
313

Стефана Калдиева-Захариева
Институт за български език – БАН, София

ЗА СКРИТОТО И НЕПРИКРИТОТО ОТ МРАКА 
 НА ЧОВЕШКАТА СЪЩНОСТ

Всеки си има гняв и завист, смущение
и безпокойство, и страх от смърт,

омраза и разпра, и, кога почива на легло, 
нощният сън разстройва ума му.

 Библия, Книга Премъдрост на Иисуса, 
син Сирахов, 40: 5

Abstract: The paper studies the emotional phenomenon of hatred that to a large extent 
characterizes contemporary social relations. It attempts to elucidate the emotion’s original 
cause and the impact of its stimulating factors. The emotional nature of hatred is revealed and 
the scenario of its manifestation is traced. The focus of attention is the linguistic expression of 
hatred – through lexis and idiomatics. Its appraisal is also discussed. 
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Две характеристики на съвременното ни общество, налагащи се на не-
предубедения поглед, силно тревожат и разочароват с все по-ярките си и чес-
ти проявления във века на научния и технически прогрес, на натрупаните поз-
нания и уроци от историята на човечеството и в противовес на заявяваните 
стремления към дълбока хуманност и на проявяваните съзидателни усилия за 
постигане на справедливост и добруване. Това са завист и омраза. Прикрити 
и неприкрити, завистта и омразата са опасна и мощна разрушителна сила, на-
сочена както към обществото като цяло, така и към отделната личност, било 
тя техен обект или субект.

След като бе представена преди време завистта (вж. Калдиева-Захариева 
2011: 53 – 62), сега вниманието ще бъде насочено към тясно свързания с нея 
феномен – омразата, като се търси познанието, което ни поднася езикът.

Предварително опознаване на изследвания обект
Ето каква основна информация за омразата предоставят българските 

лек сикографски източници:
РБЕ:  омраза –  1. Само ед. С несъгл. опред. обикн. с предл. към. Чув-

ство на силно отрицателно отношение, на враждебност, непоносимост към 
някого или нещо;  ненавист, неприязън. Противоп. любов. Може би липсата 
на любов, омразата към бащата хвърляше сянка върху отношението ѝ към 
децата. Л. Стоянов. Усетих отрано само омраза към света. Ив. Вазов. 2. 
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Остар. и диал. Разпра, ежба, вражда; омразило, омразлък. Прислушвачът и 
клюкарът .. преобръщат цял свят .., като правят страшни лошевини и ом-
рази помежду мирните и добри хора. Ил. Блъсков.

 мразя – 1. Прех. Изпитвам силно чувство на омраза към някого или 
нещо.  Противоп. обичам. Костадин изпитваше неприязън към него. Не 
беше го обичал  никога, а имаше минути, когато направо го мразеше зара-
ди неговата студенина. Ем. Станев. Косерката мразеше турците, мразеше 
дрехите им и всичко, що беше турско. Ц. Гинчев. 2. Непрех. Изпитвам омра-
за, ненавист. Противоп. обичам. Но туй щат братя да видят / и кога, майко, 
пораснат / като брата си ще станат –  / силно да любят и мразят. Хр. 
Ботев. 3. Прех. Не харесвам, противно ми е, не ми се прави нещо; ненавиж-
дам. Да знаеш ти живота как обичам! / И колко мразя / празните / химери. 
Н. Вапцаров. мразя се възвр. и взаим. Селяните от двете села се мразеха и 
гледаха един на друг като неприятели. Й. Йовков.

омразен – 1. Който буди, предизвиква омраза; ненавистен. Търновци ни-
кога не губили надежда, че един ден омразната отоманска власт ще бъде 
смъкната. Ст. Михайлов. // Който предизвиква отвращение или силно не-
приятно чувство; ненавистен, отвратителен, противен.  – Пст! Мяу! – викаше  
подире му някое хлапе. Само тоя омразен звук не можеше да търпи инак 
кроткият дядо Слави. Й. Йовков. 2. Който е изпълнен с омраза, който изра-
зява омраза. Хората вземаха да ме гледат със зли, омразни очи. Кл. Цачев. 3. 
Диал. В съчет. с билка, биле, трева и под. Който поражда, предизвиква омра-
за между хората според народните вярвания. На кръст селото кръстоса – / 
нагоре, още надоле, / да дири билки омразни, / омразни билки, разделни, / та 
снаа си да раздели / от мила сина Стояна. Нар. пес., СбНУ.

В словообразувателната верига могат да бъдат открити още: омразник 
/ омразница (1. разг. 2. диал.),  омраз1 (диал.), омраз2 (диал.), омразило 
(диал.), омразия (диал.), омразлък (диал.), намразвам / намразя, омразя-
вам / омразя (остар. и диал.), смразявам / смразя. Тълкуванията на при-
ведената лек сика очертават наличието на общите семи: враждебност, непо-
носимост (която може да се свърже с отвращение и погнуса), нетърпимост, 
зложелателство. 

В синонимна връзка с лексемата омраза са представени: ненавист, не-
приязън, неприязненост, злост, злоба, озлобление, зложелателство, враж-
дебност, недоброжелателност, недобронамереност, а в антонимна връзка 
– любов, обич.

В Старобългарския речник (СтбР) са регистрирани следните лексикал-
ни единици, които имат пряко отношение към посочената съвременна лекси-
ка:

νενàв¸ρтό, ненав¸сть чловэчя, ненав¸сть¬ áđатьне, ненав¸äэти, ненав¸стьнú, 
νενàв¸ρтόνèêú, ненав¸äэньнú, ненав¸äэнь¬, ненав¸äиěú, νενàв¸δŻè; 
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зúлоáь, зúлоáа;       
ěđьзость мерзост, гнусота, ěđьзúкú, -ы¸ мерзък, гнусен,
ěđьзэт¸ противен съм, гнусен съм някому, омръзвам някому,
оěđаз¸т¸ сѧ оскверня се, омърся се, стана отвратителен, 
оěđьзэт¸ опротивея, стана противен някому. 
 
Този поглед към най-старото писмено документирано състояние на езика 

дава възможност да се установи присъствието на думата ненавист със слово-
образувателно гнездо и семантика, идентична на съвременната. Синонимът 
омраза явно се оформя в по-късен период (вж. и БЕР), показаните лексикални 
единици с корен ěđьз- подават обяснение за част от семантичната натоваре-
ност на употребимата днес може би с малко по-голяма фреквентност лексема. 

Старобългарският лексикален материал разкрива познанието за емоцио-
налния свят на човека и за човешките взаимоотношения, намерили отражение 
в писмените паметници от далечните векове. Още по-отдавнашно познание 
предлага самата Библия, в която могат да се открият свидетелства за общочо-
вешкото и вечното в присъствието на омразата, както и точни наблюдения за 
причини за нейната поява и проява, а също и мъдри поучения за потискане и 
предотвратяване.

Какво представлява омразата? Неотлъчна част от емоционалния свят на 
човека ли е? Кое я обуславя и поражда? Какво трябва да бъде отношението 
ни към нея?

