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консенсусен вариант за разрешаване над стогодишен дебат, породен от концептуални различия, дълбоко
вкоренени в основни теоретични и операционални понятия, свързани с емоциите. Моделът е достъпен в
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ВЪВЕДЕНИЕ
Кратък обзор на противоречията между водещите модели в науката за емоциите
С настоящият експериментален синтетичен модел се прави опит да се съчетаят два
водещи научни подхода в психологическата наука на емоциите. Категориалният подход
схваща емоциите като продукт на еволюцията, образувала висш неврологичен субстрат
за дискретни и основни генетично унаследими и модифицируеми под влияние на
културата и възпитанието състояния на мотивирана готовност за оценка и действие
спрямо събития и обстоятелства, които изискват бърза и автоматична реакция, а
субективното им преживяване може да бъде етикирано с няколко основни и множество
второстепенни понятия от естествения език (Darwin 1872, Tomkins 1962, Tomkins 1963,
Tomkins 1965, Tomkins 1984, Tomkins 1995, Izard 1971, Izard 1972, Izard 1972a, Izard &
Singer 1977, Izard 1992, Izard 1994, Izard et al. 1999, Izard et al. 2000, Izard 2006, Izard 2007,
Izard 2010, Izard 2011, Scherer & Ekman 1984, Ekman & Friesen 1975, Ekman et al. 1983,
Ekman & Friesen 1978, Ekman 1992, Ekman & Davidson 1994, Ekman & Rosenberg 2005,
Ekman & Cordaro 2011, Ekman 2016, Kemper 1978, Kemper 1987, Zajonc 1980, Zajonc 1984,
Zajonc & McIntosh 1992, Zajonc 1994, Zajonc 1998, Zajonc 2000, Frijda 1986, Frijda et al.
1989, Frijda 1994, Frijda et al. 2000, Frijda 2007, Rozin et al. 2003, Panskepp et al. 1982,
Panskepp 1998, Panskepp 2000, Panskepp et al. 2004, Panskepp 2005, Panskepp 2005а,
Panskepp 2007, Panskepp & Biven 2012, Panskepp 2014, Lazarus 1991, Lazarus 2006, Lazarus
2006a, Lazarus 2010, Frederickson & Kahnemann 1993, Frederickson 2000, Frederickson
2000a, Frederickson 2001, Frederickson 2004, Frederickson 2013, Vytal et al. 2010, Toivonen
et al. 2012, Kragel & LaBar 2015, Saarimäki et al. 2016, Nummenmaaa et al. 2014,
Nummenmaa & Saarimäki 2017, Nummenmaa & Tuominen 2018 и други).
От друга страна ще се пресъздадат и рамките на дименсионалния подход, който твърди,
че е разкрил чрез номологични (психометрични) модели консенсус по основни обективни
фактори, според които субективния поток на възприемане и въздействие на емоциите се
пресъздава чрез редукцията на много и конкретни категории до по-малко и абстрактни
условия, които могат да се илюстрират посредство две, три и повече измерения за
количествено определяне на базисни афективни функции (Wundt 1896, Schlosberg 1941,
Schlosberg 1952, Schlosberg 1954, Osgood 1953, Osgood et al. 1957, Osgood 1962, Osgood
1966, Osgood 1974, Osgood 1975, Plutchik 1962, Plutchik 1980, Plutchik 1983, Plutchik &
Kellerman 1980 - 1990, Plutchik 1991, Plutchik & Hope 1997, Schachter & Singer 1962, Russell
& Mehrabian 1977, Russell 1980, Russell 1986, Russell 1989, Russell 1991, Russell 1991b,
Russell et al., 1994, Russell & Carroll 1999, Russell & Barrett 1999, Russell 2003, Russell 2017,
Barrett & Russell 1999, Barrett 2006, Barrett & Bliss-Moreau 2009, Barrett 2013, Barrett 2014,
Barrett & Russell 2015, Barrett 2017, Barrett 2017a, Barrett et al. 2017, Scherer 1984, Scherer
1987, Scherer 1994, Scherer & Wallbott 1994, Scherer 2001, Scherer 2004, Scherer et al. 2004a,
Scherer 2005, Scherer 2010, Keltner et al. 2003, Cowen & Keltner 2017, Lövheim 2012, Wager
et al. 2015, Lindquist et al. 2006, Lindquist et al. 2012, Lindquist et al. 2015, Lindquist et al.
2016 и други).
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Противоречията между идеите на дименсионалисти, конструктивисти и категориалисти
в науката за емоциите всъщност произтича от един основен епистемологичен проблем –
какво измерваме когато изследваме емоциите – субективни или обективни количествени
или качествени признаци. Разминаванията между двата подхода към предмета и методите
за измерване дават повод за сериозен дебат в психологията на емоциите, който се изостря
през 80-те и 90-те години на 20 век и създава предпоставки за противопоставяне на
категориален и дименсионален подход. Единият полюс абсолютизира първичността на
афективната активация и хедонистичната валентност, докато другата крайност отстоява
парадигмата на еволюционно-генетична диференциация на емоциите. И двата подхода
натрупват значителни грешки в измерванията и методологията за обработка на
резултатите, от което произтича още по-голямо задълбочаване на дебата (Kahnemann 2003,
Kahnemann 2007).
На фона на това концептуално противоречие Лиза Фелдман-Барет осъществява
поредица нововъведения в областта на неврофункционалните изследвания на
афективността. Заедно с екип от изследователи се опитва да приложат същите
невробиологични критерии, които залягат в основата на търсенето на корелатите в
централна нервна система, отговарящи за дискретните емоции. Подходът е приложен
както към категориалните, така и към дименсионалните концепти за хедонистично
значение и ниво на възбуда (Lindquist et al. 2016). Не успяват да изведат специфични
региони, които да отговарят само за негативна първична оценка или само за позитивна
такава. Откриват само леки предпочитания на отделни области (лимбични области, които
включват честа активация на anterior hippocampus, dorsal anterior cingulate cortex и rostral
anterior cingulate cortex, posterior cingulate cortex, anterior insula, ventromedial prefrontal
cortex, amygdala, ventral striatum, thalamus и occipitotemporal cortex) обвързани в обща
мрежа обединяваща функциите си и смесваща се със системата за емоционална възбуда.
Това има дава основание да отхвърлят хипотезата за уникални невро-физиологични
аналози, които отговарят само за емоционалната активация или за двуполюсна
континуална или независима една от друга първична оценъчна дейност на мозъка.
Констатираните области, ангажирани в симулацията на ядро за бързо емоционално
отсъждане наричат общо афективно работно пространство (“general affective
workspace”, Lindquist et al. 2016: 1918-1920). То пресъздава специфични ефекти при
вторичната категоризация на осмислена смес, амбивалентност или поляризация между
значението на последователни емоционални състояния, която при намаляване или
увеличаване на нивото на афективна възбуда се репрезентира като дискретни категории,
но с индивидуална преференция към по-положително или по-отрицателно значение на
тази обща кондиционирана афективна последователност.
Като алтернатива на тази дългогодишна традиция на противопоставяне между двете
хипотези екип от изследователи, в който участва и Фелдман-Барет, издигат трета хипотеза
– за афективно ядро в гореспоменатото за общо афективно работно пространство, което
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неизменно създава ефект на съотнесена към културно универсални и културноспецифичния контекст автоматична преценка, смесваща в определена пропорция двата
полюса на хедонистичното значение (Lindquist et al. 2016). Картографират с мета-анализ
на 397 функционалномагнитни резонансни образи от 914 експеримента с 6827 участници
и пресъздават чрез тримерни веротностни модели локализацията на областите в
централната нервна система, които пресъздават обобщаващата в различни пропорции
положителна и отрицателна хедонистична афективна преценка. Барет изтъква една важна
предпоставка за индивидуални различия при осъществяването на този процес на
афективно-концептуален синтез и подчертава значението му не само за емоционалността,
но и за начина, по който тези различия влияят върху прилагането на определен тип
изследователски дизайн и методите за експериментално изследване на самите емоции
(Barret 2006: 24). Хората се различават в способността си да категоризират соматичните си
усещания и да пресъздават когнитивните си концептуализации.
Фелдман-Барет изследва тази склонност към висока или ниска емоционална
диференциация (“emotional granularity”, Barret 2006: 32) и посочва факторите, които
влияят върху тези индивидуални различия. Барет разпределя предпоставките за
диференциация в две условни категории – диспозиционални и ситуативни:
а)
способността за съотнасяне към обект и ситуация, които предизвикват емоциите; б)
насоката на емоционалния фокус – към себе си или света; в) способността за насочване, в
зависимост от опита, как хората да се справят с вътрешните си състояния; г) способността
да комуникират емоциите си – да 4 как да се справя и как реакцията да протича в
определен сценарии не само според миналия опит, но и в бъдеще при промяна на
контекста (Barrett 2006: 36), но също така и участва в креативни процеси като поражда
нови невронни симулации, които не са изживявани никога преди това или да създават
ново „решение” как да се действа в вече отигравани обстоятелства. От друга страна тази
изследователска позиция представя една скептична линия в обяснението на важни
процеси свързани със съпреживяването и разпознаването на емоции, които протичат в
централната нервна система като част от по-основния процес на символизация на
афектите (Schachter 1959, Schachter et al. 1962, Fodor 1975).
В концептуалния акт не е важно какъв вид е дискретната емоция или нейния тип
според дименсията, която се прилага за определянето й, а до каква степен засяга и
активира ядрото на бърза и автоматична оценка, при която взаимодействат както
афективното ядро, така и възприемането за афективно качество и емоционалният метаопит, за да образуват прототипен емоционален епизод (Russell 2003). Когнитивната
символизация е пряко свързана с етикирането и категоризирането, които произтичат от
този първичен процес.
Стремежът към научен ситнез между двата подхода, които поляризират
изследователите, дава повод на една от емблематичните фигури в психологията на
емоциите, Карол Изард, да преосмисли някои свои основополагащи постановки в общата
4

