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сценарии, чувствена двузначност, диалектизъм и др. Опитът за детайлен анализ представлява
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познанието си за речника и понятията на съвременната психология на емоциите. Примери за
успехи и провали са дадени под формата на сравнителни таблици, графики и схеми като
отправни точки, които биха били полезни както за специалисти в сферата на психологията, но
също така и за по-широк кръг интересуващи се от представените проблеми.
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Abstract: A longlasting traditions of attempts to objectify human emotions and feelings through
inventing and researching concepts, models and structures, paradigms and nomothetic
operationalizations will be presented in a comprehensive sketch. A detailed overview of some classic
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ПОСВЕЩАВАМ С БЛАГОДАРНОСТ И ПРИЗНАТЕЛНОСТ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ!1

„Всеки оформя действията си според емоциите... тези, които вярват че
говорят, мълчат или действат свободно, по тяхно собствено решение,
сънуват с отворени очи.”
(Spinosa 1677/1957: 31, 33)

„Понеже глупаците се втурват там, където и ангелите се боят да
пристъпят…”
(Pope 1709/2006: 36)

Специално благодаря на Веселина Синивирска, която помогна при коригирането на текста с много
сърдечна всеотдайност, с необходимата научна сериозност и критичност.
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ГЛАВА I. УВОД.
Предмет на изследването.
Десетилетия наред във фокуса на научен интерес са присъствали откриването и
изследването на константи и закономерности в интелектуалните процеси, мисловните
структури и поведенческите модели. Разкрити са множество устойчиви предразположения
и черти, според които може да се предсказват човешките реакции. Епистемологичните
модели и експерименталните парадигми с времето усъвършенстват своя modus operandi,
на цената на много парадокси и компромиси. Обективирането, измерването и
популяризирането на цялостни модели и теории за ума и личността доведоха до поуспешно и ефективно развитие на обучителните възможности и преодоляване на
интелектуални и поведенчески пречки. Голяма част от умствените процеси са откритие
благодарение на съвместни мултидисциплинарни усилия. Значителните пробиви във
високотехнологичната и медицинските сфери – от кибернетиката и програмирането на
самообучаващи се машини до нанотехнологиите, служат за изследване на
микробиологичните процеси в мозъка. Те са свидетелство за възможностите да се измести
интереса от статистически ориентираната психология към актуалните теми като
виртуализацията на човешкия ум например, при които се цели и пресъздаване на
емоционалните процеси чрез изкуствен интелект. Научни обяснителни метафори
исторически се взаимозаменят и изместват една друга – „стабилни фактори” и „статични
честотни структури” се заменят от „динамични невронни мрежи” и „вероятностни
диаграми на свързаността” (Minski 2006). Същевременно в сферата на емоциите – трудна
за предсказване поради присъщата й изменчивост и обстоятелственост, се развива един
плодотворен и нелесен за проследяване и обхващане дебат върху фундаментални аспекти
на емоционалността. Историческото обективиране, разгледано по този начин
олицетворява стремежа на човечеството към преодоляване границите на познанието за
своя собствена полза – точната предвидимост на трудно предсказуеми явления. Остават
сфери и явления в епистемологичния смисъл, които все още представляват особен
приоритет и се смятат за част от общата едностранчивост в разбирането им. Емоциите са
недостатъчно изучени и овладяни от научно ориентирания психологически интерес. Те
вече не представляват въображаема причина, на която най-често се приписва поведението
(Skinner 1953: 160). Емоционалността, интуитивните преценки, предразсъдъците или
въображението представляват сфера на интереси и приоритет на дисциплини, които са
повлияни от персоналността на техните основоположници; за пример могат да се посочат
психоанализата, аналитичната психология, имплицитните теории за предразсъдъците и
конфликтите или психологиите на потребителското поведение и маркетинга. От друга
страна регулацията и свързаната с нея емоционална компетентност са теми, превърнали се
в част от широко популярната масова култура. Изглежда парадоксално от гледна точка на
научното усилие емоциите да нямат ясна дефиниция, но да са източник на толкова
плодотворни изследвания от гледна точка на тяхната структура, функции, мотивационни
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процеси и аспекти, които засягат от най-простото безусловно ниво – реакцията на
синапсите при постъпване на жизненоважна или значима информация, до най-сложните и
фини процеси на взаимодействие между автономната и висшата нервна дейност (Izard
2010).
За последните четиридесет години парадоксалната модност на тази проблематика
поражда непрекъснато нарастващ обем от литература и публикации, които са функция
най-вече на нуждата от по-систематични теории за ума. Това не изключва въвеждането и
прилагането на трудно обясними, размити по смисъл категории на научния опит или
комплекси от явления с убягващи системна дефиниция конструкти. Сферата на емоциите
все още стои като предизвикателство пред емпиричната психология, защото тези теми
представляват ментално ниво с по-висока степен на неяснота и размитост, особено при
подбора и изискванията за измервателна точност. Създаването на системи и теории за
емоционалния ум е все още в наваксваща позиция, в сравнение с постигнатото в
интелектуалната сфера, по отношение на когнитивните структури на паметта, схемите за
възприемане и логическите функции. Емоционалността и в частност емоционалната
компетентност и осъзнатост, са актуални теми, защото са част от по-универсалното ни
общочовешко разбиране, че ежедневното ни съществуване и решения не зависят толкова
от интелектуалния ни капацитет и изключителното ниво на логическа проницателност,
колкото от яснотата и прецизността на съзнателното самоопределяне в ситуация на
вземане на решение или конфликти между алтернативи. И все пак са значими теми заради
влиянието им върху характера, особено върху свободата на волята и позоваването на
чувствени аргументи; от обвързаността с предразсъдъци и сантиментални навици, които
са следствие на пристрастия; от емоциите, които изкривяват добрите намерения и
повлияват пълноценното осъществяване на личността ни. Научното им обяснение все още
представлява поле, което създава трудности и пречки в методологичен и епистемологичен
смисъл при изследване на динамични и неустойчиви аспекти от душевността и
емоционалното поведение, което ясно личи от актуалните кибернетични модели на
самообучаващи се машини, които към момента не разполагат с необходимата им
чувствена рецептивност и произтичащите от нея свобода на емоционална асоциативност,
перцептивно-оценъчна абстрактност, от която следват и степените на неопределеност в
ролевата и ценностна сфера.
Предмет на изследването ще представляват моделите за емоции, проблемите при
тяхното измерване в емпиричен контекст и еволюцията на методите за това. В процеса на
разгръщане на тезата ще бъдат представени множество научни теории и подходи към
емоциите и чувствата. Те се разглеждат като неотделима част от общия умствен ансамбъл
от системи на преживяване и контрол на чувствата, които обединяват въздействието на
спомени от сцени на преживяни емоции в дискретния, т.е. техния уникален и специфичен
смисъл, но и в качеството им на елементи от структури на ума в контекста на
асоциативното им взаимодействие, като форма на организация на категориалната
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идентификация, продукт от когнитивно-афективен синтез. Нагледното представяне на
емоционалните процеси чрез различни невронаучни, лингвистични и математически
модели е необятна тема и предизвикателство за психометрията. Това неизменно налага
синтетичен подход при изследването им, употребата на абстрактни модели, представящи
емоционални събития, които подтикват към субективни преценки, за да не се възприемат
емоциите и продукта от тяхното преживяване като явление, а като научен конструкт с
точна и окончателна или временна и консенсусна дефиниция. Синтетичен модел е термин
от приложната антропология и ще бъде употребяван 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 подбрани по значение и сгъстени като контекст образци,
които са изведени по теоретичен път с цел абстрактно отразяване в чист вид на сложни
реални събития и предизвикване на размисъл върху значението им, разширяване на
познанието и усъвършенстване на уменията. От гледна точка на тази перспектива в
изследването ще се съпоставят от една страна феноменологичният (напр. Schwarz et al.
1996), или идеографичен подход, ориентиран към отделния случай с цел представяне на
неговата уникалност и сложност (напр. Carlson 1986, Alexander 1988, Alexander 1990,
МcAdams 2004), а от друга – честотни и вероятностни номотетични статистически
подходи, които представят индивидуалния случай като част от обща и с различна степен
на сходство картина на една извадка. В този контекст емоциите се разглеждат като
сложно, но не и хаотично явление: съществуват организирани модели, които могат да се
открият и измерения, които могат да се приложат при профилирането му. Моделите са
синтетични, тъй като са обобщаващи и представят получените обобщаващи резултати
като екстремни величини (измерения), които са крайни точки от един континуум или
начални точки в ортогонални (паралелно съжителстващи) дименсии, според които
конкретните събития, случайни или необходими, могат да се съпоставят. Те представляват
само отделни аспекти и в известен смисъл опростяват феномена – не съществуват в
реалния и динамичен свят на емоциите, а демонстрират само смисъла на тенденциите,
които се извличат от действителни ситуации. За разлика от синтетичните култури, които
според Хофстеде и Пидърсън са ориентирани към една абстрактна и по-статична, трудно
променлива цялост, наричана „софтуер на ума“, аналитичните модели за емоциите, които
ще бъдат експонирани в прегледа, представят предмета си в несистематичен вид, защото
емоциите са конкретни и динамични събития. При разработването на модел за „софтуер
на сърцето“ идеята за континууми между измерения например, успешно се конкурира с
идеята за многозначни и многопосочни ситуативно определени групирания. Това придава
на избрания феноменологичен подход по-голяма гъвкавост и разнообразие, което би
отразило по-артикулирано индивидуалните преживявания. Културните синтетични
модели уеднаквяват индивидите, техните намерения и нагласи, докато емоционалните
синтетични модели разграничават в съдържателен план индивидуалността и сложността
на афективния опит, независимо, че са също толкова абстрактни или продукт на
лабораторен дизайн, колкото и синтетичните модели на културите.
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Цели и задачи на изследването.
Основната цел на прегледа е да представи в общ и есенциален вид множество модели,
което предполага по-точен и прецизен подбор на инструменти при подготовката на
бъдещи изследвания в областта. Представят се в детайли различни теории и модели за
емоциите, като се търси общото и специфичното помежду им. За осъществяване на тази
водеща цел изследването ще се фокусира само върху такива модели за емоции и чувства,
за които са разработени относително надеждни и валидни за времето им методи.
Обстойният преглед на теориите за емоциите не е водещото намерение в изследването –
към някои от тях са добавени коментари за техните силни и слаби страни. Така с
резултатите от съпоставителния анализ се очертават последователно и изчерпателно
основните рамки на изследване и се демонстрират трудностите, произтичащи от
контекстуалната и ситуативна относителност на езика и културните особености,
затрудняващи процеса на откривателство и извеждане на общовалидни прототипи.
В процеса на представяне е използван феноменологичен похват, при който отделни
теоретични постановки първоначално биват вписвани в общия историко-научен контекст
на множество други абстрактни модели за първичните, простите и сложни емоции и
състояния. В такъв ракурс се съпоставят независими и взаимноповлияни научни
постижения в областта – например теорията за първичните емоции, конструктивисткият
подход, теорията за прототипните емоции, за емоционалните схеми, за биполярността,
амбивалентността и диалектизма, позитивната психология и много други. Основна задача
на този подход е не да противопоставя или измерва валидността на представените модели
като отдава приоритет на един или друг от тях, а да съпостави техните основни водещи
позиции в перспективата на една галерия, в която е възможно да се открие и проследи
водещата линия на научния опит. Феноменологичният метод за синтез на акумулираното
познание в психологията, който за първи път е използван от Едмънд Хусерл (Хусерл 1991,
Хусерл 1996), е алтернатива на позитивистичния анализ на психологичните функции и
ефекти, дължащи се на работата на първична мозъчна субстанция (Spencer 1855, James
1884). Този метод се прилага, за да се преодолее едно важно противоречие в
методологията при изследване на емоционалните явления като се обръща внимание не
само на функцията, но и на съдържанието в съзнанието. Трудностите да се постигне
единство във феноменологичния опит се дължат на системното объркване между функция
и значение на емоциите. Това положение и досега се възприема от мнозина изследователи
в психологията като признак за недостатъчна надеждност на този обект на изследвания,
тъй като емоциите обикновено се причисляват към сферата на повлияните от телесни
процеси субективни преживявания, определяни от картезиански настроените
изследователи като втора паралелна природа на човека, което води до тяхната
„психологизация“.
Противоречието, което Хусерл изтъква за първи път преди близо сто и двадесет години
с въвеждането на термина „психологизъм”, възниква от нуждата изследователите да се
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съобразяват с общата рамка при изследване на едновременната случайност на психичните
явления (съдържателната свързаност между събитията) и присъщото им естество да
означават и нещо друго, освен самите себе си (признак на функционална специфика във
възприемането и обработката на събитията). При съчетанието на феноменална
неопределеност и обективно разглеждана каузалност се придава на всяко емоционално
явление или събитие финален характер – ефект (следствие), случил се с определена цел и
предназначение, с оглед на дадена конкретна ситуация, например на умствено затруднение
(Sartre 1948, Sartre 1962).
Върху описанието или обяснението на тази едновременна случайност и
предопределеност на емоционалната система и нейното единство влияе непреодолимата
частичност при обективно разглеждане на условията, които я пораждат. Според това
основополагащо съображение всяко събитие от емоционално-поведенческата,
съзнателната или социална сфера се разглежда като низ от данни, a posteriori следващи от
преживяванията и обяснявани винаги след случването им. Така възниква неизбежното
ограничение пред психологическия анализ да дефинира постоянно предпоставките и
връзката им с последствията, както и да прави разграничение между техния неспецифичен
или специфичен ефект. Предпоставките за „психологизация” произтичат от неизбежното
влияние на типа научна нагласа при пресъздаването на точно тези обективни причинноследствени и ограничаващи условия.
Феноменологичният подход не се възприема от последователите му като антинаучен, в
това число философите Мартин Хайдегер, Жан-Пол Сартр, Ханс-Георг Гадамер, Пол
Рикьор или психолози, по-специално от школата на гещалт-психологията или теорията на
Курт Левин за взаимодействието между средата (полето) и личността, например. Този
подход е необходима корекция в научната гледна точка, която подпомага излизането от
неизбежния аналитично-интерпретативен или по-известен като херменевтичен кръг на
каузална редукция до по-общото, вследствие на нескончаемо колекциониране на данни в
подкрепа или опровержение на дадена изследователска хипотеза или модел.
Феноменологичният метод постоянно напомня, че психологията на емоциите обичайно
изследва само ефектите от преживяванията на емоции или сложни чувства, докато
предпоставките за тях остават забулени от воала на нашето частично и винаги ограничено
познание. Първото предимство на този метод е, че държи сметка за необходимостта от
корекция и преодоляване на частичността на предпоставките и ограничеността на
обобщенията, като пресъздава образци чрез обстойна и систематична рефлексия върху
общия план на конкретната постановка. Описание от такъв тип се прави по начин, че да не
е нужно изчерпателно посочване на всички детайли, противоречия, слабости или
незавършени моменти в даден научен модел, който представя своеобразна школа и
нейната редукция, хипотези или линия на изводи.
Друго важно предимство на феноменологичния подход е, че извежда наяве
незавършимостта на научния опит. Да се опишат или обяснят конкретни аспекти или
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сложността на дадено явление или събитие от поведенческата или психологична сфера е
практически невъзможно, понеже винаги следва събитията и промяната в състоянията.
Феноменологичната гледна точка коригира подобна научна амбиция за компенсиране чрез
създаване на адекватни предсказващи алгоритми или сценарии, които винаги отразяват
емоциите постфактум (виж Приложение 1 и Приложение 1.1). Логическата предпоставка
за неизчерпаемост на сложната система, която поражда или представя явлението като
изначално неопознаваемо в цялостта си и поради това само частично управляемо преди и
по време на случването му. Създава важни парадокси и грешки както в интуитивните
преценки, така и в научното мислене за емоционалните решения (Канеман 2012). От тази
перспектива няма да се даде окончателен отговор на въпроса дали емоциите и чувствата
са субстанциални, т.е. функции на невробиологични процеси (Damasio 2005, Damasio
2005, Damasio et al. 2013), или паралелно действащи феномени, т.е. продукт на
многослойни системни взаимодействия между унаследени генетични предразположения и
придобити културни настройки на ума, популярно обозначавани с метафорите мозъчен
„хардуер” или умствен „софтуер” (Hofstede et al. 2010).
Третото предимство на феноменологичния подход се състои в това, че подчертава
паралелността и историчността на всеки научен опит, най-вече в областта на психологията
на емоциите (Sartre 1948, Sartre 1962). Изтъква както слабостите, така и предимствата на
всеки един от тях, локализира ги чрез историческия им контекст, като част от духа на
времето и неговото влияние върху създаването на дадена научна концепция.
Противоречията не бива да се възприемат непременно като слабости, подриващи
доверието в позитивния научен подход, а като влияние на общия научен контекст, на
ограничения в методите и методологията, с които отделните учени или течения са
разполагали в този исторически момент при оформяне на мнението и тълкуванията си
(Bruner 1986). Така феноменологичният подход подчертава и необходимостта от научна
проверка (Popper & Eccles 1977), т.е. очевидно имплицитни или привидно експлицитни
научни допускания могат да послужат като потенциални отправни точки за бъдеща
корекция в метода на обективиране и изследване, или за преодоляване на фалшивоположителни изкривявания в дадена научна концепция чрез по-усъвършенствани
стандарти и стратегии за изпитание на моделите, които стоят в основата им (Zhao et al.
2010, Simmons et al. 2011). В този контекст на сравнителен феноменологичен анализ
теоретичният модел на Силван Томкинс ще бъде разгледан като своеобразен образец, от
който черпят не само неговите преки приемници или идейни последователи в историкопсихологически план (Ekman 1975, Scherer 1984). Малцина са авторите в
психологическата литература, посветена на емоциите, които изтъкват някакви свои
фундаментални противоречия; може би поради многостранността на научните интереси и
липсата на ангажираност с конкретна школа или метод, Томкинс остава настрани от един
продължителен, но плодотворен дебат в историята на науката за емоциите.
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Една от задачите на прегледа е да се представят в една равнина две разнопосочни, но в
същото време продуктивни научни парадигми – категориалният и дименсионалният
подход към емоциите и изследователските компромиси между тях. И двата подхода
притежават научни и емпирични качества, за които е демонстрирано, че биха могли да се
обединят в един цялостен феноменологичен модел, без да се акцентира върху тези аспекти
от двата подхода, които създават противоречия и допринасят за несъвместимостта
помежду им (Фердинандов 2018). Друга задача е да се обрисува детайлно и контекстуално
приносът на Силван Томкинс и неговите съмишленици, които разширяват границите на
обективната психология на емоциите и насочват изследователския интерес към сферата на
сложното емоционално поведение като ядро на персоналността. Повечето изследователи
и теоретици на емоциите обикновено стигат до един предел - да класифицират емоциите
според предварително създадена и общоприета рамка придружена от изследвания върху
психофизиологичните им корелати, да дефинират и извеждат евентуалните поведенчески
последствия за адаптацията въобще. Съгласно тези опити се очертава обща рамка на
селективно-каузално (предопределено) функциониране присъщо на културите и групите,
което може да се припокрива само до известна степен с по-конкретния и частен,
екзистенциален (случаен) план на личността. Една от заслугите на персонологията е да
насърчава оптимизма, че е възможно да се намери такова съчетание от методи, които
изчерпателно да пресъздадат и измерят както универсалността на определени личностни
диспозиции и инварианти в емоционалната сфера, така и уникалността при представянето
им в личния опит, без да се накърнява неговата индивидуалност. Приносът на Томкинс и
последователите му е съществен и в известна степен съдържа обещаваща предпоставка,
която може да обедини по подходящ начин двата подхода. Този специфичен
изследователски маниер да се подбира подходящия метод за съответните изследователски
цели ще бъде представен и демонстриран накратко в две отделни глави. Теорията на
Силван Томкинс е представена в кондензиран вид, без да се ощетява многопосочността и
оригиналността на интуициите му за „общото” в емоционалната сфера, както и
предположенията му за „специфичното” на фона на други постижения в науката за
емоциите. Подчертани са само най-важните моменти от една изключително комплексна и
амбициозна за времето си и от гледна точка на методологията система от факти и
предположения за различни нива на афективната сфера. Преходът от модели за емоции
към теории за сложното емоционално поведение в известна степен измества акцента от
реактивното значение към мотивационната роля на първичните афективни пориви и
единството между когнитивната, поведенческата и афективна система, която Томкинс
винаги е утвърждавал по един своеобразен начин, като част от своята „теория за
човешкото същество“. Тя обхваща много по-цялостно спецификите и образците в
емоционалното поведение, използвани за тълкуването на определени афективни сцени и
повтарящи се последователности в реакциите на различните хора и представя една от
централните постановки в експлоративния подход – необходимостта да се създават,
апробират и развиват широкообхватни модели за изследване на емоционалността.
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Трета задача е се демонстрира нарастващата с времето систематична сложност на
моделите за разбиране и обяснение на емоционалността – от прости и обобщени едно или
две към многомерни и мрежови ефекти между стари и новообразуващи се измерения.
Значително по-висока е степента на комплексност на съвременните конструкти и методи
за събиране на данни и тяхната обработка, в сравнение с тези, които пионерите в науката
за емоциите предлагат. Като се има предвид аксиоматичното и самодоказващо се начало
на някои постановки в тази сфера, при изграждането на даден научен модел, напр. за това
какви са ефектите върху съзнанието, когато поведението придобива афективна плътност
или когато се подчинява на някакъв сценарий, или когато са намесени допълнителни
висши когнитивни процеси като мета-емоционалност и концептуален акт, ще бъде
показано, че самоочевидността предпоставя съвременното разбиране за многопластовото
и многопосочно представяне на емоциите и субективните преживявания, свързани с тях.
По този начин Томкинс и редица други изследователи от „пионерските времена“ в
психологията на емоциите преодоляват един от многото научни парадокси в тази област,
дължащи се и на епистемологични трудности да се дефинира самия предмет на емоциите
– да не се отдалечават в обясненията си от очевидното.
Също така ще бъде скицирана и първоначалната аксиоматична картина на две системи
за обяснение на емоционалното поведение – линейната (като събитие, което следва
определена последователност и план) и рекурсивната (като събитие, което е част от поголяма система или умствен цикъл и участва в неговото задействане или представяне).
Това сравнение може да послужи за отправна точка и пример каква да е перспективата за
всяка една от системите, предпоставящи научните идеи за начина, по който отделният
човек или група от хора живее или трябва да живее съобразно своите емоции,
предпочитания и убеждения, повлияни от тях. Аксиоматичното начало е недоказуемо
само по себе си и представлява идейно наследство от древните и класически вярвания за
душата на човека като неделимо и непреходно цяло, намерили място в много морални
системи преди въвеждането на научния метод в афективната психология. Тези виждания
не са разгледани тук, но се долавя техния отзвук. Показано е как този подход може да
подпомогне емпиричното пресъздаване на прости и сложни аспекти в чувствата и
емоционалните сценарии. От друга страна дава възможност да се опишат успешно
тенденции и уклони в емоционалния modus vivendi, не само на личния, но и на
колективния емоционален хабитус.
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„Най-абсолютната власт е тази, която прониква в най-скритата същност
на човека…“
(Rousseau 1762/1946:297)