Преди всичко трябва да бъде осветлена основната характеристика – 
омразата е чувство, емоция, емоционално преживяване, афект. Тук няма 
да се спирам на разликата между чувство и емоция, между чувство и афект, 
въпреки че продължава тяхното използване като синоними (включително и 
в различните типове специализирана литература – вж. Рейковски 1980: 11 
– 12), но ще отбележа, че третият термин влиза в употреба с неутралния си 
характер (за термините вж. още Дечева 2002: 58 – 66).

 
Емоционалният свят на човека привлича вниманието най-напред на фи-

лософите още в древността.  Интересни наблюдения и анализ на τὸ πάθος, 
τὰ πάθη могат да се проследят в  „За поетическото изкуство“ и в „Реторика“ 
на Аристотел, разглеждани във връзка с художествената литература (траги-
чен герой – състрадание, съчувствие, страх (Аристотел 2013: 91 – 93) или 
с определени изисквания към ораторската реч и съдебната пледоария (гняв, 
страх, състрадание, завист, обич, омраза (Аристотел 1993: 115 – 145). Раз-
личната насоченост на двете съчинения определя и различния подход в пред-
ставянето на емоциите, от което се получава по-пълна информация за тяхната 
същност, пораждане, експресия и въздействие. Аристотел посочва три важни 
момента при анализа на всяка емоция – да се установи в какво състояние 
човек изпитва дадена емоция, кое я поражда и поради каква причина (пак 
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там: 115). Омразата е представена като противоположна на обичта, равна на 
враждебност, с фактори за пораждане – гняв, обида, клевета. Детайлното ѝ 
характеризиране се осъществява чрез показване на тясната връзка с гнева и 
посочване на различията: „Гневът иде от факти с отношение към нас, а враж-
дата може да бъде и без отношение към нас: защото щом оценяваме някого 
като такъв и такъв, ние го мразим. И гневът е винаги отправен към индивид 
– например към Калий или Сократ, а омразата се отнася и до родови понятия: 
всеки мрази крадеца и доносника. Гневът се лекува с времето, а омразата е 
неизлечима. […]  Гневът е свързан с болка, а омразата – не […]  [Разгневени-
ят] желае този, комуто се гневи, да претърпи на свой ред болка, а [мразещият] 
– да не съществува“ (пак там: 126 – 127).    

През XIII в. Тома Аквински създава „Сума на теологията“. В тази свое-
образна енциклопедия на познание и възпитание, имаща за център сериозна 
теологична проблематика, се обръща поглед към човека с неговите естестве-
ни стремежи и търсения, грехове и падения, с вътрешния мир на емоциите. 
Той използва освен passio (което се свързва с гръцкото название у Аристо-
тел) и латинската дума affectus (в български превод предадена с чувство) при 
представянето на поредицата от емоционални преживявания – „страсти на 
душата“ (Тома от Аквино 2005, ч. ІІ – І, 355 – 677). Определя наличието на 
11 страсти, групирани по противоположност в пет двойки (любов – ненавист, 
желание – боязън, радост – тъга, надежда – обезнадежденост, страх – 
храброст), като гняв според него няма противоположност, а само „отрицание 
или лишеност“ (пак там: 371) – за разлика от Аристотел, който посочва като 
такава кротост в „Реторика“ (Аристотел 1993: 121). Изтъква, че страстите се 
противопоставят както доброто и злото (Тома от Аквино 2005, ч. ІІ – І: 368) и 
са общи за всички хора, но и отчасти са подвластни на разума и волята (пак 
там: 376). Посочва връзката със завистта и гнева: „Ненавистта може да бъде 
породена както от гняв, така и от завист. По-непосредствено тя се поражда 
от завистта, която превръща благото на ближния в нещо, което ни кара да тъ-
гуваме и да го мразим. Гневът пък поражда ненавист, когато нараства“ (Тома 
от Аквино 2009, ч. ІІ – ІІ, 558). За самата омраза / ненавист (Тома от Аквино 
2005, ч. ІІ – І: 429 – 441) подчертава, че може да бъде насочена не само към 
нещо зло, но и към добро, че обектът ѝ при различните индивиди обикновено 
е различен (пак там:  429 – 431). Тя изглежда по-силна от любовта, понеже се 
усеща, долавя по-лесно. Отбелязва, че може да бъде насочена и срещу исти-
ната, защото „хората обичат просветляващата истина, но ненавиждат изобли-
чаващата“ (пак там: 439). 

В средата на XVII в. от Р. Декарт се използва названието страст (фр. 
passion) (свързано с πάθος у Аристотел и passio у Тома Аквински) в работата 
му „Страстите на душата“ (1649 г.), където е представена пълната гама на 
емоционалните преживявания и са откроени „шест прости и първични страс-
ти: удивление, любов, ненавист, желание, радост и тъга“ (Декарт 1978: 656). 
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Прави изключително силно впечатление поразително голямата близост на 
Декартовите заключения до съвременните постижения на експериментална-
та психология, на медицината – в частност на  физиологията. Той определя 
емоциите като психична дейност (свързана с душата на човека – продължава 
идеята на предходниците) и като реакция на заобикалящия свят (Декарт 1978: 
638), разглежда връзката с мозъка и нервната система (пак там: 638 – 639), 
посочва наличието на един вид координационен център на сигналите от се-
тивата и разпределянето им към органите за съответна реакция – нарича го 
„жлеза“, ситуира го в „най-вътрешната част на мозъка“, „средната част на мо-
зъка“ (пак там: 638 – 640) – може да се приеме, че това е таламусът, сочен от 
медиците психолози и от физиолозите на XX в. като „голям разпределителен 
център“ (Кречмер 1998: 12), „врата“ за информацията от външния свят и за 
състоянието на тялото на самия човек, „станция“ на всички видове чувстви-
телност (Физиология 2003: 131 – 132). Р. Декарт обръща внимание на участи-
ето на кръвоносната система, на вътрешните органи като сърце, черен дроб, 
далак и др. (Декарт 1978: 669) при различните емоции. Посочва и външния 
израз на емоционалното преживяване в определени специфични движения на 
тялото и в усещанията за вътрешното състояние на организма (например при 
омразата „пулсът е неравен, по-слаб и често по-бърз, усеща се студ, примесен 
с някаква тръпчица и остра топлина в гърдите; стомахът престава да изпълня-
ва своята работа, появява се склонност към повръщане, желание да се изхвър-
ли погълната храна или в най-добрия случай тя се разваля и се превръща в 
зловредни сокове“ (пак там: 670). Р. Декарт подчертава ролята на оценката за 
добро и зло, която участва при възприятията (например, когато едно нещо „ни 
се представя като лошо и вредно, то поражда омраза“ (пак там: 653), като от-
белязва, че и „идеите за омраза, които са вече отпечатани в мозъка“ подсилват 
емоционалното преживяване и предразполагат към „мисли, изпълнени със 
злъч и горчивина“ (пак там: 672).