теория за емоциите (Izard 2007, Izard 2010, Izard 2011). Той залага на прецизирането на
дефинициите, структурата, функциите и аспектите, които се изследват. Изард акцентира
върху постигане на консенсус какво точно се изследва, т.е. дали предметът на проучвания
да са редките и нетипични за ежедневието дискретни първични емоции, т.е. ограничен
брой, епизодични и без интегрирана умствена преценка, което ги прави много по-трудно
променливи (Ellsworth & Scherer 2003, Scherer 2006) или култивирани от житейския опит
емоционални схеми, които са естествено следствие от възрастовото развитие, белег за
постепенното онтогенетично усложняване на чувствата от малко и независими едно от
друго дискретни състояния към ориентирани спрямо външни стимули (радост, интерес,
страх, гняв, тъга, отвращение, изненада) прости схеми. От тях с напредъка в умственото,
културно и морално развитие се артикулират и зависими от контекста или отношенията
допълнителни схеми (срам, вина, презрение). Тези вторични емоции, според Изард, са
пример за схеми, които възникват при динамичното взаимодействие между наследствено
обусловени дискретни или прототипни емоции и когницията, т.е. могат да бъдат
етикирани и свързани с определена представа за емоция като израз, телесно състояние и
преценка за поведението (Weiner 1985, Lewis 1983, Lewis & Granic 2000, Lewis et al. 2005,
Russell 2003) и търпят повече или по-малко промени в зависимост от промяната на
информацията и обстоятелствата (Frijda 1988, Frijda 1993, Ekman, 2003, Scherer 2005).
Емоционалните схеми, като колекция от информация за отделни емоции, са оформени
от фактологични и епизодични спомени за такива състояния и отговора на тях – какво се е
случило и как индивида се справя в такива моменти или периоди (Lang 1979, Beck 1976).
Te предоставят контекст и набор от ограничения, които повлияват очакването на бъдещи
такива емоции в краткосрочен или дългосрочен план под формата на модулации и
каскадни предикции, създадени от препокриващи се невронни мрежи за перцептивната и
паметовата обработка (Pessoa 2018). Емоционалните схеми могат да образуват с различна
степен на простота или сложност на атрибуцията (Russell 2003, Izard 2007), но винаги
съдържат в себе си преценка и осмисляне на целта и предпочиатнията (Tomkins 1962,
Tomkins 1995, Izard 2007, Izard 2010, Izard 2011). Това дава основание на Изард да приеме,
че схемите са най-честия обект на изследвания, защото дори и при автоматични (по
навик) реакции може да се достигне до осмисляне на мотивацията, намеренията и това да
стимулира вниманието и действията за по-продължителен период от време (Ekman et al.
1994, Damasio 2001, Russell et al. 1999, Gross 2001, Kagan 2007).
Схемите могат, според честотата на проява, да се организират в устойчиви клъстери и
семейства (Izard 2000, Izard 2007) и да предизвикат промени в хормоналните нива
(Schachter & Wheeler 1962a, Pennebaker 1982, Levenson et al. 1983, Nesse et al. 1985, Izard
1993), промяна на водещата емоция чрез съзнателно предизвикана лицево-експресивна
невромускулна обратна връзка (Ekman 1975, Kreibig 2010), за която отговаря trigeminal
nerve (Zuckerman et al. 1981, Boyle 1984), или повлияване върху цялостното състояние на
организма (Berkowitz 2000). Групирането и схематизирането на емоциите повлиява
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генерално както емоционалните, така и личностните и крос-културни изследвания на
категоризирането и примомнянето на емоциите при създаване на нормативни очаквания за
културните различия за това (Basabe et al. 2002, Eid et al. 2001, Eid et al. 2003, Fontaine et al.
2002, Kuppens et al. 2004, Kuppens et al. 2006, MacKinnon et al. 1986, Mesquita et al. 1992,
Mesquita et al. 1997, Mesquita et al. 2001, Mesquita et al. 2003, Mesquita et al. 2010, Shaver et
al. 1992). Предимството на категориалната оценка и емоционалните схеми според Изард, е
че неизменно присъства умствена преоценка, която има инхибиращ ефект (Izard 2003,
Izard 2006, Izard 2007) при взаимодействието между зони в префронталния кортекс и зони
от лимбичната система – amygdala, ventromedial prefrontal cortex, subgenual cingulate,
insula, posterior cingulate, dorsal anterior cingulated и ventral striatum (Gray 1990, Ochsner et
al. 2004, Ochsner et al. 2005). Когато когнитивните впечатления за доминираща емоция и
отчетливи емоционални преживявания се назовават или изказват с думи, това разтоварва
активацията на първичните зони чрез образуване на система от невронни вериги за
допълнителна обработка на емоционалното преживяване.
Значими различия се наблюдават в активацията на тези зони при емоционалното
етикиране по време на „горещи” ситуации, т.е. под въздействие на стрес или в условия на
бързо вземане на решения, и „студени” ситуации, т.е. при по-емоционално неутрални
условия (Schaefer et al. 2003). Екипи от учени пресъздават вероятно знaчимата ролята на
по-висши корови функции при разпознаването и категоризацията на емоции (Aron et al.
2004), и регулативния ефект на тези процеси върху негативните емоционални
преживявания, най-вече на дясно разположения ventrolateral prefrontal cortex и
посредничеството на medial prefrontal cortex (Hariri et al. 2000; Cunningham et al. 2003;
Nomura et al. 2003; Lieberman et al. 2007). Ролята на тези две зони е по-значителна при
осъществяване на точно декодиране на негативни емоции на лицето и съпреживяването
им, но също така и при позитивни, като се подчертава и значимото различие на вида
проста емоция (Taylor et al. 2003; Tabibnia et al. 2006) или съчетанието между тях.
Взаимодействието между тези две зони и процеса на точно категориално отражение
оказва освобождаващ ефект върху лимбичната система, отговорна също така и за нивото
на емоционалната възбуда, автоматичната преценка за валентността, контраста и живостта
на преживяването, както и непряко върху нивото на абстрактния обхват на преживяваната
емоция (Beauregard et al., 2001; Kalisch et al., 2005; Levesque et al., 2003; Phan et al., 2005;
Ochsner et al., 2004; Schaefer et al., 2003). Тези параметри от своя страна определят типа
проста емоция.
Съществува парадокс между изследователските подходи, който най-точно може да се
опише чрез фразата „Ако се вглеждаш в гората, не виждаш отделното дърво” и обратно.
Когато изследователите поставят акцент върху общото – например хипотезата за
локализация на специфична категоря емоция в точно определени мозъчни зони, общи за
всички хора се пренебрегва в известна степен уникалното. Илюстрация на такъв подход
може да бъде хипотезата, че при емоционалното преживяване се ангажират множество
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зони и центрове в различна пропорция при активация и концептуализацията и това е
строго индивидуално. Такъв парадоскален изследователски ефект повлиява неминуемо
метода за наблюдение и измервания, начина, по който се създават експериментални
дизайни и методология („research bias”), но предпоставят и определена рамка пред
