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Дисертацията  се фокусира върху когнитивното и 
лингвокултурологичното  изследване на езикови единици за 
назоваване на концепти за базисни емоции. 

Интересът към темата е породен от необходимостта 
да се изследват концептите за базисни емоции в английския 
и българския език като се подчертават техните когнитивни и 
културни специфики, които не са достатъчно проучени.  

Актуалност на темата 
В съвременните изследвания в областта на различни 

дисциплини като психологията и лингвистиката, например 
се обръща внимание на изучаването на концептите за 
емоции, названията за емоциите и емоционалните реакции, 
типични за различни култури и техния лингвистичен израз. 
Тези изследвания имат важна роля в улесняването на 
комуникацията между представители в рамките на една 
култура или между различни култури. 

 В речниковите дефиниции на емоциите освен 
лексикалното описание на тези абстрактни понятия се 
съдържа  информация за  културната им специфика. 
Mетафорите за емоции представят техни конкретни 
физиологични и поведенчески прояви. От особенo важно 
значение е универсалната телесна метафора, както и 
културно- и езиково-специфичните модели в двата 
анализирани езика. Метафората присъства и в речниковите 
описания и илюстрации на лексемите за емоции.  

Настоящото изследване систематизира материал от 
речници, а също и контекстуална употреба на названия за 
емоции. Изследваният материал потвърждава и допълва 
други изследвания на емоциите с лингвистичен материал от 
английски и български език, тъй като изследванията в тази 
област са спорадични. По този начин се разкрива общото и 
културноспецифичното в когнитивните модели на 
изследваните концепти за емоции.  



Предмет на изследването е когнитивното съдържание 
на езикови изрази на концептите за базисни емоции (тъга, 

страх, гняв, радост, любов) в два езика, принадлежащи към 
различни езикови групи – английския и българския. В 
отделни случаи се привличат данни от сферата на 
културологичното интерпретиране на езиковата единица. 

Обект на изследването  
Обект на изследването са както лексеми за базисните 

емоции, така и изрази с преносно значение – концептуални и 
лингвистични метафори и метонимии в тяхното 
етимологично, семантично, функционално (т.е. 
функциониране в контекст) представяне върху материал 
извлечен от речници и контекстуална употреба в двата езика.  

Във връзка с обекта на анализ се разглеждат и 
когнитивни сценарии на концептите. Правят се паралели с 
концепти, свързани с анализираните базисни концепти. Така 
например, концептът радост се разглежда паралелно с 
концепта щастие, а концептът тъга – във връзка с концепта 
депресия.  

Основни методи и подходи  
В дисертацията се използват описателния, 

сравнителния метод, количествения метод при анализ на 
експериментални данни. Основните подходи използвани в 
изследването са сравнителен, контекстуален, семантичен 
анализ, анализ на когнитивни метафори и схеми, анализ на 
експериментални данни от тест с информанти. Подходът е 
комплексен, тъй като се анализират лексемите, а също и 
когнитивни и лингвистични метафори и метонимични 
изрази. Проследява се лексикалната репрезентация на 
концептите в етимологични, тълковни, синонимни и 
двуезични речници, контекстуалната употреба на названия за 
емоции, както и образната репрезентация под формата на 
метафори и метонимии  от корпусните примери. Подходът на 
изследване съчетава аспекти на теорията за 



концептуалната метафора и лингвокултурен анализ на 
разглежданите концепти. 

Цел на изследването 
Основна цел на изследването е въз основа на 

анализиране на лексикални и метафорични модели на 
концептуализация на разглежданите базисни емоции в 
английския и българския език, да се изведе общото и 
специфичното в модела на езиковия изказ за емоции в двата 
езика. За тази цел е необходимо да се осъществят следните 
задачи: 

1. Да се представи теоретичната основа на 
изследването, включваща терминологичния апарат в глава 
първа. 

2. Да се анализират  концепти за емоции възприемани 
като отрицателни от експериенцера в глава втора, и концепти 
възприемани като положителни от експериенцера в глава 
трета, при което да се анализират  и съпоставят речникови 
дефиниции, ексцерпиран материал на контекстуална 
употреба от електронни корпуси и различни литературни 
източници, да се анализират данни от експеримент за 
концептуализацията на базисни емоции от информанти-
носители на български език. 

Хипотези 
Във връзка с целта на настоящото изследване се 

правят две хипотези: 
1. Очаква се да се открият културни и концептуални  

разлики в лексемите изразяващи концепти за базисни емоции 
в английския и българския език, както и 
културноспецифични думи. 

2. Очаква се да се открият разлики в метафоричната и 
метонимична реализация на концептите, както и особености 
в концептуалните метафорични и метонимични схеми в 
двата езика. 

 



Практическа стойност на изследването  
Допълва се и се разширява теоретичната постановка и 

практическите резултати в съпоставителното изследване на 
концептите за базисни емоции в английския и българския 
език. Получените данни и разработеният материал могат да 
послужат за създаване на сравнително-типологична 
характеристика на концептите за емоции.  

Разкрива  се общото и културноспецифичното в 
когнитивните модели на изследваните концепти за емоции в 
английския и българския език. Именно тези културни 
специфики могат да се използват в процеса на преподаване 
на английски език на българи, в обогатяване на речниковата 
статия в двуезични английско-български речници, както и в 
преводаческата практика.  

Структура и обем на дисертацията 
Дисертацията се състои от увод, глава първа, която 

представя теоретичната и терминологичната база на 
изследването, глава втора, която представя концепти за 
базисни емоции, изразяващи отрицателна оценка, глава 
трета, която представя концепти за базисни емоции, 
изразяващи положителна оценка, заключение и 
библиография (в обем от  216 страници, от които 23 – 
библиография), както и 6 приложения, представящи  
корпуси, схеми, модели, културно-специфични 
концептуални метафори и експериментални данни за 
асоциациите на информанти-носители на български език за 
концептите. Приложенията са в отделно тяло от 104 
страници. Общият обем на труда е 320 страници. 

Корпус на изследването 
Корпусът съдържа примери от речници, 

художествени текстове, текстове от интернет източници,  
примери от електронни корпуси (British National Corpus, 
Български национален корпус), примери от изследвания на 
автори (Лейкъф и Джонсън: 1980, Kьовечеш: 1989, 2000).  



