessonplan/diaryannefrank/#gsc.tab=0
https://headstuff.org/entertainment/film/where-is-anne-frank-story-that-should-never-be-forgotten/
https://www.amazon.com/Anne-Franks-Diary-Adaptation-Pantheon/dp/1101871792
https://1lib.to/
https://www.timesofisrael.com/in-sarajevo-ari-folman-talks-genocide-animating-anne-frank-and-pleasing-his-mother/
https://www.washingtonpost.com/nation/2022/08/18/anne-frank-book-school-texas/
https://youtu.be/awuvk2KeBms
https://youtu.be/awuvk2KeBms
https://encyclopedia.ushmm.org/index.php/content/en/gallery/deportation-of-jews-from-macedonia
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/film/deportation-of-jews-from-bulgarian-occupied-macedonia
https://www.myjewishlearning.com/article/the-holocaust-in-bulgaria/
https://youtu.be/MKBTCVBsnV8
https://www.democracynow.org/2022/8/17/biden_afghanistan_foreign_assets_taliban_economic
https://www.wsws.org/en/topics/event/1999-NATO-Serbia
https://news.sky.com/story/afghanistan-a-look-inside-the-abandoned-us-detention-centre-at-bagram-airbase-as-tearful-taliban-fighters-vow-to-avenge-comrades-12406216
http://www.informationclearinghouse.info/57116.htm
http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2022/april/25/minsk-ii-two-words-you-ll-never-hear-on-mainstream-news/
http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2022/april/25/minsk-ii-two-words-you-ll-never-hear-on-mainstream-news/
https://www.democracynow.org/2022/8/30/wests_false_narrative_china_russia_ukraine
https://scheerpost.com/2022/08/29/chris-hedges-ukraine-and-the-politics-of-permanent-war/
https://youtu.be/700UHoq_mZI
https://popularresistance.org/chris-hedges-report-ukraine-and-the-crisis-of-media-censorship/
https://www.aljazeera.com/opinions/2022/8/4/western-media-and-the-war-on-truth-in
https://popularresistance.org/natos-2022-plan-declares-second-cold-war-on-russia-and-china/
https://sofiaglobe.com/2022/08/31/eu-foreign-ministers-agree-full-suspension-of-eu-russia-visa-facilitation-agreement/
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military-industrial complex, under hegemonic US world military dominance. $2 
trillion for war, 100 billion on countering the eco-crisis And read the NATO  Strategic 
Concept 2022 and NATO 2030: Unified for a New Era. We see big plans now for a 
new heavily remilitarized Germany as well. The case for NATO’s abolition is clear. 
‘Is nuclear war a real danger? Watch John Pilger’s film The Coming War on China. 
And read his “Hiroshima at 77.” and “Silencing the Lambs.” Read Alan Robock on 
the prospects of an accidental nuclear conflagration.. Western weaponry is replete 
in Ukraine, while US army deployment here in Bulgaria (part of NATOstan) is 
being enhanced.  Such a critical lens on the war is rare in the Western MSM, 
read Sussman’s analysis. Ponder Ben Norton on US war propaganda. Watch this 
interview with Oliver Stone (May 2022); he talks about Putin, the Ukraine war. 
This on Stone’s iconic interview with Putin 2017. Here a letter to Stone written from 
Donbass. Is there a weapons black market in Ukraine? Regarding the fierce anti-
Semitic heritage in Ukraine, see this review of Veidlinger’s study on pogroms (1918-
21) in Ukraine, a prelude to the Holocaust, Bandera fascism (book pdf online).
Jewish memory in Lviv is alive.

For a broad geopolitical orientation and sharp insights, listen to Eric Draitser’s talk 
(7 July 2022). Watch this discussion ‘U.S./NATO Wants Whole World to Choose 
Sides.’ See street protest ‘Say No to US Wars!’ Oct. 2022. Explore articles by Stop the 
War coalition/UK, and this by Marxist Lindsey German. On food security and the 
war, esp. in the poorer Global South, you can read/discuss this by Ramzy Baroud 
and this by Vijay Prashad (TISR). Chomsky (13 May 2022) speaks brilliantly about 
the Ukraine war; watch Chomsky (28 June 2022, from min. 7) on the world energy 
system. Ponder this editorial on the US prolonging the war. Read Chris Nineham’s 
is incisive article on the war and cost of living crisis. And watch this Counterfire 
video panel on “Nato, Ukraine and the new world disorder.” Also ponder this PSL 
interview dealing with geopolitica decision-making, Russia, and NATO. Here on 
US imperialism 2022 in a Ukrainian mirror. EU economies face dangerous dark 
days, a natural gas supply crisis. In all the catastrophic mayhem, the cost of living 
crisis deepens planet-wide, fear Inc. as a core emotionfear Inc. as a core emotion. . Sanctions lead to ‘freeze or 
starve’ in Germany. The reality is that the world is facing hunger and rising food 
prices because of the system big agribusiness has instituted, an “engineered food 
and poverty crisis.” Also a feast amidst famine. See/share this book. Fuel poverty 
looms across the UK and well beyond. Soaring needs and wealthy countries’ 
central focus on Ukraine have left aid agencies underfunded in addressing other 
world emergencies, creating a serious humanitarian aid shortfall. The war must 
stop, serious negotiations begin! I oppose sanctions weaponized, common in 
Cold War 2.0, also TOEFL’s ban contra Russian students. Sanctions hurt us all, 
discuss/share this PSL editorial on the need to end sanctions.

4. Two more poetry collections compiled by Alan Maley

Two superb collections of responses to the COVID crisis and lockdown have also 
been compiled by Alan Maley: Something in the Air. Reflections on the Coronavirus  
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http://www.informationclearinghouse.info/57113.htm
https://socialistproject.ca/2022/07/2-trillion-for-war-100-billion-to-save-planet/#more
https://socialistproject.ca/2022/07/2-trillion-for-war-100-billion-to-save-planet/#more
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/220629-factsheet-strategic-concept-en.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/220629-factsheet-strategic-concept-en.pdf
https://web.archive.org/web/20220325123116/https:/www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/12/pdf/201201-Reflection-Group-Final-Report-Uni.pdf
https://consortiumnews.com/2022/09/12/diana-johnstone-the-specter-of-germany-is-rising/
https://www.answercoalition.org/the_untold_history_of_nato_and_case_for_its_abolition
https://www.aljazeera.com/program/inside-story/2022/7/29/is-the-world-edging-towards-an-accidental-nuclear-war
https://youtu.be/vAfeYMONj9E
https://consortiumnews.com/2022/08/06/hiroshima-at-77-john-pilger-another-hiroshima-is-coming-unless-we-stop-it-now/
https://consortiumnews.com/2022/09/07/john-pilger-silencing-the-lambs-how-propaganda-works/
https://scheerpost.com/2022/08/26/alan-robock-the-terrifying-research-nuclear-powers-dont-want-you-to-see/
https://mronline.org/2022/07/23/u-s-plans-to-send-nato-made-jets-to-ukraine-to-fight-against-russia
https://sofiaglobe.com/2022/08/13/101st-airborne-screaming-eagles-to-deploy-in-bulgaria/
https://www.counterpunch.org/2022/07/27/russia-ukraine-conflict-the-propaganda-war/
https://popularresistance.org/polls-show-almost-no-one-trusts-us-media-after-decades-of-war-propaganda-and-lies/
https://youtu.be/ygAqYC8JOQI
https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2017/06/16/in-final-oliver-stone-interview-putin-predicts-when-russia-us-crisis-ends/?sh=623566fc64b8
https://www.donbass-insider.com/2022/08/11/letter-from-faina-savenkova-to-oliver-stone/
https://mronline.org/2022/08/13/cbs-wanted-to-do-critical-reporting-on-ukraines-government-but-ukraines-government-said-no/
https://mronline.org/2022/08/19/poland-says-ukraine-must-recognise-banderas-genocide-during-wwii/
https://mronline.org/2022/08/19/poland-says-ukraine-must-recognise-banderas-genocide-during-wwii/
https://www.timesofisrael.com/20-years-before-the-holocaust-pogroms-killed-100000-jews-then-were-forgotten/
https://1lib.to/
https://www.timesofisrael.com/ukrainian-city-remembers-slain-jews-on-holocaust-anniversary/
https://www.counterpunch.org/2022/07/07/the-russia-ukraine-conflict-and-the-global-south/
https://youtu.be/tdEquEff1P0
https://popularresistance.org/say-no-to-u-s-wars-back-to-the-streets-october-15-23/
https://www.stopwar.org.uk/
https://www.stopwar.org.uk/
https://socialistproject.ca/2022/04/call-to-stop-the-war-has-never-been-more-necessary/#more
http://www.ramzybaroud.net/cost-of-the-ukraine-war-felt-in-africa-global-south/
https://mronline.org/2022/07/02/there-are-hungry-people-there-are-hungry-people-the-twenty-sixth-newsletter-2022
https://thetricontinental.org/
https://youtu.be/dCVN7iV5kVo
https://youtu.be/jIv-glBvrrc
https://www.liberationnews.org/psl-editorial-u-s-pours-more-weapons-into-spiraling-ukraine-conflict/
https://www.counterfire.org/articles/analysis/23440-to-avert-a-cost-of-living-catastrophe-we-need-to-talk-about-ukraine
https://www.counterfire.org/articles/video/23307-nato-ukraine-and-the-new-world-disorder-against-imperialism-east-and-west-video
https://www.counterfire.org/articles/video/23307-nato-ukraine-and-the-new-world-disorder-against-imperialism-east-and-west-video
https://youtu.be/RiO3mK3xiPw
https://mronline.org/2022/08/29/u-s-imperialism-reflections-from-a-ukrainian-mirror/
https://mronline.org/2022/07/06/136358/
https://mronline.org/2022/07/06/136358/
https://www.yahoo.com/news/europe-braces-gas-nightmare-pipeline-154638731.html
https://clippermedia.org/the-food-and-cost-of-living-crisis-is-a-worldwide-problem/
https://clippermedia.org/the-food-and-cost-of-living-crisis-is-a-worldwide-problem/
https://peoplesworld.org/article/freeze-or-starve-sanctioning-russia-leaves-germans-a-choice-this-winter/
https://peoplesworld.org/article/freeze-or-starve-sanctioning-russia-leaves-germans-a-choice-this-winter/
https://countercurrents.org/2022/08/an-engineered-food-and-poverty-crisis-to-secure-continued-us-dominance/
https://countercurrents.org/2022/08/an-engineered-food-and-poverty-crisis-to-secure-continued-us-dominance/
https://www.counterfire.org/articles/opinion/23426-feast-amidst-famine-the-rich-parasites-profiting-from-the-world-s-misery
https://www.globalresearch.ca/food-dispossession-dependency-resisting-new-world-order/5770468
https://inews.co.uk/inews-lifestyle/money/bills/fuel-poverty-will-hit-more-than-half-of-uk-households-by-2023-study-finds-as-energy-prices-rocket-1801870
https://www.nytimes.com/2022/08/22/world/middleeast/humanitarian-aid-gap-un.html
https://www.stopwar.org.uk/article/6-months-into-the-war-in-ukraine-we-must-renew-our-call-for-peace-and-sanity/
https://www.stopwar.org.uk/article/6-months-into-the-war-in-ukraine-we-must-renew-our-call-for-peace-and-sanity/
https://en.newizv.ru/news/society/08-08-2022/we-don-t-have-an-import-substituting-toefl-limitation-experts-with-popular-exam
https://www.liberationnews.org/psl-editorial-energy-crisis-shows-urgent-need-to-end-sanctions-on-russia/
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by Various Poets (Lockdown Poetry) Our Glass Publishing/UK 2020 and The New 
Normal. Post Pandemic Reflections by Various Poets. Our Glass Publishing/UK 
2021. These books are available as Kindle ebook very low-cost from Amazon ($2) 
and contain numerous superb poems and narratives grappling with COVID-19 
and trying to make sense of its unsense and aporias. 