изследваните или измервани субекти (“response set”).
Необходимо е да се почертае и още един важен момент, който отразява неизбежния
факт, че всеки от разглежданите модели съдържа и представя в определена степен
предпочитанията на изследователите на емоциите към определен набор от методологични
инструменти и постановки за изследване (т.нар. ефект на изследователското изкривяване,
“research bias”). Според тези, които се ръководят от изучаването на изражението на
лицето, основните или първични емоции са шест, изпитани в ранните изследвания на
лицевия израз те са щастие, изненада, гняв, тъга, страх и отвращение (Izard 1971, Ekman
& Friesen 1975, Ekman & Friesen 1978). Списъците, базирани на проучвания за преценката,
обикновено включват по-сложни, самосъзнателни емоции като срам и вина (Scherer 1997).
Списъците, базирани на етологични модели на физиологията, обикновено включват поположителни емоции, като похот и привързаност (Panksepp 1998). Списъците,
основаващи се на емоционален речник или "основни релационни теми", както е застъпено
при наративния анализ, са склонни да включват повече социални емоции като любов и
гордост (Luborsky 1977, Shaver et al. 1987 Lazarus 1991, Keltner & Shiota 2003: 88, Cowen
& Keltner 2017). Клаус Шерер иронично представя една такава неизчерпаемост на
изследвателския подход. В един идеален свят на науката, както си го представя Шерер, ще
трябва да се измерват следните параметри (1) непрекъснатите промени в процесите на
оценяване на всички нива на обработката в ЦНС (т.е. резултатите от всички проверки при
осъществяване на преценка, включително техните невронни субстрати), (2) моделите на
отговор, генерирани в невроендокринната, автономната и соматичната нервна система; (3)
мотивационните промени, произведени в резултат на преценката и по-специално
тенденции за действие (включително невронните сигнатури, съответстващи на невронните
схеми и цикли в екзекутивната моторна кора), моделите на лицевото и вокалното
изразяване, както и движенията на тялото, които могат да предизвикат емоционална
обратна връзка; (5) естеството на субективно преживяното усещане, което отразява всички
тези компонентни промени. Според Шерер такова цялостно измерване на емоциите
никога не е било осъществявано експериментално и е малко вероятно да се превърне в
стандартна процедура в близко бъдеще, защото все още няма разработени надеждни
обективни методи за измерване на субективното преживяване на човек по време на
емоционален епизод (Scherer 2005: 709, 712).
За целите на експерименталното изследване ще бъде въведена контекстуализираща
дефиниция на емоцията без претенции за окончателност: приема се, че емоцията е
следствие от синхронизирана дейност едновременно на централната и периферна нервна
система, която може да бъде субективно и/или обективно измерена като реакция, има
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мотивационен ефект върху поведението съобразно цели и намерения с или без участието
на съзнанието, изразяващ се в преживявания, чувства, спомени и преценки за значението
на събитие с варираща степен на конкордантност между съставните компоненти,
реалистична отнесеност, адаптивност и обусловеност спрямо специфичен културен
контекст и ситуация (Tomkins 1962, Mesquita et al. 1992, Levenson 1994b, Mesquita et al.
2003, Mesquita et al. 2010, Inglehart et al. 2000, Kitayama et al. 1994, Keltner 2003, Mauss et
al. 2005, Matsumoto 2005, Hollenstein & Lanteigne 2014) или т.нар. повлияване чрез
прайминг ефект и ролята на неосъзнатото подбуждане и трансфера на прости или сложни
настроения между хората (Velten 1968, Zillman et al. 1977, Zillman 1983, Sullins 1991, Laird
et al. 1974, Laird 1994, Hatfield et al. 1992, Hatfield et al. 1994, Murphy et al. 1995, Neumann
2000).
За разлика от представените в краткия обзор модели за описание и обяснение на
емоциите, ще бъде издигнат и допълнителен критерии за емоция като алтернатива на
предикатите „основна”, „универсална” или „фундаментална”. Критерият ще се отнася до
лингвистичното значение на дадена емоция и емоциите въобще, и ще бъде формулирана
като условие за „проста” емоция – да притежава абстрактен потенциал за създаване на
смислова мрежа от синонимни аналози, пораждащи се от самата нея, т.е. „семейство” от
сининими за дадена първична и дискретна емоция, които достатъчно отчетливо изразяват
градацията на основното качество „сила/интензивност” или по-точно един от двата
основни параметъра на емоционалната реакция от простата и обичайна за повечето хора
емоционална схема – афектвина възбуда или чувство за неотложност при активация на
емоция. Критерият за синонимизация означава също така и емоциите от едно семейство да
са взаимозаменяеми или комбинируеми смислово с други „семейства” от емоции при
размити или интуитивни езикови рамки за тази символна динамика между дискретни
състояния. Този критерий не е в противоречие спрямо което и да е от обсъдените
минимални условия за определяне на емоцията като такава. Всеки от детайлно
обследваните категориални или дименсионални модели съдържа ядро от първични
езикови единици, които могат да послужат за конструирането на синтетичен категориален
модел. Сложните концепти съдържат в себе си простите категориални интуиции, но не се
изчерпват, а само частично представят своя биологичен афективен източник. Синтетичен
модел в случая ще се употребява като термин, зает от приложната антропология в
контекста, определен от Геерт Хофстеде и Пол Пидърсън (Hofstede et al. 2002; Hofstede et
al 2010). Съгласно този подход се създава изкуствена рамка от образци, които са изведени
по теоретичен път с цел абстрактно отразяване и емпирична проверка на понятия и
концепти, обяснени в чист вид, за да се установи доколко са приложими спрямо сложни
реални събития и предизвикване на размисъл върху значението им, разширяване на
познанието и усъвършенстване на уменията на практика. Чрез синтетичния модел не
могат да се представят базисни процеси като еволюцията на сложните чувства от прости
емоции. Моделът неизбежно предпоставя и се движи по посока изследване на влиянията
на културата върху динамиката и взаимовръзките между прости биологични категории,
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изразяващи вида на емоцията и сложни културни концепти за обяснение на типа
емоционалния опит.
Дизайн на изследването
За осъществяването на основната цел на изследването е конструиран компютърен
инструмент за психолингвистично стимулиране на емоционалната памет, асоциативност и
същевременно за изпитание и виртуална проверка на теорията за афектите и сценариите,
създадена от Силван Томкинс (Tomkins 1995, Фердинандов и Бардов 2017, Ferdinandov et
al. 2018, Ferdinandov et al. 2018a). За да се потвърди тази относителност на научните
атрибуции спрямо емоциите като феномен от човешкото ежедневие беше разработен
разширен двумерен циркумплексен модел на простите емоционални състояния.