От  Българския национален корпус се използват 
единствено примери, които са от оригинални български 
текстове, чийто първоизточник е посочен при цитирането. 
Преводните  текстове – т.е. неоригиналните български 
текстове се изключват от корпуса на дисертацията.  

В корпуса на настоящото изследване има  над 1000 
примера (511 от български и 551 от английски език) в 
приложение с посочени източници. 

Първа глава 
В тази глава се представят  различни гледни точки към 

концептите за базисни емоции от гледна точка на 
философията, психологията и когнитивистиката, изследваща 
названия за емоциите  (Вежбицка: 1992,1996,1997; Лейкъф и 
Джонсън: 1980 и Кьовечеш: 1988, 1990, 2000, 2002, 2005, 
2006, 2010, Kaрaгьoзoвa: 2004, 2005, 2007; Петрова: 2003а, 
2003b, 2007и др.)  

Когнитивни изследвания, с подобна методология и 
теоретична основа, защитаващи тезата за значението на 
метафората във възприемането на емоциите от носителите на 
различни езици са направени от авторите: Кьовечеш, 
Палмър, Дирвен,  2003;  Лейкъф,  1987;  Барцелона,  1986,  
2011;  Редън,  1998;  Нимайер,  2003,  2005; Tисари, 2003, 
2006; Moстовая, 1998;  Maалеж, 2004 и др.  

  Прави се кратък обзор на теорията на Декарт, 
бихейвиоризма, теорията на психоанализата, физиологичния 
подход, когнитивната теория. Това са  изследвания 
предшестващи когнитивно-лингвистични изследвания за 
емоциите. 

Освен разгледаните научни теории, се обръща 
специално внимание   на наивното езиково съзнание (folk 
theory) за емоциите (Кьовечеш 2000:114). Наивното езиково 
съзнание може да бъде разглеждано като част от  
концептуалната система на хората. Нарича се още наивен 
модел (folk model), културен модел, идеализиран когнитивен 



модел (пак там). Културният модел  представлява 
структурирано знание, което може да се открие на базата на 
езика, използван в ежедневието. Според Дж. Лейкъф  (1987) 
това знание се съдържа в метафорите.  

Прави се преглед на няколко групи теории или по-
скоро гледни точки за значението на емоциите (Кьовечеш 
2000:6-15). Това са  обобщения, които се вземат под 
внимание преди анализа. Теориите, свързани с изследването 
на емоциите са следните: Теория на „етикетиране“ (‘The 
‘Label’ view‘), теория за основното значение (‘The ‘Core 
meaning’ view‘), теория за измеренията (‘The ‘Dimensional’ 
view’) теория за импликацията (’The ‘Implicational’ view’) 
теория за прототипите (‘The ‘Prototype‘ view’), социално-
конструкционистка теория (‘Social-constructionist view’) 
теорията за въплътения културен прототип (‘The ‘Embodied 
Cultural Prototype’View’). Последната теория се доближава в 
най-голяма степен до избрания от нас подход. 

Описани са няколко направления в когнитивната 
лингвистика в славистиката и англицистиката, тъй като имат 
отношение към избрания подход на анализ.  

При всяко от тези направления концептът се 
възприема като единица на съзнанието. Това разделение е 
условно, тъй като за някои автори (Светоносова 2007:39-46) 
когнитивната лингвистика и лингвокултурологията 
притежават общи черти и различия. Общото е в 
интегративния подход към езика и максималното внимание, 
което се отделя на диадата „език- човек“, в стремежа да се 
изследват концептите и езиковата картина. От друга страна 
съществуват разлики, тъй като освен диадата, спомената по-
горе, лингвокултурологията се занимава и с културните 
специфики на концептите.   

Според англоезичната традиция когнитивната 
лингвистика има три раздела посветени на трите основни 
езикови равнища: когнитивна граматика, когнитивна 



семантика, когнитивна фонология. Сред темите, които 
англоезичната традиция в когнитивната лингвистика засяга, 
са концептуалната метафора, образните схеми, 
концептуалната организация, културната лингвистика.  

Можем да говорим за сходства в изследователските 
подходи, тъй като и в двете традиции (англоезичната и 
славистичната) съществуват тенденции  за описание на 
езиковите явления от когнитивно-семантична и когнитивно-
граматична гледна точка, както и стремеж да се изследва 
културата, свързана с езика. Трябва да отбележим, че 
лингвокултурологичното направление е по-типично за 
славистиката. В настоящото изследване се съчетават 
лингвокултурологичното и когнитивно-семантичното 
направление в анализа на концептите за базисни емоции. 

Един основен въпрос, който стои пред лингвистите, 
изследващи концептите за емоции е дали има базисни 
(прототипни) емоции, общи за повечето езици. Съществуват 
две противоположни мнения. За някои изследователи 
(Къовечеш 2000; Къовечеш и Палмър 1999) има пет базисни 
емоции – гняв, любов, тъга, щастие и страх. За Вежбицка 
няма почти никакви универсалии в полето на емоциите. 
Според нея само базисните семантични елементи – 
семантични примитиви, които изграждат емоционалното 
значение, са универсални.  

Терминологията, която се използва в настоящата 
дисертация е основна за когнитивната лингвистика. В 
дисертацията се изясняват и използват следните понятия: 
менталност, концепт, концептуализация, лексикален 
концепт, базисна емоция, метафора, метонимия, картиране, 
образна схема, идеализиран когнитивен модел, метафорични 
схеми, сфера-източник, сфера-цел. Eмоциите са универсални 
и са предмет на изучаване от такива дисциплини като 
психология, философия и лингвистика.  



 Менталност (mentality) или езикова менталност е 
възприемане и осмисляне на света, специфично за всяка 
лингвокултурна общност (вж. Аврамова 2007:65). Освен 
гореспоменатото значение, терминът менталност може да 
бъде интерпретиран като гледна точка за света на индивида, 
за което на български се използва лексемата „манталитет“, 
която често има отрицателна конотация. Според Стефана 
Димитрова „самата лексема манталитет има способност да 
придава пейоративно значенние на формациите, в които 
участва“. (вж. Димитрова и др., 2004:11). Въпреки това, 
терминът е преосмислен и общоприет. В настоящото 
изследване използваме менталност като синоним на 
манталитет в същия смисъл, в който Димитрова говори за 
манталитета като съдържащ „неартикулираните знания на 
човека за света“ (пак там).   