4.1. SOMETHING IN THE AIR

comprises poems, along with some prose and essays, plus a historical mini-
chronicle, musing on the pandemic, a total of 53 texts. 31 contributors, from 
many lands. Remarkable is Andrew Wright’s illustrated bubonic plague chronicle 
“The Eyam Plague September 7th, 1665” (pp. 87-98), a chronicle of death from 
Derbyshire, ending this book (p. 98) with a gravestone image (see below) of 
John Hancock, died 7 Aug. 1666. On the plague in Eyam, read “Brave & Resilient 
Beyond Our Imagining: Elizabeth Hancock” from novelist Jennifer Jenkins’ blog. 
She wrote the historical fiction novel Three: A Tale of Brave Women and the Eyam 
Plague (May 2021). Share /teach this article about COVID-19 now and the plague 
1665-66. Students can also read the  five COVID-19 poems from children about 
life during lockdown, and here 15 COVID poems from 15 countries by children. 
Students and colleagues can also explore Samuel Pepys’ classic, A Journal of the 
Plague Year. Getting students to talk/write about their experiences in lockdown – 
and death, their fears, experiences of death, among friends/ family, is a key focus. 
Also powerful reading is the article on Michael Rosen surviving COVID, with 
passages/poems from his new book Many Different Kinds of Love. Read also his 
key interview on COVID-19.

https://www.amazon.co.uk/Something-Air-Reflections-Alan-Maley-ebook/dp/B08R2R78TC/ref=sr_1_1
https://www.amazon.co.uk/New-Normal-pandemic-reflections-Lockdown-ebook/dp/B099NY4RW4/ref=sr_1_1
https://www.amazon.co.uk/New-Normal-pandemic-reflections-Lockdown-ebook/dp/B099NY4RW4/ref=sr_1_1
https://jenjenkinsthree.com/2021/06/21/brave-resilient-beyond-our-imagining-elizabeth-hancock/
https://www.writing.ie/interviews/three-a-tale-of-brave-women-and-the-eyam-plague-by-jennifer-jenkins/
https://theconversation.com/diary-of-samuel-pepys-shows-how-life-under-the-bubonic-plague-mirrored-todays-pandemic-136222
https://theconversation.com/diary-of-samuel-pepys-shows-how-life-under-the-bubonic-plague-mirrored-todays-pandemic-136222
https://www.savethechildren.org/us/charity-stories/childrens-poems-about-covid-19-and-lockdown
https://www.straitstimes.com/lifestyle/arts/covid-19-15-poems-from-children-in-15-countries
https://www.fulltextarchive.com/page/A-Journal-of-the-Plague-Year1/
https://www.theguardian.com/books/2021/mar/13/i-am-not-who-i-was-michael-rosen-on-surviving-covid-extract
https://www.theguardian.com/books/2021/mar/13/michael-rosen-this-book-is-about-what-it-feels-like-to-nearly-die
https://www.theguardian.com/books/2021/mar/13/michael-rosen-this-book-is-about-what-it-feels-like-to-nearly-die
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John Hancock who died Aug. 7, 1666

‘Remember man
As thou goest by,
As thou art now
Even so, was I:
As I doe now,

So must thou lye,
Remember man:

That thou sha.t die.’   

Source

4.2. THE NEW NORMAL

The second volume follow-up published in 2021 has 76 texts, principally poems, but 
also other narrative genres, 46 authors contributing, 14 nationalities represented. 
Often extraordinary reading. See the detailed review in HLT (August 2022) by J. 
Mohanraj. The emotions swirling through these poems and other texts are also 
in part similar to those regarding the war in Ukraine–dismay, bewilderment, 
depression, fear, confusion, sympathy, isolation, sorrow, grief. Death is a frequent 
theme. Some poems satirical. And much more -- but of course poems involve how 
teachers, students, families, workers felt directly in the midst of the horror of the 
non-stop pan(IC)demic worldwide. In the UK and elsewhere, Generation COVID 
faces university rejection. Or is unprepared for university study. Meanwhile, the 
Bulgarian brain drain continues, something “we have become used to,” as well as 
recurrent restrictions, like masking. Alan Maley’s poem You get used to it (p. 58) 
is right on the lockdown mark.

Bill Templer  Introducing three poetic ebooks...

https://jenjenkinsthree.files.wordpress.com/2021/06/john-hancock.jpg
https://www.hltmag.co.uk/aug22/review-of-the-new-normal
https://www.thetimes.co.uk/article/thousands-of-students-face-scramble-for-university-places-rc59fk7dn
https://learningenglish.voanews.com/a/us-colleges-could-see-increase-in-students-unprepared-for-school/6696209.html
https://www.academia.edu/54673144/THE_BRAIN_DRAIN_ECONOMIC_IMPACT_ON_THE_DEVELOPMENT_OF_THE_BULGARIAN_TOURISM
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Imperceptibly,
through some insidious sleight of hand,

we have become used to -
skies without planes,

funerals without mourners
concerts without audiences

patients without visitors
matches without spectators

shops without customers
pubs without drinkers

beds without lovers
sensation without sensibility

words without meaning
bullshit without blushing
lies without consequences
corruption without redress

life without hope…

Students Talking is a superb longer prose poem about kids/schooling in 
lockdown (Sylvie Decaux (Univ. Paris, pp. 20-23), and ponder this A-1 chain of 
haikus by Alan Maley (pp. 59-60):

Normalised haikus
vaccination hub 

under the cathedral nave ––
the prick of conscience

poor young people.
all dying to socialise ––

any dead already…
‘At least you survived.’

I look back at the battle ––
all my friends are dead.

faces at windows ––
the old, the sick look out on

the world denied them…

the patience of stone ––
change so slow we don’t notice,

yet we’re part of it…

spiritual autism:
we pollute seas, raze forests,

still turn a blind eye…
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life as we know it
has come to an end –– sorry ––

it’s all over now…
among these old passports

a brand new one lies waiting ––
never to be used…

time is running out,
not much else is coming in ––
turning round –– and round…

an ominous sky:
nobody knows what’s coming ––

nobody wants to look.

4.3. Working with the (con)texts: on the pandemic

The texts in Something in the Air and The New Normal are poems and personal 
narratives that many students can respond to because they deal with the problems 
we have all faced, the fear, the dying, government incompetence in deaing 
with the pandemic’s spread, a public health massive debacle nearly worldwide, 
colossal UK NHS staffing crisis. Read this review. This on the formation of is “viral 
underclass.”  On & on in US. A toxic ‘new normal’ in New York City Aug. 2022? Dr. 
Fauci assesses the virus. And summer 2022 is the time to plan for looming winter 
COVID.  Read on the COVID deaths that could have been prevented in the US 
and the government’s failure to address the pandemic; Dr. Fauci also agrees. And 
for millions of lower-income families, ending pandemic aid in the US has created 
an economic disaster. Even while new infections multiply apace. There are serious 
inequities in medication access. Mutual aid groups that arose during COVID in 
the US are building regional power. There’s a surge in unionization. Also among 
TEFL teachers (TWU) in the UK. Pro-union support is highest in the US in over 50 
years. Here a brief video on the ‘value of labor.’ How can work become different? 
-- a big question. Listen to Nathalie Hrizi on the teacher shortage in US education 
springing from the pandemic’s stresses and the attack on public education; 
this from UK. More than half a million teachers have left the profession in 
the U.S., hard to replace. But how about workforce housing esp. for teachers in 
BG, now?  Teachers were striking in Ohio, postal workers in UK, a strike wave, 
hot strike autumn in UK, in US restaurants. An important book analyzing core 
COVIDiotic contradictions in our US class society, is Rubin & Agostinone Wilson 
on COVIDiocy (2021). Another is John Ehrenreich’s book (2022 pdf online). Read 
this on fostering emotional literacy. And this on emotional and social health of 
ELLs in US schools. This a shattering article on COVID’s impact on teachers’ and 
pupils’ mental health in the US.

In his Foreword to The New Normal and its brief back cover ‘blurb,’ Alan Maley 
writes: “We have all lost something or someone. Not one of us has not been 
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https://www.yahoo.com/news/why-seems-nearly-everyone-covid-165903403.html
https://www.counterpunch.org/2022/09/09/the-covid-debacle-rolls-on/
https://news.sky.com/story/nhs-faces-greatest-workforce-crisis-in-history-putting-safety-at-serious-risk-says-shock-report-12658657
https://mronline.org/2022/08/10/covid-19-and-the-structural-crises-of-our-time
https://www.democracynow.org/2022/8/2/in_depth_steven_thrasher_intv_how
https://www.democracynow.org/2022/8/2/in_depth_steven_thrasher_intv_how
https://finance.yahoo.com/news/ba-4-6-cdc-tracking-071400257.html
https://www.yahoo.com/news/york-covid-cases-rise-11-181912419.html
https://www.yahoo.com/news/eradicate-covid-hard-no-according-200526154.html
https://truthout.org/articles/the-time-to-plan-for-winter-covid-needs-to-start-now
https://truthout.org/articles/the-time-to-plan-for-winter-covid-needs-to-start-now
https://truthout.org/articles/medicare-for-all-could-have-prevented-338000-covid-deaths-in-the-us/
https://mronline.org/2022/07/18/why-the-u-s-failed-to-control-covid-19-incompetence-class-violence-deception-and-lies/
https://news.yahoo.com/fauci-covid-restrictions-much-much-150543154.html
https://mronline.org/2022/07/08/ending-pandemic-aid-created-a-disaster/
https://www.yahoo.com/news/yes-more-infectious-diseases-popping-090000111.html
https://popularresistance.org/inequities-in-access-to-covid-19-medical-products-continue-as-power-of-corporations-expands/
https://truthout.org/articles/mutual-aid-groups-that-arose-during-covid-gather-to-build-power-regionally/
https://www.democracyatwork.info/askprofwolff_strikes_and_unions_increasing
https://teflworkersunion.org/
https://www.peoplesworld.org/article/gallup-poll-pro-union-support-highest-since-1965/
https://popularresistance.org/the-union-advantage-for-young-workers-higher-wages-and-more-benefits/
https://popularresistance.org/the-union-advantage-for-young-workers-higher-wages-and-more-benefits/
https://twitter.com/LondonIWW/status/1552933845841969152
https://mronline.org/2022/09/05/viewpoint-confronting-the-nature-of-work/
https://youtu.be/Dr5coMcCJ5k
https://www.counterpunch.org/2022/08/31/want-more-teachers-start-valuing-education/
https://twitter.com/i/status/1563919539179606016
https://learningenglish.voanews.com/a/some-us-schools-build-housing-to-keep-teachers/6667257.html
https://popularresistance.org/teachers-union-in-ohio-went-on-strike-for-students-and-won/
https://www.aljazeera.com/news/2022/8/26/thousands-of-postal-workers-launch-strike-in-uk-over-pay-dispute
https://www.counterfire.org/articles/analysis/23412-we-need-to-win-how-the-strikes-can-break-the-tories
https://anticapitalistresistance.org/strikes-and-solidarity-hot-autumn-in-britain/
https://popularresistance.org/a-chipotle-restaurant-in-michigan-becomes-the-first-in-the-chain-to-unionize/
https://books.google.bg/books/about/A_Time_of_Covidiocy_Media_Politics_and_S.html?id=0yk7EAAAQBAJ&redir_esc=y
https://www.washingtonpost.com/outlook/2022/07/29/how-decades-greed-bad-choices-left-us-vulnerable-pandemic/
https://1lib.to/
https://www.edutopia.org/article/fostering-emotional-literacy-begins-brain
https://www.colorincolorado.org/article/social-and-emotional-needs-middle-and-high-school-ells
https://www.colorincolorado.org/article/social-and-emotional-needs-middle-and-high-school-ells
https://truthout.org/articles/schools-should-prioritize-mental-health-resources-for-both-students-and-staff/
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touched by the malign virus. And we are bound to ask what it all adds up to, and 
whether this is something that will pass –– or whether we are in a new reality, 
not a casual blip. And are there any positive spin-offs from the pandemic […].
In this collection, a group of writers, from 14 countries, share their reflections 
on these changes through the medium and alchemy of poetry.” Let’s all utilize 
its curative emotional alchemy. A haiku by Maley that reverberates: “spiritual 
autism: we pollute seas, raze forests, still turn a blind eye…” This is ‘ecological 
autism,’ a sociopolitical plague. By contrast, read/ listen to this poem and this and 
this by Caitlin Johnstone about the joys of ‘terrestrialityy.’

5. Looking critically at ecocide and the deepening climate crisis

As Alan reflects in 5-7-5 ‘normalized’ final haiku, there is alas “an ominous 
sky:/ nobody knows what’s coming/ –– nobody wants to look.” Brace for reality, 
Black Swans galore. In UK/EU/US drought is a dire direct threat, heat/wildfires 
intensify, US scorching heat. Real crisis in SW England. Also in BG. The 2022 
heat wave in Europe highlights criminal inaction in confronting climate change. 
Floods in Pakistan have been cataclysmic, severe ‘climate apartheid’ exponential. 
Read this on coping with the emotions of climate distress. Do we need more 
cycling, as in the PRC? Cycling data from the Netherlands are impressive, 
carbon-free cheap transport. This on ‘embracing students’ eco-anxiety.’ This 
an AJ video on adapting to climate change. This on climate and disease. And 
this on climate collapse and the military.  Read also this by Vishay Prashad on 
the climate crisis and socialism as a solution, and a key interview with Noam 
Chomsky 13 July 22 on the climate crisis and nuclear threat. Climate change is 
also a class issue, class war. A lesson on climate + capitalism. On the ecocrisis 
and ELT, see my review of Naomi Klein’s book in Lyuboslovie 2021, 352-360 and 
my paper, BETA E-Newsletter, 41, 2019, expanded here. Saving Earth while we 
still can.  No!No!  to fossil-fuel Capitalism.