Фигура 1: Десет „семейства” от синоними в скалата за избор на прости емоции

На Фигура 1 се пресъздава система от категориални референции, която беше
изработенa под формата на кратък фигуративен речник на емоциите съдържащ
контекстуално близки по смисъл думи, чрез подбор на колокативи за емоции и честотна
лематизация (Toivonen et al. 2012, Grossmann et al. 2016), включващи не повече от 9
синонима на една дума, като не е взета предвид тяхната ситуативна многозначност.
Фигуративният речник (Фигура 1) онагледява „схематично” схващаното съдържание на
смисловите нюанси и условните връзки между различните думи за емоции (Gombrich
1960), не само сред първичните такива, но по един достатъчно илюстративен начин
представя емпирично проверимата идея за градиране в нивата на интензивност вътре в
лингвистичните гнезда на емоциите. Бяха използвани синонимни речници на два
европейски езика - български и английски за прав и обратен превод (Brislin 1977).
Европейските езици по различен начини изразяват тези градации. Бяха подбрани думи за
прости емоции, които служат като индикатори, специфични насоки, действащи на
принципа „pars-pro-totto”, ключови думи, натоварени с емоционален смисъл. Този
стимулен набор се очаква да послужи за основа да се изведат личните предпочитания към
определени думи, които да насочват към наличието или отсъствието на сложни чувства,
ориентации и навици (т.нар. сценарии).
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Таблица 1: Обозначение, етикети и категории прости емоции
Обозначения
и етикети
0, Amusement
0,Забавнo
1, Sympathy
1, Симпатия
2, Enthusiasm
2,Ентусиазъм
3, Naїvity
3,Неведение
4, Terror
4, Гнет
5, Rancor
5,Злоба
6, Grief,
6, Скръб
7, Repugnance
7, Неохота
8, Coyness
8,Сдържаност
9, Alleviation
9, Ободряване

Категории
Hilarity, Joy, Mirth, Happiness, Rejoice, Gaiety, Glee, Triumph, Bliss;
Оживление, Радост, Жизнерадост, Щастие, Възрадване, Веселие Ликуване, Тържествуване, Блаженство;
Affinity, Affection, Fascination, Temptation, Love, Desire, Longing, Awe, Adoration,
Привличане, Очарование, Изкушение, Любов, Страст, Копнеж, Възхита, Обожание, Влечение;
Relish, Interest, Curiosity, Alertness, Excitement, Elation, Exuberance, Crave, Zest;
Охота, Интерес, Любопитство, Бдителност, Вълнение, Възторг, Въодушевление, Ненасита, Жар;
Odd, Perplexity, Puzzlement, Bewilderment, Wonder, Surprise, Amazement, Astonishment, Astound;
Странно, Колебание, Недоумение, Озадачение, Учудване, Изненада, Изумление, Удивление, Смайване;
Dismay, Worry, Flinch, Dread, Panic, Fear, Scare, Aghast, Horror;
Смут, Тревога, Бoязън, Опасение, Паника, Страх, Уплах, Потрес, Ужас;
Annoyance, Exasperation, Grudge, Indignation, Resentment, Anger, Hatred, Outrage, Fury;
Раздразнение, Яд, Неприязън, Негодувание, Омраза, Гняв, Ненавист, Възмущение, Ярост;
Sadness, Torment, Gloom, Sorrow, Hardship, Dejection, Anguish, Despair, Agony;
Тъга, Мъка, Униние, Печал, Горест, Покруса, Терзание, Отчаяние, Агония;
Boredom, Listlessness, Cloy, Tiresome, Dullness, Abomination, Disgust, Aversion, Loathing;
Скука, Равнодушие, Пресита, Отегчение, Досада, Омерзение, Отвращение, Погнуса, Непоносимост;
Shyness , Embarrassment, Awkward, Shame, Regret, Discouragement, Disgrace, Humiliation, Ignominy;
Свян, Неудобство, Неловкост, Срам, Съжаление, Обезсърчение, Немилост, Унижение, Позор;
Soothe, Calmness, Relief, Solace, Assuage, Tranquility, Sigh, Serenity, Delight,
Покой, Спокойствие, Облекчение, Утеха, Разтуха, Лекота, Нега, Доволство, Наслада.