В предложеното изследване ние разграничаваме два 
аспекта на концепта – лексикален и образен. Предложена е 
работна дефиниция за концепт, която има за основа 
посочените аспекти, като се вземат под внимание и 
културните конотации. Тази  работна дефиниция за 
концепта включва: 

1. Понятиен компонент (т.е. семантично съдържание), 
който присъства в лексикографските източници; 2. Образен 
компонент (отразен в метафоричните изрази). 3. Културен 
компонент (историческо и културно знание). 

Културният компонент е най-добре изразен в 
контекстуалната реализация на даден концепт.  

Концептът може да бъде изразен вербално или да 
липсва езикова единица за него.  Концептът може да бъде 
вербализиран по различен начин  - лексикален, 
фразеологичен, синтактичен - цял комплекс от езикови 
средства, чиято систематизация и семантично описание  
позволява да се отделят когнитивните признаци   



класификатори, които могат да бъдат използвани за 
моделиране на концепта.  

Предлага се определение на базисен концепт, който се 
дефинира като концепт заемащ средно ниво в йерархията на 
концептите за емоции. Изборът на изследваните концепти е 
продиктуван от факта, че те са предпочитани като базисни 
емоции от психолози и лингвисти в техните изследвания (вж. 
Фонтен 2013:548) Подчертава се интердисциплинарният 
характер на изследванията върху емоциите, както и връзката 
с експертни теории и наивната картина за света. В главата се 
разглеждат емоциите в  психологически, лексикален и 
метафоричен аспект.  

В. А. Маслова се придържа към следния начин на 
описание по модел на Р.М Фрумкина (вж. Маслова 2004:44-
45): „Концептът се състои от ядро и периферия. Ядрото се 
изгражда от речниковите значения на една или друга 
лексема. В този смисъл много важна е ролята на тълковните 
речници, защото именно те предлагат на изследователя 
големи възможности за разкриване на съдържанието на 
концепта, и проявата на неговия специфичен езиков израз. 
Периферията  на концепта  е изградена от субективния опит, 
различните прагматически съставляващи лексеми, 
конотации и асоциации.“ В. А. Маслова (2004:44-45) посочва 
седем стъпки за установяване на смисловия обем на 
концепта: 

„1. Определяне на референтна ситуация, 
към която принадлежи дадения концепт, а при 
наличие на художествен текст тази операция се 
провежда на основата на този текст; 

2. Установяване на мястото на концепта в 
езиковата картина на света и езиковото съзнание на 
нацията по данни на енциклопедически и 
лингвистични речници; при това езиковата 
дефиниция се счита за ядро на концепта;  



3. Установяване на етимологията и 
отчитане на нейните особености; 

4. Тъй като речниковото тълкувание дава 
най-обща представа за значението на думата, а 
енциклопедическите речници – за понятието, 
необходимо е към анализа да се добавят данни от 
разнообразни видове контекст: художествен, научен,  
философски, публицистичен, пословици, поговорки и 
др.; 

5. получените резултати трябва да бъдат 
съпоставени с анализ на асоциативни връзки на 
ключовата лексема (ядро на концепта), например, при 
анализа на концепта „време“ се установява тясна 
връзка с концепта „бъдеще“; 

6. ако за анализа е избран важен концепт 
на културата, то той трябва да се повтаря многократно 
и да се интерпретира в  живописта, музиката, 
скулптурата и др.“ 
В дисертацията се предприемат стъпки 3, 4, 5 от 

гореспоменатия подход към изследване на концептите, тъй 
като считаме, че изследваните универсални базисни 
концепти могат да бъдат най-пълноценно описани при 
следването на именно тези компоненти на анализа. 

В тази глава се прави преглед на теорията за 
лексикалните концепти и когнитивните модели на В. 
Еванс. Това е теория за лексикалната репрезентация и 
конструиране на значението,  занимаваща се с моделиране на 
характера на конвенционалното значение. Едно от основните 
положения на тази теория се състои в това, че думите не 
„носят“ или не кодират значение. Значението по-скоро е 
характеристика, свързана с цялото изказване. Функцията на 
думите е да осигури достъп до енциклопедическото знание, 
съхранявано в съзнанието на ползващите езика. 



Концептуализацията е процесът на образуване и 
формиране на концепти в съзнанието, осмисляне на нова 
информация, която води към образуването на концепта. 

Категоризацията се определя като когнитивно 
разграничаване на предметите и явленията от 
действителността (вж. Маслова 2004:15). Нейната същност 
се заключава в делението на цялото онтологическо 
пространство на различни  категориални области. Тейлър 
(1989)  разглежда категоризацията като част от перцептивния 
опит. Авторът изследва категоризацията във връзка с 
лингвистичната категоризация като обръща внимание върху 
това, че съществуват прототипни („по-добри“) примери в 
рамките на една категория. 

Предлага се определение на понятието базисен 
концепт, който се дефинира като концепт, заемащ средно 
ниво в йерархията на концептите за емоции. Изборът на 
изследваните концепти е продиктуван от факта, че те са 
предпочитани като базисни емоции от психолози и 
лингвисти в техните изследвания (виж Фонтен 2013:548). 
Подчертава се интердисциплинарният характер на 
изследвания върху емоциите, както и връзката с експертни 
теории и наивна картина за света. В главата се разглеждат 
емоциите в  психологически, лексикален и метафоричен 
аспект. 

От гледна точка на когнитивния подход естествените 
категории са степенувани. Степените от категории се 
основават на човешкия опит, а не на обективно-
съществуващи критерии. Така  категоризацията се 
осъществява в йерархически подредени равнища 
субординатно, базисно -  средно ниво, и суперординатно. 
Определението „базисен“ може да има две значения.  

Понятието „базисен“ се употребява за названията (и 
концептите, които им съответстват), които заемат средно 
ниво във вертикалната йерархия на концептите (срв. Рош 



1975a, 1975b). Именно тази дефиниция за базисността е взета 
под внимание при избора на базисните концепти в нашия 
анализ. Така например, гневът е „по-базисен“ в сравнение с 
раздразнението и  суперординатната категория емоция. 
Следните названия са примери за различни нива:  

суперординатно ниво (superordinate level) – емоция  
средно ниво (middle/basic level) – гняв  
субординатно ниво (subordinate) – раздразнение 
  Второто значение на „базисността“ може да се 

свърже с понятието прототип. С други думи, определена 
категория за емоция може да бъде „по-прототипна“ т.е. по-
добър пример за емоция от друга на същото хоризонтално 
ниво (в смисъла на  Рош 1978). Това хоризонтално ниво за 
някои концепти съвпада с базисното ниво на вертикално 
организираните концепти. На това хоризонтално ниво, 
например, споменатата по-горе емоция гняв е „по-базисна“ 
емоция от гордост и надежда, които по отношение на 
йерархичност заемат същото ниво като гняв.  

