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THE STENDHAL SYNDROME

Miloslava Rusinova Yankova

ABSTRACT: This text presents a phenomenon called The Stendhal syndrome or syn-
drome Florentine. The symptoms and objects of this syndrome are described. The rela-
tionship between this mental disorder and the Italian art shows. It is explained why this 
mental disorder is named after the French writer.

As a starting point for all aesthetic reflections the Stendhal conception of crystalliza-
tion and the theory of ‘‘lebeauideal’’(ideal beauty). The importance of a connection be-
tween romanticism and Italian paintings reflected in the works of great artists of the 
Renaissance is specified. Only a small part of their names can be found in his great 
novels „Red and Black“, „The Parma Monastery“ and „Lucien Leuven.“

KEYWORDS: Stendhal syndrome, conception of crystallization, ideal beauty, romanti-
cism as actuality, Italian paintings.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-135/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Творенията на изкуството играят важна роля в живота на човека. До-
косването с прекрасното предизвиква естетическо удоволствие и чувство на 
еуфория, помагана човек да се въодушеви и зареди с продуктивна енергия. 
Но понякога влиянието на шедьоврите на изкуството предизвиква странни, 
понякога неадекватни реакции. Така известният в психиатрическата наука 
синдром на Стендал се явява под формата на психосоматически изменения 
в организма на човека.

Големият френски писател Анри Бейл, повече известен като Стендал, 
притежава космополитна култура, а критическите му оценки са точни и за-
дълбочени. Той е ревностен поддръжник на романтизма чрез визията си за 
изкуството и най-вече чрез начина си на живот. Като изкуство, което търси 
във висока степен естетическото удоволствие в контекста на актуалността, за 
Стендал романтизмът държи сметка за дисконтинуитета.
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В своето програмно съчинение „Расин и Шекспир“ френският писате-

лопределя романтичното като актуалност, видяна в нова историческа траге-
дия. „Романтизмът е изкуството да се създават литературни творби, кои-
то при сегашното състояние на обичаите и вярванията на народите да им 
доставят колкото е възможно по-голямо удоволствие.“ [1, 340]. В този ред 
на мисли Х. Фридрих съвсем точно акцентира на „актуалността“  [2, 27] на 
Стендаловитетворби. От особена важност е своеобразнатавръзка между тази 
актуалност и италианската живопис, отразена в творбите на големите худож-
ници на Ренесанса. Само малка част от техните имена могат да се открият 
в големите му романи „Червено и черно“, „Пармският манастир“ и „Люсиен 
Льовен“.

Романтиката вече не се дефинира като епоха, а като модернизъм, започ-
ващ с Ренесанса и отворен към бъдещето. За Стендал много е важно да от-
крие вътрешно-историческите заместители на тези обвързващи инстанции и 
в това се крие уникалната амбивалентност на отношението му към италиан-
ската живопис. От една страна, то носи всички белези на емпатията, на субек-
тивното вживяване и въодушевление. От друга – тези почитани имена играят 
ролята на нормативни стойности, на инстанции, с които и в 20. век може да 
се измерва и оценява естетическото.

Френският писател иска да познае законите на изкуството, за давъз-
действа по-силно на своя читател чрез творбите си. Задача на съвременното 
му изкуство е да изразява вътрешния свят на човека. Той се стреми да свърже 
историята на изкуството с историята на обществото. Затова за Стендал всяко 
общество има свой идеал за красота. Красотатазависи от мнението, предста-
вата за нея е израз на това, което е полезно в практическия живот. Затова кра-
сивото не може да бъде абсолютно и неизменно за всички времена и всички 
общества. Главната цел на съвременния художник френският писател вижда 
в духовната красота и по този начин помага на тогавашните ценители на жи-
вописта да преоткрият изкуството на Рафаело и Кореджо.

Голяма част от живота си писателят живее в Италия, любовта към коя-
то наследява от майка си. Там се увлича по живописта и музиката и започва 
да изучва теорията на тези изкуства. Той е защитник на модерното изкуство, 
чието единствено предназначение е да доставя най-голямо удоволствие на 
съзерцаващия го и да подхранва емоционалните му въжделения.

В „История на италианската живопис“ писателят разглежда идеала за 
красота на модернизма като обвързан със страстите и чувствата. При Стен-
дал той има рефлексии към живописта, а най-съвършената му материализа-
ция са творбите на италианските майстори от 15, 16 и началото на 17 век. Те 
са майстори на палитрата, на цвета, на тъмнината, загатваща героизма, на 
светлосенките, за което са много ценени, особено Кореджо. В техниката чиа-
роскуро (контраст) има един свят на емоциите, една страстнагероика, мелан-
холично чувствена и сдържано нежна афектираност, каквато френският пи-
сателроматик обича. Тъй като тази страстност е артикулирана в християнски 
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теми, които му изглеждат плоски, обикновени и безнадеждни, тоизтъканият 
отстрасти Ренесанс се превръща в пространство на копнежа за Стендал. За-
това неговите герои съществуват едновременно с образите на Кореджо, Рени 
или Гуерчино.