Б. Спиноза (Спиноза 1957), впечатлен от трудовете на Р. Декарт, подема 
и идеята за анализ и обяснение на емоционалния свят на човека в „Кратък 
трактат за Бога, човека и неговото щастие“ [КТ] (вероятно ок. 1660 г., пи-
сан на латински и издаден близо два века по-късно в превод на нидерланд-
ски), където се усеща влиянието на Декартовия подход в представянето по 
двойки и характеризирането на „афектите“, но не се постигат дълбочината 
и многоаспектността на „Страстите на душата“. Темата занимава Б. Спиноза 
и по-нататък – в „Етика“ [Eт] (1677 г.) е поднесена в оригинална разработ-
ка (тук изключвам използваната форма на изложение като свързани теореми 
с доказателства, забележки и изводи). Той определя удоволствието, неудо-
волствието и желанието като „трите изначални или главни афекта“. Неговите 
определения на омразата гласят: омразата е неудоволствие, съпроводено от 
идеята за външна причина (Спиноза 1957, Ет: 510); омразата е склонност 
да се отдалечи, отхвърли нещо, причиняващо ни някакво зло (Спиноза 1957, 
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КТ: 123); омразата, казвам аз, е раздразнение на душата против някого, 
който ни е причинил зло с намерение и умисъл (пак там: 124); от омраза-
та произтича тъгата, а когато омразата е огромна, тя предизвиква гнева 
[…], от тази огромна омраза произлиза и завистта (пак там: 124); омразата 
и отвращението представляват толкова несъвършенства […], омразата, 
[…], винаги е насочена към разрушение, отслабване и унищожение, което е 
самото несъвършенство (пак там: 125). 

Повечето автори на по-късни и съвременни изследвания се спират на 
част от емоциите – страх, гняв, мъка – като основни (изследвани чрез пред-
ставянето им в балканските езици от А. Петрова 2003), на страх, гняв, мъка и 
удоволствие (удовлетворение) като универсални, физиологически основни и 
първични. З. Кьовечеш включва още и любов, радост, щастие, похотливост, 
изненада (Кьовечеш 2000). Както отбелязват В. Ю. Апресян и Ю. Д. Апресян, 
в работите на повечето изследователи, независимо от аспекта на анализа, като 
фундаментални, генетически обусловени се приемат страх, ярост, удоволст-
вие (Апресян, Апресян 1995: 458). Бих добавила, че емоциите гняв и страх са 
най-често обект на вниманието на изследователите и имат най-много анализи 
(специално в лингвистичната литература напоследък) поради факта, че те са 
особено интересни и привлекателни с най-ярко изразените физиологични и 
двигателно-мимически прояви и съответно с метафорите при техния изказ / 
езиково описание. Емоционалното преживяване омраза остава някак встрани 
от вниманието, включително и при филологически семантични изследвания 
на емоциите.

За разбирането на универсалността и жизнеността на омразата помага 
психоанализата, която бележи редица постижения през изминалия XX в. В 
случая заслужава специално внимание приносът на една от ученичките на 
З. Фройд – Мелани Клайн, която разработва техника за детска психоанали-
за и въз основа на работата си с деца доразвива идеята за Свръхаза, който 
при детето може да бъде открит като суров Свръхаз, преследващ и жесток, 
а не слаб. Тя установява проявите на любов и омраза още в най-ранния 
период от развитието на детето (от кърмаческа възраст) като обусловени 
от инстинкта за самосъхранение, включващ и сексуалността  (вж. Клайн  
2005: 133 – 136).  

Следователно в основата на появата, развитието и проявите на омразата 
стои инстинкт (за феномена инстинкти вж. Свиленов, Щудер 2006: 43 – 45), 
затова тя може да бъде наблюдавана при всички човешки индивиди през всич-
ки времена. Но, разбира се, не трябва да се пропуска и ролята на културната 
основа, на социалната среда и човешките взаимоотношения в развитието и 
поведението на личността, посочени още в 1939 г. от другата ученичка на З. 
Фройд – Карен Хорни, с което доразвива психоанализата (вж. Хорни 2009: 
168 – 173). Впоследствие отчитането на всичко това заляга в основите на 
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съвременната психология – взема се под внимание отражението върху разви-
тието на емоционалността на индивида, експресията на емоциите, възпита-
нието им (вж. Рейковски 1980: 202 – 203).  

Стимули за проявата на омразата
След  изградената познавателна основа за омразата следва да се откроят 

в система конкретните стимули за нейната проява. Могат да бъдат различени 
условно два типа стимули: вътрешни и външни. 

Вътрешните стимули са тясно свързани с характера на отделната лич-
ност, произтичат от нейните особености – обвързаности и подчинености в 
една или друга степен на: завистта, егоизма, алчността, прекалената чувст-
вителност и др. 

Завистта е много силен стимул, който, както стана ясно, се е налагал на 
вниманието на всички, разглеждали омразата. Ярка илюстрация на взаимо-
връзката между двете емоционални преживявания е библейският разказ за 
поведението и деянието на Каин, който се изпълва с чувство на завист към 
брата си, но е и огорчен, обиден, че неговият дар е неоценен (Каин много се 
огорчи и лицето му се помрачи. И каза Господ (Бог) на Каина: Защо се ти 
огорчи? и защо се помрачи лицето ти? Битие, 4: 5, 6). Завистта и обидата, 
наслагвайки се, пораждат силна омраза, а тя като заслепяваща разрушителна 
сила тласка Каин към братоубийство.  

Обидата е другият много силен и често проявяващ се фактор за събужда-
не на омраза, тъй като повечето хора са склонни да я възприемат като засягане 
на достойнството им, като болезнено нараняване, като висша несправедли-
вост. Особено лесно тя може да провокира прекалената чувствителност и 
мнителност на отделна личност, т.е. да се сблъска с обидчивост, която пона-
чало се оценява като слаба страна на характера. Човек не трябва да допуска 
дребни, незначителни неща да пораждат в душата му огорчение, обида, за да 
не подхрани у себе си чувство на омраза. Обидното слово (обидното слово 
и обидата са обект на обстоен анализ в монографията на Василева-Йорда-
нова 2012) има непредвидима сила, то причинява душевна болка, може да 
предизвика гняв, да събуди омраза (Кротък отговор гняв отвръща, а обидна 
дума ярост възбужда. Притчи Соломонови, 15: 1). Не трябва да се отправят 
обидни думи и към най-близките, макар че повече от другите са склонни да 
прощават. Неслучайно в евангелския текст се обръща внимание на взаимо-
отношенията между най-близките с предупреждение: Всеки, който се гневи 
на брата си без причина, виновен ще бъде пред съда, а който каже на брата 
си „рака“ [празноглав, смахнат], виновен ще бъде пред синедриона [върхов-
но съдилищe]; а който пък каже: „безумнико“, виновен ще бъде за геената 
огнена. Матей, 5: 22. Защото животът е показал, че когато обида породи ом-
раза в семейство, род, това е много силна омраза, враждуването е особено 
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ожесточено и всички пътеки към помирението се затварят (Озлобен брат е 
по-непристъпен от як град, и свадите са като ключалки на крепост. Притчи 
Соломонови, 18: 20. Всякой, който мрази брата си, е човекоубиец; и знаете, 
че никой човекоубиец няма вечен живот, който да пребъдва в него. (І) Иоан 
3: 15). 