5.1. John Feffer’s novel Splinterlands and non-fiction The Pandemic Pivot

In a conjunct literary vein, enjoy/share/teach Chris Hedges’ interview with John 
Feffer, author of the dystopic novel Splinterlands (2016 pdf online) set in the 
climate chaos world of 2050. The splintering he envisions is vast, non-linear. 
Feffer’s The Pandemic Pivot (2020, 240 pp.) is a report on how to better confront 
the overall crisis and its aftermath: “Transformative change can come out of the 
COVID-19 crisis, which has exposed everything that’s wrong with decades of the 
world’s governments betting on militarism, competition and wealth creation.” 
Here many Feffer interviews and background. Bulgaria is mentioned on 98 
different pages in his 2017 book Aftershock: A Journey into Eastern Europe’s Broken 
Dreams, see extract here (pdf online). Splinterlands was followed by Frostlands 
(2018) and Songlands (2021), two novels set in that same dystopic future, a powerful 
imaginative trilogy. Much to read/ ponder.

https://caitlinjohnstone.com/2022/09/25/future-generations-if-there-are-future-generations/
https://caitlinjohnstone.com/2022/09/01/it-is-a-good-time-to-appreciate-the-insects/
https://caitlinjohnstone.com/2022/11/15/thoughts-that-should-probably-occur-more-often/
https://books.google.bg/books?id=mcgtAAAAYAAJ&dq=editions:V_L9FwM6WAgC&redir_esc=y
https://truthout.org/articles/us-has-cut-water-supplies-for-7-states-during-climate-induced-drought/
https://youtu.be/d-zz7_2a5z8
https://www.liberationnews.org/psl-editorial-climate-crisis-brings-scorching-heats-to-california/
https://news.sky.com/story/what-and-where-is-the-exceptional-fire-risk-and-does-climate-change-cause-wildfires-12670364
https://floodlist.com/europe/bulgaria-floods-plovdiv-september-2022
https://www.liberationnews.org/psl-editorial-deadly-heat-wave-sweeping-europe-highlights-criminal-inaction-on-climate-crisis/
https://www.democracynow.org/2022/8/29/pakistan_national_emergency_floods_climate_1
https://theconversation.com/laid-awake-and-wept-destruction-of-nature-takes-a-toll-on-the-human-psyche-heres-one-way-to-cope-187837
https://learningenglish.voanews.com/a/cycling-becomes-more-popular-in-china-/6697905.html
https://popularresistance.org/cycling-like-the-dutch-would-reduce-worlds-carbon-pollution-more-than-the-annual-emissions-of-canada-study-finds/
https://www.timeshighereducation.com/campus/embrace-students-ecoanxiety-spur-critical-and-systemic-climate-action
https://www.aljazeera.com/program/inside-story/2022/8/13/how-should-we-adapt-to-climate-change
https://www.yahoo.com/news/study-connects-climate-hazards-58-150509474.html
https://socialistproject.ca/2022/07/climate-collapse-and-the-responsibility-of-the-military/#more
https://mronline.org/2022/09/02/capitalism-created-the-climate-catastrophe-socialism-can-avert-disaster/
https://truthout.org/articles/noam-chomsky-humanity-faces-two-existential-threats-one-is-nearly-ignored/
https://www.counterfire.org/articles/analysis/23394-from-crisis-to-catastrophe-climate-change-is-a-class-issue
https://mronline.org/2022/08/18/class-struggle-or-degrowth/
https://www.zinnedproject.org/materials/thingamabob-game
https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fhn/izdaniya/lyuboslovie/2021/21-lyuboslovie.pdf
https://www.beta-iatefl.org/wp-content/uploads/2020/03/BETA_E-Newsletter_41.pdf
https://www.academia.edu/48905451/Implanting_Natures_Voice_in_ELT_Education_An_Urgent_Imperative
https://consortiumnews.com/2022/08/19/saving-earth/
https://www.counterfire.org/articles/book-reviews/23405-forces-of-production-climate-change-and-canadian-fossil-fuel-capitalism-book-review
https://popularresistance.org/the-chris-hedges-report-splinterlands-climate-dystopia/
https://popularresistance.org/the-chris-hedges-report-splinterlands-climate-dystopia/
https://1lib.to/
https://ips-dc.org/report-pandemic-pivot/
https://johnfeffer.com/interviews/
https://johnfeffer.com/about/
https://johnfeffer.com/2017/11/18/aftershock/
https://www.amazon.com/Aftershock-Journey-Eastern-Europes-Broken-ebook/dp/B09LQH6HF6/ref=pd_sbs_sccl_1_1/142-3581243-6670615?asin=B09LQH6HF6&revisionId=ecac45d6&format=1&depth=1
https://1lib.to/
https://www.amazon.com/gp/product/B07K2LNB32
https://www.amazon.com/dp/B08LYSQKRB/ref=dp-kindle-redirect
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6. Honing lenses of EAR and Exploratory Practice (EP) and Live of Teachers
(LoT)

If you have The Pity of War volume, the 20 activities detailed there could also be 
applied in teaching various A-1 poems/narratives in these two COVID volumes. As 
suggested, research beckons (including joint projects on EAR, EP and LoT >Lives 
of Teachers<) on how educators /students have coped with the pandemic, and the 
horrid spectacle of brutal war and massive human suffering. Or via student-led 
research patterned on RISE. How have you all & students dealt with the aporias 
of social distancing? With lives lost, many dying alone, a range of draconian 
state measures, love under lockdown, viral vulnerability, feelings of  depression, 
trauma, heightened domestic abuse, couples separated, unpredictability writ 
large? Read and share this extraordinary narrative of a COVID personal nightmare 
by teacher colleague Emma Z. in NYC. Workers are resisting unsafe conditions. 
See ERL Journal (2021) on COVID-19 and language education, some A-1 research 
articles. Richard Smith has a video introduction (76 min.) to EAR: Part I and Part 
II. See Smith on mentoring teacher research globally (2022) open-access. This
a new 2022 empirical article on EAR by colleagues in Nepal. On EP, see Hanks,
this key article by her and also this (Hanks abstract online 2022) on exploratory
practice. On LoT, see my article in BETA E-Newsletter, #37, Sept.-Oct. 2018 on
teachers’ workaday lives, and this article on LoT written in Malaysia. How to
make more teachers and retain them remains a core challenge everywhere. Read
Sarah Mercer on teacher well-being; also this at Edutopia. See Teachers’ Emotional
Wellness (pdf online). See “6 Questions To Help Students Cope With Everyday
Stress,” Edutopia. Explore articles at the rich THE site Campus.

7. Deepening Continuing Profession Development in Critical Pedagogy

I strongly recommend ‘Rania Khalek Dispatches’, ’The Socialist Program’ and ‘The 
Freedom Side,’ useful for CPD in critical pedagogy, at BreakThrough News. I also 
recommend Ben Norton’s Multipolarista and Australian critic Caitlin Johnstone’s 
incomparable blogs, such as on hegemonic narrative control, fake civilization, on 
the seascape of propaganda we swim in and the ever looming nuclear threat in 
Cold War II. Subscribe to the Democracy Now! digest from NYC. DN livestreams  
3-4 p.m. BG time. And remembering Howard Zinn, read this. and the very end
of Howard Zinn’s interview, “Don’t obey the rules.” Zinn called 50 years ago for
“a whole new world of documentary material, about the lives, desires, needs of
ordinary people,” a new ‘people’s everyday history.’ Bill Bigelow’s A People’s
History for the Classroom (2008 pdf online) builds on Zinn’s ideas for teaching
US history, integral to a ‘People’s Pedagogy.’ Rejuvenate PEACE STUDIES. Embed
the UN SDGs in solid locallocal  contexts. Share Joan Wink’s Critical Pedagogy: Notes
from the Real World. 4th ed. (2010), and her A Vision of Vygotsky (2001 online).
See also Henry Giroux, On Critical Pedagogy. 2nd ed. (2020 pdf online). Excellent
is Macrine, McLaren & Hill (eds.), Revolutionizing Pedagogy: Education for Social
Justice Within and Beyond Global Neo-Liberalism (2010 pdf online).  Explore and
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https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/exploratory_action_research_for_enhanced_teaching_and_learning.pdf
https://eprints.whiterose.ac.uk/83637/3/ELTJ-2014.pdf
https://www.edutopia.org/article/how-set-student-directed-learning-program-high-school
https://edition.cnn.com/2020/03/29/world/funerals-dying-alone-coronavirus/index.html
https://learningenglish.voanews.com/a/coronavirus-restrictions-raise-questions-about-civil-rights/5347410.html
https://edition.cnn.com/2020/03/28/asia/love-lockdown-couples-intl-hnk/index.html
https://news.sky.com/video/living-in-lockdown-with-an-abusive-partner-11965339
https://learningenglish.voanews.com/a/when-will-i-see-you-again-coronavirus-keeps-couples-apart/5352001.html
https://www.yahoo.com/news/ve-sick-months-never-tested-130004692.html
https://www.workers.org/2020/03/47342/
http://educationalroleoflanguage.org/wp-content/uploads/2021/09/ERL-Journal-Volume-2021-1-5-final.pdf
https://youtu.be/57Z2P08pTvo
https://youtu.be/TpHL5ui0luo
https://youtu.be/TpHL5ui0luo
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-99261-3_14
https://academic.oup.com/eltj/advance-article/doi/10.1093/elt/ccac029/6693606
https://eprints.whiterose.ac.uk/83621/3/LTRversion%5b1%5d.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/language-teaching/article/abs/from-researchaspractice-to-exploratory-practiceasresearch-in-language-teaching-and-beyond/E78641865A4EA8975C536FE367C3AC7E
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-99261-3_12
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-99261-3_12
https://www.academia.edu/39097669/Breaking_the_Silence_Discussing_the_Realities_of_Our_Own_Workaday_Lives_as_Teachers
https://www.academia.edu/12128734/EXPLORING_TEACHERS_REAL_LIVES_AND_VOICES_A_NEGLECTED_RESEARCH_FOCUS
https://popularresistance.org/how-to-make-more-teachers/
https://resources.trinitycollege.com/teachers/english_language/webinars/sarah-mercer-wellbeing-at-the-heart-of-language-teaching
https://www.edutopia.org/topic/teacher-wellness
https://www.routledge.com/A-Model-of-Emotional-Leadership-in-Schools-Effective-Leadership-to-Support/Berkovich-Eyal/p/book/9780367560997
https://www.routledge.com/A-Model-of-Emotional-Leadership-in-Schools-Effective-Leadership-to-Support/Berkovich-Eyal/p/book/9780367560997
https://1lib.to/
https://www.edutopia.org/article/6-questions-help-students-cope-everyday-stress/
https://www.timeshighereducation.com/campus
https://www.youtube.com/c/BreakThroughNews/featured
https://multipolarista.com/
https://caitlinjohnstone.com/2022/06/24/imperial-narrative-control-has-five-distinct-elements/
https://caitlinjohnstone.com/2022/09/08/our-entire-civilization-is-fake-and-stupid/
https://caitlinjohnstone.com/2022/08/29/free-speech-doesnt-matter-if-propagandists-determine-what-people-say/
https://caitlinjohnstone.com/2022/06/23/people-dont-think-hard-enough-about-what-nuclear-war-is-and-what-it-would-mean/
https://democracynow.org/subscribe
https://democracynow.org
https://www.democracynow.org/2022/8/24/remembering_howard_zinn_on_100th_birthday
https://rethinkingschools.org/articles/one-long-struggle-for-justice/
https://www.howardzinn.org/wp-content/uploads/2021/12/Secrecy_Archives_Public-Interest_MA02_2.pdf
https://www.howardzinn.org/radicalizing-the-archives-event/
https://rethinkingschools.org/books/a-peoples-history-for-the-classroom/
https://1lib.to/
https://www.timeshighereducation.com/campus/it-time-bring-back-peace-studies
https://www.timeshighereducation.com/campus/we-wont-get-anywhere-without-placing-sdgs-local-contexts
https://www.joanwink.com/scheditems/CP-050911-Part1.pdf
https://www.joanwink.com/critical-pedagogy-4th-edition/
https://www.academia.edu/83424759/A_Vision_of_Vygotsky
https://www.bloomsbury.com/us/on-critical-pedagogy-9781350144989/
https://1lib.to/
https://books.google.bg/books/about/Revolutionizing_Pedagogy.html
https://1lib.to/
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discuss the Zinn Education Project site Teach Climate Justice. And GISIG’s 2022 
IATEFL Belfast showcase.

7.1. Cutting critique of the reigning System

Watch this incisive talk by Richard Wolff, arguing the need for radical System 
change, with which I agree. Wolff also analyzing social class, inflation and the 
war − and the ‘splitting of Europe’ under a Capitalism oriented to employers, 
not workers. Combine that with Noam Chomsky’s interview (from min. 15) on 
geopolitics and declining US empire. See also the 2022 book by Chomsky and 
Vijay Prashad, The Withdrawal, examining the fragility of US planetary hegemony. 
Meanwhile, some critics think US democracy, however dysfunctional, is at serious 
risk of imploding in Nov. 2022, a right-wing ‘neo-fascist’ conspiracy to overturn 
US elections is brewing as I write.  An Inconvenient Apocalypse is also mind-
blowing: read this brilliant essay based on the book. On radically transforming 
the System per se, see Vijay Prashad, Struggle Makes Us Human (2022 pdf online). 
And as humans: we are one species. See on Socialism or Extinction; also his System 
Change not Climate Change (pdf online), ‘powering downpowering down.’ Sheldon S. Wolin’s 
critical Democracy Incorporated is an eye-opening opus magnum (pdf online), 
subtitled Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism (2008), 
a searing critique of the US, its faults and toxic mythologems. See also Chris 
Hedges on Wolin.