„Природата е подчинила човечеството на двама господари, болката и
удоволствието. На тях дължим това, което ни насочва какво сме длъжни
да правим, както и определя какво е необходимо да правим. От едната
страна на трона им са прикрепени еталоните за правилно и грешно, а от
другата - веригите на причини и ефекти. Те управляват във всичко, което
правим и във всичко, за което мислим; всяко усилие да отхвърлим игото им
служи да покаже и потвърди това.“
(Bentham 1789/1948: 6)
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ГЛАВА II. ЕМОЦИИТЕ – ИЗМЕРЕНИЯ И/ИЛИ КАТЕГОРИИ
Класически изследвания на емоциите
Научното наследство от направления, създали разнообразни експериментални подходи
и изследвателски постановки в областта на емоциите и емоционалността през XX век
изкристализират като относително цялостна концепция с известни непълноти и едно
непреодолимо препятствие – асимилиращата нагласа на експериментаторите спрямо
съдържанието и значението на емоционалните феномени. От това произтича и
неизбежното повлияване на хипотезите им. Комплексността на изследваните функции на
емоциите според начина, по който се пресъздават чрез експерименталния дизайн, създава
немалко парадокси в интерпретацията. Този раздел ще се опита да изясни какво точно се
изследва в сферата на емоциите и какви стратегии за измерване на чувствата се
предприемат, като се проследи нарастващата комплексност на изследователските
парадигми и начина, по който методологията повлиява цялостния конструкт.
Първата и най-стара традиция в изследването на емоциите следва общата теория за
еволюцията на видовете и частната хипотеза за общността на емоционалните експресии
между животните и човека, създадени от Дарвин. Той предимно разчита на наблюдения,
но е и първият създател на крос-културна анкета, предоставена на негови познати –
пътешественици, специално предназначена да ориентира и отчита разнообразието на
емоциите в различни култури, които тези хора посещавали и наблюдавали. Дарвин, чрез
анекдотични примери, илюстрира и обосновава приемствеността между израженията на
емоциите при нисшите животни и човека, както и ролята на наследствеността във
функциите им, като обобщава хипотезата си с извода: „Дори насекомите показват гняв,
ужас, ревност и любов…” (Darwin 1872). Използва четири вида доказателства, за да
достигне до заключение, че съществува обща еволюционна (хомологична) база за
емоционални преживявания и наследствени модели за изразяване: а) емоциите се
проявяват както при деца в много ранна възраст, така и при възрастни; б) наблюдават се
идентични изражения и при родени със слепота; в) могат да се установят много прилики
при хора от различни раси и групи хора; г) проявяват се по сходни начини при различни
видове нисши животни. Дарвин описва прости „високи и ниски състояния на духа”,
съответстващи на първични афекти – щастие, привличане, въодушевление, изненада,
страх, гняв, отвращение, тъга, срам, но и сложни състояния на чувствата – отдаденост,
нежност, скромност, обида, решителност, презрение, ревност, гордост, вина,
безпомощност и др. Последователите на еволюционния подход се интересуват предимно
от общите и универсални признаци в израза и поведенческите аспекти на емоциите
(Ekman 2006).
Втората голяма традиция в психологията е създадената от Уйлям Джеймс теория за
емоционалната последователност – „не бягаме, защото се боим, а се боим, защото
бягаме.” Емоциите са съзнателно чувство, произтичащо от телесно раздразнение, което
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идва след органична възбуда, а не преди нея; вследствие на нервна активация настъпват
изменения във възприятието, преценките и мисленето (James 1884, James 1890). Няма
значение как се етикират съзнателно емоциите, а дали е настъпила активация в
таламичната, лимбичната или друга подкорова зона, която разстройва общия поток на
съзнанието и отклонява концентрацията към по-спешните текущи цели. Заслугата на
Уилям Джеймс от една страна се състои в научното разграничение на обекта на
изследователския интерес, когато се изследва емоционалния опит, а от друга – на
допускането му, че разнообразието в емоционалните реакции е нормата, а типичните и
прости патерни на афектите са изключение. Той се фокусира преди всичко върху
процесите, които превръщат емоцията от телесно възприятие в съзнателно преживяване.
Вярва, че „всяко живо същество фактически е като своеобразна брава, чиито профил и
механизми изискват специална форма на ключа”, за да бъдат задействани определени
процеси, т.е. стимулите на средата са устроени и подготвени да предизвикват специфична
реакция, която да се възприема като специфична емоция (James 1884: 191). Неговата
научна представа може да бъде сведена до няколко хипотези, които предполагат, че
преживяването на емоции е продукт на афективно състояние, протичащо по специфичен
образец и на категориално познание, като афективната стимулация е антецедент,
предшестващ и определящ процеса и потока на осъзнаване на първичния емоционален
опит, който е следствие и ефект от възприемането и разбирането му. Изменчивостта и
нееднородността на отделни характеристики в основните категории емоции, според
Джеймс, не се дължат на естествената разнородност (хетерогенно качество) в проявите
на афективните усещания, а по-скоро на разграничение, което умът осъществява при
възприемането на състоянията, прилагайки принципи от-по-всиш порядък за групиране и
изолация, контраст и подобие между признаци на телесно усещане според собствено
разбиране за категорията емоция, формулирана като културна еднородност (хомогенно
качество) на чувствата. Тази теория подхранва многогодишни детайлни изследвания и
търсения на онези анатомични зони и функционални структури в мозъка, които отговарят
за емоционалната възбуда и впоследствие активират специфични преживявания.
Един от първите, които се опитват да внесат корекции и повече точност в теорията на
Джеймс, подкрепена от Ланге, е Уолтър Кенън. Кенън обосновава критиката си към
теорията „Джеймс-Ланге“ на база пет ключови наблюдения (Cannon 1927): а) пълното
разделяне на висцералната (периферна) от централната нервна дейност не отразява
промените в емоционалното поведение; б) едни и същи телесни промени съпътстват
различни емоционални и чисто физиологични състояния (умора, при хипотермия, треска,
асфиксия, хипергликимия и др.); в) периферната нервна дейност е относително
нечувствителна система; г) промените в телесните реакции са твърде бавни, за да са
източник на емоционалните усещания; д) изкуствено създадените промени в тази система,
типични за силните емоции, не ги предизвикват (напр. при инжектиране на епинефрин не
се предизвиква единствено страх). Според Кенън централната нервна дейност, най-вече в
областта на таламуса, поражда и синтезира емоционалните реакции. Така Кенън дава ход
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на по-детайлни изследвания на хормоналните и функционални измерения на централната
нервна система като отстоява възгледа, че емоциите възникват в резултат от разреждане
на напрежение по оста на стреса от хипофизата през хипоталамуса към надбъбречната
жлеза, а по-висшите зони в мозъчната кора служат за обработка и възприемане на тази
неспецифична реакция (Bard 1934). По-късните пионерски разработки в областта върху
емоционалната експресия, осъществени от Папез (Papez 1937), акцентират върху важни
области като лимбична система, която оформя периферен пръстен около корпус калосум,
таламус и мозъчния ствол. Акцентът, който поставят Кенън и Папез върху функцията на
централната нервна система (ЦНС) бързо е възприет от академичните среди, въпреки че
някои от техните възражения спрямо теорията на Джеймс/Ланге са крайно неоснователни
и впоследствие оспорени. Като пример за такава основателна критика може да се даде покъсното експериментално обосновано разграничение между емоциите на страха и гнева
като дискретни емоционални реакции с различен неврофизиологичен профил. Те, според
Кенън и Папез, се дължат на идентични физиологични процеси, описани като две полярни
изражения на физиологична подготвителна реакция за „бягство или борба” (Arnold 1945;
Ax 1953).
Третата традиция в психологията на емоциите е базирана на психоаналитичните
интерпретации, предложени от Зигмунд Фройд за това, което той нарича „примитивно или
заместващо разтоварване от напрежението”, концепция адаптирана заедно с теоретичните
й противоречия от Пиер Жане (Sartre 1962: 36-55). За психичния конфликт, пораждащ
емоциите, най-вече обща тревожност, може да се твърди, че е наследствен по своята
природа и е част от специфичната изява на безсъзнателните инстинктивни процеси на
„влагане или оттегляне” на енергия (либидо, обяснено в еротичния му смисъл) към и от
обектите на нагоните. Този подход се интересува предимно от емоциите като изява и като
симптоми на възпрепятствани по пътя на осъществяването си стремежи, а конфликтите
между подбудите са интерпретирани като продукт на противоречие между „инстанциите
на душевния апарат”. Афектите са израз на комплекси, сложни комбинации от изтласкани
или потиснати проблемни емоции, които придобиват изява по време на терапевтичен
пренос под форма на амбивалентност спрямо обекта на конфликт. Ценното за
психоанализата е какви интерпретативни заключения за болестворния потенциал на
емоциите могат да се направят с цел преодоляването им (Winnicott 1971, Balint 1981,
Куттер 1998).
Четвъртата традиция поставя началото си от паралелните и независими едно от друго
дименсионални и темпераментови обяснения за активността на нервната дейност.
Дименсионалните обяснения произхождат от експерименталните изследвания на Вилхелм
Вунд (Wundt 1896), прилагащ принципите на антитезата, опозиция, произтичаща от
въведения от Рене Декарт дуализъм между физиологичните усещания и вторичните
психични образи. Измеренията са предложени, за да дефинират разбирането за емоциите
като израз на разсеяната (ненасочена) или ограничена (насочена) сила на нервната възбуда
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вследствие на приятно или болезнено телесно усещане – принцип, издигнат още от
Хърбърт Спенсър (Spencer 1855/1894). За разлика от Спенсър, който въвежда морален
дуализъм, типичен за духа на неговото време, между телесни чувства за емоции (напр.
страх или радост) или сантименти (напр. за съпричатие или справедливост), състоящи се
от една или няколко емоции, Вунд се концентрира върху описанието на емоциите без да
проявява интерес към техните причини или специфични проявления. Вунд развива
теорията си за емоциите като се базира на интроспективни отчети („Gefuhlston“) за
чувствата, пораждани от телесни сетивни стимули. Той заключава, че всички емоции
могат да бъдат описани с понятия за три двуполюсни измерения: (a) приятно - неприятно
(„Lust vs. Unlust“), (б) напрягане – разтоварване („Spannung vs. Losung“) и (в)
развълнуване – успокояване („Erregung vs. Beruhigung“). Вунд не се е интересувал също
така от мотивационните аспекти на емоционалното поведение и приписва на емоциите
преди всичко сетивни характеристики – субективни чувства, които могат да се опишат
чрез стриктна абстрактна класификация, надхвърляща естествения езиков контекст на
категориите. Вунд вярвал, че чувствата варират според състоянията, отразени от тялото,
като се разчита най-вече на обективно измеримата физиологична възбуда. Простите
чувства, според него, създават “общ афективен тон на усещания”, така че да оформят
единното цяло на опита, а мислите и възприятията „никога не могат да бъдат напълно
свободни от чувствата” (Wundt 1896: 75, 92). Също така смята, че емоциите (и всички
умствени състояния) са като водородни и кислородни атоми, които се съчетават, за да
образуват водна молекула. Водородът си остава водород, дори когато е част от водната
молекула; кислородът също. Но когато се обединят, за да образуват водна молекула, те
имат свойства, които нито един от тях няма поотделно. Хипотезите на Вунд имат
изключителен принос върху едни от първите пионерски опити в експерименталното
измерване на емоциите чрез едно, две и три измерения (Bard 1934, Duffy 1934a, Duffy
1934b, Duffy 1941, Duffy 1951, Lindsley 1950, Lindsley 1951, Schlosberg 1941, Schlosberg
1952, Schlosberg 1954, Woodworth et al. 1954: 107-192) и на емоционалната конотация в
езиковите понятия и тяхното смислово поляризиране (Osgood 1953, Osgood 1957).
Изследването на противоположни полюси и възникналите трудности, които ще бъдат
разгледани по-подробно, най-често се състояли в идентифицирането на третото измерение
(контрол върху потенциала за реакция или ориентация на емоцията), различно от ниското
или високото ниво на възбуда, както и положителната или отрицателна стойност на
чувството. Това се отразява на някои ограничения, които се налагат с времето, най-вече
при приемането на две полярни и универсални за всички култури афективни оси (Russell
1983, Russell 1991, Russell et al. 1999, Wierzbicka 1992, Wierzbicka 1997, Wierzbicka 1999).
Друга перспектива за разглеждането на емоционалните реакции допринася за общите
обяснения на темперамента, а емоционалните специфики в поведенческите реакции се
разглеждат като симптоми на проявата му. Те се коренят в експерименталните
изследвания на Иван Павлов. Павлов установява, че могат да се опишат вродени
адаптивни реакции към общата и неспецифична нервна възбуда, които могат да се
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видоизменят в специфична реакция чрез натрупване на житейски опит и нарича този
процес условно обуславяне. Павлов открива, чрез систематични експерименти с животни,
че различни емоционални реакциии, отражение на биологични нужди, могат да бъдат
предизвиквани посредством асоцииране с неутрални стимули и описва значителни
различия в потенциала за условно обуславяне. Обобщава тези специфики с актуалните за
времето си теоретични конструктиа за четири типа темпераментови реакции. Според този
метод за класифициране на темпераментовото обуславяне не всички комбинации между
вродените качества на нервната дейност водят до определен тип темперамент. За трите
базисни измерения на неврофизиологичната адаптивна реакция на неутрални стимули, в
зависимост от това дали реакцията е силна-слаба, бърза-бавна и балансирананебалансирана, констатира разлики в успеха при условно обуславяне (кондициониране), и
ги представя чрез взаимно изключваща се йерархична логическа схема (Фигура 1).
Понятията за характери, създадени от Хипократ и Гален, се използват за типологично
описание от Павлов чрез количествено съотнасяне към измеренията интензитет, скорост
и балансираност на нервната реакция: слаб (меланхоличен), силен и небалансиран
(холеричен), силен и балансиран, но бавен (флегматичен), и силен, балансиран и
подвижен (сангвиничен).