Изходна точка за всички естетически рефлексии на Стендал еконцеп-
цията за кристализацията. Тя съдържа три белега. Те са: 

1. Процесът на кристализацията, е еуфоричен.
2. Кристализацията е метафора на въображението на художника, на 

естетиката на създаването. В същото време тя е метафора и на въоб-
ражението на читателя, на естетическата рецепция.

3. Метафората на кристализацията носи специфичната за естетикатана 
Стендалдвойственост. Естетическото никога не е цел в смисъла на 
изчистена от обожание страст. Художественото произведение остава 
обект на обожание. Тази формула деконструира опозицията между 
„съм“ и „изглежда“.

В критическо огледало на френския писател се оглежда действител-
ността, както изчерпателно се обяснява в един пасаж на „Червено и черно“. 
Романистът се чувства задължен към актуалното, но в същото време отказ-
ва да жертва заради него изкуството. Героините и героите на Стендал ста-
ват кристализационни ядра на имагинерното, техният героизъм изобличава 
липсата на страсти, а красотата им – грозотата на обществото по време на 
Реставрацията. Героите на Стендал осигуряват естетическите измерения, ес-
тетическия му идеал. Те олицетворяват онова, което при Стендал е идеалната 
красота, lebeauideal.

Италианската живопис експлицира идеална едновременност на съ-
ществуването в модерния, в „актуалния“ роман. Италианската ренесансова 
живопис е естетическият аргумент, подплътяващ актуалността. Героите му са 
контрапункт на не-героичното време, като в същото време са естетическата 
опора, крепяща действителността. Като естетическа постройка Стендалови-
ят роман възниква най-напред във въображението на читателите. Героите се 
асоциират с имена от естетическата нормативна система. Пред очите на чита-
телите оживяват физиономии като Рени, Пеладжи, Кореджо.

В един пасаж от „Червено и черно“ се казва, че когато е в семинарията 
в Безансонна Жюлиен Сорел, му коства големи усилия да си наложи физио-
номия, наподобяваща светците на Гуерчино. „Колко старания положи той, за 
да придобие този лик, изпълнен с ревностна и сляпа вяра, готова да приеме 
всичко и да претърпи всичко – лик, който се среща тъй често в италиански-
те манастири и за които Гуерчино в своите църковни картини.“ [3, 204]. А 
на гордата Матилда дьо Ла Мол и се струва, че Жюлиен е нещо като пророка 
на Микеланджело.

На Люсиен Льовен, от едноименния роман, при спомена за мадам 
Шастеле след излета до локала „Зеления ловец“, косата ѝ му изглежда по-раз-
кошна и неземна от образите на Рафаело или Карло Долчи. Героят от „Парм-
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ския манастир“ лейтенант Роб“ [4, 204]. ясравнява хубостта на маркиза дел 
Донгос тази наИродиада на Леонардо да Винчи. (Днес тя се приписва на Бер-
нардиноЛюини) Клелия Конти според писателя може да се сравни с гордите 
образи на Гуидо Рени, а според маркизата Паладжи трябвало да нарисува све-
ти Йоан в пустинята с очи като на Феранте Пала. А в едно писмо на Стендал 
[5, 574] до неговия критик Балзак се сравняваобразът на Сансеверинаи мо-
делите на Кореджо. „Херцогинята е взета от Кореджо (ще рече има същото 
въздействие върху душата ми както Кореджо).“ 

От примерите се вижда добре познатото отвращение на Стендал от 
подробните описания. Когато писателят рисува някой образ, особено лицето, 
вместо да дава детайлите, той просто казва, че Фабрицио прилича на светци-
те на Кореджо или че Клелия Конти е красива като образ на Рени.

Към края на „Пармския манастир“ Фабрицио и вече омъжената Клелия 
се наслаждават на три години неземно щастие в нощната тъмнина втайна ста-
ичка в палата Крешенци. Фабрицио знае добре как да се ориентира. Въпреки 
това Клелия уточнява „…елате на улица Сан Паоло, при вратичката, която 
носи номер 19“ [4, 483]. Стендал държи палатът да е на тази улица и номер, за-
щото в някогашния бенедиктински манастир Сан Паоло е работил Кореджо. 
Клелия и Фабрицио се срещат в нощната тъмнина на килията на Сан Паоло 
под фреските на Кореджо, в килията на Кореджо, който през 1518 г. работи 
там по поръчка на абатисата Джована Пиаченца [7].