Обидата, свързана с несправедливост, особено болезнено наранява и 
буди силен гняв, който подклажда омраза, търсеща обикновено възможност 
за възмездие. Неслучайно в Библията дори Бог е представен като подвлас-
тен на такава обида и прилагащ разрушителна сила: И видя Господ (Бог), че 
развратът между човеците на земята е голям, и че всичките им сърдечни 
мисли и помисли бяха зло във всяко време; и разкая се Господ, задето беше 
създал човека на земята, и се огорчи в сърцето Си. И рече Господ: ще изтре-
бя от лицето на земята човеците, които сътворих. Битие, 6: 5 – 7.

   
Алчността също може да стимулира появата и постепенното разраства-

не на чувството омраза. Така алчността, завладяла героя от Елин-Пелиновата 
повест „Земя“, разпалва в душата му омраза към брата, а тя го превръща в 
братоубиец: Страстта към земята възбуди кръвта му. Той караше кончето 
през ниви, през ливади и в дрезгавината приличаше на призрак, […]. И през 
тая бавна разходка мисълта му заработи и полека-лека душата му се на-
жежи пак от злоба и ненавист към брата му. […]  Той видя брадвата при 
дънера и пристъпи да я вземе, но се спря. Дълговременните размишления 
за убийство на брата бяха му навели хиляди съображения и планове как да 
прикрие убийството. 

Без да разсъждава, почти като сънен, той се наведе, взе с двете си ръце 
от земята един грамаден камък, вдигна го високо и с всичка сила го стова-
ри върху главата на брата си. Камъкът изпращя със сила и подскочи. Иван 
трепна и се помръдна да стане, но главата му увисна безсилно и той се 
опъна на земята гърбом, със страшно отворена уста, из която бликна кръв. 
Краката и ръцете му предсмъртно претрепераха и се изпънаха. (Елин Пе-
лин 1977: 415, 417). 

Неслучайно на богатството, на имането, към което се стреми алчният, 
се противопоставя скромното съществуване, но богато с ценностите любов 
и разбирателство: По-добре ястие от зеленчук и с него любов, нежели угоен 
вол и с него омраза. Притчи Соломонови, 15: 17. По-добре сух залък и с него 
мир, нежели къща, пълна със заклан добитък, но в нея раздор. Притчи Соло-
монови, 17: 1.

 
Страхът също може да се прояви като стимул, провокиращ омраза. Това 

се наблюдава в случаите, когато индивидът възприема някого или нещо като 
застрашаващо личното му пространство, собствения му свят с установените 
и приети от него отношения, нагласи, ред, стереотипи, особено в по-напред-
нала възраст. Това обяснява скалата на емоционалното преживяване – от ре-
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зервираност през отрицание до омраза при сблъсъка с промените и срещата с 
новото, както и появата на носталгия по миналото (пречупено през детските 
очи и младежките спомени, но далеч от реалността на изживяното). Трябва 
да се изтъкне, че важна роля за проявата на стимула страх играе липсата на 
познание за новото, другото, различното, чуждото. Когато то не се позна-
ва, естествено е да бъде посрещнато с боязън, с недоверие, с предубеденост, 
с предразположение към възприемане на отрицателни внушения за него и 
накрая с породена омраза. Жив пример в наши дни е емоционалното прежи-
вяване на отделната личност и на обществата, свързано с бежанската вълна, 
която стихийно залива Европа. Определено явлението не е нещо, което не се 
е случвало някога и някъде, някога и тук. И за това намираме свидетелство в 
Библията, от което става ясно, че човешката реакция винаги е била еднаква, 
че в такива моменти като че ли липсва памет за собственото минало и съдба, 
а човечността и състраданието се подменят с търсене и извличане на ползи: 
Пришълеца не притеснявай и го не угнетявай, защото и вие бяхте пришъл-
ци в Египетската земя. Изход, 22: 21. Те справедливо страдаха поради зло-
бата си, понеже имаха по-силна омраза към другоземците: някои не прие-
маха непознати чужденци, а тия заробваха благодетелните пришълци. Не 
само това, но и съд ще има над тях, задето ония приемаха враждебно чуж-
денците, а тия, като приеха с радост отпосле вече ползвалите се с еднакви 
права, почнаха да ги притесняват с ужасна робия. Затова бидоха поразени 
със слепота. Премъдрост Соломонова, 19: 12 – 16.

Натрупващото се постепенно отегчение, чувството на досада от нещо 
или някого може да отключи омраза. Това обикновено се случва при някакво 
осъзнавано или неосъзнавано неодобрение, нехаресване, объркване на пред-
варителни планове, губене на ценно време, прекалена продължителност и 
монотонност, възприемане на обекта като някакъв вид пречка за нещо и т.н. 
И тази възможна причина за пораждането на емоционалното преживяване 
омраза не е пропуснато в Библията: Не ходи често в къщата на приятеля си, 
за да му не досадиш и да те намрази. Притчи Соломонови, 25: 17.

Разгледаните стимули показват, че различни емоционални състояния се 
проявяват в сложна плетеница на взаимодействие и осъществяват верижна 
реакция, пораждаща чувството омраза.

Като външни стимули за проява на омраза следва да бъдат отбелязани:  
заобикалящата действителност, в която израства и съществува индивидът 
–  природна среда, условията за живот, принципите на социалните взаимоот-
ношения, свободи и ограничения, история и съвремие, традиции, бит и пр. – 
доколко и в какви сблъсъци с нея влиза (напр. Хр. Ботев в поробено отечество 
– омраза към робството и потисника);



322

възпитанието в семейството и извън него (училище, организации, ули-
цата) – семейството може да възпитава уважение, добросърдечие, сдържаност 
на отрицателните реакции спрямо другите и т.н., но може да не полага уси-
лия да възпитава, да е неспособно или/и със семейните и родствени разпри и 
вражди да „учи“ на омраза, да създава усещане за нормалност, естественост 
на подобен род взаимоотношения; слабата роля днес, понякога пълната без-
помощност на училището; улицата – мощен фактор за изграждане на лоши 
навици, ниска култура, грубост, изразяване на омраза без задръжки;   

въздействието на обществената среда – с нейната култура на поведение 
и взаимоотношения, с отношението ѝ към спазването на закони и правила, 
към религията, към изискванията на етиката, на естетиката, към образование-
то, науката и изкуството и т.н. – най-ярко се отразява чрез групи по интере-
си, футболни агитки, интернет общуване; жълта преса, редица телевизионни 
предавания и др. под., които проявяват нетолерантност и я оправдават, възпи-
тават пошлост и арогантност, сеят омраза, подтикват към агресия и проявяват 
агресия (От три неща се плаши сърцето ми […]: от градско злословие, от 
разбунтувана тълпа и от смъртна клевета – всичко това е ужасно. Книга 
Премъдрост на Иисуса, син Сирахов, 26: 5 – 6).  