Фигура 1: Схема на Павлов за типологично подразделяне на нервната активност
Индивиди със слаба реакция, според Павлов, не могат да се характеризират според
другите две направления. Според силата на възбудимост той подразделя случаите на
такива, които имат силна потискаща реакция (балансирани) и такива със слаба потискаща
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нервна дейност (небалансирани, следователно „холерични”). Тези, които установява, че не
са балансирани в реакцията си, Павлов не подразделя според третото качество. Тези,
които показват балансирани реакции, подразделя според готовността за бързо
преминаване от възбудено към потиснато състояние (бързи, следователно „сангвинични”)
и такива, които трудно преминават от едното към другото състояние (бавни, следователно
„флегматични”). Така Павлов задава една от първите перспективи за комплексно
функционално изследване на вродената адаптивна емоционална реакция (Strelau 1983)
като в същото време поставя акцент върху редукцията, т.е. целенасоченото намаляване
чрез изключваща комбинация, и обобщаване на спецификите чрез типове.
Една от първите мотивационни теории за целесъобразността на емоциите принадлежи
на Уилям МакДугъл (McDougall 1908). Той предполага, че множество инстинкти или
предразположения са свързани със сложни поведенчески реакции като бягство,
отхвърляне, любопитство, подчинение, себеотстояване, възпроизвеждане, притежание и
създаване. Според него тези вродени и целенасочени тенденции имат едновременно и
когнитивни, и емоционални изяви. Много от емоционалните реакции (страх, гняв и любов
например), според МакДугъл, са придобити като следствие от ученето. Подобно на всяка
една от представените дотук парадигми в ранната психология на емоциите, и при този
учен емоционалността се разглежда и интерпретира частично и едностранчиво – като
способност да се изпитват, тълкуват или пресъздават, управляват и предизвикват
целенасочено емоции и чувства.
Представените четири ранни теории за емоциите се опитват да обяснят емоционалната
реакция чрез определени неврохуморални показатели, специфични мозъчни центрове или
измерения (възбуда, оценка, посока, бързина, баланс), според които се наблюдават
множество индивидуални вариации. Тези подходи с времето се оказват твърде
опростенчески и недостатъчни поради акцент върху ограничен кръг от обективни
елементи на емоциите, които се вземат предвид. Емоционалните реакции и мотивираното
от емоциите поведение включва невротрансмитери и мозъчни структури като част от една
координирана нервна система, при която нововъзникващи връзки между отделни зони в
ЦНС образуват нови системи на преживяване (Сваб 2018). Множество по-съвременни
изследвания върху факторната структура на емоционални състояния, ясно разграничими
от чертите на личността, показват, че съществуват две или три основни водещи измерения
на емоциите, които варират според индивидуалността независимо едно от друго и
множество други подизмерения, по-ясно или смътно изразени, в зависимост от културата
(Osgood 1957, Osgood 1975, Wierzbicka 1999). Тези независими, но работещи в синхрон
смислоопределящи системи взаимодействат функционално и произвеждат интегрирани
модели на адаптивен отговор спрямо стимули от средата (Cloninger 1988). Всяко едно от
тези направления дава различни отговори на въпросите „Какво са емоциите?”, „Защо
изпитваме емоции?”, „Емоциите учат ли се или се наследяват?” „Какви са различията
между емоциите?” „Защо човекът е емоционален дори и когато не иска или няма
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причина да е?”, „Може ли човек да контролира емоциите?“. Тези въпроси налагат
разграничението между аналитичната метафора за „психични механизми на емоциите” и
синтетичното понятие за „многоизмерна емоционалност”.
Емоционалността от гледна точка на множествените каузални връзки има двойствен и
на пръв поглед противоречив характер - тя притежава симптоматична природа, т.е.
емоционалността е семиотична и представлява сама по себе си нещо друго, за което по
думите на Юнг „...знаем или вярваме, че знаем какво означава...” (Юнг 1995).
Едностранчивото разглеждане и акцентът само върху един аспект на емоциите от една или
друга наложила се като традиционна научна гледна точка пречи при създаването на пообщ теоретичен план за разглеждане на сложността в емоционалната сфера. Научните
тези от началото на ХХ век подценяват мотивационната и синтетично-перцептивната роля
от когнитивна гледна точка. Емоциите са възприемани основно като източник на
разстройващи затруднения и причина за дезорганизирани мисловни процеси (Young 1927,
Young 1943, Pieron 1928). Емоциите могат не само да стесняват умствената перспектива
чрез повишаване или понижаване на активацията на нервната дейност, но и да я
разширяват в зависимост от начина, по който се организират в многоизмерни
стереотипни намерения или емоционални схеми (Izard 1972, Izard 1972a, Izard 1992, Izard
2010, Izard 2011). Според съвременните проучвания емоциите, най-често състоянията на
интерес и спокойствие, присъстват непрекъснато като заден план, като фон и константни
мотиватори на голяма част от когнитивната или моторна дейност (Izard 1977, Izard 1991,
Izard 1992, Izard 1993, Izard 2000a, Izard 2000b, Izard 2006b).
Съвременни психологически модели за емоции
След средата на XX век се развиват няколко конкурентни модела в областта на
теорията на първичните измерения на емоциите. Моделите са създадени на основата на
две от четирите представени направления в психологията на емоциите. Първият от тях е
базиран на категориалния подход и идеята за първични емоции. Той води началото си от
теорията на Джеймс и Ланге за биологичния източник на емоционалните преживявания и
еволюционно-феноменологичното класифициране, предложено от Дарвин. Второто
направление пряко произтича от експерименталните психофизиологични изследвания на
Вилхелм Вунд, който обобщава постиженията си в тезата, че емоциите възникват като
резултат от перцептивния синтез в общата преценка за три вида усещания.
Един от най-ранните и успешни опити за доказване и усъвършенстване на теория за
емоциите е тримерният модел на Харолд Шлозбърг (Фигура 2). Авторът измерва
електропроводимостта на кожата при изживяване на 10 дискретни емоци – любов, веселие,
щастие, изненада, страх, страдание, гняв, решителност, презрение и отвращение (“love,
mirth, happiness, surprise, fear, suffering, anger, determination, contempt, disgust”) и описва
междинните етапи в системата „Стимул – Афект – Реакция („SAR”), при които не само
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лицевите мимики, но и кожата може да бъде надежден източник на непосредствено
наблюдавани признаци за настъпване или отминаване на конкретно състояние.

Фигура 2: Тримерен модел на Харолд Шлозбърг, (Schlosberg 1954)
Според Шлозбърг категориалните различия между измерените афективни реакции
произтичат не от общата телесна стимулация, а от последващия опит за категоризация и
езикова диференциация между отделни усещания. Това пряко зависи от ориентирането на
реакцията съобразно три първични измерения, които я модулират: НамаляванеУвеличаване на напрежението („Tension-Sleep“); Приятно-Неприятно („PleasantnessUnpleasantness“); Внимание-Отхвърляне („Attention-Rejection“) (Schlosberg 1954).
Същевременно се популяризира и подхода на самооценъчните категориални скали.
Една от първите, апробирана за военни цели през същия период, е 130-айтемния Списък с
прилагателни за отчитане на насторения („Mood Adjective Check List“, „MACL“, Nowlis
& Green 1957). Въпреки името си, MACL не е буквално самооценъчен списък.
Участниците отчитат как се чувстват в момента, в който едно прилагателно за емоция е
оценено, съобразно степени като „наистина почувствано”, „едва”, „не мога да реша”,
„определено не”. Чрез събраните реакции авторите обособяват 36 прилагателни, които
пресъздават като кратка форма (Nowlis 1965). Извеждат 20 фактора: агресия, тревога,
импулсивност, превъзбуда, концентрация, умора, привличане, тъга, скептицизъм,
егоизъм, жизненост и нехайство („aggression, anxiety, surgency, elation, concentration,
fatigue, social affection, sadness, skepticism, egotism, vigor, and nonchalance”). Други
изследователи откриват простата диада от положителни и отрицателни значения чрез
факторизиране на самооценъчните резултати (Stone 1981). MACL все пак не успява да
придобие популярност, може би защото никога не достига до официална публикация,
освен технически доклад предоставен пред военоморските части и краткото представяне в
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един първите сборници върху емоциите, пионерска редакторска селекция, осъществена от
Карол Изард и Силван Томкинс в средата на 60-те (Nowlis & Green 1957, Nowlis 1965,
Tomkins & Izard 1965). За сметка на това друг самооценъчен метод придобива голяма
популярност. Съдържащият несъществени промени списък на Зукерман и Любин
Самооценъчен списък с множество афективни прилагателни („Multiple Affect Adjective
Check List”, MAACL, Zuckerman & Lubin 1965) постига точно това, което МACL не успява
същата година - популярността на широко използвания стандартизиран метод за
измерване на емоции (Larsen & Sinnett 1991). Въпреки, че MACL съдържа 130 айтема, а
MAACL – 132, като повечето от айтемите са едни и същи с тези на MACL, MAACL се
редуцира само до три подскали в сравнение с двадесетте на MACL: депресия, тревога и
враждебност („depression, anxiety, hostility”). Тези три скали са силно взаимосвързани, от
което произтича и тяхната слаба разграничителна валидност (Larsen & Fredrickson 1999).
Години по-късно учени ревизират оригиналната факторна структура на MAACL и
откриват едва два фактора, които наричат положителни и отрицателни афекти (Watson &
Tellegen 1985, Gotlib & Meyer 1986). През 1985 година е публикуван преразгледан
вариант, MAACL-R, който засяга предимно точкуването при самооценка, така че дава
възможност да се отчитат не само няколко положителни емоции, но и обобщаващи
положителни и отрицателни афекти, както и нуждата от търсене на усещания (Zuckerman
& Lubin 1985).
През 1967 е публикуван един от първите инструменти за дименсионално изследване на
емоциите – Самооценъчен метод за отчитане на активацията – дезактивацията
(„Activation – Deactivation Adjective Check List“, „A-D ACL“, Thayer 1967, Thayer 1986).
Основавайки се на теорията за активацията, възбудата и афективната енергия „A-D ACL“
съдържа прилагателни, които изначално отнасят състоянията към тяхното хедонично
значение (валентност) и възбуда (араузъл), напр. енергичност, жизненост, активност,
сънливост, умора, напрежение, притеснение, уплаха, нервност, спокойствие, тишина,
почивка („energetic, lively, active, sleepy, tired, tense, clutched-up, fearful, jittery, calm, quiet,
at rest”). Тайер успява да изведе двуфакторна структура на айтемите – енергично ниво на
възбуда („energetic arousal“), отнасящо се до високо-възбудни положителни състояния и
напрегнатo ниво („tension arousal“), отнасящо се до високо-възбудни отрицателни емоции.
През същата година е публикуван и останалия екзотичен за времето си поведенчески
тримерен модел на Майлънсън (Millenson 1967). Този модел взема за отправна теоретична
точка трифакторната постановка на Джон Уотсън (Watson 1929, Watson 1930), който
описва взаимосвързаността между приемани и отхвърляни стимули при условното
обуславяне и резултатът от тази реакция под формата на емоционален отговор (Watson &
MacDougall 1928). Моделът на Майлънсън предлага разпределене на основополагащи
емоции посредством три оси, според степените на приемане или отхвърляне на стимули.
Фигура 3 представя схема, в която чрез знака S+ се отбелязва първично приемане на
положителен стимул, $+ представлява степента на отхвърляне на положителен стимул, S–
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се отнася до приемане на отрицателен стимул, а $– означава отхвърляне на отрицателен
стимул.

Фигура 3: Триизмерен модел на емоционалната реакция (Millenson 1967)
Оста x (“$+ “) отговаря за степените на гняв; оста y (“S–“) за тревогата, а оста z (“$–,
S+”) – за удоволствието. Според Майлънсън трите основни емоции не се отнасят до
сумата от всички емоционални преживявания. Първо, някои емоции се различават една от
друга само според степента на силата им. Използваните от него 9 емоции са разделени
на групи от по три – тези, които са свързани с отхвърлянето на положителните стимули –
притеснение, тревога, страх („apprehension, anxiety, terror“); тези, които се асоциират с
приемането на отрицателни – раздразнение, гняв, ярост („annoyance, anger, rage“); и
концептуалната комбинация от приемане на положителни и отхвърляне на отрицателни
стимули – удоволствие, вълнение, екстаз („pleasure, elation, ecstasy“). Ако се разгледа
процесуално моделa, всяко събитие се свързва в едно цяло при приемане или отхвърляне
на два стимула, погледнато като последователност, разгръщаща се във времето, и води до
реакция на приспособяване или разстройване на поведението. От гледна точка на
структурата на модела обаче, това изглежда като амбивалентно състояние, чувство с
двoяко значение. Първият възможен ракурс на тълкуване е, че по всяка ос всички
емоционални категории същностно представляват една и съща емоция с разлики в
интензивността. От друга страна, смисловата относителност на предположението, че
дадено състояние може да се разбере като емоция, принадлежаща на една от осите,
задействана от по-слабо или по-силно почувствана първична реакция, води до приемане
или отхвърляне на даден стимул (Blewitt et al. 2008, Ayesh & Blewitt 2015). Второ,
Майлънсън предлага някои емоции да се възприемат като съчетание от прости емоции. От
тази гледна точка неговата теория се съгласува с много други изследвания след него в
областта на основните емоции, според които сложните емоции в повечето езици се
съставляват от две или повече основни (Ekman 1992, Ekman 1999).
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За разлика от Шлозбърг, Майлънсън или Ноулис, техният съвременник, Силван
Томкинс, е от поредицата изследователи, които последователно отстояват възгледа, че
основната изпълнявана функция от емоционалните преживявания в хода на поведението е
както рефлексно-ориентировъчна (Tomkins 1995: 316), така и усилваща изявата на и
интегритета с биологичните инстинкти и антиципаторните функции на умствените
процеси („amplifying co-assembly”, Tomkins 1995: 32, 57, 318; Izard 1977, Izard et al. 1995,
Ackerman et al. 1998). Афектите са вродена програма и създават абстрактен невронен
аналог или отражение на стимулите, които ги предизвикват (Tomkins 1995: 53-54, ibid.:
244). В периода между 50-те и 80-те години на ХХ век този изследовател изработва свой
опростен двумерен модел на емоциите и вдъхновява редица други автори да продължат
делото му, сред които най-изявените са Карол Изард и Пол Екман. Различията между
емоциите произхождат не само от нивото на невростимулация, а се преобразуват
динамично една в друга в зависимост от прага на плътност („density of neural firing”).
Фигура 4 визуализира тези негови схващания.

Фигура 4: Два модела на основните емоции от 1970 и 1981 и групировката им в
категории (Arnold 1970: 109, Tomkins 1995: 46)
С този линеен модел Силван Томкинс задава една синтетична спрямо
предшествениците си Уилям Джеймс (James 1884, James 1890/1998, James 1894/1994)
Вилхелм Вунд (Wundt 1896), Дейвид Айрънс (Irons 1895a, Irons 1895b, Irons 1897a, Irons
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1897b), Уилям Макдугъл (McDougall 1921, McDougall 1923), Флойд Олпорт (Allport 1922,
Allport 1924), Джон Уотсън (Watson 1919) рамка за дефиниция на емоцията (Gendron et al.
2009). Томкинс възприема проявленията на емоциите като аналогови (повечето прояви на
един и същ афект изглеждат сходни една на друга) и хомологични (споделят една обща
биологична причина, движени от типична програмирана от наследствеността и подбора
линия и образец на проява), следвайки идеите на Едуард Титчънър (Titchener 1896,
Titchener 1908, Titchener 1910). Като аналогово състояние емоциите се характеризират с
тенденция да се действа по определен разпознаваем маниер, според възходящата
информация от телесната възбуда, която се превръща в мотивиращо психично
преживяване: „...приятните емоции означават, че физическите условия са благоприятни
да се възбудят широк кръг от идеи, а неприятните преживявания – че условията са
неподходящи ... и че сме ограничени откъм избор на идеи...” (Titchener 1896: 231). С тази
рамка Томкинс предпоставя две посоки за разбиране на емоциите – едновременно като
съдържание на преживяването, и като знак за реализирането на емоционалното
преживяване във вид на експресивна функция. Тези два научни концепта обединяват
аналоговото и хомологично естество на емоциите (съдържанието на опита) с вариативното
и хетерогенното им проявление (функциите им) – емоцията обединява в едно обобщено
цяло разнопосочни и разнообразни телесни преживявания със смислово съотнесени
представи, спомени, интуиции, вярвания, нужди и т.н. Първоначалната идея на Томкинс е
да дефинира плътността на емоцията (“affective density”) като първичен аналогов
принцип за организация на емоционалната експресия. Тя зависи от броя електрически
стимулации за единица време в автономната нервна система според нейната сила и
продължителност (”intensity, duration”, Arnold 1970: 108). Впоследствие добавя и
параметъра честота на повторение (“frequency”, Tomkins 1995: 322). Тези три параметъра
могат да се установят с много голяма точност чрез измерване на галваническата реакция
на кожата, откритие, потвърдено в експериментите и на Шлозбърг (Schlosberg 1952,
Schlosberg 1954). Според този модел някои положителни и отрицателни емоции се
задействат при нарастване на плътността (при „изненадата”, „страха” и „вълнението”);
само негативни се активират при продължителна и устойчива стимулация (при „гняв” и
„тъга”), а при намаляване на плътността – „облекчение” или „радост”. Другите две
първични емоции – „отвращение” и „срам” Томкинс разглежда като допълнителни. Наред
с тези три нива на активация Томкинс изтъква и потенциала за неопределено асоцииране
със стимули и за приучаване (хабитуация) към разнообразни ефекти, което се явява важна
основа за развитието на индивидуализиран емоционален опит. С това си предположение
той не дава категоричен отговор на въпроса как емоциите се превръщат една в друга, но
това е неговият елегантен подход да се излезе от трудно разрешимия научен парадокс –
дали емоцията представлява специфичен или неспецифичен отговор на събития, т.е. дали
емоцията е продукт на синтетичните подкорови нива на мозъка (лимбична система) или е
резултат от интерптретация на органични стимулации, създадена от аналитичните нива в
мозъка (различни зони на висшата корова дейност).
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Първи количествен математически модел за усивлането на емоциите
Описаните по-горе количествени и качествени аспекти на емоциите могат да бъдат
обобщени с термина „теория за емоцията”. Силван Томкинс въвежда този термин, за да
обозначи символно начина, по който отделният човек създава собствена представа и
репертоар от реакции спрямо изживявана емоция и връзката й с други афективни
състояния и чувства. Това понятие възниква в един по-широк научен и изследователски
контекст, в който изследването на емоциите според някаква научна рамка за изследване
(парадигма), неизбежно води до състояния на моментни настроения, „замърсяващи“
процедурите на изследване от изявата на устойчиви личностни черти и тенденции в
социалното поведение. Значението на припомнените житейски събития повлиява
моментното настроение само ако участниците мислят за събитието по един много жив и
спонтанен начин и обратно, настроенията променят измерването и се повлияват от
значението на припомненото събитие не под влияние на мисленето за него, а най-вече
защото нямат пълен достъп до това, което може да повлияе умствените процеси. Така
учените правят изкривени заключения какво би могло да повлияе настроенията на
изследваните лица на база тяхната собствена субективна теория (Nisbett et al. 1977).
Освен, че тази специфика на емоционалното изкривяване повлиява на оценката, според
Томкинс, всяка лична „теория” за дадена проста емоция или абстрактната връзка между
емоциите може да бъде изчислена посредством математическо уравнение и така да бъде
преценена големината на изкривяването според личната теория или преценка. Той
предлага такова уравнение, за да изрази идеята си, че в ума на хората действат
„сценарии”, които имат характера на компютърни програми, пораждащи емоции, така
както чертите в характера предизвикват определен тип поведение (Tomkins 1963, Tomkins
2008: 525). Представя „уравнение за унижението”, за да илюстрира концепцията си за
изчислимост на това как една индивидуална „теория за емоцията” оказва „слабо” или
„силно” въздействие върху индивидуалните действия и реакции. 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,
който трансформира “x” в количество преживяна непълценност, 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 (линейна или нелинейна), за която Томкинс не дава точни насоки.
С тази формула той иска да покаже как количественото нарастване на емоцията срам
може да се превърне в преживяване за унижение и да засегне и изкриви субективното
възприемане и оценка. Индивидуалните преживявания могат да бъдат измерени или
оценени според силата, пораждаща чувство на неотложност (“urgency”) на емоцията.
Това въздействие варира от „слаба теория за срама” до „монополизираща теория за
унижението” (Tomkins 2008: 527).
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Ключов момент в развитието на психологията на емоциите, изследването на техните
функционални измерения и семантика, е пробивът, представен от Магда Арнолд на
симпозиум „Лойола“, в чикагския университет през 1970 година. На тази международна
конференция, организирана от нея, участват и пресичат своите гледни точки четири
зараждащи се съвременни направления – адаптивно-функционалната теория на Робърт
Плучик, интуитивно-рефлексивната теория за преценката на Магда Арнолд,
мотивационно-усилващата теория на Силван Томкинс и когнитивно-адаптационната
теория на Карл Прибрам и Ричард Лазарус. Това са четири теории, които ще определят
тенденциите в невронаучните изследвания и психологическото експериментиране през
следващите 30 години на XX и първото десетилетие на XXI век. Съществената научна
роля, която дава тласък на теоретичния синтез и феноменологичния анализ, изиграва
приносът на Магда Арнолд и нейният мултидисциплинарен подход, наречен теория за
емоционалната преценка (“appraisal theory”). Предизвикателството, което науката за
емоциите представя пред нея, е как да се излезе от основната линия на противопоставяне
между дименсионални, когнитивистки и еволюционистки рамки за разбиране функциите,
ролята и смисъла на емоциите. За да преодолее крайностите и противопоставянето между
тези подходи Магда Арнолд синтезира емпричните постижения на съвременната й наука
около ядрото от идеи за смислообразуващата функция на чувствата, предпоставени от
нейния предшественик Дейвид Айрънс (Irons 1895a, Irons 1895b, Irons 1897a, Irons 1897b,
Arnold 1960a, Arnold 1960b, Gendron et al. 2009: 325) и избработва обобщен модел на
невронните вериги (Фигура 5).