7.2. Looking through a probing critical lens honed by Chris Hedges  
As US journalist/activist Chris Hedges underscores and argues at detailed length: 
“NATO is the most dangerous military alliance on the planet. […] At no time, 
including the Cuban missile crisis, have we stood closer to the precipice of nuclear 
war.” Also watch & ponder this interview by Chris with Peter Oborne discussing 
how the bifurcation of the world into ‘worthy’ and ‘unworthy’ victims functions 
centrally in propaganda, especially during war or times of refugee flight. 
‘Worthy’ refugees whom we pity and assist, ‘unworthy’ ones whose plight in many 
places we remain indifferent to. As in the Aljazeera docu-film ‘The Last Shelter’ 
mentioned above, and the desperate migrants. Read Chris on the ‘Dawn of the 
Apocalypse. He reminds and warns us that “civilizations are not murdered, but 
commit suicide. They fail to adapt to a crisis, ensuring their own obliteration.” 
And read my piece on Hedges’ work in critical pedagogy, JCEPS 2019, a publication 
blocked at IATEFL 

8. War, oppression, state violence and injustice elsewhere: ‘The Pity of
Palestine’

Sana S. Khan’s powerful poem cited above What if it were You? mentions Palestine. 
The situation there is iconic, massively distorted by standard MSM reportage. 
Yet there is constant oppression of Palestinians, in the West Bank and Gaza, also 
inside Israel. There is military murder of Palestinian teenagers. What is Israeli 

https://www.zinnedproject.org/campaigns/teach-climate-justice
https://gisig.iatefl.org/showcase-2022/
https://gisig.iatefl.org/showcase-2022/
https://www.democracyatwork.info/globalcapitalism_july2022
https://www.democracyatwork.info/gcleu_072022_deepeningsplits
https://www.democracyatwork.info/gcleu_072022_deepeningsplits
https://www.youtube.com/watch?v=EJCDCPBzXuchttps://www.youtube.com/watch?v=EJCDCPBzXuc
https://youtu.be/Zx-N7jZBLcU
https://www.democracyatwork.info/eu_noam_chomsky_fragile_us_empire?utm_campaign=nd_roundup_08_10_2022&utm_medium=email&utm_source=democracyatwork
https://www.democracyatwork.info/eu_noam_chomsky_fragile_us_empire?utm_campaign=nd_roundup_08_10_2022&utm_medium=email&utm_source=democracyatwork
https://www.amazon.com/Withdrawal-Libya-Afghanistan-Fragility-Power/dp/1620977605
https://www.democracynow.org/2022/9/8/will_this_autumn_lead_to_democracys
https://www.democracynow.org/2022/9/8/will_this_autumn_lead_to_democracys
https://undpress.nd.edu/9780268203665/an-inconvenient-apocalypse/
https://undpress.nd.edu/9780268203665/an-inconvenient-apocalypse/
https://www.laprogressive.com/the-environment/limited-scope-of-human-competence
https://www.counterfire.org/articles/book-reviews/23337-struggle-makes-us-human-learning-from-movements-for-socialism-book-review
https://1lib.to/
https://www.counterpunch.org/2022/07/28/we-are-one-species/
https://mronline.org/2022/08/13/climate-crisis-poses-stark-choice-socialism-or-extinction/
https://1lib.to/
https://z-lib.org/
https://scheerpost.com/2022/09/05/chris-hedges-lets-stop-pretending-america-is-a-functioning-democracy/
https://consortiumnews.com/2022/07/11/chris-hedges-nato-most-dangerous-military-alliance-on-planet/
https://youtu.be/UFdVgxZddso
https://scheerpost.com/2022/07/26/chris-hedges-the-dawn-of-the-apocalypse/
https://scheerpost.com/2022/07/26/chris-hedges-the-dawn-of-the-apocalypse/
https://scheerpost.com/2022/08/15/chris-hedges-we-are-not-the-first-civilization-to-collapse-but-we-will-probably-be-the-last/
https://scheerpost.com/2022/08/15/chris-hedges-we-are-not-the-first-civilization-to-collapse-but-we-will-probably-be-the-last/
http://www.jceps.com/archives/6413
https://www.palestinechronicle.com/un-human-rights-office-urges-israel-to-respect-human-rights-of-palestinians-in-west-bank/
https://popularresistance.org/15-years-of-failed-experiments-myths-and-facts-about-the-israeli-siege-on-gaza/
https://mondoweiss.net/2022/08/israeli-forces-kill-palestinian-teen-during-jenin-refugee-camp-raid
https://mondoweiss.net/2022/05/inside-israeli-apartheid/
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apartheid? Read Juan Cole’s assessment. And this by Prof. Ilan Pappe, a searing 
indictment of the West’s hypocrisy. Read/watch Saving Masafer Yatta. Watch 
Amani Odeh’s video on saving the neighbourhood of Silwan in East Jerusalem. A 
Gaza child killed − 20 photos: what emotions do they stir & express? Read Israeli 
Miko Peled on Palestinian children and their suffering parents, ‘giving voice to 
the voiceless.’ The Gazan poet Mosab Abu Toha is an EFL colleague/ activist: here 
a poem, another poem for Shireen Abu Akleh. Watch Mosab in a video interview 
21 May 2022 together with Palestinian-American poet Naomi Shihab Nye. And 
read my piece about her picturebook Sitti’s Secrets. Also watch this interview with 
Mosab and read his brief bio at WANN. Shireen’s family demands justice, share 
this video and this emotional statement from her niece Lina.  

8.1. Why Mariupol and not Gaza? 

Over against the constant coverage of the Ukraine war in the Western MSM, a 
docu-film that will stir a range of powerful emotions is Gaza Fights Back. It is a 
MintPress News original 35-min. documentary released in mid-July 2022, directed 
by Dan Cohen, on the Israel-Gaza ‘war’ in May 2021. It features rare interviews 
with innocent victims of Israeli aggression, including children. A recent article 
on ‘a whole life under siege’ notes: “Eighty percent of young children in Gaza 
suffer from emotional distress, 59 percent have had thoughts of self-harm, and 
55 percent have had suicidal thoughts, according to a recent Save the Children 
report.” This on Gaza kids. Watch the film (here with discussion by Dan Cohen & 
Ramzy Baroud), share. Gaza diaries, a ‘ new normal.’  Myriad  powerful emotions 
expressed and stirred. Read about refugee camps in Gaza and a few people who 
grew up there. Refugees for decades on end. N.B. à There are no poetry 
volumes by Western educators on this horrific chapter – yet see Mosab Abu 
Toha’s poems. The new Gaza film is a devastating supplement to students’ playlets 
of the Hands Up Project, like If You See Something. Your students can read, 
perform HUP dramas, yes even work with HUP. Maybe they can also write mini-
dramas about their own lives, see Nick Bilbrough’s Doing Remote Theatre. On the 
May 2021 Gaza assault, read and share this incisive article 2022 by Assoc. Prof. 
Mosheer Amer, English Dept., IUG. WANN (We Are Not Numbers) is a youth-
led Gaza human rights group, poet Mosab is a member. Ponder the impossible 
‘normal’: few jobs, zilch freedom of movement, zero prospects, scarce energy. The 
onging economic impact of the fallout of the Ukraine war inside Gaza is truly dire, 
disastrous. UNRWA is under constant attack. Read this eye-opener on ‘Geopolitics 
as anti-Palestinianism’ and wonder: Why does Ukraine matter and Palestine does 
not?  Why Mariupol and not Gaza?  Multiple articles on Gaza at Middle East Eye 
can be shared, discussed, acted on.

8.2 IDF Operation ‘Breaking Dawn’ עלות השחר  

On 5 August 2022 Israel launched a ‘pre-emptive’ bloody assault on Gaza, 300+ 
injured, 49 dead, including 17 children. “Horrifying,” watch this report from 
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https://mondoweiss.net/2022/05/inside-israeli-apartheid/
https://scheerpost.com/2022/08/07/bidens-wrong-about-israel-its-absolutely-an-apartheid-state/
https://www.palestinechronicle.com/when-will-the-west-publicly-endorse-the-right-of-the-palestinians-to-defend-themselves/
https://mondoweiss.net/2022/08/saving-masafer-yatta-the-fight-against-expulsion/
https://mondoweiss.net/2022/08/whats-the-story-amani-odeh-on-saving-silwan/
https://www.palestinechronicle.com/the-israeli-war-on-gaza-in-20-photos-exclusive/
https://www.mintpressnews.com/hr-2590-tales-from-parents-tortured-palestinian-children/281843/
https://electronicintifada.net/content/gaza-through-poets-eyes/35891
https://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/poems/155510/things-you-may-find-hidden-in-my-ear
https://dawnmena.org/the-journalist-in-jenin-a-poem-for-shireen-abu-akleh/
https://youtu.be/zLh4UUGlUCc
https://www.poemhunter.com/naomi-shihab-nye/poems/
https://www.academia.edu/19337989/Recommended_Read_Naomi_Shihab_Nyes_Picturebook_SITTIS_SECRETS
https://pen.org/the-pen-ten-an-interview-with-mosab-abu-toha/
https://wearenotnumbers.org/home/contributors/mosab_abu_toha_/
https://www.youtube.com/watch?v=3fd8HsEO-pg
https://twitter.com/i/status/1560593394300203008
https://rumble.com/v1crglf-gaza-fights-back-mintpress-original-documentary.html
https://electronicintifada.net/content/whole-life-under-israeli-siege/35841
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/gaza_blockade_mental_health_palestinian_children_2022.pdf/
https://mondoweiss.net/2022/08/children-in-gaza-left-behind-after-four-wars
https://youtu.be/_CXhJM1lUIE
https://www.palestinechronicle.com/why-resistance-matters-palestinians-are-challenging-israels-unilateralism-dominance/
https://mondoweiss.net/2022/08/shopping-for-another-war/
https://electronicintifada.net/content/years-have-passed-and-we-still-live-camp/36186
https://www.poetryfoundation.org/poets/mosab-toha
https://www.handsupproject.org/
https://youtu.be/RXQk9Y5LXxE
https://www.facebook.com/handsupproject/videos/449093993851188
https://www.handsupproject.org/new-index-1
https://www.handsupproject.org/shop/eodfc5ttxtvlzbea2ff6sce3bscn8r
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https://electronicintifada.net/content/why-world-so-indifferent-gaza/36146
https://electronicintifada.net/content/why-world-so-indifferent-gaza/36146
https://mondoweiss.net/2022/08/latest-price-hikes-in-gaza-make-basic-subsistence-a-luxury
https://www.middleeasteye.net/news/un-agency-palestinian-refugees-facing-existential-threat-says-body-chief
https://mondoweiss.net/2022/08/geopolitics-as-anti-palestinianism/
https://www.middleeasteye.net/
https://electronicintifada.net/blogs/tamara-nassar/children-bear-brunt-israels-savagery-gaza
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Democracy Now!. Read ‘Surviving and dying in Gaza.’ One teen artist’s sad tale, it 
beggars belief, and the IDF murder of another young artist. Ali Abunimah assesses 
this attack, also in this interview and this extended 79-min. interview analysis, 
where he stresses Israel as the last 20th-century settler-colonial state, with all 
its injustices. And raises the question: why are Ukrainians in fightback deemed 
‘heroic,’ while Palestinians who resist in a 75-year David vs. Goliath struggle are 
brandished as ‘terrorists’? Read Y. Hawari, ‘We are not Ukraine, so they will not 
support our resistance.’ Emotionally devastating is this report (Sky News) from 
Gaza on the trauma of an entire family, and this. as is this Aljazeera report with 
narratives from stunned Gazans reeling from shock. Also watch this Aljazeera 
interview with Marwan Bishara (7 Aug 2022). Marwan notes (min. 2:50-3:21): 
“Basically the West, the ‘enlightened democracies’ are up in arms about what’s 
been going on in Ukraine  5-plus months. But in Gaza this has been going on for 
50-plus years. 50-plus years of more of the same. Israel using the same pretexts,
justifications about combating ‘terror’, about protecting its population − while at
the same time occupying, terrorizing an entire people!” Listen to Ramzy Baroud
on ‘why resistance matters’ and this on ‘Arab unity.’ Yet emotional positivity swirls
among Gazan student and teachers: “Despite war, Gaza students embrace new
school year with hope.” So UtilizeUtilize  HUPHUP!!

Postlude

♪♪♪ On a poetic lyrical note of hope, watch/enjoy/teach this ‘resistance‘ classic
with Joan Baez, 28 Aug 1963 in Washington/DC, singing “We shall overcome.”
Another clip with the  song, here the lyrics. And this Dylan song sung by Joan
Baez in Prelude above remains oh-so timely, ‘the times they are a-changin’.’ Here
the lyrics, a poem in tune with all three Maley books and a proactive “critical
pedagogy of intervention” 2022 in Giroux’s pro-active fightback sense. ♪♪♪

https://youtu.be/JhBjzrImkas
https://mondoweiss.net/2022/08/surviving-and-dying-in-gaza/
https://www.palestinechronicle.com/my-hand-and-foot-are-in-paradise-rahaf-the-11-year-old-gaza-artist/
https://electronicintifada.net/content/when-israel-killed-painter-flowers-and-birds/36176
https://youtu.be/YYgltWOwhEw
https://youtu.be/YYgltWOwhEw
https://youtu.be/bGf5JbVhgzU
https://youtu.be/aUiho7su5Hg
https://www.aljazeera.com/opinions/2022/8/9/we-are-not-ukraine-so-they-wont-support-our-resistance
https://news.sky.com/story/gaza-apartment-destroyed-in-israeli-attack-as-survivor-says-i-am-still-asking-myself-why-i-am-alive-12669422
https://news.sky.com/story/he-was-trying-to-escape-the-heat-one-more-casualty-in-gazas-incurable-conflict-12671850
https://www.aljazeera.com/news/2022/8/7/gaza-reels-from-loss-destruction-as-israeli-attacks-continue
https://youtu.be/BSGSpOxZe7s
https://youtu.be/BSGSpOxZe7s
https://www.palestinechronicle.com/why-resistance-matters-palestinians-are-challenging-israels-unilateralism-dominance/
http://www.ramzybaroud.net/without-palestine-there-is-no-arab-unity-why-normalization-with-israel-will-fail/
https://www.palestinechronicle.com/back-to-school-despite-war-gaza-students-embrace-new-school-year-with-hope/
https://www.handsupproject.org/
https://youtu.be/nuSih-Z30TY
https://youtu.be/7akuOFp-ET8
https://genius.com/Traditional-we-shall-overcome-lyrics
https://youtu.be/n8xJ43QtfSY?list=RDnuSih-Z30TY
https://www.lyrics.com/lyric/12299130/The+Times+They+Are+A-Changin'
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ795233.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ795233.pdf
https://truthout.org/articles/a-critical-interview-with-henry-giroux/
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ОТНОСНО ХАРМС…
(Критически бележки върху преводи и емоции)

Евдокия Борисова

ABOUT HARMS…
(Critical notes on translations and emotions)
Evdokia Borissova1, Shumen University, Bulgaria

https://doi.org/10.46687/QJHY6226

Интересуват ме само глупостите, само онова, 
което няма никакъв практически смисъл.