Чувството омраза, имайки за основа инстинкт, в своето развитие и изява 
демонстрира сложна обусловеност.

Субект и обект на омразата
Лицето, което изпитва омраза, е субект на омразата – Азs. Няма назва-

ние със словообразувателна връзка, рядко (според РБЕ) може да бъде назован 
ненавистник. Може да бъде наречен злобен човек и разг. злобар,  ако е въз-
приеман като човек, който постоянно излъчва омраза към различни неща или 
хора (най-често без основателна причина).  Азs  може да бъде възприеман и 
като подбудител на омраза между хората. Такъв човек в някои диалекти бива 
наричан омразник  (по БЕР – в Плевенско).

Субектът на омразата може да бъде прикрит, т.е. да умее и да успява да 
не дава външен израз на чувството си – тогава е принуден да лицемери (Кой-
то крие омраза, има лъжливи уста. Притчи Соломонови, 10: 18. И лъжливи 
са целувките от оногова, който мрази. Притчи Соломонови, 27: 6), защото 
знае, че мразенето се оценява отрицателно, а може и да се бои от мразения, 
ако е сам с него лице в лице. Но когато долови, че и други споделят неговото 
чувство, в групата на тези други той става открит, дързък и злословен (Ако 
омразата му се прикрива насаме, злобата му ще се открие в събранието 
народно. Притчи Соломонови, 26: 26).  

Омразата е чувство, което обикновено има конкретен адресат. Той може 
да бъде одушевен (човек, животно) или неодушевен (конкретна или абстракт-
на същност). Лицето, към което е насочена омразата, което буди омраза, е 
най-честият обект на омразата – Азо1, обектът, който ни интересува. В разго-
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ворната реч се назовава с омразник (по РБЕ). У обекта на омразата, усетил 
чувството на другия и засегнат от това, може да се породи като ответна реак-
ция също омраза (Омразата ражда омраза. Посл.). Тогава  обектът става и 
субект на омраза Азо1 – > ( Азо1 + Азs ), а субектът придобива и статут на обект   
Азs – > (Азs + Азо1 ) и е възможна остра конфликтна ситуация (Омразата 
подига раздори, а любовта покрива всички грехове. Притчи Соломонови, 10: 
12).

Неодушевеният обект на омраза – О1 – може да бъде вещ, предмет, който 
не е харесван от субекта, който му е опротивял, омръзнал, пречи му или му 
напомня нещо неприятно, трагично, случило се назад във времето  –   Азs – > О1.

Неодушевеният обект на омраза – О2 – може да представлява отношения, 
чувства, състояния, идеи и под. (потисничество, робство, наглост, лъжа, лице-
мерие, бездушие, бездействие, нехайство и т.н.), които субектът ненавижда, 
не търпи и обикновено предприема действия за тяхното премахване – Азs – > О2.

Тъй като разглежданият субект на омразата е човек, то в зависимост от 
неговия характер, възпитание, ценностна система омразата може да бъде на-
сочена към обект, който наистина заслужава отрицание, отхвърляне, но и към 
високостойностен обект – измамникът мрази почтените хора; ленивият мрази 
да се труди и ненавижда работливите; някой мрази реда и дисциплината и 
т.н. Освен това трябва да се има предвид, че отношението субект : обект на 
омразата може и да не намира обяснение на повърхнинно равнище (например 
усещането на неприязън към непознат, когото виждаме за първи път – от-
ключват се на подсъзнателно равнище някакви асоциации с нещо неприятно 
преживяно без никаква реална връзка с обекта, но изграждащи в момента 
отрицателна емоционална нагласа, която не може да бъде определена точно 
като омраза към него, а е само неприемане, мълчаливо отхвърляне като нео-
съзната реакция на вътрешна самозащита).

Сценарий на емоционалното преживяване омраза
1. Азs  непосредствено възприема или умствено си представя обекта Азо1, 

О1 или О2; понякога това е съпътствано от някакво предварително знание (ис-
тинно / измамно / внушено / манипулирано).

2. Азs  преценява като неприемлив, нежелан, опасен Азо1, О1 или О2, за 
себе си  или за някого, нещо от личното му пространство.

3. Поради това изпитва неприятно чувство (обектът като кост засяда в 
гърлото му), което впоследствие може да определи като омраза.

4. Чувството може да бъде съпроводено от неконтролирани (особено при 
първи контакт с обекта) промени: 

на изражението на лицето, втренчен презрителен поглед, сподавен звук, 
учестено дишане или задъхване при говор, говорене през зъби или с висок и 
груб тон; 

 чувството може да бъде съзнателно контролирано в две посоки: 
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 на прикриване (тогава не се наблюдават посочените промени) или при-
криване и лицемерно дружелюбно поведение;  

 на демонстриране (обикновено с цел да се покаже превъзходство и да 
се унижи и сплаши обекта) – страховито злобно изражение на лицето, втрен-
чен презрителен поглед, висок и груб тон.

5. Чувството може да събуди желание да отблъсне, да причини болка, 
страдание на обекта Азо1.

6. Това желание от своя страна може да предизвика у Азs: 
 речева дейност (изричане на обидни думи, ругатни, псувни, клет-

ви); 
 моторна активност (да блъсне, удари, заплюе, да стреля, да рани Азо1 

/ да разруши, унищожи О1, О2) – това се реализира при висок интензитет на 
чувството у Азs и губене на контрол върху поведението; може да бъде придру-
жена от речева дейност.    

 
Представеният сценарий (изграден по идея, заета от Апресян, Апресян 

1995: 458 – 459) отразява трите важни особености на емоционалното прежи-
вяване омраза: 

 като емоционално явление то може да обхваща в различна степен субек-
та, т.е. може да се градира, като, достигайки най-високата си степен, може да 
стане неконтролируемо и да тласне Азs към агресия; 

 съдържа оценъчен елемент – преценка за обекта; 
 има връзка с рационалното у човека – може да бъде контролирано, на-

сочвано, възпитавано, потискано, туширано.  

Отношението език – емоция
Основното средство за изразяване на емоционалното преживяване ом-

раза е речта, където думите се изявяват не само със семантичния си заряд, 
но успяват да разкрият богат регистър от конотации, да събудят множество 
различни асоциации, да изкажат отделна емоция или комплекс от емоции.

Обект на наблюдение е речевата дейност, продуцирана от омразата, т.е. 
езикът на омразата. Както може да се установи от проследяване на говорната 
практика (включително и чрез електронните медии и интернет общуването) в 
българското общество и от фиксирания материал в писмени източници (пре-
са, литература, речници и профилирани филологически изследвания – вж. 
тук ценните работи на А. Василева-Йорданова (2012), Л. Крумова-Цветкова 
(2010), Г. Армянов (2012) и др.) активно присъстващ, основен и количествено 
преобладаващ инструмент на омразата са лексикалните единици – съществи-
телни. 