В експерименталното изследване този момент не се операционализира чрез
количествени определения като „много радостно“ или „малко радостно“, или чрез
сравнителна и превъзходна степен – „по-радостно“ или „най-радостно“, нито чрез смислов
контраст – „по-скоро ми е приятно, отколкото неприятно”, или чрез негативно
формулиране (напр. чувствам се „нещастна”, „неспокойна” и т.н.). Така подбраните 90
съществителни-синоними, на базата на сходствата в два европейски езика, изразяват
нарастващата сила на 10 вида прости емоции, възникващи от първични емоции и е
еквивалент на Ликертова скала. Градирането на прости преживявания играе съществена
роля при определянето на степента на интензивност на смисловото изразяване в рамките
на едно „семейство”. Всяко „семейство” групира етикетите в три степени – „леки”,
„средни” и „силни” емоции. Чрез тримизмерна схематична фигура (Фигура 2) се прави
умозрителен опит за обединяване на няколкото водещи подхода в психология на емоциите
– дименсионалната и категориалната парадигма.

Фигура 2: Три хипотетични измерения на емоциите
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Фигуративното обобщение между категориални и дименсионални модели илюстрира
сходствата между абстрактни етикети за емоции, обозначаващи различни измерения,
които могат да групират намеренията около „висока-ниска активация”, „приятнанеприятна преценка” и „приближаване-отдръпване” (често срещащо се в литературата
като „Approach/Withdrawal Affective Response” или “Appetitive/ Aversive Emotional
Reaction”). Важен аспект от пресъздаването на модела за емоциите е определянето на
валентността на всяко едно от семействата – изследователи приписват на някои от тях
„отрицателна” валентност (неприятни), на други – „положителна” (приятни); две от
семействата са обозначени като модалностно неутрални - не могат да се определят нито
като положителни, нито като отрицателни, защото има противоречиви данни за тях. Те
условно се обозначават като „амбивалентни” - „Неведение” (№3 “Naїvity”) и
„Сдържаност” (№8 “Coyness”). Една от задачите на изследването е да се определи дали
тази „амбивалентност” ще се запази или отпадне при анализа на данните. Другият аспект
на „емоционалната плътност“ – „честотата“ на проява на чувството, се залага като тестова
задача и критерии за избор пред участника в експеримента – да посочат най-честите
състояния, напр. за последния месец. Подборът по „честота на повторението” е важен
филтър, който отсява по-рядко от най-често преживяваните емоции, т.е. избират се
потенциалните референции, които да послужат за симулиране на “плътността” на
избраните състояния. Третият параметър на „емоционалната плътност“ –
продължителността, се определя чрез самооценъчна скала с градации от 1 до 10, относно
времето за отминаване на избраните от изследваните преживявания.
В алгоритъма за оценка на плътността на избраните категории се използва
приспособена специално за целта формула на Силван Томкинс, която предлага да се
изрази математически усилването или отслабването на плътността като произведение от
честотата на изразяване, интензивността и продължителността на емоционално
преживяване (Tomkins 1970, Tomkins 1984, Tomkins 1995, Tomkins 2008, Ferdinandov and
Bardov 2017: 344-345, Ferdinandov et al 2018a: 40). В най-общ вид евристичната формула
на Томкинс е следната: k(x) + i = h, където “i” е количествена константа (число по-голямо
от или равно на нула), представяща чувството за малоценност, “x” е наличие или
отсъствие на конкретно преживяване на срам, “k” e математико-логически оператор
(линейна или не-линейна функция), който трансформира “x” в количество преживяна
малоценност, която стойност, добавена към “i” произвежда чувство на унижение,
изразено чрез числовата стойност на „h”. Особеното при “k” оператора е, че той може да
бъде произволна логическа или математическа функция, за която Томкинс не дава точни
насоки. С тази формула иска да покаже как количественото нарастване на емоцията срам
може да се превърне в преживяване за унижение. Индивидуалните реакции и
преживявания могат да бъдат измерени и оценени според степента да силата на
въздействие на емоцията. Това въздействие варира от „слаба теория за унижение” до
„монополизираща теория за унижение” (Tomkins 1963/2008: 525 – 526).
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Целта на това апробационно проучване е да се въведе алгоритъм за извличане на
надеждни и точни резултати, като се използват три вида статистически анализи, за да се
създаде модел и да се идентифицират само тези общи характеристики, които ще послужат
за отхвърляне или потвърждение на изследователската хипотеза.
Според изследователската хипотеза простите емоции могат да служат като значими и
сравнително надеждни препратки към три измерения - плътност, хедонистично значение и
възприемчивост за самопризнаване.
Предмет на проучването са 545 регистрирани участия от общо 654. Някои от
резултатите бяха пренебрегнати, тъй като те не бяха потвърдени чрез кликване върху
бутона в края на изпитанието, което е важно условие всеки отделен доклад да бъде приет
за статистическа обработка. При тестване на предложения симулационен компютърен
модел е изпълнено емпиричното правило в статистиката за всяка променлива да са
генерирани най-малко 6 наблюдения (най-малко 270 валидни регистрации). Отговорите на
тестовите задачи бяха събрани чрез случайна извадка участници, с варираща възраст от 5
до 85 години, балансирани полови свойства, средно социално-икономическо състояние и
без басизни ментални разстройства, които могат да попречат на разбирането на айтемите
или изпълнението на процедурите. Полът и възрастта не са включени в анализа.
Натрупаните регистрации в базата данни се считат само за текущи, за да се избегнат
фалшиво-положителни интерпретации (Simmons et al. 2011). Експериментът е дефиниран
само като пилотна апробация и не е предназначен за диагностични цели нито се стреми
към статистическа стандартизация или други изводи за специфичните различия. Такива
условия могат да се заложат при бъдеща репликация на експеримента. Анализите бяха
проведени с данни, кодирани в номинален формат, представящи отбелязани като „найчесто изживяваните емоции” (бинарно кодиране, където "1" съответства на "кликване"
върху етикет от променливата, "0" за липсва на „клик”) и интервално кодиране на
резултатите на участниците, където всяка променлива е представена с изчислените
"степен на изчислена плътност" на "семействата" според въведената формула за "усилване
на плътността". Примерите за статистически матрици са достъпни на интернет адресите
по-долу за преглед или създаване алтернативни статистически процедури. Бинарни
(дихотомни, най-често избрани "семейства") кодирани данни са достъпни на интернет
адреса https://testrain.info/spss.php, а интервалните съответно на https://testrain.info/spssl.php
(с кодирана самооценена продължителност на „семействата”) и https://testrain.info/
spssm.php (с кодирана изчислена „плътност” за всяко отделно „семейство” от емоции).
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
При текущи измервания с посочения брой осъществени регистрации, съдържащи
преценките на участниците в експеримента бяха установени задоволителни стойности за
надеждност на процедурите и адекватността на извадката. Пълен достъп до
статистическия доклад от осъществените анализ е достъпен и на разположение на
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заинтересованите на интернет адрес https://testrain.info/report.htm. Проведени са и
обстойни анализи на степента на съгласуваност между отделните експериментални
единици - десетте „семейства” от емоции, деведесетте дискретни категории „прости
емоции”, както и при четиредесет и петте „сценария” с Rasch моделиране на хиквадратите, значимостта и допълнителен стандартен IRT модел за предиктивността като
два взаимно допълващи се теста за айтемния отговор. За този тип анализ бяха подходящи
единствено бинарно кодирани („най-честите”) данни за указаните айтеми. Моделирането
при такъв анализ ще покаже каква е степента на принос към предиктивните възможности
на дадени айтеми към цялостния модел според степента на значимост (p-value),
показателите от хи-квадратния тест (Chi-square, χ2), тест за предиктивност на айтемния
отговор (Fischer-Scheiblechner Z-value и Infit t-values) за всяка една от променливите.
Таблица 2: Показатели за вероятностна съгласуваност на „семействата”.
Семейство от емоции
0, Забавно (Amusement)
1, Симпатия (Sympathy)
2, Ентусиазъм (Enthusiasm)
3, Неведение (Naivety)
4, Гнет (Terror)
5, Злоба (Rancor)
6, Скръб (Grief)
7, Неохота (Repugnance)
8, Сдържаност (Coyness)
9, Ободряване (Alleviation)