Даниил Хармс

Предстои ни среща с поредния 
нов превод на Даниил Хармсовите кратки 
лирически и белетристични форми, 
познати ни от „Голубая тетрадь №10“ и 
други сборници на Даниил Хармс, този 
път – в двуезичен вариант, на български 
и руски език,  със заглавие „Стоп машина. 
Избрани преводи“ (двуезично издание на 
текстове на Хармс, подбрани и преведени 
от Владимир Сабоурин и Николай Бойков. 
Велико Търново: Фабер, 2022). Новият 
прочит на Хармс се съсредоточава върху 
спецификата на парадоксалните фигури 
в неговите творби и нарочно търсената 
абсурдистка концепция, която предлага 
превода на български език. А той поставя 
акцент върху емоциите и съвременното 
звучене на български на Хармсовите 
„заумни“ гротескови метафори.

Хармс е много превеждан и добре 
познат автор на специалистите по руска 
литература и модернизъм у нас, но и на 

широкия български читател. Даниил Иванович Ювачев (Хармс) е може 
би най-яркото парадоксалистко присъствие в най-мрачната сталинистка 

1  Evdokia Borissova is a professor at the Department of Journalism at Konstantin Preslavsky 
University of Shumen. Her research interests are in the fields of genreology, journalism, poetry, 
comparative literary studies and Balkan literature, history of art, history of Bulgarian literature, 
modern Bulgarian literature, creative writing. Email: evdokiyaborisova@abv.bg 
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епоха на 30-те години, времена на героически оптимизъм (по думите на 
Жданов) и смели инженерингови експерименти с човешката душа2. Затова 
противоположни емоции като нервен смях, ужасяващ потрес, погнуса, 
възторг, карнавален хумор, абсурдистки патос, меланхолия и фин лирически 
екстаз са съзнателно търсени в творческата инвенция на гениалния поет, 
сатирик, драматург и истински артист на словото Хармс.

Кому е нужен Хармс днес, как го четем, как го възприемат не толкова 
рационално и естетически, а чисто емоционално поколенията, родени в 
началото на новото хилядолетие, зад гърба на което остават колизиите около 
разрешените и забранените автори във времената на социализма, и особено 
от неговите най-зловещи фази – сталинизма и годините на Студената 
война? Как младият читател би схванал днес драмата на ОБЭРИУ-тите, сред 
които е и самият Хармс? Какво представлява феноменът на литературата 
от чекмеджето, каква е значимостта на неиздадените, непрочетени и 
непреподадени на поколения наред филолози, текстове и имена от руската 
литература на ХХ век?

Въпросът, който всеки би си задал в настоящата родна литературна 
ситуация, е: „Защо точно Хармс?“, но отговорът, който веднага ми хрумва, 
е: „Кой, ако не именно Хармс, и то точно днес?“. Защото, макар и противо-
положностите да се привличат, противоположните атмосфери обикновено се 
сблъскват в неразбирането си. Една емоционална трактовка на рецепцията 
на Хармс е абсолютно адекватна на емоцията на неговите текстове, която 
се предава и върху преводите. Абсурдната социална и политическа среда 
насърчава абсурдисткото осмисляне на действителността посредством 
сатирата. Последните две години – 2020, 2021 - са най-странните и абсурд-
ните, които сме преживявали, не само в роден, а и в световен план. А, като 
се има предвид още по-абсурдната ситуация на родния книжен пазар, 
уж смазван от конкуренцията на електронното четене, а на практика 
непрестанно обгрижван от търговската (не и естетическа) логика, буквално 
преливащ от преводни издания на оригинални „находки“, на знайни или още 
по-незнайни литературни „открития“ или „преоткрити“ класици, едва ли 
някой се съмнява, че настоящата книга ще има ограничен кръг от читатели.  

В Русия за Даниил Хармс до 1965 г. изобщо не се говори, текстовете 
му се издават едва през 1988 г. В България той влиза в литературния 
образователен канон на университетските програми в самото начало на 90-
те години на ХХ век, когато откъси от преводи можеха да бъдат прочетени 
само в специализираната периодика (сп. „Факел“). В наши дни четем в превод 
няколко издания на руския обериут: „Русская литература ХХ века“, София: 
Просвета, 1994, съст. Св. Ленкова, Г. Рупчев (тук преводите на Хармс от 
„Голубая тетрадь“, са на Миряна Башева);  Иля Илф, Евгений Петров, Даниил 

2  Повече по въпроса за поетиката на съветската лирика от този период виж в книгата на 
Галина Георгиева „Авангард и соцреализъм. Проблемът за лириката в Русия в периода 1917-
1934 г.“ Варна: Силуети, 2012 г. 



289

Хармс. „Падащи баби“, София: Труд, 2001 (прев. Ася Григорова); Даниил 
Хармс. „Махалото на шестото време“, 2005, София: Литавра;  Даниил Хармс. 
„Избрани произведения“, София: Факел Експрес, 2014 (прев. В. Самуилов, 
И. Тотоманов, Б. Ламбовски, съст. Г. Борисов); Даниил Хармс. „Как Колето 
Панкин летя за Бразилия, а Петята Ершов хич не вярваше“, София: Лист, 2017 
(прев. Б. Ламбовски, Литература за деца и юноши); Даниил Хармс. „Истории 
и фантасмагории“, София: Изток-Запад, 2022 (прев. О. Иванова). Може да 
се каже, че амбицията на Владимир Сабоурин е автор като Хармс да бъде 
представен не антологийно и христоматийно, а исторично и естетически 
премислено. Сещам се за една метафора на естетския прочит и рецепция, 
също твърде емоционална, при все че нагазва в дълбоката теория на 
интерпретацията, която принадлежи на Джонатан Кълър и Умберто Еко. 
Според нея, в акта на четенето читателят е поканен на пикник, а авторът 
е само преносвач на кошницата с блюдата. Пристрастно-емоционално 
към гастрономическите метафори, които и Хармс тъй силно обича, смело 
обещавам на читателите на Сабоуриновия Хармс, че в кошницата има само 
деликатеси, някои от които силно подправени, така че трябва да внимават. 
Е, има също и изискани десерти. Така че ендорфините са им осигурени.

Името на Владимир Сабоурин е известно на специалистите по 
западноевропейски литератури, на изкушените от литературна критика 
и превод, на експериментаторите с поетически форми и пристрастените 
към богохулната идея, че поезията днес може все още да воюва за социални 
ценности и да изповядва някакво идеално кредо в и отвъд идеологиите. 
Сабоурин е известен български поет, самият той отказва да се определя 
по този начин, и в това има нещо много искрено и симпатично. Вероятно 
това е поради френско-кубинско-българските си гени, той присъства в 
съвременната българска литературна ситуация по неповторим начин. 
Предпочита да се представя с пълния вариант на рожденото си име Vladimir 
Eduardo Sabourín Drenska и влага огромна част от енергията си в създаде-
ното от него (онлайн)движение и списание „Нова социална поезия“, което 
на практика доказа, че живата поезия днес е в социалните мрежи. Мнозина 
го възприемат (по точно отказват въобще да го възприемат), заради 
скандалното му лирическо поведение, което контрастира на иначе твърде 
деликатното и обраното му присъствие в родния публичен и научен живот. 
Спокойствието на неговото категорично, но тихо (без крясъци, осанни или 
свръхекспликации на собственото его) присъствие го превръща в екзотично 
цвете на дивата родна почва. 

Сабоуриновият Хармс тук, в „Стоп машина. Избрани преводи“, е 
представен в оптималния си вид: като гениален авангардист, трескаво 
търсещ себе си между футуризма и дадаизма. Това е Хармс в пълния му 
емоционален, тематичен и жанров блясък: целещ се в провокацията на 
всяка крачка, във всеки стих, във всеки мотив, апофтегма, афоризъм, виц, 
романс-пародия, драма. Сабоурин ни представя в пълнота един Хармс, 

Евдокия Борисова  Относно Хармс...
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самоубийствено отдаден на идеята за истина и реализъм в изкуството и 
тъкмо заради това, погинал в малката психушка на Ленинградския затвор 
„Крести“ – миниатюрен музей на голямата психушка, наречена Матушка 
Русия. Преводачът на това издание рискува да попадне в конкуренцията 
на прекрасните преводи на Миряна Башева, Виктор Самуилов, Бойко 
Ламбовски, Георги Борисов, Ася Григорова, Огняна Иванова. Сабоурин 
посяга смело към езика на Хармс и категорично го логва в съвременния 
български дискурс, с риск някои моралисти отново диво да се подразнят.

Преводачът-съставител избира за мото на своята нова книга на Хармс 
следната мисъл на поета: „Интересно е, че безсмъртието винаги е свързано 
със смъртта.“ Емоционалната доминанта в живота ни напоследък е съзвучна 
единствено с темата за смъртта. По неслучайно стечение на обстоятелствата, 
така е озаглавена и последната авторска поетична антология на Сабоурин, 
която излезе в самото начало на лятото на 2021 година (Sabourin, 2021). Автор 
и преводач музицират в една тоналност.

 Даниил Хармс е литературен псевдоним на Даниил Иванович Ювачёв. 
На места се подписва Кхармс, другаде Чармс (преводите на Сабоурин са 
грижливо съпроводени с всички тези подписи), а е известно, че Хармс е пряка 
отпратка и към Шерлок Холмс, героя на Артър Конан Дойл, когото Даниил 
обичал да имитира, като дори носел подобни карирани панталони, куртка и 
папийонка, и пушел прочутата английска разузнаваческа лула. Собствената 
му игра с измисленото име е въплъщение на доктрината на ОБЭРИУ: по 
детски наивна или естетически изискана и по футуристки странна игра с 
думите, които се въртят из устата, подобно дъвка, и правят разноцветни 
балончета-образи. През двайсетте години Хармс учредява авангардната 
поетическа група Обединение за реално изкуство (ОБЭРИУ) заедно с А. 
Введенски, Н. Олейников, Н. Заболоцки, И. Бехтерев. През 1932 г. групата 
е подложена на преследвания и те са заклеймени като „класови врагове“. 
Обвинен в антисъветска дейност, Хармс е изселен за около година в Курск. 
След това отново се завръща в любимия Санкт Петербург, пише и издава 
детски творби, а критика, драматургия, разкази и стихове за възрастни 
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продължава да пише, но така и не публикува. През 1941 г., по време на Втората 
световна война, е арестуван заради скандалното си изявление: „Ако ми 
връчат призовка за мобилизация, ще вкарам една в мутрата на командира, 
нека ме разстрелят, но униформа няма да облека и няма да служа в съветската 
армия, не желая да ставам такова ла…но“. Колко неочаквано актуално звучи, 
нали, на фона на днешната психотична световна политическа ситуация? 
Съществува хипотеза, че поради таланта си на абсурдист Хармс се преструва 
на шизофреник, за да се спаси от разстрел. Но има и друга теза: че реално 
е страдал от психическо разстройство. Понякога визията говори повече от 
думите, въпросът е дали в случая ще повярваме на емоцията, излъчваща 
се от погледа, който ни пронизва и вкаменява от неговия фотопортрет 
(а, известно е, че портретите, особено на модернистите, са подчертано 
саморежисирани). Тоест, дали ще се доверим на спокойно-съзерцателното 
излъчване, струящо от този профил: 

Или на бликащия екстатичен ужас в погледа, реагиращ на насилието и 
несвободата, преследван от призраците и кошмарите на саморазрушителната 
енергия:

Евдокия Борисова  Относно Хармс...
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Дали ще се доверим на бохемско-аристократичния жест на декадента, 
скептично вглъбен (ама че оксиморон), насаме с течното си вдъхновение:

Или ще повярваме, че деструктивните стихии са унищожили 
аристократа на духа и са го превърнали олицетворение на погнусата:

 Хармс умира от глад на 2 февруари 1942 г. в психиатричното отделение 
на болницата на затвора ”Крести“ по време на Ленинградската блокада. 
Реабилитиран е от властите през 1956 г., но дълго след това не е реабилитиран 
в литературата. Едва в края 80-те години започват да публикуват обстойно 
работите му („Полет в небесах“, 1988, Москва: Советский писатель). Известно 
е, че Яков Друскин, скъп приятел на поета Хармс, забележителен литератор, 
философ и изкуствовед, е съхранявал ръкописите му  в един куфар цели 20 
години, без да ги докосне, надявайки се авторът им да се върне. Попаднали 
в психически ступор и екстатичен шок, съвременниците страхопочитателно 
мълчат около името на руския Шерлок Холмс в литературата.
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Даниил Хармс е писал изключително много за краткия си живот, 
а жанровите и естетико-тематични предпочитания на твореца са трудно 
обозрими. Огромно усилие – психическо-емоционално, интелектуално, а и 
чисто физическо, е човек да изчете, преведе, асимилира, подбере и осмисли 
това трескаво творчество. Още на пръв поглед оставаме с впечатлението, 
че Владимир Сабоурин се е справил успешно с нелеката задача да прерови 
куфара на Хармс, да го изчете и постави акцентите. В странно преливащите 
регистри на емоциите: между смеха, плача и ужаса, читателят съзнава 
проникновението на Друскин. А именно, че главните теми в това творчество 
гравитират около чудото на лицемерния живот и непълноцеността на човека, 
принуден да живее в лъжа. Колкото до жанровите форми и свободното 
до безотговорност отношение на поета към тях – ами, че те произхождат 
от самото онтологично лицемерие на литературата в нейните застинали 
мъртви форми и правила. Сабоурин органично светоусеща литературата и, 
подобно Хармс, и прави на пух и прах канони и правила. Лирика в проза, 
анекдот, белетристични форми, чиста лирика… дори там, където Хармс е в 
конвенцията, Сабоурин се изкушава да излезе извън нея и да потърси другия 
път в превода.