Фигура 5: Модел на невронния кръговрат в афективната памет (Arnold 1970: 180)
Нейният комплексен образ на емоционалната сфера интегрира идеите за няколко нива.
Те включват психофизиологична диференциация на емоционалната реакция и ефекта
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върху периферната и централна нервна система, пораждащи мисловно-ценностните
аспекти на емоционалната преценка (“appraisal”). Магда Арнолд верифицира за първи път
и идеята за невронни кръговрати – цикли на взаимодействие между зони, които подготвят,
обработват, представят емоционалното преживяване и конструират специфичен тип
спомени; система, която тя нарича „афективна памет”. Това е активна мрежа, която
кореспондира и обобщава няколко паралелно функциониращи системи за възприемане,
обратна връзка и планиране на поведението. Първото ниво, според нея, създава незабавен,
цялостен и интуитивен тласък за първична оценка, докато второто ниво въвежда и
съотнася съдържанието на емоционалната ситуация спрямо детайлна чувствена преценка,
съгласувана с предишния опит и въображението на индивида. Емоцията е едновременно
реакция според наследена и впоследствие хабитуирана, превърната в умствен навик
оценка по дименсиите „добро-лошо” и „приемане-отхвърляне”, и ефект от съотнасяне
към определена категория осъзната афективна опитност. При детайлно сравнение с покъсни невронаучни разбирания и модели за мозъчните функции, участващи в оформянето
на емоционалните реакции, може да се открие значително припокриване в структурните
описания на популярните днес невронаучните изследвания (виж Фигура 25 на стр. 73,
Damasio 2005, Damasio et al. 2013). Чрез допълнително разработен от нея метод за анализ
на емоционални последователности на невронно и поведенческо ниво, Арнолд показва,
че паметта, въображението и емоциите са едновременно във взаимозависими и
взаимодопълващи се отношения. Според Арнолд предназначението на тази памет е да
облекчава и обуславя връзката между импулсивната, интуитивна първична оценка и
вторичната, разсъдъчна емоционална преценка. Тази система се базира на интеграцията на
често повтарящи се подобни една на друга емоционални ситуации и реакции, което от
своя страна повлиява на последващата оценка и създава ефект на „тук-и-сега” несъзнавано
отношение, като подготвя тенденция да се действа предразсъдъчно и без обмисляне
(Arnold 1970: 176-177). Един от ефектите на „афективната памет” е да се забравят
времевата последователност и източника както на негативни, така и на положителни
спомени. „Афективната памет” повлиява последващите рефлексивни преценки,
емоционалната възприемчивост, интерпретация и предсказването на последователността
на емоционално значими събития. Тя нарича този феномен „матрица” на емоционалната
реакция, която е свидетелство за индивидуализиране на емоционалните склонности и
предпочитания, повлиява избора, решенията и реакциите в разнообразен контекст,
независимо от интензитета на емоциите. „Матрицата” на Арнолд действа автоматично и
неосъзнато, имплицитно в афективната памет и се подчинява на принципите на
приспособяването чрез схеми като създава сложни цялостни реакции (“geshtalt totalwhole”), които предпазват от увреждащи или подтикват към удовлетворяващи
целенасочени действия. Последователността на емоцията протича от първична
симпатикова и парасимпатикова подготовка за „приятно-неприятно” въздействие към
подкорово интуитивно-дименсионална оценка, през „приемаща-отхвърляща” реакция до
категориален синтез, който включва конкретно рефлексивно отнасяне към прости модели
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за емоции с етикети „радост, тъга, гняв, страх, любов, омраза, терзание, скръб, отчаяние”;
след това се превръща в сложна преценъчна настройка от вида „привличане, кураж,
надежда, възхищение, нерешителност” и т.н. Арнолд разглежда тези аспекти на нервната
дейност не като функции, които произвеждат проста или сложна емоционална реакция, а
като посредници на ментална функция, позиция, която е противоположна на теорията на
Джеймс-Ланге – „страх ни е, защото бягаме от опасното”. Не мозъкът ни афектира с
емоция, а крайната оценка на личността, съобразно специфичния житейски опит, който
кристализира в преценка, продукт на „афективната матрица” и поражда съответстващите
й емоции (Arnold 1970: 178). Тази теза предпоставя и един от няколкото съвременни
критерии всяка емоция да притежава специфичен невронен адрес в централната и
периферна неврна система, както и собствен психофизиологичен профил в противовес на
теорията за неспецифична емоционална реакция, постулирана от Кенън през 1927 година
(„emergency theory of fight-or-flight”). Емоционалните интерпретации преобразуват
инстинктивните пориви и импулси в ценностен контекст и мотив за действие: „човекът
изиграва своите емоции и оценява въздействието им върху себе си” (Arnold 1970: 179),
независимо дали тази оценка е съзнателна или автоматична. Интуитивната емоционална
оценка предизвиква чувство, а то – тенденция да се действа по определен начин, но не
води задължително до действие или реакция, докато рефлексивната емоционална оценка
се базира на осъзнати ценности и създава мотиви, които пораждат целесъобразни
действия. Емоционално организираните реакции също така могат да пресъздават и
конфликти между интуитивната, първична оценка, и осъзнатата волева преценка, така че
да се попречи на процеса на вземане на решение или изпълнение на дадено намерение.
Едно от двете нива може да създаде отклонения във вниманието и плана за действия, да се
отрази на невропсихологичната дейност като внася дисхармония, и да поддържа
дисбаланс между двете сфери. Балансираните последователности в преценките, както и
конфликтите между различните нива създават кумулативен ефект – натрупват се промени
в намеренията и поведението, създават се обратни ефекти и парадоксални състояния.
В съгласие с общата перспектива, рамкирана от този форум, могат да се посочат и
актуалните за времето разработки, които Карл Прибрам представя на същата
конференция. Той разглежда емоциите като вродени и отворени за учене, специализация,
диференциация и усвояване на „планове” – първични протоколи, които претърпяват
модификации в зависимост от спецификите на житейския опит (Arnold 1970: 43). Тези
„планове” представляват ядрото на мотивацията при организиране на поведението и са
пряко зависими от сложната невронна мрежа, която осигурява от своя страна
преодоляване на отразеното чрез емоциите на организма общо състояние на
„неравновесие”. Възстановяването на „равновесието” при удовлетворяване на различен
тип нужди е основната цел на „емотивирането”. Унаследените и приспособени в опита
„планове” реконструират чрез възможностите на централната и периферна нервна система
обективността на нуждите и средствата за тяхното удовлетворяване. Създават рамка на
първични условия и готовност пред организма да реагира така, че да се осигури: а)
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„константност”, т.е. продължителен период на повишаване или понижаване на нервната
активация; б) „подновяване” на реакцията, което да гарантира при каква „честота” ще се
извърши повторението на емоционалната реакция; в) „удостоверяване на модалността”,
т.е. първична категоризация според интензивността на емоционалните усещания (Arnold
1970: 45).
Прибрам подчертава невроанатомичните специфики в общата „оценъчна” система,
която той обособява като сфера на „чувствата”. Ако емоциите са „планове” за действие,
които първоначално безусловно, а впоследствие и условно обуславят организма да бъде
чувствителен и готов да реагира спрямо средата (вътрешна и външна) и да пресъздава
обща настройка за възприемане на обективността на преживяването, то „чувствата”, от
своя страна, имат много повече общо със сферата на „образите” – още една метафора, с
която Прибрам обозначава перцептивната обратна връзка от хабитуирания емоционален
опит. За разлика от общата когниция, която представлява механизъм за обработка на
постъпваща сетивна информация, чувствата са „контролен модул” за обработка на
емоциите и техните „планове”, като позволяват или възпират обективирането им.
Чувствата действат като първична преценка на принципа „всичко или нищо” спрямо
емоционалната чувствителност и реактивност. Прибрам описва и демонстрира нагледно
детайлите на неврофункционалните параметри в тази система (на Фигура 6).

Фигура 6: Неврофункционална схема на мониторинга (Arnold 1970: 47)
Резултатът от този „чувствен мониторинг” са модулациите и категориалната
обобщеност на емоционалните преживявания, праговете в емоционалните усещания,
които регистрират дали реакцията на организма е „съответна, важна и точна” спрямо
възникналия в организма дисбаланс от общия информационен поток събития.
„Мониторингът”, осъществяван от чувствата, е механизъм, който „организира
йерархично” контекста така, че важното да контрастира на фона на маловажнотото;
подсилва „плановете” по посока на тяхната съответност съобразно това дали са правилни
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на фона на установените грешки в опита. Невропсихологичното значение, което Прибрам
посочва като централно за тази система, е тяхното хоризонтално и паралелно
функциониране с цел да осигурят такова взаимодействие между възбуда и потискане в
нервната система, така че ефектът да е една фина настройка, която реципрочно да
разпределя и отразява двата базисни процеса. Прибрам употребява и метафората за
„жироскопа”, за да символизира баланса, който двете системи се стремят да осъществяват
между емоционалните „планове” и чувствените „образи”. Този принцип на „жироскопно”
балансиране позволява на мозъка да наблюдава собственото си състояние и да гарантира
готовност и предразположение към определени настроения и емоционални реакции
(Arnold 1970: 51). Настроенията, от гледна точка на този модел, са продукт на
подготвителния ефект, предизвикан от „плановете” на емоциите, според тяхната
интензивност, честота и продължителност. Те се определят от общата „матрица” на
позволените или непозволени състояния, отразени в чувствата. Прибрам илюстрира
парадокса на психопатологичните състояния като дава пример с депресията. Индивидите
не планират да се чувстват депресирани, но се чувстват по този начин. Чувствата, като
„монитор” на състоянията, подсигуряват, в случая, решаването на проблема с
равновесието или неравновесието, а резултатът от успеха или провала на мотивираните от
емоциите действия е различен по степен на адекватност. Според Прибрам никой не
планира да се ангажира или да се разстрои; хората се ангажират или се чувстват
разстроени, когато „планът” успее или се провали, когато е подходящо приложен или
неосъществим с оглед резултата, вложения интерес и отдадеността, отразена и
почувствана от индивида (Arnold 1970: 52). Вероятно някои от тези постановки
провокират или вдъхновяват Силван Томкинс, участник в същия форум, да продължи да
доусъвършенства модела си в следващите две десетилетия и да се опита да коригира и
допълни някои пропуски в разбирането и интерпретацията на по-специфичните измерения
на сложната емоционалност и стереотипните моменти в преживяванията. Важно е да се
подчертае, че Силван Томкинс заимства идеята за „информационното предимство” и
ролята на емоционалното усилване на нуждите според сценарии, за да пресъздаде
символните референции в по-детайлен вид; тема, която ще бъде представена в следващата
глава.
Посочената по-горе теория за емоционалната преценка еволюира през годините
(Lazarus 1966, Lazarus 1984, Lazarus 1991, Lazarus 2006a, Lazarus 2006b) като създава
солидни предпоставки да се избегне основополагащото противоречие между детайлно
разгледаните направления в дименсионалния и категориалния подход към емоциите. Покъсната теория за преценката поставя в центъра на изследванията мисловната или
концептуална мигновена преценка. Тя повлиява на всички нива интуитивната или
първична биологична оценка на състоянието в съгласие с развитата от Сартр
феноменологична перспектива за разглеждане на емоциите. Те се възприемат за
завладяващи и обсебващи съзнанието ирационални състояния под въздействие на общия
ограничаващ ракурс на заобикалящото го поле от обекти с определено значение.
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Когнитивната теория за емоционалната оценка предполага, че различните оценки на едно
или няколко измерения на емоционалното събитие могат да променят афективния смисъл
на събитието и така да модулират преживяването му (Lazarus et al. 1970, Smith & Ellsworth
1985, Ellsworth 2013). Предполага се, че една емоция се състои от шест измерения:
приятност, очаквано усилие, сигурност, внимателна дейност, самостоятелна
отговорност и ситуационен контрол (Smith & Ellsworth 1985). Всяка отделна емоция
съответства на отделна преценка. Измервайки преценката за ситуацията посредством
всяка една от тези дименсии може индиректно да се определи и емоционалното състояние.
Например ако някой изрази мнение, че другите се отнасят преднамерено погрешно,
вероятно емоцията, която е резултат от тази ситуация, ще е гняв (Smith & Ellsworth 1987).
Въпреки това, са необходими повече от шест измерения за описанието на намеренията,
свързани с емоциите; по този начин други измерения също могат да променят или да
създадат състояние на емоция. Това важи и за създаване на смесени чувства (Xia et al.
2015). Емоционалното състояние се тълкува, независимо дали е автентично или
разигравано търсене и обмен на решения на възникналите затруднения. То е „магическо”
отношение в противовес на уравновесеното, осмислено, свободно от влияние осъзнато и
дистанцирано поведение (Sartre 1962: 57, 91). Сартр следва една картезианска традиция на
противопоставяне между „магическо” и „рационално”, която Кречмер използва още през
1922 година, за да обозначи разликите между кататимично (създаване на антропоморфно
сходство между събития и афекти, често срещано при т.нар. афективна констелация и
амбивалентни оценки) и научно мислене (статистическо, разглеждащо събитията в тяхната
честотна проява и причинно-следствена връзка, Кречмер 1998). Още едно предимство на
тази теория е, че разглежда емоционалните реакции и произтичащите в повечето случаи
когнитивни преценки в контекста на тяхното транзакционно значение (Lazarus 1984), т.е.
от гледна точка не само на физиологичната възбуда (неврофункцииите) като отговор на
стреса, а и на психологическото значение (семантиката) на емоциите за общуването и
адаптацията на индивида или групата (Lazarus 1966, Lazarus 1979, Lazarus 1984, Lazarus
1991, Lazarus 2006a, Lazarus 2006b, Lazarus 2015). Това понятие Ричард Лазарус признава,
че възприема от посочената по-горе феноменологична рамка на Сартр (Lazarus 2010: 292),
а идеята си за ядро от теми на отношенията – от Луборски („core relational themes”,
Luborski 1977, Smith et al. 1993, Lazarus et al. 1995). Ричард Лазарус създава и своя система
от примерни 15 емоции и 4 обобщаващи ги категории (Lazarus 2006а: 216-225). Като а)
Неприятни (“nasty”) емоции, Лазарус посочва ревността (“jealousy”), завистта (“envy”),
прототипния гняв (“anger”) и неговите варианти – потиснатият (“inhibited anger”),
справедливият (“righteous”), сърденето (“pounting”) и враждебният (“hostility”). В класа на
б) Екзистенциалните (“existential”) емоции той включва страха (“fear”), вината (“guilt”) и
срама (“shame”). В) Неблагоприятни (“unfavourable”) чувства, предизвикани от житейски
ситуации на изпитания Лазарус определя с облекчение (“relief”), надежда (“hope”) и тъга
(“sadness”); в) Емпатични (“empathic”) емоции, според него, са благодарността
(“gratitude”) и съпричастието (“compassion”). Емоционални реакции на г) Благоприятни
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(“favourable”) условия на живот и стимули се определят чрез категориите на радостта
(“joy”), гордостта (“pride”) и любовта (“love”).
На същата ключова по отношение развитието на науката за емоциите конференция е
представена още една значима от гледна точка на математическите модели парадигма за
разбиране на емоционалността – вижданията на руските неврофизиологични изследвания,
представени от Павел Симонов. Оригиналността на представения от него синтез се дължи
на функционалния информационен подход, разясняващ ролята и участието на различни
нива на нервната система – по-архаични в еволюционно отношение (археокортекс и
подкорови невронни клъстери, среден мозък, хипокампус и амигдала) в обуславянето и
подкрепянето на заучаването, извършващ се в еволюционно по-новите и присъщи на
човека по-висши зони в ЦНС. Симонов обвързва влиянието на преживяваните емоции с
образуването на динамични навици и условни рефлекси за удовлетворяване на
специфични човешки нужди, които разделя на унаследени или придобити. Акцентира
върху значението на емоциите в процеса на тяхната интеграция. Удовлетворяването на
нуждите и желанията при създаването на навиците, свързани с тях, е резултат не само от
въздействието на положителни емоции, но и от начина, по който се обработва
информацията – търсенето и използването й за организиране на поведението при
удовлетворяване. Динамичните навици, освен от необходимата и налична информация за
организиране на дейностите, релевантни на нуждите, зависят и от качеството на емоциите,
които съпътстват неизменно и мотивират поведението. Симонов представя математическа
формула, която изразява този емоционален ефект върху нервната система и организацията
на поведението: Е = – N (In – Ia). Според модела емоцията (Е) е равна на нуждата (N)
умножена по разликата между предполагаемо необходимата информация (In) и наличната
информация (Ia). Стойността на понятието „информация” е определена от нарастващата
или намаляващата степен на вероятност за постигане на целите като резултат от условията
на комуникацията (Arnold 1970: 145). Невронният механизъм на емоциите, изтъква
Симонов, осигурява компесаторно мотивация с няколко важни последствия: а) да
превръща в доминантни тези сигнали за човешките нужди, които иначе не са имали
същото или са имали различно значение за индивидуалните реакции. Емоциите
осигуряват инерция и продължителност на реакциите дори и тогава, когато те може и да
не са ефективни от гледна точка на целите; б) хиперкомпенсацията и ефектът на
доминантност водят до усилване на дейностите на периферната нервна система, което пък
предизвиква промени, присъщи на емоциите; в) емоциите оказват силен активиращ ефект
върху висшите структури на мозъка, стимулират вниманието, условните рефлекси и
навиците, свързаността им, и така представляват процеса на преживяване на емоционален
опит. Този емоционален механизъм е приложим в условията на недостиг на информация,
която, ако се елиминира и се образува нов навик, задейства процес, при който
предимствата, произтичащи от него, се превръщат в препятствие. Симонов предлага
класификация на емоциите съобразно последващите действия (Фигура 7).
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Фигура 7: Класификация на емоциите според Павел Симонов (Arnold 1970: 147)
Съгласно тази парадигма емоционалната реактивност определя първия етап от
оформяне на динамични навици, докато последващата фаза се характеризира от
заместване на емоционалната реакция с интелектуална, при удовлетворено условие за
участие на различни системи на висшата нервна дейност в процеса на подсилване на
ефекта. Според Симонов позитивните емоции са генерализиран израз на положителен
баланс между наличната и необходимата информация (Ia>In), при което има голяма
вероятност за удовлетворяване на инстинктивните нужди или културно придобитите
желания, така че в един неизбежен момент емоционалната активност е изместена от
отпускане, оттегляне на интереса и липса на отношение към целта. Ако положителната
емоция продължава да действа, това е защото паметта поддържа все още следи за
ситуации, сигнализиращи, че нуждата все още не е удовлетворена и отново се задейства
поведение, търсещо нужната информация. Негативните емоции, съгласно този модел, са
израз на недостиг на информация (Ia<In) и създават противоположна емоционална
инерция, при която образуването на навик е затормозено поради възпрепятствано
удовлетворяване и насочено към такъв тип повторителност, която угасва само при
осигуряване на необходимата информация: “неврозите са класически израз на
информационно разстройство...”, a в допълнение към това твърдение е и аргументът, че
„…малките успехи, които се появяват от време на време ни помагат да сме настойчиви
в трудни начинания. Положителните емоции помагат и компенсират загубите, когато
създаваме нови цели и ги преследваме въпреки недостига…” (Arnold 1970: 145, 147).
Циркумплексни модели за емоциите
В средата на 80-те години на XX век под влияние на социално-конструктивистката
парадигма се създава направление в науката за емоциите, чрез което учените се опитват да
дадат отговор на проблема какво е предназначението на емоциите. Такова предложение
идва от двама учени, които съсредоточават усилията си в две различни посоки – Теодор
Кемпер, който социологизира категориите за емоциите, превръщайки ги във функция на
социални отношения, а от друга страна е предложението на Робърт Плучик и неговият
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неврофункционален подход, вдъхновило цяла традиция от т.нар. циркумплексни модели
за емоциите, сред които най-популярният е този на Джеймс Ръсел.
През 1980 година Ръсел предлага двумерен биполярен циркумплексен модел (кръговоцикличен, “circomplex”, Фигура 8), който съдържа две измерения: Положителноотрицателно възприемане (0⁰-180⁰) и Усилване-намаляване на активацията (90⁰-270⁰,
Russell 1980, Russell et al. 1999). Паралелно с извеждането на този кръгообразен модел
Ръсел създава и метод за самооценка, който използва прилагателните, факторизирани с
двете измерения, и нарича метода Афективна решетка (“Affect Grid” Russell et al. 1989).
Смесва личностни и клинични категории – грешка, която се допуска от мнозина
изследователи. Решетката е съставена от матрица с девет на девет позиции, като във всяка
клетка може да се отрази нарастването или намаляването на интензивността или
значението според отдалечеността от центъра, който се възприема като точка на
емоционална неутралност.