χ2
7.983
3.577
9.503
3.689
8.684
1.495
4.311
3.723
2.453
3.623

p-value
0.241
0.956
0.542
0.524
0.002
0.735
0.091
0.991
0.993
0.530

Z-value
-,102
1,654
-1,424
-0,046
-1,900
0,796
-1,052
1,646
0,564
-,523

Infit t-values
0.786
-1.987
1.249
-0.250
2.983
-0.832
1.480
-2.506
-2.113
-0.119

От колоната с показатели за значимост на хи-квадратният тест на Таблица 2 ясно
проличава и пригодността на всяко едно от семействата да образуват консистентен и
еднороден модел от айтеми. За стандарт на отлично подбрани променливи се приема, че
стойностите на значимостта не трабва да са p ≤ 0,05. От показателите за значимост
проличава, че само едно семейство „Гнет” не допринася значимо за общата айтемна
съгласуваност. При тест на целия модел с разделяне на айтемите Chi-Square=4,868
(p=0,846). Семействата „Неохота” и „Сдържаност” са твърде предиктивни докато „Гнет” е
недостатъчно предиктивно (с удебелен шрифт в Таблица 2). Това изисква да се приложи и
анализ на айтемния отговор с Rasch моделиране за обща оценка на латентната трудност
(себеприпознаваемост) на айтемите. Тази съгласуваност между променливите и частична
предиктивност на скалата „семейства” може да се дължи на специфики на
предпочитанията на извадката, например ниско ниво на страхови или тревожни
преживявания; на самия дизайн, т.е. на дихотомичното кодиране на реакциите по честота,
който не отчита по-нискочестотните; на отчитаната честота на „семейството”, т.е. поредките преживявания не са отразени като цяло; променливата да отразява тенденции това
семейство да се обяснява от друга независима латента характеристика и други. За
пресъздаване на предложения на Фигура 2 синтетичен тримерен модел са използвани
резултати от два вида дескриптивен анализ и аналитични фигури от клъстерен йерархичен
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анализ, които най-често се обозначават като „дендрограми” или йерархично подредени,
градиращи по степента на абстрактно разпределение на местоположенията на променливи
дървовидно изображение (Фигури 3). Това дървовидно изображение ще представлява
нагледна картина на групирането между всички променливи и е създадено с йерархичен
клъстерен анализ, по-точно Ward‟s linkage & Squared Euclidian distance method, като
стойностите за всяка променлива са стандартизирани според Z-scores (Ward 1963), за да се
избегне разсейване на геометричното разстояние. От възможните 49 разновидности на
йерархичния клъстерен анализ (7 вида методи и 7 подвида мерки за групиране в IMB
SPSS) беше използван с приоритет избрания модел, защото отговаря на параметрите на
хипотезата, а именно да се определи близостта между променливите според три вида
данни – според най-често избираните категории (а), според продължителността (б) и
изчислената „плътност” (в). Разликите между произведените образи от анализа са
очевидни на най-конкретно ниво, но на по-абстрактно ниво се уеднаквяват с едно
изклюение, което е още една предпоставка да се приеме този метод за екологично валиден
(Brunswik 1956).

б)

a)

в)
Фигура 3: Йерархичен модел на групиране между 10-те семейства от емоции
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На Фигура 3 могат да бъдат открити статистически приемливи находки според един
важен критерий за този тип йерархичен клъстерен анализ – тези, които имат най-късото
квадратно евклидово разстояние, се групират на първо и най-конкретно ниво на близост, и
независимо от разликите могат да се открият устойчиви патерни; след това оформят поабстрактна група от по-далечни, като третото ниво е най-асбтрактно и дава пълно
основание за подразделяне на семействата според хедонистично значение. В случая само
„семейството” „Неведение” отразява само две от три съвпадения, на а) и б), с по-общия
клъстер на негативните състояния. За основа на другите две измерения („средни нива на
плътност”, „степента на приближаване – отблъскване”) са използвани данни от
описателната статистика с данни за средната честота на избор на дадено „семейство,
средната стойност на оценената продължителност на състоянието, отнасящо се към
даденото „семейство”, среднатоаритметична „плътност” и айтемен анализ на трудността.
„Семействата” от емоции са анализирани апробационно и от гледна точка на тяхната
степен на себеприписване, т.е. доколко тези емоционални единици присъстват в
преживяванията на тестираните лица. Подходящ подход в този случай е Теорията за
айтемното отговаряне (“Item Response Theory”, Baker 2001), която е успешна алтернатива
на Класическия статистически анализ. Въпросният анализ ще се операционализира в
термините на параметъра трудност на семействата емоции, които се третират като
айтеми. Задължителна презумпция за коректно прилагане на IRT е едномерността на
анализираните единици. Проверката с метода на главните компоненти разкрива
сравнително ясна едномерна структура, която очертава латентната дименсия на
афективността. Избран е Rasch-модел, подходящ за бинарното скалиране на отговорите по
семействата от емоции и простотата в интерпретацията му. Според IRT моделa (Таблица
3) разликите между различните „семейства” от емоции ще се индикират единствено с
параметъра „трудност‟ (представлява очакваното ажитиращо или астенично качество на
айтема), който трябва да се разбира като равнището на латентната характеристика, на
което вероятността за приемане на съответния айтем е 0,5. Рангът на трудността е от –∞
до +∞. Нулевата точка по този континуум може да се разглежда като популативната
средна стойност в едно нормално разпределение.
Таблица 3: Резултати от дескриптивната статистика и ранжиране на трудността.
Етикет на
семейството,
Family Label
0, Забавно
(Amusement)
1,
Симпатия
(Sympathy)
2,
Ентусиазъм
(Enthusiasm)
3,
Неведение
(Naivety)
4,
Гнет (Terror)
5, Злоба (Rancor)
6, Скръб (Grief)
7, Неохота
(Repugnance)
8,
Сдържаност
(Coyness)
9,
Ободряване
(Alleviation)