Понятието „образна схема“ е въведено от лингвиста 
Джордж Лейкъф и философа Марк Джонсън като един от 
основните стълбове на експериенциализма. Първите образни 
схеми са били установени чрез междуезиков анализ на 
движението и концептите за пространствени отношения 
(вж.Талми 1983) и неформалния анализ на ежедневния опит 
(Джонсън 1987), според който голяма част от нашето 
познание е организирано по различни модели на 
перцептивно взаимодействие с обкръжаващата среда.  
Такива модели или гещалти  на опита се наричат образни 
схеми. Марк Джонсън развива теорията си за образните 
схеми през 1987 (‘The Body in the Mind’). Примери за такива 
схеми са КОНТАКТ, БАЛАНС, СКАЛА, ВЕРТИКАЛНОСТ, 
ЦЕНТЪР-ПЕРИФЕРИЯ, ВМЕСТИЛИЩЕ, ПЪТУВАНЕ И 
НЕГОВИТЕ КОМПОНЕНТИ, БЛИЗОСТ И РАЗСТОЯНИЕ, 
ОБЕДИНЕНИЕ И РАЗДЕЛЕНИЕ, ОРИЕНТАЦИЯ, ЧАСТ-



ЦЯЛО, ЛИНЕЕН РЕД, ОРИЕНТАЦИЯ ГОРЕ-ДОЛУ и др.  
Образните схеми съставляват основата на абстрактното 
мислене, като представляват сферите-източници при 
картиране.  

Комплексният подход, който възприемаме, обединява 
лексикалната репрезентация на концептите в речници, 
контекстуалната употреба на езикови единици за 
изследваните базисни емоции и образната репрезентация 
на концепта.  Добавят се данни от експеримент с 
информанти-носители на български език. Същевременно, 
разделителната линия между метафоричната и лексикална 
репрезентация не е ясно очертана, тъй като в речниковите 
статии присъстват и метафорични примери, илюстриращи 
описаните значения.   

Във втора глава се анализират три концепта за 
емоции, възприемани като отрицателни: тъга, страх и гняв. 
Отрицателен в случая се използва в значение на оценъчен 
аспект, а не на морален т.e. под негативни и позитивни 
емоции имаме пред вид емоции негативно и позитивно 
оценявани от експериенцера (субекта, изпитващ емоцията).  

1. При анализа на лексемите sadness и тъга в 
английско-български и българско-английски речници се 
забелязва липса на пълно съответствие между двете лексеми, 
още повече, че първият речников еквивалент на sadness не е 
тъга, а униние. Както потвърждават примерите от 
контекстуалната употреба, sadness се свързва с по-широк 
диапазон от състояния, от меланхолия до сериозна загуба, 
докато в българския език тъга по-скоро се свързва със 
състояние, за което невинаги се посочва конкретната 
причина. Лексемите, използвани във връзка със сериозна 
загуба  и по-висока степен на интензивност на емоцията са 
скръб/печал. Разликите между концептите sadness, тъга и 
синонимните концепти печал, скръб се потвърждават и от 
примери за контекстуална употреба от корпуса, очертаващи 



спецификата на двете лексеми в английския и българския 
език. Образната репрезентация на концепта тъга е свързана 
със следните концептуални метафори: ТЯЛОТО Е 
ВМЕСТИЛИЩЕ ЗА ЕМОЦИИТЕ, ТЪГАТА Е ОГЪН – което 
е езиково-специфична метафора за българския език без 
аналог в английски. ТЪГАТА Е ГОРЧИВА ТЕЧНОСТ, 
ТЪГАТА Е ТЕЖЕСТ/ ДВИЖЕНИЕ НАДОЛУ, ТЪГАТА Е 
СТУДЕНА ТЕЧНОСТ, ТЪГАТА Е ЖИВ ОРГАНИЗЪМ. 
Основните метафорични схеми от анализа са схемите на 
вместилището, обекта на емоцията, вертикалната схема.  

2. Концептът страх в етимологично отношение се 
свързва с последиците от емоцията (вцепенение) в 
българския език, докато английската лексема fear e свързана 
с причината „опасност“ (danger) (лексемата fear има 
първоначално значение ‘danger‘). Според тълковните 
речници и в двата езика страх/fear  обхващат състояния с 
различна интензивност, т.е. съществуват различни 
субконцепти. Ексцерпираните примери показват, че и в двата 
анализирани езика концептът страх е свързан с различни 
модели, които варират от страх, свързан с непосредствена 
опасност до опасение. Страхът не винаги е негативно 
оценяван концепт, напр. Страх лозе пази, Fear of God (страх 
от Бога) са словосъчетания, които също така показват, че 
страх като синоним на предпазливост не е отрицателно 
възприеман концепт.  

Образната репрезентация на концепта страх 
потвърждава наличието на голям брой концептуални 
метонимични изрази, които се свързват с физическите 
прояви на страха. Анализът показва, че концептуалните 
метонимични изрази са повече в сравнение с концептуалните 
метафорични изрази за същата емоция и в двата езика. 

Така, например, треперенето като характерен 
симптом на страха присъства в много метонимични изрази, 
но докато разнообразието от синоними в английския език се 



постига с лексемите shiver, quiver, shake  в българския език 
това се осъществява с помощта на синоними с един корен, но 
с различни представки:  разтерпервам се, затрепервам, 

потрепервам, което се обяснява с различните системи на 
словообразуване в двата езика. Анализът на когнитивни 
модели на страха потвърждава наблюденията, че при тази 
универсална емоция в сила  са общи етапи на протичане, като 
вариациите са възможни в зависимост от индивидуалните 
особености на протичане на емоцията у всеки човек, както и 
от интензитета на емоцията. Така например, възможен е 
метонимичен модел, при който съществува само една 
физическа реакция – физическа възбуда или  такъв, при 
който човек загубва спосoбност да  говори/да се  движи/. (Той 

онемя от страх./ He was speechless with fear.) Езиковият 
материал показва, че стремежът към контрол над страха би 
могъл да доведе до неговото овладяване или пък да бъде 
последван от бягство. 