Фигура 8: Два циркумплексни модели и Афективна решетка на Ръсел (вляво, Russell
1980, в дясно, Russell et al. 1999, долу, Russell et al 1989)
Джеймс Ръсел е един от изследователите, които ревизират и понятието за емоция и
предмета на абстрактен научен анализ. Емоциите са преди всичко продукт на
интерпретацията на конкретно-ситуативните афективни състояния. В това отношение
неговият модел претърпява някои концептуални промени, които се състоят основно в
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ревизиране на структурата на емоциите чрез въвеждане на базисна концептуална разлика
между афективно ядро (дименсионална база) и прототипни емоционални епизоди
(категориални надстройки) (Russell et al. 1999, Russell 2003, Barrett et al. 2015). Ръсел
вярва, че емоционалните епизоди трябва да бъдат разделени на техните основни съставки
и постулира афективното ядро като една от тях. Винаги наличното ядро на афектите се
проявява по-често извън, отколкото като част от сравнително рядко срещания прототипен
емоционален епизод. Така афективното ядро и прототипните емоционални епизоди са
свързани и частично се припокриват, но не са идентични. Той вярва, че водещият ядрен
афект е неизменна част от сърцевината на всеки емоционален епизод, прототипен или не,
който обикновено започва като рязка промяна в ядрото, в отговор на някакво събитие, но
се развива допълнително, когато структури за обмисляне са активирани, обектът се
идентифицира, а поведенческите планове се оформят и бързо се задействат. Използва
термина ядро, за да опише най-елементарните съзнателно достъпни афективни чувства (и
техните неврофизиологични съпътстващи прояви), които не е необходимо да бъдат
насочени към нещо. Примерите могат да включват усещане за приятно или неприятно,
напрежение или отпускане, както и потискане или възбуда. Афективното ядро действа на
приливи и отливи, погледнато от перспективата на времето. Въпреки че основният афект
не е непременно насочен към нещо – той може да бъде свободно плаващо състояние,
както се случва при настроенията, но може и да се насочи, когато стане част от
прототипния емоционален епизод. Дори и когато флуктуира свободно, афективното ядро
има причина за задействането си; всъщност то е обект на влияние от страна на много сили
– от конкретни събития, през дневните цикли до климатичните промени, някои от които
надхвърлят човешката способност за пълно осмисляне (Thayer 1989, Watson et al. 1999).
Ядрените афективни чувства се различават по интензивност, а хората винаги са в някакво
състояние на афект, дори и неутрален (Diener et al. 1986, Diener et al. 1991).
Ръсел използва понятието прототипен емоционален епизод, за да се позове на това,
което повечето хора смятат, че е най-точното описание в случаи на емоция. Прототипният
емоционален епизод е сложен набор от взаимосвързани физиологични подсъстояния,
отнесени към конкретен обект. Обектът може да бъде човек, състояние, събитие (реално
или въображаемо, минало, настояще или бъдеще), към което се отнася емоционалният
епизод (Solomon 1976). Прототипните емоционални епизоди задължително включват
всеки един от следните компоненти: а) наблюдаемо и ясно изразено поведение от точния
вид (бягство при страх, борба при гняв и т.н.) отнасящо се до обекта; б) насочено
внимание към, оценка и лична характеристика на този обект; в) преживяване на
специфичната емоция; г) всички невронни, химични и други телесни промени, които стоят
в основата на тези психологически събития, включващи последователност от насочени
към целта действия. От тази гледна точка прототипните емоционални епизоди включват
планове, макар и често прибързани или зле замислени. Тъй като са насочени към някакъв
обект, прототипните емоционални епизоди включват когнитивни процеси и структури.
Като епизоди, всеки има начало и край, и продължава определен период от време (измерен
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в секунди, минути или часове, дни и т.н.). Прототипните емоционални епизоди са подобни
на тези, които се наричат напълно разгърнати емоции или емоционално-когнитивни
комплекси. В тази напълно разгърната прототипна форма, с всички налични елементи, те
се срещат доста рядко (непрототипните случаи, при които един или повече елементи
липсват или се променят, са по-чести, Russell 1999).
Джеймс Ръсел формулира на основата на своята концепция няколко критерия за
определянето на простите емоции (Plutchik et al. 1997, Russell et al. 1999):
1. Всяка емоция е член не само на отделна категория, а всъщност на много категории.
Думите за емоции не могат да бъдат разделени на такива, които обозначават проявленията
на афективното ядро и на такива, които обозначават прототипни емоционални епизоди.
Въпреки че някои думи по-често се отнасят до един от двата аспекта, повечето названия
на емоции могат да се отнасят и към двете. Категориите (страх, гняв, скръб, любов, омраза
и други подобни) почти винаги произтичат от ежедневната популярна категоризация,
използваща думи, достъпни и откриваеми в който и да е речник на употребявания език.
Начинът, по който хората разчитат на ежедневната категоризация, може да се забележи
при изследване с различни вербални самооценъчни въпросници или при имплицитна
категоризация, осъществена от дадения изследовател. Всъщност тези категории изглеждат
толкова естествени, че понякога се забравя, че те са семантични категории, а не факти от
природата. Категориите в английския език са сходни, но не идентични, с категории,
срещащи се в други езици като броят на категориите варира според езика (Russell 1991,
Wierzbicka 1992). В английския език има между 500 и 2 000 такива категории (Averill 1975,
Wallace et al. 1973), в езика ифалук2 има около 50 категории (ifaluk, Lutz 1982) – например
думата „фаго“ може да означава състрадание, любов и печал едновременно, и да се
определя като социално включено отношение, ориентирано към предоставяне на помощ и
укрепване на взаимоотношенията, а „кер“ – за щастие и възбуда – емоция, възприемана
като социално опасна и разрушителна; в чивонг3 – около 7 (chewing, Howell 1989).
2. Включването на всяка категория за емоция в дадена група е по-скоро въпрос на
степенуване, отколкото на „членство“ от типа „изцяло вътре или изцяло вън”; границата
между категориите е размита, a дадена категория може да включва повече или по-малко
типични събития, когато се използва за определяне на прототипно изживяване и
избледнява при гранични случаи. Събитията във всяка категория илюстрират по-скоро
сходства от семеен тип, отколкото съвкупност от общи черти (Russell 1999: 807).
3. Емоционалните категории са взаимосвързани помежду си и оформят циркумплекс,
т.е. кръгообразна структура (Фигура 8). Емоциите спадат към определен континуум, като
напр. степен на сила, степен на приятно или неприятно (хедонистична валентност),
количество или обем на възбудата и т.н. Кръгообразно разположените категории, са един
вид модел, в който липсва проста структура (Guttman 1954).

2
3

Микронезийско племе, обитаващо Каролинския архипелаг в Тихия океан; бел.авт.
Племе, населяващо южните райони на Малайзийския полуостров; бел. авт.
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Анализът на факторите, получени от данни със самооценъчни анкети за емоции, както
и многоизмерното мащабиране на названията на емоции, лицево или гласово изразяване,
често извеждат по статистически път две широкообхватни измерения, които могат да се
интерпретират чрез определения като полюс на приятното и степен на възбудата.
Емоционалните категории не се групират в клъстери според полюса или степента, а
според определените абстрактни оси и затова за структурата на емоциите се казва, че е
кръгообразна. Тази измерима структура представлява и е ограничена до основното
въздействие на ядрото на афектите, а прототипните емоционални епизоди попадат само в
определени региони на окръжността. Качествено различни събития могат да се появят
като че ли са същите едно на друго, ако се има предвид само тази структура от измерения:
примери на „страх”, „гняв”, „неудобство” и „отвращение” могат да имат идентичен ядрен
афект и следователно да попаднат на идентични места в кръгообразната структура. Така
размерът на удоволствието и възбудата в циркумплекса представлява един от
компонентите на всеки прототипен емоционален епизод, а включването на други
компоненти е пример за това, което бележи разликата между емоциите, обозначавани с
етикетите „страх”, „гняв”, „неудобство”, „отвращение” и др. Методите за оценяване на
емоциите, базирани на дименсионално-циркумплексните форми улавят ядрото на афекта,
но пропускат други компоненти. Картезианското пространство на циркумплекса,
образувано от тези две измерения е много по-просто от структурата на прототипните
емоционални епизоди. Полученото пространство включва много категории (умора,
сънливост и спокойствие), които не са емоции, но предоставят описателна карта на
проявлението на ядрото във всеки един момент във времето (Browne 1992, Fabrigar et al.
1997, Fisher 1997, Acton 2004). Центърът на циркумплекса представлява нивото на
адаптация, субективно оценената точка на неутралност (Helson 1964). Когато се
използват наименования на емоции като опорни точки, това не означава да се предполага,
че имената означават само степен на удоволствие и възбуда. Без тези имена и етикети
въздействието на ядрото на афекта трудно може да се опише – подобно на много други
примитивни или наследствено обусловени и следователно трудни за промяна качества на
индивидите (Russell 1999).
4. Емоционалните категории се разбират в контекста на различни сценарии, които
представляват прототипна последователност от причинно-следствени връзки и времева
определеност при протичането им. Всяка категория за емоция съдържа собствен сценарий,
набор от подредена във времето последователност от реакции, които са причинносвързани с обекта на емоцията и заедно образуват епизод на преживяване (Tomkins 1979,
Abelson 1981, Averill 1980, Fehr et al. 1984, Fischer 1991). С други думи, гневът, страхът и
подобни на тях емоционални събития са сложни процеси, а не просто поведенчески
отговори (Scherer 1984, Frijda 1986, Lazarus 1991). Описването и оценяването на
съставните подсъстояния е един от аспектите на изследваната структура на всяка
категория от емоции (Russell 1999).
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5. Емоционалните категории са организирани в неясна йерархия (“fuzzy hierarchy”).
Емоциите не оформят обичайната строга йерархия на включващи и изключващи дадено
понятие или класове емоции (Russell et al. 1994). Подчинените категории не са типичните
подгрупи, подхождащи на следващото по-високо ниво, с други думи – не винаги случай
на възмущение е случай на гняв или подобна емоция. Категориите на едно ниво не се
изключват взаимно. Всъщност самите нива са неясни, а йерархията на емоциите не може
да бъде разделена на точни „квантови нива“ (висока, средна и ниска), а по-скоро
категориите варират количествено според обхвата на измеренията, определени от някакъв
малък брой основни състояния. Концептуалното предложение на Ръсел е да комбинира
структура от измерения с размита йерархия. Размитата йерархия е вертикална
организация, която обема различията според това, колко голям е обхватът в смисъла на
всяка категория. Категориите от средното ниво могат да бъдат организирани и
хоризонтално чрез кръгообразната форма на циркумплекса и измеренията, които
предоставя. Комбинацията от размита йерархия и кръгообразна структура експлицитно
представя имплицитната рамка, заложена в човешките преценки за емоцията. Неясните
граници, неопределеният брой припокриващи се категории и неправилно дефинирани
концепти ограничават точността и строгостта, които са цел в науката за емоциите (Russell
1999). Тези критерии за проста емоция ще бъдат подложени на критичен анализ и
ревизирани десет години по-късно от други учени, като акцентът ще падне върху
еволюционнo обусловените адаптивно-функционални и невробиологични аспекти на
афективните състояния. Основателни възраженията и допълнения към описаните от Ръсел
теоретични рамки са изказани и от други паралелно развиващи се направления –
разклонения на категориалния, дименсионалния или конструктивисткия подход. Всички
те правят опит да опростят или прецизират вижданията за структурата и функциите на
простите емоции (Genrond et al. 2009).
В по-късните си разработки Джеймс Ръсел прецизира своя прототипен дименсионален
подход като го допълва с конструктивистки аргументи. Някои от уточненията, които
въвежда, не засягат единствено възгледа му за афективното ядро, но допълват и предлагат
радикално нови научни постановки и конструкти, които той смята, че ще подпомогнат
адекватното изследване на емоционалността като комплексен и мултивариативен, т.е.
многоизмерен от статистическа и многопластов от теоретична гледна точка предмет на
изследване. Затрудненията, които най-често пречат на изследователите в сферата на
афективността, се отнасят, според него, и до самата методология, от което следват
множество размити формулировки или липсата на разграничение между някои
фундаментални аспекти на емоционалността, с които се експериментира или резултатите
от тях, върху които се интерпретира. Късните конструктивистки допълнения, които
Джеймс Ръсел предлага (Russell 2003, Russell 2017), могат да се обобщят чрез
прецизирането на едно по-ранно и още две, предложени от него години по-късно,
основания за въвеждане на допълнителни, научно формулирани понятия:
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1. Афективното ядро („Core Affect”, CA) засяга неврофизиологичното състояние,
което поражда най-примитивните афективни чувства: чувство за добро, чувство за лошо,
чувство на енергия, усещане за изтощение. Това са „внезапни и горещи” чувства, а не
„трезви и студени” преценки. Човек може да преживява само едно ядрено състояние в
даден момент. Ядрото на афектите се описва чрез двуполюсна валентност, при която
усещането за добро изключва едновременното преживяване на лошото и обратно. Докато
типичната емоция е насочена към нещо (ядосваме се на някого, страх ни е от нещо),
афективното ядро само по себе си не е насочено към нещо определено. Думата
настроение се доближава повече до концепцията за ядрото, отколкото научната представа
на Ръсел за емоциите или емоционалната реакция – ядреният афект може да бъде не само
интензивен, но и да променя бързо своя хедонистичен оценъчен нюанс.
2. Възприятието за афективно качество (“Perception of Affective Quality”, PAQ) е
образно казано „студената” преценка за това как дадено събитие или предмет може да
повлияе на афективното адро. Да се чувстваме зле е едно, но да преценяваме, че нещо е
лошо е съвсем друго, според Ръсел. Това разграничение между „гореща” оценка и
„студена” преценка би помогнало за разрешаването на дебата дали афективните преценки
са двуполюсни (биполярни, унивалентни) или двувидови (бивариативни, бивалентни).
Типичната афективна реакция включва както ядрен афект (чувство за добро или лошо),
така и преценки за емоционалните качества на стимулиращата ситуация (която може да
има както добри, така и лоши аспекти). Тя е част от общите оценки, нагласите,
харесването или нехаресването на обекти. PAQ и СА често вървят ръка за ръка.
Преценките за емоционалното качество според противоположни валентности могат да се
случат едновременно, защото ситуацията на стимулиране има множество аспекти. Все
пак, PAQ и СА трябва да се разграничават. Например при злорадството („schadenfreude“)
може да става въпрос за удоволствие, което човек изпитва, спрямо съперника или
непознатия нему, най-вече когато ситуацията не само не му/й носи полза, а дори
предизвиква неприятни у него/нея чувства. Завистта се проявява, когато даден човек се
чувства зле, защото ситуацията за другия е приятна. Вината може да се почувства, когато
на човек му е зле, докато прави нещо, което смята за приятно и т.н.
3. Емоционалният мета-опит (“Emotional Meta-Experience”, ЕМЕ) е възприемане на
собственото емоционално състояние, постигнато чрез категоризиране на това състояние.
Наличните категории са тези, които се означават в даден език с думите за щастие, тъга,
страх, гняв и т.н. ЕМЕ е категоризация на текущото състояние, основаващо се на
приликата с умствения сценарий за специфична емоция, при която основният ефект не е
нито необходим, нито достатъчен. Тъй като приликата е въпрос на степен, текущото
състояние може да прилича на различни сценарии за протичането му, макар и обикновено
изживявани с различни степени. Да се преживява ЕМЕ спрямо дадени емоции означава да
се възприема текущото състояние във вид наподобяващ сценария за етикетираните
емоции. Тъй като приликата между емоционалните концепции е доминирана от основния
ядрен афект (СА), текущата емоция обикновено прилича на сценариите, близки по
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измеренията за оценка на валентността и възбудата (PAQ). Случаите на силни и отчетливо
изразени интензивни емоции не показват смесени значения (възприемането на себе си
като човек, изпитващ „паника” изключва възприемането на себе си като човек, който е в
състояние на „спокойствие”). Афективната реакция може да включва и ЕМЕ, за който е
възможно, макар и рядко, да обхваща едновременно няколко емоционални категории с
противоположна валентност. Все пак е вероятно текущото състояние да прилича на
емоционални сценарии с противоположна валентност. Когато се вземе предвид
многомерното естество на афектите, систематичните и случайни грешки на измерването,
формата на отговор, времевата рамка на оценката и подбора на елементите, казусът в
психометрията, свързан с биполяризация на афектите, се променя. Според Ръсел, вече е
по-адекватно да се мисли за независимостта на привидно биполярни противоположности
(Russell 1979, Russell & Carroll 1999a, Russell 1999b). Дебатът дали афектите са
двуполюсни и едновидови, двувидови или многовидови налага необходимостта да се
разработват нови мерки и методи. Измерване на афекти в ретроспекция са повлияни от
паметта и се изкривяват от дистанцията на времето и спомените; он-лайн базираните
измервания са реактивни, защото оказват влияние върху това, което трябва да бъде
измерено. Подобно на климата, CA се променя с течение на времето, понякога бавно
(както при настроението и някои психиатрични разстройства), понякога бързо (както при
внезапни емоции) – да се чувстваш добре сега не гарантира, че ще се чувстваш добре утре
или дори в следващия момент. Анализират се в детайли промените във времето в
основния афект (Russell & Carroll 1999a).
Ролята на времето също може да се проследи при т.нар. хипотеза за колебанието на
афекта („vacillation hypothesis”, Kahneman 1992). Дори ако ядрото е перфектно определено
според биполярните, двузначни стандарти във всеки момент от времето, лонгитюдните,
продължаващи и обхващащи дълъг период от време изследвания на афективното ядро не
могат да проверят биполяризацията напълно, но могат да покажат ясно, че се проявява
продължителна независимост на група положителни спрямо група негативни състояния,
тъй като афективното ядро в измерения момент показва независими резултати спрямо
афективното ядро в друг времеви момент. Джеймс Ръсел, подобно на Даниел Канеман,
преподлага, че амбивалентността или проявата на двузначна преценка и противоречиво
съвместяване на противоположни по значение емоции, може да се прояви, когато хората
„лъкатушат“ между две отделни състояния. Както при възприятието на „Куба на Некер“4,
само едно състояние може да се представи в даден момент, а бързото преминаване от
едната в другата перспектива, в случая емоция, може да бъде погрешно отчетено, понеже
двете възприятия се случват привидно едновременно. Според Ръсел, понятията за емоции,
чувства, афекти и настроения продължават да се използват така, сякаш те са адекватни на

Статична триизмерна илюзия, предизвиквана от чертеж на паралелепипед, който може да се възприеме
като ориентиран в две различни посоки; бел.авт.
4
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научните търсения, а всъщност са неясно определени популярни понятия. Тези термини
опростяват афективния живот на човека и водят до концептуално объркване при научните
изследвания. Концептуалният напредък и установяването на емпирични обобщения не са
независими процеси, а допълващи се; всеки изисква критиката на другия подход. От тази
перспектива изследването на емоциите предполага изследване на прости афективни
състояние и/или преживяването им наред със “смесени емоции”, които обичайно
включват в своята структура на преживяване промени в CA, смес от различни PAQ, и
много често и EME, които потенциално биха могли да имат много значения. Това би
могло да предизвиква неясни странични ефекти при изграждане на дизайна, подготовка на
експерименталната установка, събиране на данни, а впоследствие да повлияе върху
подхода за анализ и произтичащите от парадигмата грешки на измерването (Russell 2017).
Синтез между две водещи направления – еволюционисткото и конструктивисткото, е
осъществен и от Робърт Плучик и сътрудници, които се опитват да депсихологизират
емоционалните понятия и да обединят физиологично-дименсионални и експресивнокатегориални подходи към емоциите (Plutchik 1962, Plutchik et al. 1997). Обобщаващият
модел е представен на Фигура 9. Чрез него Плучик представя идеята си за нарастваща
степен на интензивност на отделните емоции, степента на смислово подобие и
поляризация в значението между състоянията, в духа на Ръселовия циркумплекс (Фигура
8), но се придържа се към идеята за триизмерност, предложена от Шлозбърг (Фигура 2).