Едно междуметие, обикновено утроено, се използва за изказване на въз-
мущение, отрицание, несъгласие, омраза – у-у-у!, най-често от група хора: 
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Мощно у-у-у посрещна на изхода депутатите. Открояват се и две отглаголни 
съществителни – освиркване и дюдюкане, които рисуват специфична звуко-
ва картина – предават звукове, викове и свиркания с уста или пищялки при 
групово изразяване на недоволство, презрение и омраза: Посрещнаха ги с 
освиркване и започнаха да подмятат обиди. Освиркване, гневни крясъци и 
дюдюкане се разнесе от трибуните.  

Най-често използвани са зооними – в обръщение към обекта на омразата 
или при обикновената му квалификация – за приравняване на човека с низ-
ши същества, някои от които със специфичната си характеристика придават 
допълнителен отрицателен, унищожителен елемент на изказаната с омраза 
преценка: гад, гадина, говедо, кучка, куче, магаре, змия, усойница, пепелянка, 
кобра, търтей, кокошка, свиня, прасе и др. Много често те се срещат в ко-
локации, в които са свързани с характерните постоянни определения гаден, 
мръсен, отвратителен, представяйки по-висока степен на емоцията. Тук ще 
добавя и просторечните колокации, отбелязани при клетвите поради етимо-
логичното свързване на определението с клетва: куче проклето; бясно куче 
проклето; кърлежо проклети; магаре проклето; бясна свиньо проклета.

Стилистично оцветена лексика: простак, тъпак, тъпанар, кретен, из-
род, идиот, мръсник, педал, курва, гадняр, келеш, копеле, хайдук, мутра, на-
гаждач, подмазвач, тюфлек, помияр, мекере.

Названия на митични същества: ламя (ламьо + ненаситна, мръсна), чу-
довище (+ жестоко, мръсно, гадно, отвратително).

Внимателното вслушване в езика на омразата открива употреба и на 
неут рална лексика, която в контекста на дадена ситуация бива натоварена с 
емоция. Това се разчита чрез текстовото обкръжение и най-вече чрез инто-
нацията (Управници! Какви управници?!). В такива случаи се използва спо-
собността на лексикалната единица да изрази експресия чрез съвкупността 
от своите семантико-стилистични характеристики и да предаде субективното 
отношение на лицето, което я изрича, към съдържанието или към адресата на 
речта (вж. ЛЕР 1990: 591; Божилова 2013: 685). Бих добавила тук и способ-
ността на думата да придобива и носи допълнителни културни наслагвания, 
които остават извън лексикографското ѝ представяне, но за участниците в 
комуникативния акт в дадения момент да са осъзнаваеми (при този пример – 
корумпираност, безотговорност, обвързаност с мафиоти, олигарси  и т.н., ши-
рещото се недоверие, неодобрение и озлобление към политическия „елит“) 
и всъщност те са основа на възможността да се изрази ненавист, презрение, 
отвращение, гняв.  

Много ярък изразител на омраза в българската езикова традиция са 
устойчивите изрази, типологично обособени като клетви, вж. подробното им 
представяне в труда на Л. Крумова-Цветкова (2010: 14 – 31, 106 – 200): 

хаир да не види; бял ден да не види; Господ да го порази; да му изсъхне 
коренът; да му опустее къщата; дано се задави; да му приседне на гърлото; 
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радост да не види; от болест да се не отърве; с две патерици да тръгне; 
на кърпа да вечеря; да го яде сърце и болест; да закука като кукувица; да се 
мъчи като грешен дявол; добро да не види; да го вземат дяволите и др.; клет-
ви за смърт –  огън да го гори (изгори); псета го яли; Великден да не дочака; 
бяла коса да не види; босилек да му занесат; да го понесат четворица; да 
заспи от дългия; да го покрият с платно и др. 

Както отбелязва Л. Крумова-Цветкова, огромният записан материал 
(поднасящ между другото интересна информация за живота, бита и морал-
но-етичните норми на българите през отминалите 2 – 3 века) изказва пожела-
ния за зло в различните му разновидности: неблагополучие, бедност, болест, 
без семеен живот, без деца, без близки – самотност, смърт и издава суровост и 
жестокост. Разбира се, понякога заради пълна безпомощност и беззащитност, 
онеправдани и потиснати, хората прибягват към клетвите, на чиято магическа 
сила възлагат надеждата си справедливостта да възтържествува, да бъдат от-
мъстени. Днес употребата на клетвите е ограничена сред простолюдието, не-
образованата и невъзпитана част от обществото (но защо да не признаем, че 
липсата на възпитание в християнски добродетели, на домашно възпитание 
е белег и на т.нар. интелигентни и образовани). Тук са приведени само при-
мери, които са по-разпространени и се употребяват по-често в съвременната 
езикова комуникация.

Посочените лексикални единици, колокации и клетви пряко обслужват 
изказа на омраза. Но езикът още и рисува, представя омразата. 

Езиково описание на омразата
В колокации от типа на огромна омраза, страшна омраза чувството се 

обрисува с неговите размери, сила, неизчерпаемост, жестокост, неконтроли-
руемост чрез епитетите: огромна, дълбока, силна, непресъхваща, страшна, 
жестока, неистова, люта, дива, фанатична, безумна, смъртна.

Наблюденията над фразеологичния материал показват, че омразата се 
представя чрез метафорични картини на различни действия. Самото емоцио-
нално преживяване може да се види като сдържано в изразите: гледа накри-
во някого и има зъб на някого и като силно агресивна реакция, показваща 
най-високата му степен на развитие: в една чаша вода би удавил някого; в (с) 
<една> лъжица вода би удавил някого; в (с) една капка вода би удавил някого; 
с плюнка би удавил някого. Фразеологизмите кост му е в гърлото някой или 
нещо; засяда му като змийска кост на гърлото някой или нещо; засяда му 
като рибена кост някой или нещо разкриват, че за субекта на омразата чув-
ството е мъчително, че обектът е осъзнаван като пречка, която на всяка цена 
трябва да бъде отстранена.

Фразеологизмите, които ще бъдат приведени като илюстрация на съ-
ществуването на човешката омраза, представят различните деяния, към които 
тя подтиква и в които се проявява:
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 субектът на омразата се кара, гневи, напада: 
 прави на бъзе и коприва някого; прави на нищо и никакво някого; бълва 

змии и гущери; сипе огън и жупел върху някого;
 напакостява:
 прави кал (кално, мръсно, сечено) някому; подлага крак на някого; под-

лива вода някому;      
 съсипва:
 докарва до просешка тояга някого; запалва чергата на някого; хвърля 

кал върху някого;
 измъчва, тормози:
 разпъва на кръст някого; пече на огън някого; върти на шиш някого; 

прави черен живота на някого; прави черни дните на някого; трови живота 
на някого;

 убива:
 праща на оня свят някого; праща в гроба някого; праща при свети Пе-

тър някого; светява маслото на някого; вижда сметката на някого; залича-
ва от лицето на земята някого или нещо.

В обикновения текст, в речта, когато се предава емоционалното преживя-
ване омраза, се използват редица метафорични изрази, в които основна роля 
има изображението на соматичния елемент сърце, душа, очи, лице и глаголи 
като изпълва, прелива, кипи, струи (отвеждащи към представата за течност), 
излъчва, пламти, искри (отвеждащи към представата за огън).