3. Следващият разглеждан концепт в рамките на втора 
глава е гняв. Според етимологичните речникови източници 
английската лексема anger e етимологично свързана с  друга 
емоция sorrow (мъка) и с лат. аngere (душа – глагол). 
Българският еквивалент гняв, е етимологично свързан със 
значението „горя“, което насочва към връзката с 
последствията от гнева, а именно буквалното усещане за 
неприятна топлина, което присъства и в метафорични изрази 
- напр. пламвам от гняв, а също и в английския израз burn 

with anger. 
Лексикографското представяне на концепта гняв в 

английския и българския език се свързва със следните 
компоненти: контрол, физически израз на гнева 
(почервенявам от гняв/turn red with anger, като пример в 
някои от дефинициите), причина за гнева, а също и с някои 
метафорични изрази като примери в дефинициите, които 
съдържат концептуалната метафора ГНЕВЪТ Е 



ЗАПАЛИМО ВЕЩЕСТВО (burst out in anger/избухвам в 

гняв). Анализираният материал показва, че образната 
репрезентация на гнева е свързана с балансирано присъствие 
на концептуални метафори и метонимии и в двата езика. 
Гневът се свързва с концептуалната метафора ТЕЧНОСТ 
ВЪВ ВМЕСТИЛИЩЕ, но също и с метафорите ГНЕВЪТ Е 
ГОРЕЩА ТЕЧНОСТ ВЪВ ВМЕСТИЛИЩЕ, ГНЕВЪТ Е 
ОПОНЕНТ, ГНЕВЪТ ПРЕЧИ НА ТОЧНОТО 
ВЪЗПРИЯТИЕ, ГНЕВЪТ Е ОПАСНО ЖИВОТНО, ГНЕВЪТ 
Е ТЕЖЕСТ. (вж. Кьовечеш, 2000:21; Лейкъф, 1987) 

Анализът показва, че английските названия за 
отрицателни базисни емоции имат повече значения в 
сравнение  с българските. Има също така културно-
специфични лексеми като яд, например. Значението на яд, 
според наблюденията, е по-скоро свързано с изпитващия 
емоцията, отколкото с външни обекти. Прототипният модел 
на гнева (който е и идеализиран) включва следните фази: 1. 
Събитие, което засяга експериенцера 2. Съществуване на 
гнева 3. Опит за контрол 4. Загуба на контрол 5. Отвръщане 
6. Експериенцера отмъщава на този, който го засяга.  

В края на настоящата глава са посочени данните от  
асоциативен експеримент за емоциите тъга, страх, гняв с 
носители на български език. Експерименталните данни от 
асоциации от страна на носители на български език на 
възраст от 21 до 65 години.  Оказва се, че асоциациите на 
информантите потвърждават съшествуването на същите 
типове концептуални метафори очертани в изложението, 
както и елементи от речниковите определения.  

Участниците бяха помолени да направят една бърза 
асоциация за всяка от посочените емоции. Резултатите от 
експеримента доведоха до естественото оформяне на 
няколко групи на асоциации, а именно: физиологична 
реакция, поведенческа реакция, причина за  емоцията, друга  
асоциация. В колонката „друга асоциация“ най-често 



попадат други, често субординатни концепти за емоции, с 
които участниците свързват базисната емоция, за която са 
помолени да направят асоциация. Например, тъгата се 
свързва с депресия, а страхът с притеснение. 

В края на втора глава се правят изводи за концептите 
изразяващи отрицателна оценка. Това са концепти  
етимологично свързани с причината или с резултата от 
емоцията. Посочват се някои особености в семантичното 
съдържание на названията на разглежданите емоции и 
езикови специфики. Английските названия за базисни 
емоции имат по-широк диапазон от значения т.е. повече 
нюанси в значението, което варира от по-ниска до по-висока 
интензивност. Съществува и културно-специфична лексема 
яд, чието значение е в по-голяма степен свързано с 
експериенцера на емоцията, отколкото с външни дразнители. 
Изследването потвърждава компенсаторния механизъм по 
отношение на метафората и метонимията. Например, при 
концепта страх се наблюдават повече метонимии отколкото 
метафори, при концепта гняв съществува баланс между 
метафорите и метонимите.  При концепта тъга има повече 
метафори, отколкото метонимии. Наблюдава се специфика в 
лингвистичните метафори в двата анализирани езика.  

В трета глава се анализират концепти за базисни 
емоции, изразяващи положителна оценка - радост и любов. 
1. Проследява се лексикалната репрезентация на концепта 
радост в етимологични речници. Според етимологичната 
справка, лексемите joy и радост не произхождат от 
конкретни съществителни (за разлика от други названия за 
емоции като fear, anger, страх, гняв ).  

В тълковните речници от английски език, значенията 
на joy се отнасят до преживяването, източника, причината и 
обекта на емоцията. В английския език joy се посочва като 
синоним на success, докато в българския език не се 
наблюдава отъждествяване на радостта с успеха.  



Анализът на данни от двуезични речници показва, че 
joy включва компонентът удоволствие, докато радост се 
отнася до възвишената духовна сфера.  
 Лексикалната репрезентация на концепта радост се 
разглежда във връзка с концепта щастие, поради тяхната 
семантична близост. Обръща се внимание  на 
контекстуалната им репрезентацията. Направена е 
сравнителна таблица  за концептите радост и щастие на 
базата на маркерите интензивност, реакция на нещо добро 
(стимул) или очакване на нещо, контрол/липса на контрол, 
продължителност/краткост на емоцията. Установява се, че 

happy/happiness се свързва със състояния с ниска или висока 
интензивност, за разлика от лексемите щастие/щастлив, 

които приоритетно се свързват със емоционални състояния с 
по-висока интензивност.   

При анализа на образната репрезентация на концепта 
радост се открояват  два типа метафори – перцептивни и 
онтологични. Перцептивни са вертикалната метафора, както 
и опозицията светло-тъмно, топлина-студ. Ориентационните 
метафори са обичаен начин на изразяване на концептите 
радост и щастие. Радостта се концептуализира като сила, 
здраве, жив организъм, противник, затворено пространство. 