Фигура 9: Тримерен модел на Плучик (вляво, Plutchik 1970; вдясно, Plutchik et al. 1997)
При всяко едно от подразделенията на емоциите водещият принцип започва от
първоначалното интроспективно използване на ежедневни названия за емоции (Таблица
1), на втори план обхваща по-абстрактното прототипно-адаптивно значение
(поведенческо ниво), а на трети – функционалното (инстинктивното) им предназначение,
което отразява т.нар. „полза за оцеляването“ („survival value”). Емоцията награждава или
наказва отклонения от адаптивното отношение към наследствени еволюционни подбуди.
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Таблица 1: Трите „езика“, които Плутчик използва за описание на емоциите (Arnold 1970: 11)
Субективен език
Fear, Terror (Страх, Ужас)

Поведенчески език
Withdrawing, Escaping (Оттегляне, Бягство)

Функционален език
Protection (Защита)

Anger, Rage (Гняв, Ярост)

Attacking (Атака)

Destruction (Разрушение)

Joy, Ecstasy (Радост, Екстаз)

Mating, Possessing (Сближаване, Притежание)

Reproduction (Размножаване)

Sadness, Grief (Тъга, Скръб)
Acceptance, Greed (Приемане, Алчност)

Losing (Загуба)
Eating (Хранене)

Deprivation (Лишение)
Incorporation (Възприемане)

Disgust, Loathing (Отвращение)

Vomiting, Defecating (Повръщане, Отделяне)

Rejection (Отхвърляне)

Expectancy, Watchfulness (Очакване)

Sensing (Усещане)

Exploration (Изследване)

Surprise, Astonishment (Изненада)

Stopping (Спиране)

Orientation (Ориентиране)

В изграждането на модела обаче ясно личи разместването на категориите, смесването
на прости емоции, сложни чувства и отношения, черти на характера и когнитивни процеси
поради факта, че теорията стартира с естествения „субективен” език, най-ниско надежден
и приложим само за хората, преминава към по-общия, поведенчески, който може да
опише състоянията на животни и хора, и завършва с изкуствения „функционален” език. За
третото ниво Плучик твърди, че е всеобщо за всички живи същества, а емоцията – модел
на телесна реакция или комбинация от модели на реакции от „функционален” тип,
предизвикани от стимул. Идеята на Плучик по отношение на смесването на емоциите e, че
съществуват две нива на комбиниране – между близки и между противоположни.
Подобните емоции създават нови и разнообразни чувства, докато противоположните –
конфликтни комбинации. Плучик се придържа към тезата, че през повечето време се
проявява тенденцията един тип поведение да е в конфликт с други, от което произтича
разнообразието и сложността с цел постигане на доминация на една емоция над друга
(Arnold 1970: 7). Пренебрегва се идеята за едновременност, произтичаща не от езиковия
контекст или функция на естествена конкуренция, а от взаимно допълване или промяна
между полярностите въпреки ситуативния конфликт.
Макар и сравнително слабо и директно изследвани, много голям клас от емоции се
диктува от въвличането на индивидите в социално взаимодействие (Kemper 1978, Kemper
1987, Ekman 1983, Scherer et al. 1984). Съществува значително по-малко съгласие относно
това, какво представлява една емоционална „ситуация“, а именно как най-добре да се
характеризира социалното взаимодействие и неговите резултати. Теодор Кемпър прави
обширен преглед и посочва основания за възприемането на две основни измерения на
„проактивното“ взаимодействие (Kemper 1978, Kemper 1987). Колко емоции съществуват
според него, изглежда зависи от това колко социални ситуации културата разграничава и
създава като рамка на разнообразни проявления. Също така зависи и от степента на
мотивационния интерес или нуждите, които културата създава в своите членове, един
спрямо друг и помежду им. Емоционално-бедната култура разграничава по-малко емоции,
защото нейният социален живот е по-слабо диференциран, ненаситен със сложни
отношения, които изискват и повече категории за разграничаването им. Когато
социалните модели са по-сложни, чрез създаването на по-сложни рамки на социалните
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условия започва и по-фино разграничаване на емоционалния живот, за да се приспособи
към по-голямото разнообразие от социално специфични условия. Но дори и тези
нововъзникващи състояния, отговарящи на новите специфични условия на живот, ако са
преживяни като емоции, трябва да запазят връзките си с автономния субстрат, свързан с
първичните емоции. Те са етикетирани разнообразно, но по смисъл често се
взаимозаменят: някои от тях отразяват отношенията на контрол, власт, необходимостта
от наказания, принудително подчинение; другото измерение отразява отношенията на
доброволно подчинение, общителност, солидарност, нужда от възнаграждения и обич
(Kemper 1978, Kemper 1987). Кемпер нарича тези социални категории „релационни
измерения между актьори“ и ги обозначава с етикетите власт, израз на сила, и статус,
сътрудничество. Първичните четири емоции (страх, гняв, депресия, щастие) се
превъплъщават във вторични при взаимодействието и според установените връзки между
тези две измерения. На Фигура 10 са представени някои хипотетични връзки, за които
Кемпер смята че представляват вторични емоции, които могат да бъдат разбрани чрез
взаимовръзката им с първичните.

Фигура 10: Модел на Теодор Кемпер за емоциите и сложните чувства (Kemper 1987)
Емоциите могат да бъдат свързани не само с отделни първични избори, например
предпочитание между емоция и изразеност на властта или статуса в дадена социална
ситуация, но и чрез образуване на двойки между тях или евентуално комбинация от повисок абстрактен ред, подобно на модела на Плучик (Plutchik 1980, Plutchik et al. 1997).
1. Страхът. Обикновено е резултат от взаимодействие, при което актьорите са
подчинени на властта на другите, защото силата на отсрещната страна е по-голяма от
тяхната собствена.
2. Гневът. Тази емоция е резултат от взаимодействие, при което очакваният,
обичайният или заслуженият статут е отказан или отнет от друг участник, за когото се
смята, че носи отговорност за намаляването на собствената власт или статус.
3. Депресията. Тя е резултат от взаимодействие, при което статусът е загубен или
отказан, но актьорът смята, че той/тя са непоправимо отговорни за загубата или
невъзможността да се извлече желаната полза.
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4. Щастието (удовлетворението). Това чувство е резултат от взаимодействия, при
които резултатът от властта е незаплашителен, а изходът, касаещ статуса, е в съответствие
с желаното и очакваното.
5. Вината. Според Кемпер, се дължи на усещането, че социалният актьор използва
излишна или извънмерна сила във взаимодействието си със и срещу другата страна. Тази
власт може да приеме множество форми на предизвикване на вредни последици за
другите като лишаването им от статус или от притежание, което ценят. Той предполага,
че вината е опорочена чрез асоциирането със страха (подобно на класическото
обуславяне), между социалните понятия и етикети. В зависимост от степента, до която
вината се преживява като емоция, като възбуда на автономната нервна дейност, свързана
със страха, това я превръща в емоционална реакция, за разлика от простия когнитивен акт
на осъзнаване на последствията. Ако условията за социализиране на чувството на вина са
свързани с по-първичната емоция на страха, в състоянието на вина неизбежно може да се
разпознае компонентът на страха. Кемпер приема, че в случай на висока вина се изпитва
страх от последици или от вероятна агресия спрямо виновния. Социализацията на вината
протича чрез създаване на обусловени връзки между следните елементи: забраненото
действие се наказва или се предвижда наказание въз основа на минал опит (например при
нараняване на брат/сестра или заплахи спрямо родител); в същото време се дават словесни
указания, свързващи деянието, наказанието и етикета („Вие трябва да се чувствате
виновни, че действате по този начин!“) спрямо усещането, което вече съществува в
контекста на наказанието, а именно страхът. От този момент нататък детето може да
извика в ума си свързаните с него символи и значения, придавани на страха от наказание,
което да извика задръжка срещу някои забранени действия или при помисли за такива
действия.
6. Гордостта. В социализационната парадигма, която Кемпер представя, е вид
възнаграждение, което актьорите получават в ситуация на доброволно подчинение спрямо
други социални агенти с повече власт или статус, в случаи на прилагането на умения и
при постижения. Колкото е по-добро представянето, толкова по-голям е постигнатият
статус. Кемпер предполага, че гордостта е свързана с първичната емоция на
удовлетворението, източникът, съпътстващ (оправданата) гордост на индивида, който
смята себе си за достоен носител на състоянието. Гордостта, т.е. способността да
чувстваш удовлетворение от себе си, се специализира допълнително чрез социални
понятия и етикети, които увеличават удоволствието от самоусъвършенстването и го
свързват с удоволствието да бъдеш себе си – индивид, който може да покаже своето
умение за контрол и власт.
7. Срамът. Срамът е вторична емоция, която възниква при осъзнаването, че човек е
действал по начин, който злепоставя собствения му статус. Другите кредитират индивида,
възприемайки го като човек, който притежава разнообразни качества, за които му
придават статут, например за проявена почтеност, добри обноски, съобразителен и
находчив ум, доброта, дискретност, адекватна преценка и компетенции от най-различен
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порядък. Когато човек усети, че се действа непочтено и несъответстващо на тези
очаквания, възниква усещането за емоцията срам. Срамът се различава значително от
вината, защото фокусът му е върху себе си и статуса на обезценяване. Вината се фокусира
върху погрешното действие или щетата, която един човек е причинил на другите. Човек
може да усети вината и срама в една и съща ситуация, но двете чувства се дължат на две
различни емоции. Срамът е свързан с първичната емоция на гнева, защото гневът е
вероятната първична емоционална база на срама. В по-голямата си част гневът е насочен
към обекта, който е действал необмислено и нечестно, в случая собствения аз. Срамът е
предизвикан от друг актьор и предполага приемането на дефиниция за ситуацията като
предупредително намаляване на статута, като сигнал, че това се дължи на неадекватността
на индивида и собственото му аз. Това се дължи на факта, че културно-относимите
условия за предизвикване на срам са много близки до тези на тъгата (депресията), както
беше определено по-горе; двете емоции често се срещат заедно. Разликата е, че при срама
загубата на статус в известен смисъл е избегната, а неадекватността на аза като цяло се
приема за нещо преодолимо. При депресията загубата на статус може да е предотвратима,
но ако се възприеме за непоправима и окончателна, води до отчаяние и примирение, които
съпътстват интензивната депресия. Хората, които изпитват загуба на статус, за която се
чувстват лично отговорни, могат лесно да съчетаят и да допуснат и двете схващания за
ситуацията. Срамът може да е един от механизмите, чрез които гневът, насочен към себе
си, се превръща в депресия (Kemper 1987).
Самооценъчни скали за обследване на емоциите
Около средата на 80-те години на ХХ век се поставят под въпрос надеждността и
валидността на много от създадените скали и методи за измерване на емоциите. През
същия период са разработени и са изследвани многобройни скали за положителните
(„Positive affects”, PA) и отрицателните афекти (“Negative affects”, NA). Голяма част от
тези изследвания на емоциите и настроенията са свързани с идентифицирането на малък
брой универсални измерения на афекта (Zevon & Tellegen 1982, Watson & Clark 1984,
Watson et al. 1984, Watson & Tellegen 1985, Tellegen 1985, Clark & Watson 1986, Clark &
Watson 1988) и ролята им в ежедневието на хората посредством Метод за подбор на
преживяванията („Experience Sampling Method”, ESM, Csikszentmihalyi & Larson 1987,
Stone & Shiffman 1994, Stone et al. 1999). Някои скали за настроения са разработени чрез
факторен анализ (Stone 1981), а други са конструирани предимно ad hoc, на текуща
основа, без данни за надеждност или валидност (McAdams & Constanstantian 1983). Две
доминантни измерения постоянно се появяват в проучванията на афективната структура,
при които се осъществяват контролни крос-културни валидизации на методите за
измерване. Това са първите два фактора при анализ с метода на главния компонент
(“Principal component”) и ротация на показателите с „Varimax”, които се характеризират
със саморегулирано настроение, но също така представляват и първите две измерения в
многоизмерните скали за оценка на лицеви изражения или на текущото настроение
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(Russell 1980, Russell 1983, Stone 1981, Zevon & Tellegen 1982, Watson et al. 1984, Diener &
Emmons 1985). Двама учени обобщават откритите доказателства за биполяризация и
представят консенсусен двуфакторен модел (Watson and Tellegen 1985). Най-общо казано,
резултатите от измерванията на честотата и интензивността на положителните и
отрицателни емоции показват, че двата фактора на настроението – PA и NA, са
относително независими, не са непременно статистически негативно свързани (Diener &
Emmons 1985), и се опосредстват от различни механизми (Cacioppo & Berntson 1994). NA,
но не и РА, са свързани със саморегулирането на стреса и овладяването му (Clark &
Watson 1986, Kanner et al. 1981, Wills 1986), здравословни оплаквания (Bradburn 1969,
Beiser 1974, Tessler & Mechanic 1978), заострят вниманието и повишават контрола върху
честотата на неприятните събития (Stone 1981, Warr et al. 1983). За разлика от тях, PA,
но не и NA, са свързани със социалната активност и удовлетворението, и зависят от
честотата на приятните събития (Bradburn 1969, Beiser 1974, Clark & Watson 1986, Clark &
Watson 1988, Watson 1988). Въпреки че тези два фактора на настроението могат да
изглеждат противоположни (т.е. силно отрицателно корелиращи се при измерване),
всъщност се очертават като силно разграничени един от друг типове, които могат да бъдат
представени като ортогонални измерения. Накратко PA отразява степента, до която човек
чувства, че е носител на ентусиазирано, активно или бдително настроение. Високи PA са
състояния на висока енергия, пълна концентрация и приятно ангажиране, докато ниските
РА се характеризират със спокойствие, отпускане и летаргия. За разлика от това, NA са
обединени от едно общо измерение на субективния стрес и неприемливо ангажиране,
което включва различни антагонистични настроения, включително гняв, презрение,
отвращение, чувство за вина, страх, нервност и тъга. Тези два фактора представляват
афективни измерения на състоянията, но се демонстрира, че са свързани със съответните
черти, зависещи от индивидуалните различия в положителната и отрицателната
емоционална реактивност (Watson & Clark 1984, Tellegen 1985). PA и NA са устойчиви
тенденции и във висока степен съответстват на доминиращите личностни фактори,
назовавани с понятията енергичност и нервност (еквивалентни на екстраверсия и
невротизъм, “extraversion”, “neuroticism”; Watson & Clark 1984, Tellegen 1985). Въз основа
на тези и други констатации характеристиката NA или РА се свързва с психобиологични и
когнитивно-поведенчески конструкти, като например чувствителността към сигнали и
стимули, които се възприемат като награда или наказание. Също така се предполага, че
ниското РА и високото NA (както като състояние, така и като черта) са основните
отличителни белези на депресията и тревожността (Hall 1977, Tellegen 1985). Като начална
точка за създаване на себеописателен метод тези учени използват 60 термина и ги
включват във факторните анализи (Zevon and Tellegen 1982). Конструират първоначално
набор от 117 афективни думи и фрази, извлечени от по-ранни проучвания (Nowlis 1965,
Zuckerman and Lubin 1965, Ekman 1971, Izard 1972). Окончателната Скала за положителни
афекти и отрицателни афекти („Positive Affects and Negative Affects Scale”, PANAS) е
версия с по 10 елемента за РА и NА. Като финален продукт от анализа извеждат
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окончателен списък с десет прилагателни за PA настроението – внимателно,
заинтересовано, бдително, развълнувано, ентусиазирано, вдъхновено, гордо, решително,
силно и активно („attentive, interested, alert, excited, enthusiastic, inspired, proud, determined,
strong and active”). Също така избират дескриптори, за които установяват, че са
сравнително чисти маркери за NA насторение – нещастно, разстроено, враждебно,
раздразнено, гневно, изплашено, страшно, засрамено, виновно, нервно, неспокойно
(„distressed, upset, hostile, irritable, angry, scared, afraid, fearful, ashamed, guilty, nervous,
jittery“), но не и на PA, т.е. термини, които имат значителна тежест според един фактор, но
почти нулева тежест по другия. Устанояват, че думите като contempt (презрение) и disgust
(отвращение) не увеличават значително надеждността и валидността на скалата за NA.
Освен това тези термини са по-рядко изявени в самооценката на изследваните лица и
понякога не се идентифицират. В този модел по-високото факторно ниво отразява общата
валентност на дескрипторите на настроението (т.е. дали те представляват отрицателни или
положителни състояния), докато по-ниското такова отразява тяхното специфично
съдържание (т.е. отличителните качества на индивида, който засягат). Например при
повторно изпитание на външната валидност на PANAS, чертата енергичност продължава
да показва висока корелация най-често с PA, а нервността – с NA. Към тази версия на
PANAS са отправени редици критики, най-вече по посока на това, че установява реакции
спрямо положителни и отрицателни емоции, които се отнасят към високите нива по
измерението „възбуда” (Yik et al. 1999). За да оценят тези специфични емоционални
състояния, те създават и разширена версия на PANAS (от 60 елемента, PANAS-X, Watson
& Clark 1999). Новата версия PANAS-X обхваща по-прецизно емоционалните
преживявания в сравнение с оригинала. Това се дължи на допълненително включени думи
към двете оригинални скали, с което се измерват 11 специфични афекта: страх, тъга,
вина, враждебност, стеснителност, умора, изненада, веселие, самоувереност, внимание
и доволство („fear, sadness, guilt, hostility, shyness, fatigue, surprise, joviality, self-assurance,
attentiveness, and serenity“).

Фигура 11: Категориите, използвани в PANAS-X (Watson & Clark 1999)
Към двете скали от по-висок клас са добавени и седем специфични скали, включващи
предимно различни отрицателни афекти, и четири специфични положителни скали, което
разширява спектъра от изследвани състояния.
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Дългогодишните усилия да се преодолеят множество неясноти в начина, по който се
измерват и извеждат параметрите на първичните емоционални състояния, убеждава
учените, че е необходимо стриктно разграничение между взаимодействащите помежду си
процесуални и компонентни съставки на емоционалните преживявания (Averill 1980,
Frijda 1986, Frijda 1987, Frijda et al. 1995). Това налага и разграничаване между афект и
емоция като съставна част от него. Например, Клаус Шерер определя афекта като
категория, която е в основата на различни видове емоционални състояния и включва
сравнително бързи разграничения какво е добро и лошо – начин, по който хората найчесто изграждат общите си наблюдения и оценки за значението. Тези афективни
състояния включват (1) общи реакции на стрес, когато се остойностяват последствията от
дадено обстоятелство, (2) дискретни емоции като гняв, тъга и други, (3) настроения като
депресия и еуфория, и (4) други мотивационни импулси като тези, свързани с храненето,
агресията или болката (Scherer 1984). Постиженията на теорията за преценката са
обединени в един обобщаващ модел за дефиниране на емоциите като „...епизод от
взаимозависими, синхронизирани промени в състоянията на всички или на повечето
подсистеми на организма в отговор на външни или вътрешни стимулиращи събития
като обща преценка за значнието им с оглед нуждите на организма” (Scherer 1987,
Scherer 2001, Scherer 2005: 697). След обстоен и задълбочен преглед, придружен от ясно
дефинирани експериментални рамки, Клаус Шерер изработва алтернатива на посочените
досегашни модели и обосновава предложението си с необходимостта от по-обстойно
разграничение спрямо неясните абстрактни концепти на предишните модели и
включването на социален и съзнателен процесуално-компонентен аспект на оценка. През
1987 Шерер предлага първия си модел (Фигура 12) като модификация на модела,
предложен от Джеймс Ръсел, който се състоял от 14 семейства, стриктно разпределени
между две психологически полярности – ниво на контрол и модалност на емоционалната
оценка. Става известен като първи вариант на „Женевско колело на емоциите” и включва
подвидове на основни семейства, които се състоят от т.нар. модални емоции.