Причинатаза световната слава на Стендале в това, че авторът с необи-
чайно проникновение разкрива основните, водещи черти на съвременността, 
раздиращите я противоречия, борещите се в нея сили, психологията на слож-
ното и безспокойно XIX столетие, всички тези особености на взаимоотноше-
нията между человека и обществото.

Анри-Мари Бейл, по-известен като Стендал, е първият, който заговор-
ва за необичайното въздействие на известните шедьоври от епохата на Въз-
раждането върху зрителите, известно като Синдрома на Стендал. В своята 
книга „Рим, Неапол и Флоренция“ той подробно описва личните усещания 
от посещенията на тези градове в 1817 г. – чувство за своята незначителност 
пред безсмъртните произведения на изкуството.

Синдромът на Стендал е особено психосоматично състояние, описано 
за първи път през 1817 г. от френския писател. Младият писател е поразен 
от богатото историческо и културно наследство на този град. Познавачът на 
изкуството Стендал като дълбоко и емоционално преживяваща личност оп-
исва своя казус по следния начин: „Аз бях в някакъв вид екстаз при мисълта, 
че аз съм във Флоренция, така близо до великите хора, гробовете на които 
аз видях. Погълнат от разглеждането на възвишената красота, аз достигнах 
точката на съприкосновение на своите чувства с небесните усещания. Всичко 
наоколо сякаш говореше с моята душа“[8].

Когатоза първи път посещава базиликата Санта Кроче (Светия Кръст), 
събора, където са погребани Макиавели, Микеланджело и Галилей, и която се 
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слави със знаменитите фрески на Джото – това го преизпълва с емоции. Той 
пише в своя дневник, издаден впоследствие под названието „Неапол и Фло-
ренция: пътешествие от Милано в Реджио“: „Когато излизах от църквата на 
Светия кръст, сърцето ми заби силно, за миг помислих, че изворът на живота е 
пресъхнал, вървях и усещах как всеки момент ще се свлека на земята.“ [8, 239]

Видяното прави на писателя толкова силно впечатление, че излизайки 
от църквата, той едва не губи съзнание. „Аз видях шедьоври на изкуството, 
породени от енергията на страстта – след което всичко стана безсмислено, 
малко, ограничено – така че когато вятърът на страстите спре да надува плат-
ната, които тласкат напред човешката душа, тогава тя става лишена от страс-
ти, а значи от пороци и добродетели“ [8, 239].

За да извади себе си от особеното психосоматично състояние, Стендал 
сяда на една от скамейките, стоящи на площада Санта-Кроче, и с възхищение 
препрочита стиховете на Фосколо, които носи в своятачанта. Той не забеляз-
ва техните недостатъци, защото му е нужен гласът на приятел, който споделя 
вълнението му [8, 239].

Знаменитият френски писател не е единствен в своите преживявания. 
Зафиксирани са немалко случаи, при които туристи, потресени от красотите 
на Флоренция, попадат в болница с признаци на странната болест с името 
„синдром на Стендал“.

След 160 години, през 1979 г. доктор Грациела Магерини, ръководител 
на психиатрическото отделение на флорентинската болница Санта Мария 
Новела, забелязва, че много туристи, посетили Флоренция, изпадат в паника 
и за няколко дни не могат да дойдат на себе си. Тя си спомня, че и Стендал 
е имал подобни симптоми и нарича това състояние „синдром на Стендал“. 
Разбира се френският писател не е първият човек, който е потресен от красо-
тата на Флоренция – люлката на Ренесанса, където всеки камък има история, 
всеки ъгъл – легенда. И преди и след Стендал Флоренция буквално докарва 
до лудост много туристи. И затова заболяването се нарича още „флорентин-
ски синдром“. Доктор Магерини работи със стотици туристи, при които се 
наблюдават симптомите от синдрома на Стендал по време на техните посе-
щения във Флоренция. Тя описва историята на млада туристка от Германия, 
която губи съзнание на стъпалата на базиликата. Разказва за млада амери-
канка, която само при един поглед на скулптурата на Давид, само за известно 
време се лишава от памет.  

В едноименната си книга тя експлицира определени закономерности на 
проявление на синдрома в зависимост от националната и полова принадлеж-
ност: 

– тъй като културата в азиатските страни и Северна Америка се от-
личава от европейската, хората, живеещи в тези територии, в много 
по-малка степен са подложени на флорентинския синдром; 

– населението на Италия има имунитет спрямо психическото раз-
стройство, защото е потопено в дадената култура от самото детство; 
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– най голяма вероятност да заболеят от синдрома имат самотни, санти-

ментални лица с висше образование (предимно религиозно, в сферата 
на културата, филологическо), предимно жени между 25 и 40 години.