Езиковоспецифична е комбинацията на „затвореното 
пространство“ с вертикалната схема в метафората изпадам в 

еуфория. Тук се наблюдава схемата за локализация, а не 
притежание. Положителните емоции се концептуализират 
като локация, а не под формата на „притежание“. В 
аналогичния израз в английския език се прибягва до схемата 
за затворено пространство (enter a state of euphoria/букв. 

влизам в състояние на еуфория). Освен това, характерни 
концептуални метафори са ТЯЛОТО/СЪРЦЕТО Е 
ВМЕСТИЛИЩЕ НА ЕМОЦИИТЕ‚ РАДОСТТА/ 
ЩАСТИЕТО Е ОБЕКТ.  



В изрази, съответстващи на последната концептуална 
метафора бяха открити разлики във възприемането на 
емоцията от българското и английското езиково съзнание. 
Докато изрази със синонимния концепт удоволствие като 
take pleasure са свързани със съзнателно усилие/контрол 
кодирано в избора на глагол, в български език намирам 
удоволствие предполага пасивност. Същото важи и за изрази 
като enter a state of euphoria и изпадам в еуфория,  където 
българският израз предполага по-скоро пасивност, 
отколкото активно действие, за разлика от израза в 
английския език. 

2. Концептът „любов“ е значително по-различен от 
вече разгледаните концепти, които в психологията се 
определят като дискретни или базисни (вж. Изард, 2011:411). 
Речниковите дефиниции показват, че съществуват различни 
субконцепти на тази емоция, които се съдържат в изрази като 
синовна/майчина/романтична любов, които в някои езици 
(напр. гръцки и испански) се представят от различни 
лексеми. От гледна точка на етимологията лексемите любов 
и love имат общ произход. От друга страна обич е лексема, 
която, макар и преводима, е типична за български и 
подчертава духовния аспект на емоцията. Има относителен 
баланс между количеството на синоними в български и 
английски. От гледна точка на семантичните роли на 
концептите, *причинявам любов/* cause love е неприемлив 
израз, което показва, че за разлика от предишните изледвани 
концепти не може да се говори за причинна връзка при тази 
емоция. Образната репрезентация на концепта любов 
разкрива преобладаваща роля на субконцепта „романтична 
любов“ в метафорични изрази. Типични концептуални 
метафори са ЛЮБОВТА Е ХРАНА, ЛЮБОВТА Е 
ПЪТУВАНЕ, ЛЮБОВТА Е ПРИРОДНА СИЛА, ЛЮБОВТА 
Е ТЕЧНОСТ ВЪВ ВМЕСТИЛИЩЕ, ЛЮБОВТА Е БОЛЕСТ, 
ЛЮБОВТА Е МАГИЯ, подкрепени с примери и от двата 



езика, което показва, че този концепт се възприема 
нееднозначно. И в двата езика сърцето е органът който се 
свързва с положителните емоции, а също и пространствените 
метафори ЩАСТИЕТО/ЛЮБОВТА Е ГОРЕ т.е. няма 
разлика между концептуализацията на положителните 
емоции в двата разглеждани езика. Метафорите 
преобладават пред метонимиите при концептуализацията на 
любовта и в двата езика.  
     Експерименталните данни от свободни асоциации от 
носители на български език допълват  концептуализацията 
на разглежданите емоции.  

Част от участниците асоциират любовта с физически 
израз: с блестящи очи, със сърцето, топлина, „пеперудки в 
корема“ (израз използван от участник вероятно под влияние 
на английския израз „butterflies in the stomach“). Повече от 
половината информанти асоциират положителната емоция с 
нещо, което я поражда. В групата „други асоциации“ 
преобладават синономни концепти. Например, някои от 
участниците свързват любовта със щастие, радост, а други с 
противоречиви състояния - слабост, което обогатява списъка 
с вече изброени концептуални метафори при анализа на 
образната репрезентация. Асоциациите на информанти с 
лексемата любов, която не е в списъка с думи-стимули на 
Герганов (1985) добавят нов материал за концептуализацията 
на любовта. 

В заключението се обобщават данните за 
концептуализацията на разглежданите базисни емоции в 
английския и българския език. Направени са изводи за 
връзката между аспектите на етимологията и когнитивния 
опит. 

В резултат на анализа се оформят няколко групи 
различия: културно-специфични думи и конотации, както и 
някои езикови и културноспецифични разлики при 
метафорите за базисни емоции в двата езика. Направени са 



изводи за мястото на суперординатната категория емоция в 
менталността на българи и англичани.  

В настоящата дисертация е направен опит да се 
обедини когнитивната гледна точка в комплексен подход, 
който включва анализ на репрезентацията на концептите за 
емоции в лексеми и метафорични изрази на базата на 
материал, както от речници, така и на корпусни примери, 
което допринася за по-пълното описание на разглежданите 
концепти и очертаването на културно специфични разлики.  

Aнализираният езиков материал показва прилики и 
разлики в концептуализацията на думи и изрази за базисни 
емоции в българския и английския език. Въпреки че двата 
езика принадлежат към различни езикови групи (германски 
и славянски езици), в тях съществуват общи концептуални 
метафори. От друга страна концептуалните метафори, се 
основават на общи културни модели. Тези модели се градят 
на представата за емоцията като събитие от различни етапи. 
Лексикални и ментални особености на емоциите от 
гледна точка на националния манталитет 

Въпреки че емоциите са универсални, съществуват  
културноспецифични думи за емоции, които или трудно се 
превеждат или пък имат своите еквиваленти в друг език, но 
с различно културно-семантично значение. Такива 
лексикални концепти са българските обич, тъга, яд. Яд е 
специфичен тип гняв, често насочен към експериенцер, 
особено когато се употребява възвратно. Английските 
лексеми love, sadness, anger имат повече значения, а тяхната 
контекстуална употреба е по-разнообразна в сравнение с тази 
на българските лексеми. Tова означава че те се употребяват 
за повече състояния с различна степен на интензивност на 
емоцията. 

 От друга страна любов, гняв, радост, страх, щастие 
са „по-базисни“ и с по-висока степен на съвпадение в 
значенията на техните английски еквиваленти (sadness, fear, 



anger, joy, happiness, love), отколкото лексемите обич, тъга, 

яд. Еквивалентите на happy/happiness в българския език са 
съвместими със състояния, които се свързват с по-голяма 
дълбочина и интензивност. Така например щастлив/щастие 
(happy/happiness) не се употребяват в българския език за 
състояния със значение доволен (pleased), докато happy е 
синоним на доволен в английския език. 