Mean
Frequency
0,59
0,62
0,64
0,49
0,49
0,55
0,43
0,51
0,45
0,50

SD
0,49
0,49
0,48
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

Mean
Duration
3,10
3,41
3,41
2,64
2,65
2,92
2,31
2,68
2,44
2,67
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SD
3,38
3,46
3,43
3,37
3,37
3,37
3,20
3,29
3,32
3,31

Mean
Density
2,16
3,07
3,37
2,17
2,35
1,93
1,68
1,39
1,17
1,40

SD
2,20
2,81
3,05
2,68
2,91
2,15
2,32
1,70
1,61
1,73

Items
Difficulty
-0,329
-0,48
-0,594
0,171
0,211
-0,149
0,53
0,073
0,435
0,132

Std.
Error
0,093
0,093
0,093
0,094
0,095
0,093
0,098
0,094
0,097
0,094

Отрицателните стойности са показател за „лесни‟ айтеми, които демонстрират по-ниски
от средното ниво стойности по латентната характеристика, докато положителните
стойности се свързват с изискване за високи равнища по латентната характеристика.
Измерва се и степента на близост (конвергентност) между техните средни стойности (от
Таблица 3) с параметричен корелационнен анализ (Таблица 4).
Таблица 4: Ниво на конвергенция между средните показатели

Mean Frequency
Mean Duration
Mean Density
Items Difficulty

Mean
Frequency
1

Mean
Duration
,990**
p = ,000
1

,990**
,000
,789**
p = ,007
-1,000**
p = ,000

,829**
p = ,003
-,989**
p = ,000

Mean
Density
,789**
p = ,007
,829**
p = ,003
1
-,785**
p = ,007

Items
Difficulty
-1,000**
p = ,000
-,989**
p = ,000
-,785**
p = ,007
1

При измерване на степента на линейна корелация между показателите за „плътност” и
„предпочитание” беше установена много значителна степен на конвергентност между
средните показатели за „честота”, „продължителност”, „плътност” и „привлекателността”
на променливите (R = –,785 при ниво на значимост на коефициента p = ,007). Проведен е и
тест за мултиколинеарност между двата избрани показателя (т.е. да означават едно и също
нещо). За да се установи такава потенциална редундантност между двете променливи е
осъществен двупосочен линеен регресионан анализ. Всяка променлива определя
промяната в показателите на другата, при много високо ниво на предсказване на
еднопосочното влияние, което нараства със стойност Adj. R2 = ,568, p = ,007, т.е. 57% е
сигурно, при много много незначителна степен на грешка, че промените в едната стойност
ще доведат до промени и в другата. В случая не е установена мултиколинеарност между
двата покзателя (т.е. нивото на толерантност не е по-малко от 0,5 и показателите за VIF не
надхвърлят 10, в случая и двата показателя за регресионните модели са равни на 1). При
нарастване на „предпочитанието” към дадено „семейство” от емоции, може да се очаква с
голяма вероятност, изчислената „плътност” също ще нараства и обратно. Тъй като
степента на конвергенция е най-слаба между „привлекателността” на „семействата” и
тяхната средна „плътност”, то за проектиране на графичната среда ще се използват
единствено тези два показателя.
Всяко едно от семействата „прости емоции” (прости емоционални схеми) бяха
разположени в симетрична тримерна среда (Фигура 4) с три оси, на които се определят
позициите в зависимост от стойностите, описани в легендата на осите (Фигура 2).
Валентността е част от предзададените условия в експеримента като условна смислова
поляризация или амбивалентност между всяко семейство от емоции. Тя е аксиоматично
приетата за първична универсална от културна гледна точка и описана като част от ядрото
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на афекта като в случая се потвърждава на основа на честотно пресъздадена дървовидна
йерархична структура (Фигура 3), според която амбивалентността не присъства като
отделна група. Бяха изведени две групи, по-лесно възприемчиви и по-трудно
възприемчиви като за всички променливи беше установена малка степен на стандартна
грешка. Предполага се, че по-лесно възприемчивите айтеми подтикват участниците да
избират по-често това емоционално „семейство”, докато по-трудно възприемчивите
айтеми не подтикват към избор. Още една съпоставка между получените данни от двата
типа статистически анализ би могла да внесе допълнение към общата представа как
емпиричните данни оформят нова картина на пространствените отношения между
променливите „семейства” в експерименталния модел (Фигура 4).