 Сърцето и душата, самото човешко същество се представят като 
вместилище на омразата:

 Сърцето му се пълнеше с горчивина и омраза. В душата му се надигна 
омраза. Защо винаги сте пълен с толкова омраза? Цялото му същество из-
лъчваше омраза.

 Очите и погледът са своеобразен отвор, през който силното чувство се 
разпростира навън, подобно на бушуващ огън:

 Очите му излъчват омраза. Погледът му излъчваше омраза. Очите ù 
пламтяха с безумна омраза. Очите му святкаха от омраза. В очите му ис-
креше омраза

 Лицето е платното, на което се изобразява емоционалното преживява-
не:

  По лицето му се изписа  явна омраза. На лицата им се четеше омраза. 
Лицето му бе изкривено от омраза.

Отношението към омразата
Разгледаният езиков материал изказва, рисува или подсказва омразата, 

но не изрича пряко присъда над нея. Оценката се изгражда чрез внушението, 
което той създава и наслагва върху общата ни етична култура. Омразата е въз-
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приемана и оценявана като отрицателна емоция, която като прикрита може да 
бъде пасивна, но и да причинява злини, а открита – да внася враждебност във 
взаимоотношенията между хората, да провокира и подхранва агресия в раз-
личните ѝ форми – от словесна до унищожителна. Затова оценката е отрица-
телна и за човека, който я изпитва, за отношението и поведението му спрямо 
другите, когато това е под диктата на омраза.

Тъй като е постоянен елемент от човешката емоционалност и има отри-
цателно въздействие и зловредни последици за индивид и общество, още от 
древността се търсят възможности да бъде преодолявана. В Книгата на мъд-
ростта се дава съвет – указание как да се посреща враждебност и омраза: Слу-
шали сте, че бе казано: „обичай ближния си и мрази врага си“. Аз пък ви каз-
вам: обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат, добро 
правете на ония, които ви мразят, и молете се за ония, които ви обиждат 
и гонят. Мат. 5: 43 – 44.

В малкото български паремии:
Зло за зло не връщай! Кой тебе с камен, ти него с комат. Който връща 

зло за зло, не го смятай за човек! (Стойкова 2007) 
се открива духът на Христовото поучение. Тук оценка и съвети са свър-

зани с обобщената представа за зло – лошо чувство, враждебно отношение, 
обида, лошо деяние. То трябва да се преодолява по указания начин. Изне-
надва третият израз с насоченото внимание към изпиталия зло и с крайната, 
сурова квалификация за него заради лично въздаденото възмездие. В това 
може да се разчете своеобразен начин да се възпре пораждането на верига 
от злини, обиди и да се предотврати разпра, крайно ожесточение. И както 
съветва Спиноза: „За всеки отделен човек е много по-добре да се стреми 
винаги да доведе хората до съвършенство. Средството за това е да из-
питва към тях винаги такива мисли, каквито през цялото време изисква 
от нас нашата добра съвест и на каквото тя ни учи, тъй като тя никога 
не ни влече към нашата гибел, а винаги към нашето благо“ (Спиноза 1957, 
КТ: 125).

 
Възниква въпросът: може ли все пак да се мрази и какво? Оправдано ли 

е? И как да се отнесем към завета на Ботев „силно да любят и мразят“?
В един текст от Библията се среща следното:
Ето шест неща, които Господ мрази – дори седем, които са гнусота 

за душата Му: очи горделиви, език лъжлив и ръце, които проливат невинна 
кръв, сърце, що кове зли кроежи, нозе, които бързо тичат към злодейство, 
лъжесвидетел, който надумва лъжи, и оня, който сее раздор между братя. 
Притчи Соломонови, 6: 16 – 19.

Страх Господен ще рече да мразиш злото; гордост и високомерие, лош 
път и коварни уста мразя. Притчи Соломонови, 8: 13.

Господ изпитва емоции като своето творение – подобие. Какво мрази? 
Злодейство, кръвопролитие, коварство, лъжа, раздор, поквара, гордост – все 
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отрицателни и осъдителни човешки проявления, от които човечеството и до 
днес не може да се освободи. 

Може би някакъв отговор подсказва твърдението на Декарт, че всички 
страсти са „добри по своята природа“, а хората са „длъжни да избягват само 
неправилното им прилагане или техните крайности“ (Декарт 1978: 147). Ако 
се размислим: човешкият организъм, тялото не съдържа никакъв излишен 
или „отрицателен“ елемент в своето устройство, защо тогава психичната му 
съставка от най-висш порядък да носи несъвършенства, пък било и само в 
емоционалността. И наистина, омразата, породена от отвращение и възмуще-
ние в крайната им  степен, е способна да издига защитна стена срещу злото и 
така най-малкото да възпре разпространението му, тъй като силното чувство 
има организиращ ефект, стимулира съпротивителните сили на индивид и об-
щество. Ако не възненавидиш злодейството, коварството, убийството, лъжа-
та, неправдата, робството и пр., как ще защитиш от поквара собствения си 
дух и как ще допринесеш за преобразяването на света в по-добър.   

Показаното като отношение на Господ е напълно основателно и, подоб-
но на десетте Божи заповеди, трябва всъщност да бъде ръководно начало в 
етичното възпитание и в аксиологичната скала на обществата. Следовател-
но могат и е естествено да се мразят недостойни прояви и качества, както и 
състояния и отношения, угнетяващи и унижаващи човека. 

Един текст – от евангелието на Лука, гл. 14: 26, както е представен  в 
„Сума на теологията“ (Тома от Аквино 2009, ч. ІІ – ІІ: 551) – Ако някой дохож-
да при Мене и не намрази баща си и майка си, той не може да бъде Мой уче-
ник, се оказва смущаващ. Той е тълкуван специално от Тома Аквински, като 
е обяснено, че може да се ненавиждат някои люде (клеветници, богомразци), 
без това да е грях, а и ненавистта в случая наподобява отношението на Бога 
(пак там: 551). Ако се изхожда само от цитирания текст, може да се допусне, 
че става дума за родители – неверници, богомразци, които възпрепятстват 
децата си по пътя към Христовото учение (а такива естествено е имало много 
във времето на Христос). Вероятно това е културният прочит на XIII в. или на 
теолога. Всъщност е важно да се проследи по-голям отрязък от евангелския 
текст:

25. С Него вървеше множество народ, а Той се обърна и им рече:
26. Ако някой дохожда при Мене и не намрази баща си и майка си, жена 

си и децата си, братята и сестрите си, та дори и самия си живот, той не 
може да бъде Мой ученик;

27. и който не носи кръста си, а върви след Мене, не може да бъде Мой 
ученик.

33. Тъй, прочее, всеки от вас, който се не отрече от всичко, що има, не 
може да бъде  Мой ученик.