Предчувствие за страховития край на поета, забравен в килията си 
и оставен да умре от глад, има и в стихотворението-диагноза, посветено на 
глада и сътворено в профетично предчувствие цели 5 години преди фаталния 
2 февруари 1942 година на Ленинградската блокада: 

„Так начинается голод:/ С утра просыпаешся бодрым,/ Потом 
начинается слабость,/ Потом начинается скука;/ Потом наступает потеря/ 
Быстрого разума силы, –/ Потом наступает спокойствие,/ А потом начинается 
ужас.“ (24 октября 1937).

Няма как да останем безучастни пред една, още по-ранна, 
унищожителна в своя цинизъм, гротеска за човека на диета, писана в разгара 
на Гладомора в Русия и Украйна: 

„Один толстый человек придумал способ похудеть. И похудел. К 
нему стали приставать дамы, расспрашивая его, как он добился того, что 
похудел. Но похудевший отвечал дамам, что мужчине худеть к лицу, а дамам 
не к лицу, что, мол, дамы должны быть полными. И он был глубоко прав. 
(Март, середина 1930-х)// Един дебел човек измислил начин да отслабне. И 
отслабнал. Тогава започнали да му досаждат дами, разпитвайки го, как го е 
постигнал. Но отслабналият отговарял на дамите, че на мъж му отивало да 
отслабне, а на дамите – не, и че дамите трябвало да са пълни. И бил дълбоко 
прав.“ (Март, средата на 30-те) (Harms, 2021, p. 33).

Като съвсем директно интертекстуално покритие на реален 
исторически и фикционален образ,  сред избраните текстове се мярка 
силуетът на черномустакатия диктатор в ролята на портиер, на портала на 
историята:
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„Созвездья форму изменили/ Движенье сделалось тягучим/ И время 
стало как песок./ А дворник с чёрными усами/ стоит опять под воротами//  
Луна и слънце побледняват/ Съзвездия изменят формата си/ Движението 
става тегаво/ и времето на пясък става./ А портиер с мустаци черни/ стои 
на входа той отново/ и чеше с мръсните ръце/ тила под мръсната си шапка…
“(Harms, 2021, p. 19).

Даниил Хармс се самоизобретява в творбите с черен хумор, 
подписвайки се ту Кхармс, ту Даниэлъ Хармсъ, ту Даниил Заточеник 
(Хармс), Даниил Дандан, Хармс-Шардам от Марсово поле, провиждайки 
зловещия си край. В „Мноого вкусен пирог“, например, героят изяжда 
пирога, преди да дойдат гостите, което може да звучи като зловеща 
метафора на собствения му мъченически край. Хармс си позволява да 
изобрети наново цялата руска литература и настоящата книга неотклонно 
и пунктуално следва тази Хармсова стратегия. Пушкин и Гогол например, са 
моделирани като съвършените бурлескови персонажи: те се препъват един 
в друг, завиждат си за външния вид, обичат да мятат камъни или да падат 
непрестанно от стола, съпровождани от синовете си идиоти. Лев Толстой 
пък разнася да покаже на всички нощното си гърне, в което нещичко е 
сътворил. А Алексей Толстой цвили на Фонтанка: „Тогава Алексей Толстой 
се съблякъл гол, и като излязъл на Фантанка, почнал да цвили по конски. 
Всички коментирали: „Ето, цвили крупен съвременен писател“ И никой с 
пръст не докоснал Алексей Толстой“ (Harms, 2021, p. 212).

Хармс обича параболите, преводът на Сабоурин е сеизмично верен 
на параболата и затворения финал, усетен в разказа за рижавия човек. 
А там повествованието е конструирано върху доминантния модел: от 
баналното и конкретното, битовото и реалното до иреалното, разчленено, 
разградено, изчезващо. Ще си позволим да сравним два превода – на 
Ася Григорова и на Владимир Сабоурин. Известно е, че интересът към 
този основополагащ „пулсиращ“ текст на синята тетрадка е ескалация на 
негацията, отрицанието и самоизчерпването на предмета на речта. Какво 
има обаче отвъд самоцелната ексцентричност? Разказът за рижия човек на 
практика е разказ за отсъстващия човек, за дехуманизацията и нищото. Но 
в случая Сабоуриновият превод избира условно имагинерното „имало един 
човек“, а не „живял“ някога…, но и не се заклева, че няма „въобще“ да говори 
„повече“ за него.

„Был один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей. У него 
не было и волос, так что рыжим его называли условно. Говорить он не мог; 
так как у него не было рта. Носа тоже у него не было. У него не было даже 
рук и ног. И живота у него не было, и спины у него не было, и хребта у него 
не было, и никаких внутренностей у него не было. Ничего у него не было. 
Так что непонятно, о ком идёт речь. Уж лучше мы о нём не будем больше 
говорить“ (7 января 1937 года).
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„Имало един рижав човек, който нямал очи и уши. Нямал и коса, така 
че го наричали рижав условно. Той не можел да говори, тъй като нямал уста. 
Нямал и нос също. Нямал дори ръце и крака. И корем нямал, и гръб нямал, 
и гръбнак нямал, и нямал никакви вътрешности. Нищо нямал. Тъй че не 
е ясно, за кого иде реч. Я по-добре да не говорим повече за него (7 януари 
1937)“ (Harms, 2021, p. 5).

„Живял един рижав човек. (…) Тъй че не е ясно за кого става дума. Я 
по-добре въобще да не говорим за него“ (Grigorova, 2001, p. 9).

Особено приятно е четенето на тази двуезична книга, заради акцентите, 
които поставя преводачът-съставител в нея, особено върху фрагментите 
с притчов характер. Спомням си за един филм в предизвикателния жанр 
лоу-фай (максимално доближаване до реалността с всичките й изразни 
несъвършенства), по сценарий на не кого да е, а на самия Пол Остър. Става 
дума за  „Дим“ (“Smoke”, режисьор Уейн Уанг, 1995). Сюжетът проследяваше 
историите на различни персонажи, свързани помежду си с мястото на 
своите мисли за живота и смъртта, с жизнената си потребност да всмукват 
и издишват цигарения дим (всичко беше свързано с магазинчето за тютюн 
на Огги, героя на големия Харви Кайтъл), за да установят, че димните 
кубатури и „тежестта“(?) на дима са всъщност еквивалент на човешката 
душа. Множеството драматични и съдбовни човешки линии във филмовия 
разказ така и никога не се свързват, а само се пресичат в пространството 
чрез Огги. Самият Остър заявява в едно интервю (пред Йесус Анжел 
Гонсалес), че в историите му и по-специално в „Дим“ нещата са по-скоро 
комични, отколкото трагични. Такива асоциации спрямо Остър, Кайтъл, 
съвременното кино и визуалните му стратегии (в това число смело мога да 
поставя и Педро Алмодовар, и Уди Алън), философстващи върху смисъла на 
живота през смъртта, отключва следният Хармсов разказ:

„Един човек легнал да спи вярващ, а се събудил невярващ. За късмет, 
в стаята на този човек имало медицинска теглилка и той имал навика 
всеки ден, сутрин и вечер, да се претегля. И ето, като лягал предната нощ 
да спи, човекът се претеглил и установил, че тежи 4 пуда и 21 фунта…“ и т.н. 
На следващата сутрин теглото му вече е 4, 13, следователно по тази логика 
изчисляването на тежестта на вярата е съвсем възможно. „Следователно – 
решил човекът – теглото на вярата ми е приблизително осем фута“ (1936-37 г) 
(Harms, 2001, p. 71).

Съпоставен с превода на А. Григорова, прави впечатление изборът 
на преизказно наклонение, което видимо, но само привидно, отдалечава 
разказващия от свидетелската гледна точка на „тук и сега“, „и аз бях тук и 
видях…“.

„Един човек си легна да спи като вярващ, а се събуди невярващ. 
За щастие, в стаята на този човек имаше фин медицински кантар… (…) 

Евдокия Борисова  Относно Хармс...
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Следователно – реши човекът – теглото на вярата ми е било около осем 
фунта“ (Grigorova, 2001, p. 56).

Като реално предизвикателство пред всеки преводач на Хармс се 
изправя съществената особеност на руския език: това е славянският език 
с най-много деминутиви. А вероятно руският е и световен шампион в това 
отношение. Това е огромно предизвикателство пред нашата българска 
езикова рязкост и сдържаност.  Едновременно с това, вербалната агресия като 
сублимация на необуздано социалното напрежение (особено ясно изразена 
в края на 20-те и 30-те години) в творчеството на Хармс и контрастът между 
нея и деминутивите е изпитание пред преводача. 

„Когда я вижу человека, мне хочется ударить его по морде. Так приятно 
бить по морде человека! – Больше нет в душе моей добродетели. Убирайтесь 
вон!// Тъй приятно е да праснеш човек по мутрата!“ (Harms, 2001, p. 27).

Четейки преводите на Сабоурин, съзнаваме логически непреводимите 
междуметия в следващия пример, натоварени с предикатни смисли и 
носители на нарочни емоции, неразпознаваеми от широката публика с 
различна от руската менталност: 

„Девойките са всички пиф/ мъжете – паф/ бракът – пуф ?! Съответно 
– славяните, евреите и Русия пък са Пуф…“ (Harms, 2001, p. 3).  

Представете си как това може да се обясни на щастливия 
медитерианец, на гърка, на турчина, на хърватина? А също и на младия 
български читател? Непреводими, или поне обект на многословни 
обяснения, са: „красивые девушки, ходящих в столовую Ленкублита“. 
Зловещата гротескова абревиатура на щастливия живот, практически остава 
непреводима за нормалния човек: Ленинградская комиссия по улучшению 
быта литераторов – Ленинградска комисия за подобряването на бита на 
литераторите (б. пр.).

Още по-неразбираемо за въпросния читател, неживял в комунизма, 
е подреждането в строен логически ред на изброяванията: „на масата, 
държаща книга, лампа и разноцветни кюфтета…“ Или пък: „молитва преди 
сън посред бял ден…“  И още: „В каждом колоколе злоба/ в каждом лентичке 
огонь…“; „Плачь мясорубка вскачь / Плачи месомелачке в пълен галоп“;  „Вот 
и дедушка пришел, / Ето дядото докретал…“ (Иван Иванич самовар) (Harms, 
2001, p. 119).

В следващия пример има отстъп от диминутива: 

„Ревекка Валентина и Тамара/ Раз два три четыре пять шесть семь/ 
Совсем совсем три грации совсем/ Толстушка, Коротышка и Худышка/ Раз 
два три четыре пять шесть семь/ Совсем совсем три грации совсем… // …
Дебелаче, Тапичка и Чироз/ Едно две три четири пет шест седем/ Съвсем 
съвсем три грации съвсем!“ (Harms, 2001, p. 315).
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Остроумен е преводът на заумните думи с уговорката за какво става 
дума:

„… то голые стоят, то прячут ствол в зеленую вазу,/ то закрывают небо 
лиственной падогой// …ту оголени стоят, ту крият ствол в зелена ваза,/ ту 
закриват небето с листвена пагода,/ където на Херувима му пеят над дъгата.“ 
Думата „пагода“ (погода) по-надолу е преведена и като „времито“ (Harms, 
2001, p. 246).

Или, както самият преводач отбелязва под черта в следващия пример: 
„*Заумната каскада, в която се комбинират крюк (кука, излишно заобиколен 
път), курица (кокошка) и кукареку (кукуригу) (б. пр.)“: 

„Хотите я расскажу вам рассказ про эту крюкицу? То есть не крюкицу, а 
кирюкицу. Или нет, не кирюкицу, а курякицу. Фу ты! Не курякицу, а кукрикицу. 
Да не кукрикицуу а кирикрюкицу. (…). // Да ви разкажа ли разказ за тази 
крюкица? Тоест не крюкица, а кирюкица. Или не, не кирюкица, курякица. 
Оф! Не курякица, а кукрикица. Не бе, не кукрикица, а кирикрюкица. (…)“ 
(Harms, 2001, p. 247). 