Фигура 12: Модел с 16 (вляво) и 20 (вдясно) семейства (Scherer 1987, Scherer 2005).
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Шерер определя изведените със семантичен категориален анализ емоции, които
изпълняват ролята на предопределящи съставки (модални емоции) на по-сложни смесени
чувства. Членовете на тези семейства Шерер представя като комбинация от конкурентни
дискретни категориални семейства. заедно разширяват броя на категориалните семейства
до 16. Семействата от модални емоции във първия модел са следните: удовлетворение,
щастие, въодушевление, гордост, гняв, презрение, отвращение, завист, вина, срам, скука,
страх, тъга, изненада, интерес, надежда и облекчение (Scherer 2005). По-късно в
сътрудничество с Безингер (Scherer 2005) Шерер извежда още категории след сравнителен
анализ, базиран на метода на „семантичната решетка”, в която групира синонимите за
емоции и чувства в пет европейски езика – английски, френски, немски, испански и
италиански. След това Шерер разширява списъка с модални емоции и създава 20
семейства от категории, които обединяват в себе си различни по смисъл и ниво на нервна
възбуда синоними за емоции. Новите семейства, за разлика от и в допълнение спрямо
предишния модел от 16 семейства, са структурирани като двойки, които насочват
вниманието към континуум от градиращи ниски към високи нива на активация вътре в
самото семейство. Те са разположени според координатна система, в която асбтрактните
измерения на висок-нисък контрол върху състоянието/последствията и приятнонеприятно преживяване съставляват лъчи от двойки категории: удоволствие – забавление,
радост – щастие, гордост – въодушевление, въвличане – интерес, раздразнение – гняв,
омаловажаване – презрение, отвращение – погнуса, завист – ревност, разочарование –
съжаление, вина – разкаяние, неудобство – срам, тревога – страх, тъга – отчаяние, жал
– съчувтствие, копнеж – носталгия, изненада – удивление, разтоварване – облекчение,
възхита – страхопочитание, нежност – любов. При създаването на тези няколко
ключови обобщаващи модела ясно проличава тенденцията за смесване на емоции,
настроения и нагласи, но в същото време се забелязва динамиката и внесените промените
под влиянието и на Силван Томкинс (Tomkins 1984), най-вече при задаването на
първоначалните параметри на третия модел, а именно групирането на модалните
категории по двойки в зависимост от техния градиращ интензитет, т.нар. вътрешен за
емоционалното семейство континуум от нарастваща или намаляваща сила на активация.
За да внесе точност и яснота в нарастващото размиване между обективни и субективни
нива на емоционалната реакция, Шерер изработва и обобщаващ систематичен профил за
дефиниране на различните подсистеми и процесни аспекти на емоцията и така пресъздава
един универсален, инвариантен и консенсусен научен модел за отчитане. Компонентите
на емоционалния епизод се състоят от пет нива на различни подсистеми в
невропсихологичното функциониране и процесът на възникване на емоцията поражда в
тях координирани промени във времето. Някои от компонентите имат устойчиво
отношение спрямо модалността на емоцията – изразът и телесните симптоми, определящи
нивото на възбуда и субективното преживяване. Предизвикването на някакви тенденции в
реакцията и подготовката за действие се разглеждат като мотивационен аспект в
емоционалната възбуда, но включването на когнитивен компонент, отговорен за
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обработката на информацията, се явява елемент, по който има значително по-малко
съгласие сред учените от другите направления. Те не признават изцяло хипотетичната
роля на тази подсистема като източник за конструиране на координиран и синхронизиран
отговор по време на самия емоционален епизод. Според Шерер това помага на учените да
разграничават точно обекта на научните изследвания от широкоразпространените и
популярни културно-специфични употреби на понятието за конкретна емоция дори и в
научната сфера. На Фигура 13 се представя компонентно-процесуалният модел за
определяне на емоционалното състояние. Нивата градират от обективно и достъпно за
измерване към субективно и трудно достъпно ниво.

Фигура 13: Нива и компоненти на емоционалното преживяване (Scherer 2005: 698)
Допускането на още един важен компонент - субективния, посочен от Клаус Шерер
като най-неясен и зависещ от индивидуалността, помага да се обедини субективната сфера
от чувства, настроения, нагласи, предпочитания, афективни предразположения и
междуличностни специфики в емоционалното отношение (Scherer 2005: 699) с
обективните периферно-физиологични елементи на преживяването. От негова гледна
точка е важно да се разграничават също така и допълнителни компоненти, за да се
определи дали едно състояние е емоция според това: 1) какъв е фокусът на събитието
(дали емоцията е предизвикана от външно или вътрешно събитие); 2) дали преценката е
релевантно отразена, отнасяща се до основни нужди, желания и цели на индивида; 3)
дали отговорът на организма предизвиква синхронизирани модели за реакция; 4) дали
емоцията е предизвикала бърза промяна след преценката на постъпилата информация и с
оглед последствията; 5) дали има ясно разграничимо въздействие върху поведението с
оглед плановете и целите, и дали преценката е отразена в силата на реакцията като
определя нивото на важност; 6) каква е продължителността на въздействието на
емоцията и влиянието във времето върху организма и специфичната тенденция да се
реагира нарушава ли възможността на организма да промени посоката на поведение.
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Подобен лингвистичен подход е приложен и от друга група учени (Rozin & Cohen
2003). Te приемат, че по-продуктивно би било вместо да се използват научно изградени
таксономични системи, да се разчита на лаическите и интуитивни преценки, които могат
да се проследят в различни култури (Keltner 2003: 89). Използват следния лист от
групирани категории, ръководени от критерия емоцията да предоставя възможност за
честотно регистриране на лицево или телесно изражение: „...Изплашено: страшно,
тревожно, безпокойно, страшно („Afraid: fearful, anxious, apprehensive, scared“); Съгласие, забавно:
лековато, шеговито, наивно, закачливо, засмяно, палаво, загадъчно, хитро, подигравателно
(„Agreement, Amused: giddy, humor, silly, joke, laugh, mischievous, secretive, sly, teasing“); Гневно:
ядосано, оскърбено, раздразнено („Anger: annoyed, insult, irritated); Засрамено: неудобно, смутено,
свенливо, срамежливо („Ashamed: embarrassed, sheepish, shy, timid”); Привлечено („Аttracted“);
Възхитено („Awed“); Неловко („Awkward“); Скучно: безразлично (“Bored: indifferent);
Съсредоточено (“Concentration”); Загрижено: тревожно (“Concerned: worried”); Уверено: гордо
(„Confident: proud); Объркано: уплах, озадачение, несигурност („Confused: consternation, puzzled,
uncertain); Спокойно: задоволно, доволно, отпуснато, удовлетворено (“Content: fulfilled, pleased,
relaxed, satisfied); Вглъбено: съзерцателно, замислено („Pensive: contemplative, thoughtful”);
Пренебрежително: презрение („Contempt: disdain); Готино („Cool“); Любопитно: любознателно,
заинтересувано, заинтригувано (“Curious: inquisitive, interested, intrigued); Отчаяно („Desperate“);
Разочаровано (“Disappointed”); Тъжно: нещастно; (“Sad: unhappy); Неодобрително: неприятно
(„Disapproving: dislike“); Некомфортно: болка („Discomfort: pain“); Отратено: погусено („Disgust:
grossed out“); Завистно: ревниво („Envious: jealous“); Развълнувано („Excited“); Закачливо:
привлекателно, кокетно („Flirtatious: sexy, coy“); Обидено („Frustrated“); Виновно („Guilty“);
Щастливо: радостно („Happy: joyful“); Язвително: иронично („Sarcastic: wry“); Изненадано:
шокирано („Surprised: shocked“); Съмнително („Skeptical“); Съчувстващо („Sympathetic“);
Уморено („Tired“); Разстроено („Upset“); Тревожно: обезпокоено, нервно („Worried: upset,
nervous”, Rozin & Cohen 2003: 69).

Между 2008 и 2010 г. изследователи от различни направления в изследването на
емоциите се опитват да консолидират критериите си за разбиране на същностни аспекти.
Така се създават нови т.нар. шест златни стандарта за характеризиране на емоциите,
според които се разглеждат и различни модели като база за консенсусни дефиниции:
1. Простите, основни емоции трябва да са дискретни, с точно определен набор от
невронни и телесни компоненти.
2. Основните емоции са психологически примитивни, т.е. произхождат от подкорови
мозъчни структури.
3. Съдържат точно определени чувства или мотивационни елементи които са
еволюционно подбрани, за да послужат за дълготрайни взаимодействия с реални средови
стимули, да предизвикват доказани в историята типични адаптивни реакции при
справянето с разнообразни стимули, които ги пораждат.
4. Наличието на специфични неврони, предназначени за активиране на емоцията.
Трудна задача е да се посочат точните неврони, особено при хората, но се търсят
доказателства за генетично предопределен капацитет за преживяване на всяка емоция като
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отделно събитие. Индивидуалният опит и заучените културни модели могат да променят
условията и интензивността, с която се задействат и преживяват първичните емоции; тези
условия не могат да създадат изначално нови основни емоции извън тези, които вече са
програмирани чрез генетично закодирани невронни структури.
5. Може да се установят общи характеристики в протичането на основните емоции
между различните видове, напр. при наблюдението на емоциите между хората и
животните. Това е ясен знак, който трябва да обясни как уникалната среда на човешко
съществуване и социални предизвикателства биха довели до появата на нови
неврологични структури, които не се срещат при други видове, т.е. филогенетично нямат
нещо общо с по-ранни емоции.
6. Емоциите взаимодействат помежду си и с по-висши познавателни процеси, за да
произведат емоционални преживявания и поведенчески отговори, които са по-сложни в
сравнение с примитивните, присъщи на самите „чисти” основни емоции, чрез програми за
реакция, които могат да се наблюдават при малките деца или при възрастните по време на
криза (Tracy et al. 2011).
През 2016 г., след десетки години изследвания и множество публикации върху
универсалната природа, изразяване и разпознаване на емоциите, Пол Екман създава
интерактивна карта, наречена от него „Атлас на емоциите” (Фигура 14, Ekman 2016).

Фигура 14: Петте универсални емоции и вариациите им според силата (Ekman 2016)
Пол Екман като последовател и продължител на изследователските търсения на Чарлз
Дарвин, допуска, че неговият предшественик от XIX век е установил с висока степен на
достоверност еволюционната приемственост между човешките и животинските емоции
(Ekman 2006). През цялостната си кариера на изследовател Екман създава своя научна
хипотеза, под влияние на сътрудничеството си със Силван Томкинс, и изследва
първноначално 6 (щастие, изненада, страх, гняв, отвращение и тъга), след това 7
(щастие, изненада, страх, гняв, отвращение, тъга и презрение), стига до 8 (като включва
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и неудобство), а като финален модел („Атлас на емоциите”) предлага само 5 типа
универсални афекти и техните разновидности (щастие, страх, гняв, отвращение, тъга,
Ekman 2016). Изследването на емоционалните преживявания съгласно този универсален
модел се осъществq като се отчете количествено какъв дял имат в живота на изследваното
лице чрез скала от 0 до 8 (0 е „нито веднъж“, а 8 е еквивалентно на „през голяма част от
живота ми“, Ekman et al. 1980). Във фигуративното представяне на емоционалната
градация може да се забележи смесването и взаимозаменянето между емоции, настроения,
черти на личността, междуличностни отношения, честа научна атрибутивна грешка, която
беше отбелязана и при други модели. Намаляването на броя основни емоции,
първоизточници на всички останали, е едновременно крачка назад в теоретичната рамка
на еволюционизма в психологията, поради факта че броят наследени емоции е ограничен,
но и стъпка напред – да се допусне, че сложните чувства произтичат преди всичко от
смесването на основни емоции. Екман вярва, че емоциите могат да бъдат разбрани и
разчетени като знаци, категоризирани надеждно преди всичко според универсални
признаци за декодиране на мимиките и краткотрайните лицеви изражения (Ekman &
Friesen 1978, Ekman & Rosenberg 2005). Той стартира изследванията си в областта на
„лицевата семиотика” и създава стандарти за тълкуване на краткотрайни
(„microexpressions”) и фалшиви (“false expressions”) емоционални изрази, както и критерии
за различаване на 8 основни типа изкривяване на способностите да се разпознават и
изразяват или не емоционални състояния (Ekman 1975). Тези две качества са ортогонални
(независими едно от друго в количествено, но взаимодействащи си в качествено
отношенение) и се надграждат над т.нар. емоционална изразителност (Gross & Levenson
1995, Gross & John 1997, Gross & John 1998) и оформят персонален афективен стил
(Davidson 1999, Davidson 2009). Два основни критерия се определят при профилирането на
афективния стил – времетраене на емоцията (продължителност на фазата на навлизане, на
изживяването и на излизане от емоцият) и насоченост на вниманието под въздействие на
интензитета на състоянието след задействане на емоция. Джеймс Грос установява модел
на последващо модулиране на силата на емоционалния импулс и профилирането му
съобразно двуполюсна оцветеност – според отрицателните или според положителните
емоционални оценки. Посочва необходимостта и от категориялно конкретизиране.
Процесът на категоризация на положителните и отрицателни преживявания посредством
профилиране на тяхната изразителност ще компенсира до известна степен липсата на
окончателен научен профил на всяка отделна категория.
С цел да се съпоставят досега споменатите модели с други, които не са придобили
популярност или с по-съвременни такива, на Tаблица 2 е направено кратко обобщено
сравнение между 16 категориални модела според 6-те критерия за определяне на първична
емоция. Моделите са подредени в хронологичен ред, според първоначалната година на
публикуването им, независимо от това, че някои от тях впоследствие претърпяват
промени или корекции, посочени след таблицата. Всеки от посочените модели в различна
степен на пълнота засяга гореизложените 6 критерия (Tracy 2011).
53

Таблица 2: Сравнение между 16 модела за прости емоции
HAROLD
SCHLOSBERG

SILVAN TOMKINS

CHARLES
OSGOOD

SILVANO ARIETI

THEODOR KEMPER

JOHN SCOTT

ROBERT EMDE

FROMME &
O'BRIEN

(Schlosberg 1954)

(Tomkins, 1962/1963)

(Osgood 1966)

(Arieti 1970)

(Kemper 1978/1987)

(Scott 1980)

(Emde 1980)

(Fromme et al.
1982)

Happiness (Щастие)

Joy-Enjoyment
(Радост –
Възрадване)

Joy
(Радост)

-

Happiness (Щастие)

Pleasure
(Удоволствие)

Joy
(Радост)

Joy
(Радост)

Suffering (Страдание)

Distress-Anguish
(СтраданиеТерзание)

Anxiety-Sorrow
(Тревога-Печал)

-

Depression
(Депресия)

Anxiety,
Loneliness
(ТревогаСамота)

Sadness, Distress
(Тъга-Страдание)

Grief-Resignation
(СкръбПримирение)

Fear
(Страх)

Fear-Terror
(Страх-Ужас)

Fear
(Страх)

Fear
(Страх)

Fear
(Страх)

Fear
(Страх)

Fear
(Страх)

Fear
(Страх)

Anger
(Гняв)

Anger-Rage
(Гняв-Ярост)

Anger
(Гняв)

Rage
(Ярост)

Anger
(Гняв)

Anger
(Гняв)

Anger
(Гняв)

Anger
(Гняв)

Determination
(Ограничение)

-

-

Tension
(Напрежение)

-

-

-

-

Disgust
(Отвращение)

Disgust-Contempt*
(ОтвращениеПрезрение)

Disgust
(Отвращение)

-

-

-

Disgust
(Отвращение)

-

-

-

Boredom (Скука)

-

-

-

-

-

Interest-Excitement
(Интерес-Вълнение)

InterestExpectancy
(Интерес-Очакване)

Appetite
(Апетит)

Curiosity
(Любопитство)

Interest
(Интерес)

Elation
(Превъзбуда)

-

Shame-Humiliation
(Срам-Унижение)

-

-

-

-

Shame, Shyness
(Срам, Свян)

-

Contempt (Презрение)

-

-

-

-

-

-

-

Love
(Любов)

-

-

-

-

Love (Любов)

-

-

Mirth
(Веселие)

-

Quiet pleasure
(Задоволство)

Satisfaction
(Удовлетворение)

-

-

-

Satisfaction
(Удовлетворение)

Surprise (Изненада)

Surprise-Startle
(Изненада-Слисване)

Amazement
(Смайване)

-

-

-

Surprise
(Изненада)

Shock
(Шок)

-

-

-

-

-

-

Guilt
(Вина)

-
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Таблица 2: Сравнение между 16 модела за прости емоции (продължение)
SEYMOUR
EPSTEIN

SHAVER &
SCHWARTZ

FEHR &
RUSSELL

ROBERT PLUTCHIK
(Plutchik 1980/ 1997)

CAROLL
IZARD
(Izard
1971/2011)

PANSKEPP &
WATT
(Panskepp et al.
2011)

ROBERT LEVENSON

EKMAN &
CORDARO

Epstein (1984)

Shaver et al. (1984)

Fehr et al. (1985)

(Levenson 2011)

(Ekman et al. 2011)

Joy
(Радост)

Happiness
(Щастие)

Happiness
(Щастие)

Joy
(Радост)

Happiness
(Щастие)

Play
(Игра)

Enjoyment
(Възрадване)

Happiness
(Щастие)

Sadness
(Тъга)

Sadness
(Тъга)

Sadness
(Тъга)

Sadness
(Тъга)

Sadness
(Тъга)

Panic/Grief
(Паника/
Скръб)

Sadness
(Тъга)

Sadness
(Тъга)

Fear
(Страх)

Fear
(Страх)

Fear
(Страх)

Fear
(Страх)

Fear
(Страх)

Fear
(Страх)

Fear
(Страх)

Fear
(Страх)

Anger
(Гняв)

Anger
(Гняв)

Anger
(Гняв)

Anger
(Гняв)

Anger
(Гняв)

Rage
(Ярост)

Anger
(Гняв)

Anger
(Гняв)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Disgust
(Отвращение)

Disgust
(Отвращение)

-

Disgust
(Отвращение)

Disgust
(Отвращение)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Anticipation
(Очакване)

Interest
(Интерес)

Seeking
(Търсене)

Interest
(Интерес)

-

-

-

-

Shyness**
(Свян)

-

-

Embarrassment***
(Неудобство)

-

-

-

-

Contempt**
(Презрение)

-

-

Contempt
(Презрение)

Love
(Любов)

Love
(Любов)

Love
(Любов)

-

-

Lust
(Сладострастие)

Love
(Любов)

-

-

-

-

Trust
(Доверие)

-

Care
(Грижа)

Relief
(Облекчение)

-

-

-

-

Surprise
(Изненада)