Думите на Христос изказват изискванията му специално към онези, кои-
то ще бъдат негови ученици и ще посветят живота си на проповядването на 



330

вярата. Именно посвещение изисква делото. Пълното отричане от всичко 
близко и мило, от обикновеното човешко щастие, от личен живот изисква 
духовно усилие, за да бъде постигнато (а така може и да заприлича на отда-
лечаването от нещо, което мразиш). Всъщност стих 33 внася недвусмислено 
потвърждение, че не става дума за мразене, а за отказ, лишаване от всичко 
свое, скъпо. В съвременни преводи на този евангелски текст може да се срещ-
не употребен друг глагол (въпреки каноничното правило да не се променя 
нищо) – предпочете пред ... (френско издание), откъсне (българско издание), 
като под линия се отбелязва, че замества намрази. Така се предава точният 
смисъл на Божието слово, постига се яснота и се отстранява едно привидно 
противоречие.

Основното послание на Библията, богословската и философската лите-
ратура, на народната мъдрост е да се преодолява омразата като чувство, насо-
чено към другия човек. 

Големите философи обръщат внимание на изключителните човешки да-
дености – разум и воля, с чиято сила хората могат и трябва да бъдат господа-
ри на емоциите си:  „мъдростта е полезна главно защото ни учи да станем 
господари над страстите до такава степен и да ги движим и ръководим 
тъй умело, че да направим напълно поносими мъките, които те причиня-
ват, и дори да умеем от всички да извличаме радост“ (Декарт 1978: 725). За 
пример е сочен „живеещият под ръководството на разума“, който „се стре-
ми, доколкото е възможно, да въздава на другия за неговата ненавист, гняв, 
презрение към него и т.н., обратното – да отвръща с любов и великодушие“ 
(Спиноза 1957, Ет: 560). 

Овладяването на вътрешния емоционален свят, както и на етичните нор-
ми, изисква от човека високо съзнание, целенасочено самовъзпитание и не-
прекъснато, постоянно усилие в себеусъвършенстване.

ЛИТЕРАТУРА

Апресян, Апресян 1995: Апресян, В. Ю., Апресян, Ю. Д. Метафора в семантическом 
представлении эмоций. – В: Ю. Д. Апресян. Избранные труды. Т. 2. Интеграль-
ное описание языка и системная лексикография. Москва: Школа „Языки русской 
культуры“, 1995, с. 453 – 465.

Аристотел 1993: Аристотел. Реторика. (Превод от старогръцки: Ал. Ничев). София: 
ИК „Софи-Р“, 1993.

Аристотел 2013: Аристотел. За поетическото изкуство. (Превод от старогръцки: Ал. 
Ничев). София: Изд. „Захарий Стоянов“, 2013.

Армянов 2012: Речник на българския жаргон. 3. изд. София: Фигура, 2012.
БЕР: Български етимологичен речник. Т. ІV (минго2 – падам). София: АИ „Проф. Ма-

рин Дринов“, 1995.



331

Библия: Библия. Синодално издание. София: Синодално издателство, 1993.
Божилова 2013: Божилова, М. Прагматична и стилистична характеристика на българ-

ската лексика. – В: Крумова-Цветкова, Л., Благоева, Д., Колковска, С., Пернишка, 
Е., Божилова, М. Българска лексикология и фразеология. Т. 1. Българска лексиколо-
гия. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2013, с. 593 – 767. 

Василева-Йорданова 2012: Василева-Йорданова, А. Обидното слово в българския и 
във френския език. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2012.

Декарт 1978: Декарт, Р. Страстите на душата. (Превод от френски: Ат. Драгиев). – В: 
Декарт, Р. Избрани философски произведения. София: Наука и изкуство, 1978, с. 
621 – 725. 

Дечева 2002: Дечева, Д. Имена на емоции в съвременния български книжовен език. – 
В: Проблеми на българската лексикология, фразеология и лексикография. София: 
АИ „Проф. Марин Дринов“, 2002, с. 52 – 88. 

Елин Пелин 1977: Елин Пелин. Разкази и повести. София: Български писател, 1977. 
Калдиева-Захариева 2011: Калдиева-Захариева, Ст. За българската завист. – Български 

език, 2011, № 2, с. 53 – 62. 
Клайн 2005: Клайн, М. Любов, завист, благодарност. Избрани статии. (Съставител 

и редактор О. Тодоров, превод от английски: Ал. Багашева). София: ИК „ЛИК“, 
2005.  

Кречмер 1998: Кречмер, Е. Медицинская психология. Санкт-Петербург: Союз, 1998. 
<http://www.klex.ru/9yq>.

Крумова-Цветкова 2010: Крумова-Цветкова, Л. Българските благословии, пожелания 
и клетви – част от националната самобитност и културното наследство. Со-
фия: ИК „ЕМАС“, 2010.

Кьовечеш 2000: Kövecses, Z. Metaphor and Emotion: Language, Culture, and Body in 
Human Feeling.  Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 

ЛЕР 1990: Лингвистический энциклопедический словарь. Москва: Советская энцикло-
педия, 1990.

Петрова 2003: Петрова, А. Езиковата метафора и балканската картина на света. 
Велико Търново:  УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2003.

РБЕ: Речник на българския език. Т. V (ж – зяпнуване). София: Изд. на БАН, 1987; Речник 
на българския език. Т. ІХ (М). София: АИ „Проф. Марин Дринов“ – ЕТ „ЕМАС“, 
1998; Речник на българския език. Т. Х (Н). София: АИ „Проф. Марин Дринов“ – ЕТ 
„ЕМАС“, 2000; Речник на българския език. Т. Х І (О). София: АИ „Проф. Марин 
Дринов“ – ЕТ „ЕМАС“, 2002.

Рейковски 1980: Рейковски, Я. Експериментална психология на емоциите. (Превод от 
полски: В. Цветков). София: Наука и изкуство, 1980.

Свиленов, Щудер 2006: Свиленов, Д., Щудер, П. Еволюция или сътворение. София: 
Слънце, 2006.

Спиноза 1957: Спиноза, Б. Избранные произведения. Т. І. Москва: Гос. издательство 
политической литературы, 1957.

СтбР: Старобългарски речник. Т. І – ІІ. София: Изд. „Валентин Траянов“, 1999 – 2009.
Стойкова 2007: Стойкова, Ст. Български пословици и поговорки. София: ИК „Колибри“, 

2007.
Тома от Аквино 2003 – 2012: Тома от Аквино (Тома Аквински). Сума на теологията. 

(Превод от латински: Ц. Бояджиев). Част І – 2003, ІІ – І – 2005, ІІ – ІІ – 2009, ІІІ – 
2012. София: Изток – Запад.



332

Физиология 2003: Физиология человека. (2-е изд. перераб. и доп. под ред. В. М. По-
кровского, Г. Ф. Коротько). Москва: Медицина, 2003.

ФРБЕ 1974 – 1975: Ничева, К., Спасова-Михайлова, С., Чолакова, Кр. Фразеологичен 
речник на българския език. Т. 1 – 2. София: Изд. на БАН, 1974 – 1975.

Хорни 2009: Хорни, К. Основи на психоанализа. Нови пътища в психоанализата. (Пре-
вод: Ел. Владимирова). София: Eurasia, 1998.

Български национален корпус – http://dcl.bas.bg/bulnc/