Сабоурин играе до насита с Хармсовите думи-зауми: 

„Говорят, все хорошие бабы – толстозады. Эх, люблю грудастых баб, 
мне нравится, как от них пахнет, – сказав это, он стал увеличиваться в росте 
и, достигнув потолка, рассыпался на тысячу маленьких шариков.// – Казват, 
че всички хубави жени са с дибели задници. Ех, обичам цицорести жени, 
харесва ми как миришат – като казал това, той почнал да пораства и, стигайки 
до тавана, се разсипал на хиляди малки топчета“ (Harms, 2001, p. 251).

В срв.: „Ох, обичам гърдестите женички, харесва ми как миришат…“ 
(Grigorova, 2001, p. 42).

„Редькин не мог сообразить, зачем он тут очутился, и медленно, 
волоча ноги, поплёлся обратно в свою комнату.(…)// Ряпкин не можел да се 
сети защо се е оказал там, и бавно, тътрузейки крака, се помъкнал обратно 
към стаята си“ (Harms, 2021, p. 67).

Някъде преводачът предпочита неологизми, изобразявайки 
превъзходната степен: 

„Моментально голуби улетели,/ лисица сделалась маленьким 
спичечным коробочком./ А мне было черезвычайно весело.// Гълъбите 
моментално отлетяха,/ лисицата се превърна на малко кибритено сандъче./ 
А на мен ми беше преобикновено весело“ (Harms, 2021, p. 228).

Добре зазвучат на български дори практическите непреводими  
алитерационно-асонансни еквилибристики в духа на паремията, 
апофтегмата, частушката и гатанката.  В тях е кодирана едновременно и 
алегорията, и парадоксът, и нонсенсът, макар и неиздържани в брилянтния 
4-стъпен хорей на Хармс, тук е предпочетен тонически превод (любопитно 
ми е да видя кой би накарал поета Сабоурин да композира стихове в хорей):

Евдокия Борисова  Относно Хармс...
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„Шёл Петров однажды в лес./ Шёл и шёл и вдруг исчез./ Ну и ну 
сказал Бергсон/ Сон ли это? Нет, не сон./ Посмотрел и видит ров/ А во рву 
сидит Петров./ И Бергсон туда полез/ Лез и лез и вдруг исчез/ Удивляется 
Петров:/Я должно быть не здоров./ Видел я исчез Бергсон./ Сон ли это? Нет, 
не сон. // Веднъж Петров в гората отишъл./ Отишъл и изведнъж изчезнал 
в нищото./ Ама че работа, Бергсон си рекъл/ Сън ли е това? Май не е./ 
Поогледал се и що да види: ров/ А в рова седи Петров./ Заврял се в рова и 
Бергсон/ Заврял се и изведнъж изчезнал/ В почуда изпада Петров:/ Май се 
разболявам, що ли./ Видях с очите си: Бергсон изчезна./ Сън ли е това? Май 
не е.“ (Harms, 2021, p. 81).

Искам да отбележа обаче великолепното справяне с цезурирания 
9/11 стъпен ямб, уместно намерените инверсии и балансирана глаголна 
температура, съвсем в темпа на Хармсовата стихова динамика  в следния 
пример:

„Уже заря снимает звёзды и фонари на Невском тушит,/ Уже 
кондукторша в трамвае браниться с пьяным в пятый раз,/ Уже проснулся 
Невский кашель и старика за горло душит,/ А я пишу стихи Наташе и не 
смыкаю светлых глаз. /23 января 1935 года.// Звездите вече сваля идеща 
зората, гаси фенерите на Невски,/ Кондукторката вече пети път в трамвая 
с пияница се кара,/ Пробудила се вече кашлицата невска, дядото за гърлото 
души,/ А аз тогава за Наташа пиша стихове, без да затварям светлите очи. (23 
януари 1935 година/)“ (Harms, 2021, p. 160).

А също и прекрасно изнамерената богата рима, с която преводачът 
отвръща на Хармсовите предизвикателства, макар и да ни спестява „хард"- 
еротическите предизвикателства, избирайки невинното, но неточно 
послание на превода на „девичите забави“ (евфемизъм на „вибратори“):

„Куда Марина взор лукавый/ Ты направляешь в этот миг?/ Зачем 
девической забавой/ Меня зовешь уйти от книг,/ Оставить стол, перо, 
бумагу/ И в ноги пасть перед тобой,/ И пить твою младую влагу/ И грудь 
поддерживать рукой. <1935>// Къде, Марина, взор лукав/ Отправяш в този 
миг?/ Защо с момичешка забава/ Ме викаш да напусна книгите (…) (Harms, 
2021, p. 258).

Действително, Хармс има непреводими текстове, по повод на които 
Толстоевата максима за доводите на сърцето, които разумът не приема, важи 
напълно. Ако и да е толкова омразен Лев Николаевич на Хармсовата душа. 
В следващата творба става дума тъкмо за това – абсолютното изместване 
при буквалния превод на смисъла (в случая отново емоционално търсен 
лирически смисъл, а лириката, както знаем, съвсем не е скарана с логиката):

„Красиво это, очень мило:/ Отнять у женщины часы/ И подарить на 
память мыло,/ Духи, цыгарки и усы. (13 марта 1938 года)// Красиво е това 
и много мило:/ Часовник на жена да отнемеш насила/ И да й подариш за 
спомен само/ Парфюм, сигарки и мустаци“ (13 март 1938) (Harms, 2021, p. 407).
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Да, красиво и мило е да отнемеш времето на дамата на сърцето си 
(часы в случая не е механичният му измерител) и да й подариш еротичния 
спомен за парфюм, цигарки, мустаци и… абсолютно неразбираемия, но 
скъпоценен дар във времената на дефицита сапун (мыло). 

Почти в недоумение ме хвърля демонстрираната преводаческа 
свенливост на следващия пример, където е предпочетена западната 
българска диалектната форма в качеството й на евфемизъм тук:  

„Баня, это отвратительное место./ В бане человек ходит голым.(…) В 
Бане пахнет мочёй. (…)// В Банята мирише на мочъно.“ (Сабоурин 2021: 377). 
Тук е един от малкото неудачни примери на превод в тази книга, но държа 
да го отбележа, защото първо думата „моча(ъ)но“ е трудно разбираема отвъд 
ятовата граница на българските говори. А би могло да се каже в прав, при 
това ритмизиран, слог: „В- ба-ня-та- ми-ри-ше- (и дори у-ха-е – за да бъде по-
Хармсовско оксиморонно) на- пик-ня“. Какво печелим с буквалния превод 
ли? Ами, на първо място, постигаме така желаната рязка езикова проява в 
парадоксалната експликация на мисълта, заключена в 5-стъпния хорей (у 
Хармс) и съответно – 5-стъпния хорей на нашия превод. Давам само идея, 
съзнавайки, че подобна препоръка би била твърде самомнителна. 

В настоящите преводи на Хармс долавяме искреното удоволствие 
на поета постмодернист Владимир Сабоурин да размишлява, еквилибри-
райки с литературни величини, клишета, стилове, с т.нар. „генерали“ в 
литературата (по ОПОЯЗ-овския жаргон). Това го може само Хармс: да 
накара Пушкин и Гогол да се препъват и подритват един друг. А безименното 
възмездие на ангела на смъртта, скрит зад анонимната руска маска на Ваня/ 
Иван (който и да е той) да се промъкне в съня на поета, заедно не с една, а с 
цели две Смугли литературни дами и да прасне с брадвата по главата самия 
Лев Николаевич Толстой, държащ в ръка тлъст роман. И така да изпрати 
„руската литература цяла в нощното гърне“ (Сабоурин 2021: 101) на писателя.

В същото време Хармс може да е толкова поетико-афористичен – 
съвсем в духа на античните мъдреци Лукиан и Езоп:  

„Я долго думал об орлах,/ Но спутал, кажется, их с мухами.//  Аз дълго 
мислих за орлите,/ Но май ги сбърках със мухите“ (Harms, 2021, p. 89).

“Летенето без крила е жестоко забавление”, осъзнава Хармс, и 
добавя: „Аз дълго мислех за орлите…/ Но ги обърках, изглежда, с мухи…“ 
(тук – в превод на Георги Ангелов, cited in Bashko, 2009, p. 17). Предпочитам 
Сабоуриновия превод. И то заради спазения ритъм и избор на точната рима 
(орлите – мухите), на пейоративното „май“, избрано вместо „изглежда“, 
както и оставането в отсечения Хармсов ритъм на четиристъпния ямб 
(вместо анакрустичната фраза на Георги Ангелов: но-ги-обър-ках-из-глеж-
да-сму-хи, която  така или иначе зазвучава в такта на 4-стъпния дактил). 
Стихотворението е с дата 15 май 1939 година. На поета му остават две години 
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живот… „Ненаучният“ поглед към Хармс изключва нравствената оценка, 
а темата полет се превръща в събирателен център на творчеството му – 
крайният, екстатичният, безкомпромисният“ (Bashko, 2009, p. 17).  

На места Сабоурин предпочита да превежда речитативно, като 
избира инверсията или апострофа, например: 

„Тебя мечтания погубят./ К суровой жизни интерес/ Как дым 
исчезнет. В тоже время/ Посол небес не прилетит./ Увянут страсти и 
желанья./ Промчится юность пылких дум…/ Оставь! Оставь, мой друг, 
мечтанья/ Освободи от смерти ум.// Ще те погубят теб мечтанията./ 
Интригата, потърсена в суровия живот/ Ще изчезне яко дим. Същевременно/ 
Посланикът не ще споходи теб от небесата./ Увехнат ще желания и страсти,/ 
За миг ш’се мерне младостта на мисли пламенни…/ Остави това! Остави, 
приятелю, мечтанията,/ Освободи ума си от смъртта“ (Harms, 2021, p. 111).

Другаде просто отказва да се съобрази с ритъма и метриката; 
изключва инверсията дори като вариант: 

„Я посещаю только парки/ А дни стоят безумно жарки./ А солнце 
светит раскаляясь./ А я жары и света князь. // Аз посещавам само паркове./ А 
дните са безумно жарки./ А слънцето е нажежено./ А аз съм княз на жегата.“ 
(Harms, 2021, p. 109). Бих го превела: „А аз на жегата съм княз“, заради ямба. 

Ритмично добре звучи: 

„Какая бешеная гонка –/ мотоциклист и амазонка/ стрелой несутся 
взапуски,/ и воздух рвется на куски.// Каква безумна гонка –/мотоциклист 
и амазонка/ във надпревара стрелват се препускат/ разкъсват на парчета 
въздуха“ (Harms, 2021, p. 167).    

 Свободният превод на стихотворението:

 „Тебя мечтания погубят./ К суровой жизни интерес/ Как дым 
исчезнет. В тоже время/ Посол небес не прилетит./ Увянут страсти и 
желанья./ Промчится юность пылких дум…/ Оставь! Оставь, мой друг, 
мечтанья/ Освободи от смерти ум./ (4 октября 1937 года)// Ще те погубят 
теб мечтанията./ Интригата, потърсена в суровия живот/ Ще изчезне яко 
дим. Същевременно/ Посланикът не ще споходи теб от небесата./ Увехнат 
ще желания и страсти,/ За миг ш’се мерне младостта на мисли пламенни…/ 
Остави това! Остави, приятелю, мечтанията,/ Освободи ума си от смъртта“ 
(Harms, 2021, p. 111).    

Може би не би допаднало на традиционното стихово съзнание и слух, 
удовлетворени от руския „сребърен“ ямб. Хармсовият оригинал буквално 
зазвучава в ритъма на Онзи, в когото поетът-обериут все се препъва: Любви, 
надежды, тихой славы/ Недолго нежил нас обман,/ Исчезли юные забавы,/ 
Как сон, как утренний туман… Човек и добре да живее (искам да кажа 
модерно), рано или късно, ако е гений и руснак, заговаря като Пушкин.
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Прекрасно обаче е попадението на преводача с играта на думи в 
„Басня“, творба, в която само „ако вникнеш, ще ти стане некомфортно“:

„Только он это сказал, как смотрит – стоит перед ним волчебница./   
Едва казал това, и гледа – пред него стои вълчебница“ (Harms, 2021, p. 113).    

Също така остроумно е решението на поантата в:

„Брейте бороду и усы!/ Вы не козлы, что бы бороду носить./ Вы не 
коты, чтобы усами шевелить. (…)/ Стрегите, девочки, ваши косички./ Вы 
не зебры, что бы бегать с хвостиками./ Толстенькие девочки,/ Пригласите 
нас на праздники.// Стрижети, момиченца, плитчиците си./ Не сте зебри да 
подтичвате с опашчици./ Пухкави момиченца/ Поканете ни да купонясваме“ 
(Harms, 2021, p. 133).    

Допада ми изборът на почти възрожденски звучащото просторечие 
с апостроф: „Положь его обратно/ Слож` го обратно/.“ Харесва ми и 
наивитета на неологизма, конструирал жанра на водевилната бурлеска, в 
която Пушкин се спъва в Гогол като: „Мерзопакость какая… / Гадопакост…“ 
(Harms, 2021, p. 57).    

Интересна е диалектната употреба: „Григорий студнем подавился/ И 
вдруг ушёл из-за стола/ В прихожей он остановился/ И плюнул в зеркало со 
зла./ С пача Григорий се задавил/ И станал изведнъж от масата/ В антрето 
чак се осеферил/ Изплюл се озлобено в огледалото (21 февруари 1937 г.)“ 
(Harms, 2021, p. 356).