Ако човек дълго време е таил мисълта за пътешествие с нетърпение, 
очаквайки срещата с шедьоврите на изкуството, също може да попадне под 
опасността на „флорентинския синдром“.

По мнението на доктор Магерини в групата на риска се намират впе-
чатлителни хора, образовани, разбиращи ценността на произведенията на 
изкуството и имащи силно развито и зле контролируемо въображение. Има 
случаи, когато човек, страдащ от синдрома на Стендал, да се пренесе мисле-
но на платното, ставайки участник в изобразения сюжет, абсолютно губейки 
връзка с реалността. Чести са случаите на загуба на съзнание, и даже опити 
да се унищожи картината. Границата между реалност и фантазия за такива 
хора се размива.

След многогодишни изследвания учените определят основните симп-
томи на флорентинското разстройство: световъртеж, учестени сърцебиене и 
пулс; замаяност; чувство, че не стига въздуха, тежко дишане; гадене; дереали-
зация; деперсонализация (често); халюцинации; делириум; еуфория; истерия 
(рядко); повишена тревожност; пристъпи на паника; агресия; загуба на съз-
нание; нарушена памет.

Често пристъпите започват при прекарване на определено време в мес-
тата, където има концентрация на голямо количество културни и художест-
вени забележителности като музеи, картинни галерии, изложби. Човек до-
толкова се потапяв света на изкуството, че сякаш попада вътре в картините, 
или започва да се чувства като велик скулптор от далечните времена. Пси-
хосоматическите изменения при синдрома на Стендал на началния стадий 
на пристъпа винаги се съпровождат с учестено сърцебиене, виене на свят и 
лека проява на дереализация. После поведението на всеки отделен човек носи 
индивидуален характер. Някои започват да пеят песни и да се вихрят в танц 
точно посред музея, а у някой възниква непреодолимо желание да разруши 
скулптура или друг паметник на културата. Като правило такова странно яв-
ление носи временен характер и изчезва в степента на отдалечаване на човек 
от провокиращата среда, в дадения случай – от музея, галерията и т. н.

Флорентинският синдром може да прояви като кратковременен прис-
тъп и продължителен синдром. При кратковременните пристъпи е достатъч-
но просто да се напусне помещението с исторически паметници (картини, 
скулптури). Състоянието на забрава обикновено преминава, когато човек 
вдъхне свеж въздух и смени мястото си на локация. Има случаи, когато прис-
тъпът преминава в афективно-шокова реакция с продължителен характер и 
изисква незабавна хоспитализация. Понякога в състояние на афект хората 
стават социално-опасни или могат да се самоубият.

Най-поддаващи се на флорентинския синдром са хора: 
– на възраст от 25 –35 г, предимно жени; 
– с високо ниво на интелект; 
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– с ярко въображение, чрезмерна емоционалност и впечатлителност; 
– с висока култура, религиозно образование; 
– мнителни, параноидни личности.
Не са изведени еднозначни причини за появата на синдрома на Стен-

дал, но съществуват някои научни предположения. Сред основните хипоте-
тични причини за възникването на даденото психическо разстройство могат 
да се отделят голямото струпване на паметници на културата, които са ше-
дьоври; впечатлителността и емотивността на туристите.

Процесът на съзерцание напроизведенията на изкуствотоетвърде опас-
но явление даже за психиката наздравиячовек. Хората със здравинервисъщо 
могат да изпитат слаб тремор. Апритежателитена по-тънко душевно състоя-
ниеса способнида припаднатведнага близо дошедьовър. Това е проявлението 
на дадения синдром.

Съществува мнение, че всяко платно на великите майстори може да пази 
в себе си аналог на 25 кадри. Както считат експертите, ако самите художници 
са творили в нервно разположение на духа, то през вековете тази настройка 
посредством подсъзнанието се насочва към силно чувствителния зрител.

Синдромът на Стендал е едно от тези „заболявания“, което се откри-
ва без страх и съжаление. Възможно е, той просто да се лекува с цинизъм и 
умора от шедьоврите. Предизвиква трепет и други сантименталнии реакции. 
Мнозинството от критериите на Стендал – страсти, пороци, добродетели –е 
неуместно и смешно да се използват в съвременната позитивистска визия. 
Модернизмът (и всичко след него) изисква неформална, но сдържена искре-
ност, твърдост на съжденията, основани не толкова на душевното възприя-
тие, колкото на философската система. Постмодернизмът е невъзможен без 
схематизма и хладната простота на оценката, в някои случаи – без търсене 
на социологически или политически подтекст, или просто шега. Тази игра 
предполага съвсем други думи. Всичко това не означава пълно игнориране 
на чувствата от художествената теория и практика, но да ги разголваш, има 
смисъл при някакво внимание.
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