Стимулът, респективно причината за емоционалното 
състояние не се изразяват в някои безлични конструкции в 
българския език като весело ми е/ радостно ми е/тъжно ми 

е. Такива конструкции са остатък от датива в системата на 
местоименията и не се срещат в английския език. Така една 
специфична езикова менталност се отразява в граматичната 
система на българския език т.е. някои състояния като радост 
и тъга се възприемат като трудно контролируеми от 
експериенцера. Такъв тип конструкции обаче не се използват 
при концептите  страх, любов, гняв, щастие, където 
експериенцерът е също и подлог.   

Oт друга страна, същите тези названия за емоции се 
срещат в конструкции с название на експериенцера в ролята 
на активен подлог (паралелни на конструкции в английския 
език) – напр. Аз съм радостен/весел/тъжен. 

 Безличните структури са показателни за езикова 
менталност, която се фокусира върху аспекта „неактивност“ 
– т.е. емоцията се разглежда като оказваща влияние върху 
експериенцера. Всъщност, акцентът се поставя не върху 
субекта, изпитващ емоцията, а върху самата емоция. 

Българските възвратни  глаголи като  радвам се, 

страхувам се, както и тъжа,  се превеждат като комбинации 
между глагола be + прилагателно: be happy, be afraid, be sad. 
Моделът в българския език с глагол, за разлика от 
адективния модел в английски език назовава емоцията като  
действие. Идеята за контрол от страна на екпериенцера 
присъства в активните глаголни форми, докато английският 



адективен модел подчертава емоциите като пасивни 
емоционални състояния. 

 
Образност и емоции 
Образните схеми, които се използват за базисни 

емоции в английския и българския език, са сходни. Схемите 
използвани при метафорите за базисни емоции са: СИЛА, 
ВМЕСТИЛИЩЕ (КОНТЕЙНЕР), ОРИЕНТАЦИОННА, 
ОНТОЛОГИЧНА. В анализирания езиков материал се 
откроиха вариации на тези схеми. Например 
ВМЕСТИЛИЩЕТО може да съществува във вариант цяло 
тяло или част от тялото (сърце, глава, очи, душа). 
ОРИЕНТАЦИОННАТА СХЕМА има две разновидности: 
хоризонтална и вертикална. СХЕМАТА НА СИЛАТА може 
да се изрази като природна сила. ОНТОЛОГИЧНАТА 
СХЕМА е представена под формата на концептуалните 
метафори ЕМОЦИЯТА Е ОГЪН, ЕМОЦИЯТА Е 
ПРИЯТЕН/НЕПРИЯТЕН ВКУС и др.  

  Експерименталните данни от тест с български 
информанти подкрепя наличието на общи концептуални 
метафори. 

 Примерите от българския език потвърждават тезата, 
че съществуват типични концептуални метафори (схеми) за 
различните типове емоции (Кьовечеш, 2000:44). Например, 
някои ориентационни и онтологични метафори са уникални 
за специфичните емоции. Tака горе-долу, светло-тъмно, 
топло-студено, ценно-непотребно, жизненост-липса на 
жизненост са сфери, които са ограничени за опозицията 
радост(щастие)/тъга. Първият член  от гореспоменатите 
опозиции е с позитивна оценка, а вторият е с негативна 
оценка. Този модел се потвърждава от лексеми, а също и от 
метафорични названия.  

Анализът показва, че справедлив гняв/righteous anger, 

fear of God са колокации, предствавящи изразяваните от тях 



концепти като не напълно негативни. От друга страна, 
ексцерпираният материал показа, че негативните СИ война, 

болест, лудост се използват за концепти като любов, която 
се оценява като положителна. При анализа на материала 
открихме, че в двата езика съществуват специфични 
онтологични метафори, които са свързани с някои 
специфични цветове, свързани с емоциите. Следните 
цветови асоциации са културно и езиковоспецифични и се 
установиха при анализа на метафорични изрази: 

1. Зеленият цвят метафорично се използва в 
българския език при изразяване на гнева;  позеленял от 

гняв/яд, *green with anger (букв.). В английски език се 
използва изразът red with anger, който има аналог на 
български език (почервенял от гняв/яд). 

2. Друг цвят, специфичен за английския език и без 
аналог в българския е сивия, в случаите когато се използва в 
метафори за страх, например he turned grey with fear *той 

посивя от страх. В българския език, възможни еквиваленти 
са пребледнявам/побелявам (turn pale/white) но не 
„посивявам“. 

3. Метафората yellow-livered (* букв. с жълт черен 

дроб), в която се съдържа асоциация с жълтия цвят се 
използва със значение ‚страхлив‘ само в английския език, но 
няма дословно съответствие в българския език.  

4. Синият цвят не се използва в изрази за емоции в 
български език, докато to feel bluе е типично английски израз 
(тъжен съм). В българския език изразът, който се използва в 
подобни случаи е  мрачно настроение (*dark/gloomy mood). 
Английският израз to be blue in the face (with anger) не се 
използва в българския език и буквалният му превод  е 
грешка, която се основава на влияние от страна на езика-
източник.  



5. Изразът to see black with anger е еквивалент на 
българското причернява ми. И в двете метафори се съдържа 
компонентът черен цвят. 

Очевидно визуалното възприятие има значение в 
концептуализацията на емоциите. Липсват убедителни данни 
за това дали обонянието е свързано със сферата на емоциите. 
Вкусовите възприятия, за сметка на това, може да отразяват 
лични предпочитания или липса на одобрение. Те се 
използват в метафорите bitter anger/горчив яд. В подобни 
изрази се използва картиране от сферата на вкусовите 
възприятия към сферата на емоциите на базата на аналогия 
между неприятния вкус и неприятната емоция.  

Има известна „размитост“ при метафоричното 
структуриране на емоциите. В някои случаи положителните 
емоции могат да се изграждат като негативни концептуални 
метафори (ЛЮБОВТА Е ЛУДОСТ/БОЛЕСТ и т.н.). Някои 
сфери-източници могат да бъдат общи за емоции, които са 
твърде различни (напр. сферата-източник „червен цвят“ се 
използва за метафори за гняв, но също и за любов; 
лудостта/болестта е сфера-източник за метафори за любов, а 
също и гняв и в двата анализирани езика. 