„Антонина Алексеевна высказала желание принять участие в попойке, 
но обязательно в голом виде да ещё вдобавок сидя на столе, на котором 
предполагалось разложить закуску к водке./ Когато Пьотр Леонидович 
излязъл, Антонина Алексеевна се измъкнала от раклата и предстанала 
дибидюс гола пред домоуправителя“ (Harms, 2021, p. 359).

Леко дразнещ, а вероятно именно това е целта, звучи западният 
български говор в: „Это ничаво/ Нема защо; тоже американец/ я, па тоа 
американец …(Harms, 2021, p. 51; 11). Преводачът избира неговият Хармс да 
говори на западен български диалект. 

През цялото време, докато четем преводите на Сабоурин, си даваме 
сметка колко хармонично пасва, как прилепва по езика и мисълта му езика на 
тъжния ироник Хармс – подобно мека кожена ръкавица, съвсем по мярката 
на ръката. Настоящата книга си поставя нелеки и неблагодарни задачи, 
които гравитират около дълбокото и сложно емоционално и едновременно 
разсъдъчно отношение на личност и творец като Даниил Хармс към 
поезията. Да обясни неистовата омраза към комунизма и насилието, 
завладяла душата на един поет, за когото поезията е всъщност… смях, забава 
и игра. Да припомним какво казва за себе си той с намигване: „Интересуват 
ме само глупостите, само онова, което няма никакъв практически смисъл“. 

Евдокия Борисова  Относно Хармс...
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През призмата на уж безцелната, а в действителност смъртоносно опасна 
игра, с въртенето на думите из устата като дъвка, като леблебия, думите 
получават нови форми, от тях извличат различна сладост и аромати. Това 
е игра, опасна колкото живота, колкото смъртта. Но си заслужава. Хармс 
споделя идеята на Кручоных за нуждата от тотална промяна на превзетия 
поетически език със заумные стихи; той е поддръжник на идеята за 
абсолютна свобода на думи, знаци, образи в пространството и времето. 
Въплътил се в съскащ бог на словото, подобно Маяковски, той е прахосник 
на безценни думи, разместил звездите, по съвета на Хлебников: „Искахме 
звездите да разместим/ уморихме се да им блестим“.  Нонсенсовите кошмари, 
които е нарисувал в стиховете и разказите си, рязко се открояват на фона на 
другите му текстове – еротично порнографски, водевилно-шутовски, в духа 
на вицовете, частушките, наивните абсурди. Но именно кошмарите са тези, 
които го постигат в живота и смъртта. 
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First and foremost, Andrej Demuth’s 
The Issue of Emotionality and Aesthetic 
Experience as its Specific Example is a 
remarkable book, which gives insights 
to emotionality and can “helps us find a 
way to ourselves”. In the first chapter the 
author attempts to define  emotions. In this 
definition, emotionality has been described 
mostly as an obstacle than a solution which 
people tend to avoid to express, instead, 
they cover it up unnecessarily. Mathematics 
and wood sharping seem like irrelevant 
examples in the case of emotionality but in 
fact, the process of shaping could lead us 
to emotions. Undoubtedly, emotionality 
and physical elements have a connection 
point, which is different from interpersonal 
relationships. Emotionality is usually taken 
into consideration as a core element of 
interpersonal relationships, isolated from 
science, experiences or physical activities. 
Yet, it is completely different from physical 
attractiveness.

I strongly agree that our emotionality is an expression of a deeper level of 
ourselves as the author mentioned: “a window into the deeper levels of our 
existence.” But on the other hand, it is an expression of the state of mind. In my 
opinion, emotions exist independently from their manifestations and without 
someone’s knowledge about them. Emotions can be observed only when they 
are experienced, otherwise there is no meaning or sensation as the author 
noted, thinking about pain does not hurt. There is an issue of subjectivity about 
emotions. Emotions are considered when we perceive them which also makes 
them subjective and unique for whoever experiences them. Researching about 
emotions and neglecting their subjectivity would possibly destroy the several 
dimensions of their vagueness, which I find relatively important.
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When the subjectivity of emotions is considered, I agree that scaling the 
experience of pain will not be very accurate. On the contrary, in my opinion, 
people may tend to react similarly to similar stimuli but it does not mean 
that some people will have identical or similar reactions as others. From my 
point of view, it is against the characteristics of phenomenology of emotions. 
A generalisation may not lead us to the same movements as a response to the 
same stimuli because we assume that we cannot feel the same intensity of the 
emotions.

It is worth mentioning the similarity of Peter Gärdenfors’s idea to Wittgenstein’s 
(1953) famous “The Beetle in the Box” theory which represents the concepts in 
one’s head as distinct from the concepts in another person’s head. But still, I can 
match a concept to a word, and then say the word to the others in a common 
language so that they can understand me. Basically, nobody else but I can 
express what is on my mind, what I have in my box.

As for the ontological priority of emotionality, emotions respond to stimuli 
but the important point is that they are not necessarily external. It means that 
emotions are also responsible for and a tool to communicate with ourselves, 
which leads us to explore ourselves. It is undeniable that individual experiences 
of emotions possibly overlap and sometimes fail to show a wide view on reality. 
According to Heidegger (1967), emotions could reveal and are a reflection of a 
self-image on the objects and other entities. Actually, emotions show us what we 
like and we do not like to do, what our interests and desires are. Emotions are 
our way to shape our reality, the source of our enjoyment which is a reflection of 
what we actually like deep in ourselves.

In the second part, chapter four, The exposition and structure of the issue of 
beauty and aesthetic experience, a brief introduction to Idealism presents two 
cornerstones of the comprehension of the concept of beauty, the metaphysical 
aspect of beauty and the cognitive aspect of beauty. “Although beauty is 
considered an objective idea in idealism, even a product of God Himself, or 
something even more original, it is approachable through thought or intuition, 
making it a notably subjectivist object.” As it is pointed out by the author, in the 
Islamic period of the Arabic language the concept of beauty is also the one of 
the most likely to be connected with the greatness of God –Allah. Furthermore, 
another important point is that “Beauty is in the “eye” of the beholder – the 
concept of “eye” can be more likely understood as the mind or soul, i.e. the 
ability of a distinct intellectual mental approach.” As the author mentions, it 
is also a common point in Turkish language. If we look at the root of the word 
“güzel” which means “beauty”, we can find that the first version of this word 
comes from “göz” which means “eye” in Turkish2.

The classical concepts of beauty are obviously a complex phenomenon, due 
to fact that we still do not have a common definition of this concept. There 

2  See Nisanyan, S. (2011). 
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are different intensity levels of beauty. It is because of the multidimensional 
structure of the concept. In addition, it is also possible to observe differences 
of degrees in the case of intensity in different languages. Maybe one of the 
most significant descriptions comes from Hutcheson (1725, p. 29) “What we 
call Beautiful in Objects, to speak in the Mathematical Style, seems to be in 
a compound Ratio of Uniformity and Variety; so that where the Uniformity 
of Body is equal, the Beauty is as the Variety; and where the Variety is equal, 
the Beauty is as the Uniformity”. It is a description based on a mathematical 
proportion, a real quality of an object and its internal harmony.

In part three, chapter five, the author explains Husserl’s point of view about the 
aesthetic experience. According to Husserl (2009), the pure sense of aesthetics is 
connected with imagination. Therefore, imagination is strongly connected with 
feelings. If I were a sceptical reader, I would argue about the reflexive reactions 
based on observed data and somatic response.  For example, when I see a dog 
from a distance, there will be no emotional reaction due to the fact that there 
is no danger for me; what would I do when I am close to that dog, within the 
range of danger? There are two possible ways to behave towards danger as it is 
also mentioned in the related context: fight or flight reaction. Either I would 
stand and fight with the danger – in this case, with the dog – or flight and run 
away from the danger as fast as it is possible to avoid possible harm. How would 
I decide between those completely different reactions? Is my behavior based on 
my observation at the moment or is it going to be connected with my previous 
experiences? In my opinion, if everyone has a subjective experience of the same 
situation – as some of us are scared from a dog, some of us are not – that means 
we create our feeling of fear from our own experiences. If we create our own 
reality, our emotions are an inseperable apparatus of our experiences.

The chapter on liking is mostly based on Heiddegger’s point of view. There is a 
perfect description which the author calls “Promised Land”, a place where we 
always would like to be, and surround ourselves with beautiful things and create 
our “liveable”, comfortable zone. It is important because we aim to find our safe 
zone where we feel well from psychological point of view. According to Maslow 
(1987), the safety need is one of the core points in Maslow’s Pyramid. In his 
pyramid these levels are the physiological need, safety need, love and belonging 
need, esteem and self-actualization need. Hence, I believe that the “Promised 
Land” is a place where we feel comfortable, safe, pleasant and even a place where 
we imagine it is better than in the real world.

In the section Aesthetic experience enriches, the author discusses sharing the 
beauty with others. If I were sceptical reader, I would ask why it was necessary. 
According to many psychologists, the feeling of beauty gives us wellness, a 
feeling of pleasure and satisfaction. Why would not we keep it for ourselves? 
If we are selfish inherently, we would like to keep this satisfaction or feeling 
of amazement for ourselves rather than sharing it with someone else. For me, 

Yasin Keçeli  Emotionality and aesthetic experience
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sharing the feeling of beauty is important and cannot be denied but it is not 
necessary. The explanation could be that we would like to share those feelings 
because the effect is similar to that of  laughter, feeling of beauty could be 
expansive when it is shared with others. Another explanation could be that we 
would like to share the feeling of beauty because we would like to compare our 
feelings of beauty with someone else’s and, to see if s/he will be amazed with 
the same object as we are amazed. If s/he is amazed, it will be an evidence that 
we liked something because it has aesthetical values not only for me also for 
someone else, which is an evidance that aesthetical values are loveable/likeable 
not only by me but also by others.

The section on commonality or originality reveals the problem of aesthetic 
essentialism; the recipient gets satisfaction when s/he is able to understand and 
therefore like an art work or fashion design; s/he gets satisfaction because it 
distinguishes him/her in this way from the others who did not. As we like to 
compare the feeling of beauty with others, we also would like to be appreciated 
for our choice of art work or fashion trend by others, and if others decorate or 
behave like we do, it means that, we have something new and fashionable not 
only for us, but for others as well.

In part five, chapter seven, the dehumanization fact from the technological 
development level is mentioned. It is undeniable to say that technology took the 
responsibility of our acts through our emotions, the opponent’s emotions and 
the consequences of our acts. Therefore, because of technology, distances are no 
longer an obstacle of facing the trouble, instead distance is the new weapon to our 
opponent. In fact, the strength of technology was supposed to remove distances, 
to help and enhance the relations with indviduals but in contrast, technology 
created more distances. The author is right to criticise dehumanization.

The section on Art as the expression of the (in)visible raises the question: if beauty 
is subjective and if everyone takes into consideration differently an object or 
someone, are we really sharing the same experience? In fact, we share and hope 
that we get a similar feeling from that experience. We would like to share the 
feeling of aesthetical experience, positiveness or happiness from amusement. In 
this sense, we perceive things in different ways and share the feeling as an input 
from that experience and perception.

Last but not least, it is an exceptionally rich book which requires reading, 
especially for someone who is interested in the concept of beauty, aesthetical 
experience and emotionality. Finally, the author used footnotes and endnotes 
which are informative and it is possible to see the sources of the related concepts 
in the text. In addition, it was also very impressive to see more than 200 sources 
in the bibliography of this book. 
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Уважаеми колеги, 

Темата на новия брой на списание Любословие, който предстои 
да бъде публикуван през 2023 г., е ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИТЕ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ. Каним ви да участвате с научно изследване по темата 
в областта на хуманитарните науки: класическа и модерна литература и 
лингвистика, история, социология и антропология, визуални изкуства, 
медии и обществени комуникации. Могат да се предлагат текстове и за 
документалната рубрика на броя – мемоаристика, текстове от архиви, 
непубликувани документи. Броят е отворен и за рецензии/анотации 
на новоизлезли у нас и в чужбина изследвания в тематичната област 
„Интердисциплинарните изследвания”.

Текстовете могат да бъдат на български, английски, руски или 
немски език. Статиите подлежат на двойно анонимно рецензиране. 
Списанието е индексирано в ERIH+, EBSCO, РИНЦ, CEEOL и SCRIBD. 

С уважение, 

Доц. д-р Св. Неделчева 

Главен редактор 

Електронен адрес на редакцията: lyuboslovie@shu.bg 

http://lyuboslovie.shu.bg/

http://lyuboslovie.shu.bg/ 
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Dear colleagues, 

The new thematic issue of Lyuboslovie is entitled INTERDISCIPLINARY 
STUDIES and it is to be published in 2023. It is our pleasure to invite you 
to participate with a research article on the topic in the fields of classical 
and modern literature and linguistics, history, sociology and anthropology, 
visual arts, media and public communications. Texts can be submitted also 
for the Documentary section - memoirs, archives, unpublished documents, 
etc. Additionally, we accept reviews/annotations of newly published research 
in Bulgaria and abroad related to the current topic INTERDISCIPLINARY 
STUDIES.

The articles will be double blind peer reviewed. They can be written 
in Bulgarian, English, Russian or German. The journal is indexed in ERIH+, 
EBSCO, RINZ, CEEOL and SCRIBD. 

Sincerely, 

Assoc. Prof. S. Nedelcheva, PhD 

Editor in chief 

Email: lyuboslovie@shu.bg 

http://lyuboslovie.shu.bg/

http://lyuboslovie.shu.bg/ 
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