Фигура 4: Тримерен модел на 10-те „семейства” от емоционални категории
Преди разпределянето им в различни позиции вътре в дадената синонимна мрежа и
след уточняване на йерархичната им позиция в рамките на абстрактната общност от групи
семействата бяха класифицирани в алгоритъма като положителнати, отрицателни или
амбивалентни (“Positive/Negative/Ambivalent Appraisal”). Към новата йерархична
клъстерна подредба по оста „x” (–1 обозначава най-често избираните отрицателни
етикети за емоции, а +1 обозначава положителни такива) са построени и другите две
измерения – нивото на усреднената „плътност” (“Low/High Density”, по оста „y”,
стойностите са между 0 до 10) за извадката, и нивото на трудност да се приемат или
отхвърлят дадени етикети за емоции като симулация на първична реакция на приемане или
отхвърляне (по оста “z”, от –1 до +1); стойностите им са генерирани с представеното Rasch
моделиране на едноизмерно латентна характеристика (Таблица 3). Разминаването между
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този тримерен модел и симетричния двуизмерен циркумплексен модел на “семействата”
под формата на звезда от десет лъча (Фигура 1) е очевидно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От посочените предимства и недостатъци на доминиращите в психологията на
емоциите подходи са изведени критерии, които до голяма степен са преодоляни чрез
синтеза, осъществен с въвеждането на нови експериментални променливи и критерии за
оформянето им. С данните, получени от анализите, може да се изгради абстрактен модел,
състоящ се от три независими параметъра:
 ниво на измерена средностатистическа стойност на симулираната с компютърен
алгоритъм „плътност” („ниска/висока”) на всяко „семейство” като математическа
функция от съчетанието между честотата на преживяни емоции, самооценката за
продължителност на тези състояния в зависимост от предварително зададените смислово
градиращи и интензивността на избраните категории от дадено синонимно „семейство”;
 нивото на „предпочитание” („привличане/отблъскване”), изразено спрямо
съдържанието на променливите, съставени от етикети, обединени в „семейства” от
синоними на основни емоции, израз на основополагащ латентен континуум от
„предразполагащи към себепредставяне” айтеми (ceiling effect) до „стесняващи
сeбепредставянето” айтеми (flooring effect);
 извеждат се два големи абстрактни класа „семейства”, които емпирично
обосновано и йерархично се групират според установеното геометричното съседство
между категории представящо тяхното „хедонистично значение” („приятна/неприятна
оценка”) като функция на честотата на избор на категории прости емоции от всяко
„семейство”, изчислени от данните на текущата извадка.
Едни от най-важните характеристики за разработване на подходящ, надежден и
ефективен синтетичен модел за идентифициране на основни емоции и свързаните с тях
по-сложни емоционални състояния като чувства, нагласи и настроения, са следните:
1. съсредоточаване върху усещането за чувствения компонент на емоцията, в
същностния смисъл, вместо да се изисква от анкетираните да преценят конкретни
характеристики на реакцията като симпатикова възбуда;
2. надграждане над простото пространство за оценка само чрез измеренията
“възбуда-валентност”, за да може по-добре да се разграничат качествено различни
състояния, които споделят същата област в това условно концептуално пространство;
3. да се разчита на стандартни емоционални етикети, съществуващи в естествените
езици, за да се обобщи интуитивното разбиране на респондентите за семантичното поле,
което идентифицират;
4. да позволява не само системна оценка на интензивността на чувството, но и на
честотата и продължителността;
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5. да се надхвърли произвола при избора на различни набори от термини за емоции и
за да не се представят по несистематичен начин, като се вградят в някаква емоционална
структура в самия инструмента;
6. при възможност да се въвеждат и изпитват различни формули за изчисление на
показатели в самия алгоритъм за самооценка, но и да предоставя възможност за извеждане
на пропорции между положителни и отрицателни (виж Schwartz & Garamoni 1986,
Fredericson & Losada 2005, Larsen & Prizmic 2008, Quoidbach et al., 2014 и други);
7. представяне на инструмента в графична форма, която е удобна за ползване и
позволява на респондента бързо да разбере принципа и да използва инструмента по
надежден начин (Scherer 2005).
Пресъздаването на концептуалният акт беше неразделна част от експерименталната
постановка – търсенето на най-подходящите етикети за себеописание, осъществявано от
участниците емоции, задейства имплицитни процеси в паметта и пресъздава епизоди на
оценка и осмисляне в зависимост от категориалното съотнасяне и асоцииране със
специфични житейски епизоди или сцени от личния опит. Концептуалният акт, който
може да се пресъздаде при припомняне на лични емоционални състояния,
идентификацията им чрез категории или асоциативно отнасяне с по-сложни емоционални
тенденции и концепти като сценарии (Tomkins 1979, Tomkins 1987, Carlson 1981, Carlson
1982, Carlson 1984, Carlson 1986, Alexander 1988,
Demorest & Alexander 1992,
Фердинандов и Бардов 2017, Ferdinandov et al. 2018, Ferdinandov et al. 2018a) или теми
(Demorest 1995, Demorest et al. 1999, Demorest 2008, Demorest et al. 2012) не би могъл да
бъде отделен от процеса на избора и оценката на основни емоционални категории,
специфичността и релевантността им спрямо тяхната простота, дискретността една
спрямо друга, субективната преценка за тяхната продължителност, честота, интензивност
и т.н. Общите изводи, които могат да бъдат направени от осъществения синтез, са
следните:
 Все още няма пълен консенсус сред научната общност по отношение на базисните
критерии как да се дефинират и да се класифицират първичните емоции, което ясно
проличава от начина, по който се описват самите емоции – по-скоро като прилагателни,
второстепенни характеристики, в които изследваните лица трябва да разпознаят
собствените състояния, отколкото като съществителни имена, обозначаващи категории,
които имат своя собствена специфика и колокация в мрежа от синонимни връзки, които
съществуват независимо от индивидуалната окраса или предпочитание (Wierzbicka 1992,
Wierzbicka 1999).
 Дискусията между водещите направления се приема по-скоро като плодотворна за
разширяване на предмета от знание, отколкото като съдържаща потенциал за завършване
на фундаменталния дебат върху емоциите (Russell 2003, Russell 2017).
 Все още сред световната научна общност присъстват повлияни от предпочитанията
към една или друга парадигма за класификации на простите (първични, основни,
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универсални, фундаментални) категории за емоции, което затруднява и откриването на
обща база при създаването на универсален многоезиков и адекватно съответстващ на
културните специфики речник за изследване на смесени емоции (Kreibig & Gross 2017).
 Примерите за изследователски модели през последните 60 години са красноречиви
от гледна точка на основната линия на развитие на науката за емоциите – все по-сложни и
по-детайлни концептуални модели, които не намират общ език между културите и следват
модните тенденции в историческото развитие на психологията и нейния жаргон без да
търсят нивото на взаимодействие и близост в концептуално отношение (Grossmann et al.
2016).
 Експоненциално нарастващият обем от публикации и проучвания в различни
области на точните и хуманитарни науки създава значителни затруднения пред
изследователи да изработят окончателна дефиниця на „емоционалността” и „емоцията”
като научни конструкти. Това създава значителни затруднения пред други изследователи,
които биха искали да проследят тенденциите и да обобщят перспективите пред
постиженията на основните играчи в науката за емоциите (Izard 2009, Ekman 2016).
 Придържането към една или друга методология на изследването или
концептуализирането на емоциите създава значителни пречки пред разрешаването на
основни парадокси, произтичащи от по-обективния или по-субективния подход при
изследване на емоциите. Създаване на модели, близки до и отразяващи действителността
на преживяванията, за които има доказано приложими методи за анализ на данни
гарантира по-обективното представяне на самооценката на хората за техните емоционални
състояния (Barrett 2006).
 Детайлното разглеждане и критично тълкуване на резултатите в контекста на
предпоставките, открити при обзорния сравнителен анализ дават една по-ясна картина кой
от двата модела при какви обстоятелства оправдава заложените хипотези и за какви цели
би могъл да бъде полезен и приложим от гледна точка на изследване на основни
емоционални схеми. От това могат да произтекат допълнителни изводи и перспективи в
анализа, т.е. да удовлетворява изискването един метод да е валиден ако има и евристичен
потенциал (Юнг 2004: 165).
Според изложените накратко научни гледни точки тримерният синтетичен модел е
достатъчно консенсусен и практичен за приложение при изследване на концептуалния акт
и категориалната асоциативност при избор на емоционални етикети, зад които стоят схеми
и преценка за въздействие върху преживяванията. Той е резултат от достатъчно прецизен
алгоритъм за събиране на преценки и е проектиран графично чрез данни от статистически
аналитични модели, които емпирично извеждат три измерения за описание на основни
ориентири, за разлика от кръгообразните двуизмерни модели, широко популярни в края на
20 век. Триизмерността пресъздава избора на категории за емоции и е функция както на
дизайна на изследване, така и на подходящо подбраните и приложени методи за анализ,
които могат да опишат и пресъздадат динамичната картина и спецификите на всяка
извадка, към която се прилагат.
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