Някои различия са свързани със схемата на 
ВМЕСТИЛИЩЕТО (КОНТЕЙНЕРА) и по-специално 
локализацията на някои емоции в органите. Тъгата/скръбта 
може да се „локализира“ в черния дроб в българския език в 
израза изгаря ми джигера/огън в черния дроб. 
Концептуалната метафора ТЪГАТА Е ОГЪН се забелязва 
само в българския език, докато в английски език 
локализацията в черния дроб в израза yellow-livered се 
свързва със страх. Такива различия са резултат на някои 
културни особености, при което са преплетени митология и 
културно-обусловени философски интерпретации за 
локализацията на емоцията.   



Приликите между английския и българския език по 
отношение на концептуалните метафори и метонимии за 
разглежданите емоции са повече от разликите. Очевидно, 
въплътеният опит играе важна роля в метафоричното 
изграждане на емоциите.  

Всички анализирани базисни емоции в настоящото 
изследване могат да бъдат изразени  с метафори, основани на 
схемата за вместилище. Ролята на метафората е очевидна в 
етимологията на някои названия за емоции и образността при 
примерите в речниковите дефиниции. 

При анализа на лексикалната репрезентация на 
емоциите бяха забелязани речникови дефиниции на емоции 
в английски език, при които метафората играе значителна 
роля. Например, любовта се дефинира като топлина в 
англоезични речници (warm feeling).  

Oсвен това, някои названия за емоции  произхождат 
от конкретни съществителни, които чрез метафоричен 
пренос са придобили днешното си значение. Например, fear 
произхожда от название с първоначално значение „опасност“ 
– значение, което все още се е запазило в полисемантичната 
структура на думата в английски език.  

Българската лексема страх е  етимологично свързана 
с телесна реакция „вцепенение“. Последното се 
отъждествава с действителен възможен резултат 
„замръзване, неподвижност“.  

Произходът на sad може да бъде отнесен към 
сериозен, тежък (grave, heavy), както и латинската лексема 
satis (пълен, изпълнен).  

Споменатите примери и анализираният материал 
показват, че лексемите за базисни емоции в английския и 
българския език произхождат  от думи, назоваващи 
конкретно действие или усещане, свързано със съответните 
емоции или с телесните органи свързани с подобни реакции.  



Подобен пренос от същите сфери-източници, 
назоваващи конкретен перцептивен опит към сфера-цел 
емоция бе открит също и в метафорични изрази и в двата 
езика (замръзвам от страх/ freeze with fear). Така, в 
диахронен аспект, промяната на значението може да бъде 
представена от схеми, които се запазват и при метафорите за 
емоции, тъй като те също са мотивирани от връзката между 
специфичния телесен/външен опит и вътрешните 
емоционални състояния.  

Съществува и подчертана тенденция за отрицателно-
оценяваните емоции, които разгледахме, да бъдат 
етимологично свързани с физическа причина/симптом. С 
положително оценяваните емоции е трудно да се установи 
подобна връзка при етимологията т.е. липсват данни за 
конкретното съществително, от което произхожда 
названието, както и ясно изразени симптоми за проявата на 
емоциите.  

   Многокомпонентният модел на описание, приложен 
в настоящото изследване би могъл да се използва в по-
нататъшни изследвания на вече описаните концепти, а също 
и на други базисни концепти от семантичното поле на 
емоциите, а установените подобия и различия в 
концептуализацията на разглежданите базисни емоции могат 
да намерят практическо приложение както в преводаческата 
практика, така и в преподаването на чужд език. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Списък с научните приноси на дисертационния 

труд 
 
1. Концептите за базисни емоции (тъга, страх, гняв, 

радост, любов) в английския и българския език за пръв път 
се разглеждат в съпоставителен аспект в рамките на 
дисертационен труд. 

2. Събран е богат корпус от емпиричен материал за 
разглежданите позитивно и негативно оценявани емоции 
както от електронни корпуси, така и примери от 
художествени, публицистични текстове и интернет  
източници. 

3. Прилага се комплексен подход, който съчетава 
описанието на репрезентацията  на концепти за базисни 
емоции на лексикално ниво и на ниво колокация в речникови 
източници и корпусни примери, с когнитивния аспект при 
анализа на метафори, схеми и сценарии на разглежданите 
концепти.  

4. В резултат на анализа са извлечени лингвокултурни 
специфики в моделите на емоциите и при двата езика на 
базата на речниковите описания и лексикалната употребата в 
колокации. Анализът показа, че при английските названия 
съществува по-силно изразена тенденция към 
полисемантичност.  

5. В разгледаните примери за метафори в двата езика 
се наблюдават  специфични асоциации между емоция и 
сензорни възприятия при образната репрезентация на 
концептите: 

    а) В двата езика в разгледаните примери за 
метафори се наблюдават  специфики при образната 
репрезентация на концептите под формата на различия в 
цветовите асоциации на емоциите, които имат значимостта 



на културни метафори (СИНИЯТ ЦВЯТ Е ТЪГА в английски 
език, ЗЕЛЕНИЯТ ЦВЯТ Е ГНЯВ в българския език). 

     б) Наблюдава се специфика в образната 
репрезентация на концептите в двата езика, изразена във  
вкусови асоциации между емоцията и съответното вкусово 
възприятие. 

     в) Наблюдава се специфика в образната 
репрезентация на концептите в двата езика, изразена в 
характерни локализации за емоциите (СТРАХЪТ Е В 
ЧЕРНИЯ ДРОБ – за английски език, ТЪГАТА Е В ЧЕРНИЯ 
ДРОБ -  за български).  

6. Установени бяха общи и културноспецифични 
модели в концептуализацията на емоциите (напр. ТЪГАТА Е 
ОГЪН, ПОБЕЛЯВАНЕТО НА КОСАТА Е СТРАХ са 
културноспецифични за българския език концептуални 
метафори). 

7.  На основата на анализирания материал се 
систематизират  области на картирания в различни 
метафорични схеми в двата изследвани езика.  

8. Събрани и анализирани са данни за асоциации за 
разглежданите концепти за базисни емоции въз основа на 
материал от анкети с информанти-носители на български 
език.  
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