-

-

Surprise
(Изненада)

-

-

-

-

-

-

-

-

Surprise
(Изненада)
Guilt**
(Вина)

*В по-късните си разработки Томкинс замества „презрение” (“contempt”) с неологизма „dissmell” (Tomkins 1995).
**В по-новия модел на Изард тези три емоции отпадат като „фундаментални” (Izard 2011).
***Категорията е използвана еднократно в изследването и отпада като първична в по-късните текстове на Пол Екман (Rosenberg & Ekman 1994)
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Всеки един от 16-те модела съдържа едно общо ядро от идентични научни представи
за първоначалния брой емоции, както проличава от сравнителната таблица – пълен
консенсус за 4 категории, и честотно частично съвпадение за такива, които са повече
или по-малко припознати като допълнителни. При сравнение между посочените модели
съвпадението може да е признак на консенсус между биопсихологично или
експериментално-емпирично ориентирани критерии. Също така би могло се отнася и до
ясно очертаващо се прототипно ядро от четири категории (радост, тъга, страх и
гняв), които биха могли да се дефинират като афективна база, присъстващо
независимо от прилаганите методи и дизайн за научно изследване. Тези първични
емоции имат ясно подчертан неврофизиологичен профил и универсален културен
характер. За останалите категории биха могли да се приложат критериите за
дефиниция, изведени от Джеймс Ръсел и да се приеме, че липсата на консенсус се
дължи на съществуването на гнезда или семейства от емоции, вариращи според
културните специфики или неустановени все още биогенетични маркери. Те се
подчиняват на правилата на размити и неясно организирани групи от допълнителни
афекти, които гравитират около ядро от вторични емоции с променлив характер.
Установяването на неясната им логика зависи най-вече от прецизността на
изследователските методи и дизайн.
Опит за същностно дефиниране и обогатяване на сферата на изследвания върху
емоциите и чувствата прави и Барбара Фредериксън. Нейните аргументи в полза на
операционалното разширяване на изследователския списък с емоционални категории и
включването на чувствени преценки в речникa на емоциите, най-вече на категории от
положителния спектър, е продиктувано от няколко съображения, които са в полза за
изучаването ролята на положителните емоции. Барбара Фредриксън формулира този
разширен теоретичен модел „Теория за разширяването-и-надграждането („The
broaden-and-build theory“, Fredrickson 1998). Нейната теория гласи, че някои дискретни
положителни емоции – включващи понятия като радост, интерес, удовлетворение,
гордост и любов – съдържат потенциал да подтикват хората да разширяват моментния
си репертоар от мисли и действия и да надградят чрез емоционално привикване трайни
лични ресурси. Някои теоретици изтъкват, че допълнителното вмъкване на етикети за
положителни състояния в по-общи модели за емоции представлява по същността си
важен проблем (Lazarus 1991, Ekman 1992). Това признание не е придружено от
въвеждане на нови или преработване на стари модели, които да приемат повече
категории, обозначаващи положителните емоции. Редица доказателства потвърждават,
че чрез добавяне на положителни емоции у тестираните субекти се стимулират поразширени модели на възприятие, търсещи разнообразни визуални източници; нови
реакции; иновативни хрумвания; по-приобщаващи социални взаимодействия, погъвкави мисли и пластични цели (Ashby et al. 1999, Fredrickson et al 2000, Fredrickson et
al. 2008). Освен това, чрез разширяването на опита с повече положителни емоции се
създава улеснение за стимулиране на всички видове умствени и социални ресурси
(Tugade et al. 2004) и се отменят, коригират или компенсират стесняващите ефекти на
отрицателните емоции (т.нар. "The Undoing Hypothesis", Fredrickson et al. 1998,
Fredrickson et al. 2000), което е в съгласие с предложенията, формулирани от Силван
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Томкинс две десетилетия по-рано (Tomkins 1995: 361, 384-385). Положителните емоции
мобилизират механизми, водещи до общо субективно и обективно благосъстояние
(Fredrickson et al. 2002).
За да се справи с нуждата от точно измерване на повече позитивни емоции, един от
основните поддръжници на еволюционисткия и категориален подход към емоциите и
чувствата, Карол Изард, пръв допълва базисните положителни емоции в своята „скала
на диференциалните емоции“ („Differential Emotions Scale“, DES, Izard 1977). При
френския превод на DES (mDES, Philippot et al. 2003) броят на измерваните емоции
нараства на 18 айтема, които измерват девет специфични положителни – бдителност,
забавление, възхита, спокойствие, радост, благодарност, надежда, любов и гордост
(‚alertness, amusement, awe, contentment, joy, gratitude, hope, love, pride“) и девет
специфични отрицателни емоционални състояния гняв, тъга, неудобство, страх,
отвращение, вина, срам, презрение и тревога („anger, sadness, embarrassment, fear,
disgust, guilt, shame, contempt, and anxiety“). Всеки айтем съдържа група от три
емоционални прилагателни (напр. „alertness = interested, concentrated, alert; anger =
angry, irritated, mad“). Тази скала е „разширена-и-наградена” от Фредриксън, така че да
включва много по-широк набор от категории за положителни емоции, според вече
споменатите теоретични постановки. Въз основа на предварителната си работа с други
учени (Keltner et al. 2003) Фредериксън допълва оригиналния mDES модел с осем
допълнителни дискретни положителните емоции „забавление, благоговение,
удовлетворение, благодарност, надежда, любов, гордост и сексуална страст“
(„amusement, awe, contentment, gratitude, hope, love, pride and sexual desire”). Тези пообщи категории са присъединени към възприетите от Изард категории за основни
емоции „радост, интерес, изненада“ и други осем отрицателни емоции: 1) забавно,
весело, игриво (“amused, funloving, silly“); 2) гневно, раздразнено, ядосано („angry,
irritated, annoyed“); 3) засрамено, унижено, опозорено („ashamed, humiliated, disgraced“);
4) възхитено, учудено, смаяно („awe, wonder, amazement“); 5) пренебрежително,
надменно, презрително („contemptuous, scornful, disdainful“); 6) спокойно, доволно,
мирно („content, serene, peaceful“); 7) отвратено, неприятно, гнусно („disgust, distaste,
revulsion“); 8) неудобно, притеснено, засрамено („embarrassed, self-conscious, blushing“);
9) зарадвано, щастливо, радостно („glad, happy, joyful“); 10) признателно, оценяващо,
благодарно („grateful, appreciative, thankful“); 11) обнадеждено, оптимистично,
окуражено („hopeful, optimistic, encouraged“); 12) заинтересувано, бдително,
любопитно („interested, alert, curious“); 13) обичащо, близко, доверено („love, closeness,
trust“); 14) гордо, сигурно, уверено („proud, confident, self-assured“); 15) гузно, виновно,
разкаятелно („repentant, guilty, blameworthy“); 16) тъжно, обезсърчено, нещастно
(„sad, downhearted, unhappy“); 17) изплашено, застрашено, ужасено („scared, fearful,
afraid“); 18) изкусително, страстно, кокетно („sexual, desiring, flirtatious“); 19)
изненадано, смаяно, изумено („surprised, amazed, astonished“); 20) съчувствено,
загрижено, съпричастно („sympathy, concern, compassion”). Акцент върху
необходимостта от увеличаване на броя за дискретни емоционални категории, чрез
включване на категории, които обхващат както прототипни, така и смесени и сложни
чувства, се поставя и от екип от изследователи, които правят забележителен опит да
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изведат по-общи категории от 600 ситуативно вариращи думи на английски език. Те
използват набор от думи, производни от 34 работни категории: възхищение, обожание,
естетическа преценка, забавление, гняв, тревожност, страхопочитание, неловкост,
скука, спокойствие, объркване, презрение, алчност, разочарование, отвращение,
съчувствие, кураж, завист, вълнение, страх, вина, ужас, интерес, радост, носталгия,
гордост, облекчение, романтика, тъга, удовлетворение, страст, изненада, симпатия,
тържествуване („admiration, adoration, aesthetic appreciation, amusement, anger, anxiety,
awe, awkwardness, boredom, calmness, confusion, contempt, craving, disappointment,
disgust, empathic pain, enhancement, envy, excitement, fear, guilt, horror, interest, joy,
nostalgia, pride, relief, romance, sadness, satisfaction, sexual desire, surprise, sympathy,
triumph”, Cowen & Keltner 2017). Чрез 34 етикета и 27 факторни компонента, според
авторите, могат да се опишат смислово нюансирани и разграничаващи се помежду си
конкретни ситуативни сцени като „романтична любов” или „сексуална страст”.
Наименованията в набора, който използват, са: „А. Възхищение: впечатленост,
вдъхновение, гордост, смайване („A. Admiration: feeling impressed, pride, amazement”); B.
Обожание: любов, обожание, щастие (”B. Adoration: love, adoration, happiness”); C.
Естетическа признателност: благоговение, спокойствие, учудване (“C. Aesthetic Appreciation:
awe, calmness, wonder”); D. Забавление: забавление, смях, хумор (“D. Amusement: amusement,
laughter, humor”); E: Гняв: гняв, отвращение, ярост (“E. Anger: anger, angry, disgust, boiling with
anger”), F. Тревога: тревожност, страх, нервност (”F. Anxiety, anxiety, fear, nervousness”), G.
Благоговение: благоговение, учудване, впечатленост (“G. Awe: awe, amazement, feeling
impressed”); H. Неловкост: неловкост, смущение, неудобство („H. Awkwardness: awkwaredness,
amused embarrassment, embarrassment“); I. Скука: скука, раздразнение, интерес („Boredom:
boredom, annoyance, interest“); J: Спокойствие: спокойствие, спокойствие, спокойствие („ J.
Calmness: calmness, peacefulness, serenity“); K. Объркване: объркване, любопитство, озадачение
(“K. Confusion: confusion, curiosity, interested confusion”); L. Жажда: глад, желание, насищане
на глада („L. Craving: hunger, desire, satiation of hunger“); M. Отвращение: отвращение,
погнуса, екстремно отвращение (“M. Disgust: disgust, feeling grossed out, extreme disgust”); N.
Съчувствие: болка, емпатична болка, шок („N. Empatic: pain, empathic pain, shock“); O. О.
Вдъхновение: интерес, учудване, заинтригуване (“Entrancement: interest, amazement, feeling
intrigue”); P. Възбуда: вълнение, еуфория, страхопочитание (“P. Excitement: excitement,
adrenaline rush, awe”); Q. Страх: страх, изплашено, потресено (“Q. Fear: feeling scared, extreme
fear, shock”); R. Ужас: ужасено, уплашено (“R. Horror: horror, feeling scared“); S. Интерес:
заинтересувано, учудено, заинтригувано („S. Interest: interest, amazement, feeling intrigued“) Т.
Радост: щастие, екстремно щастие, любов (“T. Joy: happiness, extreme happiness, love”); U.
Носталгия: носталгия, скука, нега („U. Nostalgia: nostalgia, boredom, reminiscence; V.
Облекчение: разтуха, облекчение, разтоварване („V. Relief: relief, deep relief, sense of narrow
escape“); W. Романс: любов, романтична любов, романтика („W. Romance: love, romantic love,
romance“); X. Тъга: тъга, изключителна тъга, съчувствие („X. Sadness: sadness, extreme
sadness, sympathy“); Y. Удовлетвореност: впечатленост, удовлетворение, благоговение,
стъписване („Y. Satisfaction: feeing impressed, satisfaction, awe, struck surprise“); Z. Сексуално
желание: сексуална възбуда, копнеж, страст („Z. Sexual Desire: sexual arousal, feeling horny,
sexual desire“); Ω. Изненада: изненада, шок, учудване („Ω. Surprise: surprise shock, amazement“).

Тези 27 комепоненти наричат „семейства“, които образуват значими и независими в
каузален план модели от споделени вариации на смисъла в наименованията. Моделите
между могат да се обобщят в 14 измерения, които се извеждат чрез честотно
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разпределение на самооценките с подбраните категории приближаване, възбуда,
внимание, сигурност, отдаденост, контрол, превъзходство, усилие, честност,
идентичност, възпрепятстване, защита, подем, значение (“approach, arousal, attention,
certainty, commitment, control, dominance, effort, fairness, identity, obstruction, safety,
upswing, valence”, Cowen & Keltner 2017: 5-7). Централната теза в тяхната
изследователска парадигма е, че категориите са организирани в общо семантично
пространство с размити граници между всички етикети, които пресъздават идеята за
градиент – градация, преливане и преминаване от едно категориално гнездо или
семейство от синоними към друго, които не са линейно независими едно от друго
(Cowen & Keltner 2017: 3). Въпреки това в модела са допуснати смесване на
съществителни, прилагателни и глаголи, очевиден излишък и ненужни повторения на
категории в различни факторни „дименсии”; употребени са етикети, които описват
както обичайни сетивни, така и патологични състояния, отношения или реакции.
Модели на невробиохимичните маркери
Като пример за пробив в предположенията какво обуславя различните вариации при
простите емоции е предложеният през 2012 г. от неврофизиолога Хуго Льовхайм
(Lövheim 2012) кубичен триизмерен модел (Фигура 15).

Фигура 15: Тримерен кубичен модел на емоциите (Lövheim 2012)
Този триизмерен модел е създаден въз основа на теоретичните предположения на
Силван Томкинс. Праговете, задействащи основните емоции, зависят от нивата на три
главни биохимични протокола (невротрансмитери) – допамин, норепинефрин и
серотонин. От обмена на тези протоколи зависи голяма част от дейността на нервната
клетка и нейната стимулация, а не само от отделената електрическа активност към
другите клетки, тъкани и системи в тялото. В общия неврофизиологичен цикъл тези
вещества участват заедно под формата на каскадни реакции и изпълняват ролята на
спусъчен механизъм, който води до последователности и контрасти между емоциите в
зависимост от количеството, което се отделя в нервните клетки или тялото. Те също
така имат съществена роля за оформяне, функциониране и поддържане на
„абстрактността” на една емоция – значението, което се придава на една сцена от
живота и впоследствие може да предизвика същия вид емоция. Кубичният модел не
засяга средните нива на невростимулация, предизвикани от невротрансмитерите и
свежда емоциите до 8. Съотношението между количеството невротрансмитери е
описано само за високите и ниските нива, което го прави опростен модел, с което
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показва, че невротрансмитерите участват в оформянето на профила не само на
емоционалната реакция. Също така не отчита и общата мотивационна роля на
емоцията, типа порив, който предизвикват, както и участието на други
невротрансмитери като емпатогените, невропептиди и хормони като ацетилхолин,
хистамин, глутамат, вазопресин, окситоцин, кортизол, ендорфини, опиoди,
глюкокортикоиди, предвид динамичното взаимодействие между неврохормони,
аминокиселини и ензими (ал-Халили и Макфадън 2016, Сваб 2018, Рамачандран 2018).
Необходимо допълнение към разглеждането на ролята на трите основни
невромедиатора в определянето на темпераментовите особености и поведенческите
специфики съобразно емоционалната реактивност, е предложено от Клод Клонинджър.
Той създава опростен модел за представяне на въздействието на допамин,
норепинефрин и серототнин върху ЦНС и видоизменянето на характеристиките в
системата „стимул-реакция”. Емоционално-личностните и поведенчески черти,
определяни от генетичната наследственост и синтеза на тези три невромедиатора, са
пресъздадени чрез кубичен модел според покачването или намаляването на
количеството им (Фигура 16).

Фигура 16: Кубичен модел на Клонинджър (Mezzich et al. 2016: 433)
Тримерното представяне на последствията от видоизменението на количеството и
баланса между трите невропептида в мозъчните клетки определя различни нива на
насочеността и личностовия профил. Клонинджър систематизира своя тримерен модел
на темперамента и открива генетичните предразположения, които модулират синтеза и
експресията на невротрансмитерите като създава рамки и дефинира три категории
субективно възприемани и емоционално натоварени стимули (Cloninger 1988, Cloninger
1993):
✓ търсене на нови, рискови и разнообразни преживявания (зависещи от нивото на
допамин и определящи нивото на възбуждане);
✓ предпазване от ощетяващи и застрашаващи преживявания (зависещи от нивото на
норепинефрин и определящи нивото на поддържане на емоционален баланс)
✓ набавяне на възнаграждаващи и съпротива срещу възбуждащи преживявания
(зависещи от нивото на серотонин и определящи нивото на потискане на
импулсите).
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Кубичният модел само косвено и абстрактно отразява смесването на
многоизмерните последствия за личността и поведението при отклоненията в
емоционалната регулация. Тези отклонения се дължат на акцентуации, честотни
повторения в поведението, породени от нарушения баланс между стремящите се към
здравословен баланс и взаимна компенсация невропептиди (Cloninger 2004, Cloninger et
al. 2011).
Неврофункционални и невролингвистични модели
В края на ХХ век множество изследователи посвещават усилията си върху
разкриването на нервологичната основа на основните емоции (George et al. 1995, George
et al. 1996, Lane et al. 1997a, Lane et al. 1997b, Canli et al. 1998, Blair et al. 1999,
Dougherty et al. 1999, Kimbrell et al. 1999, Paradiso et al. 1999, Kesler et al. 2001, Damasio
et al. 2000, Northoff et al. 2000, Schneider et al. 2000, Aalto et al. 2002). В повечето от тези
изследвания участниците са били изложени на емоционални и неемоционални стимули
(напр. стимулиращ емоциите филм и емоционално неутрален филм) или на
емоционални стимули от различно естество (напр. натъжаващ и развеселяващ филм),
докато различни видове скенери картографират мозъчната дейност. С някои
изключения, тези експериментални манипулации използват различни емоционални
съдържания, без да отчитат различните процеси, които боравят с него, с идеята, че
съществува само един уникален маршрут за обработка на емоционалната информация
(Teasdale et al. 1999, Critchley et al 2000, Hariri et al. 2000, Рамачандран 2018).
Емоционалните стимули могат да предизвикат множество когнитивни процеси,
вариращи от бърз и автоматичен режим на обработка, до разнообразие от сложни
процеси (напр. рационализация, мотивиране, доброволна модулация, етикетиране,
Öhman et al. 2000). Моделът на емоциите, обяснен от гледна точка на два вида памет, е
опит за интеграция на многоелементни класове от теоретични модели, които
постулират съществуването на различни когнитивни процеси, свързани с емоциите
(Leventhal & Scherer 1987, Johnson & Multhaup 1992, Teasdale & Barnard 1993, Power &
Dalgleish 1997, Smith & Kirby 2000, Philippot & Schaefer 2001, Ochsner & Feldman-Barret
2001). Сред тези теоретични модели се очертават две емоционални системи за
обработка – гореща (схематична) и студена (логическа).
Емоционалната обработка е базирана на схеми, чийто резултат е абстрактно и
имплицитно (автоматично и по навик) представяне, интегриращо сензорна –
възприемана отвън, и семантична – извличана от паметта информация, типична за
дадена категория емоционални преживявания. Освен това, всяка схема има връзки със
системите за телесна реакция. Схематичната система е отговорна за „горещата“
емоционална обработка. Освен вродените основни афективни реакции, всеки
„действителен“ емоционален отговор (т.е. представяне на автономни, субективни и
изразителни промени) се генерира от активирането на схема. Всяка една от видовете
емоции притежава своя схема, а съдържанието на всяка схема може да се разглежда
като цялостна прототипна тема, например темата за „заплаха“ се отнася до емоцията
на страха (Lazarus 1991). Субективният опит, свързан със схематичната обработка, се
характеризира най-често с термина „холистичен“ (спонтанен и цялостен) начин за
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оценка на ситуацията. Логическата обработка е отговорна за „студеното“ обработване
на емоциите, т.е. волевото и контролирано обработване на декларативните знания за
емоциите. Смята се, че тя разчита в голяма степен на изпълнителни процеси от повисоко ниво, подобни на изпълнителните (екзекутивните) функции на ЦНС (Baddeley
1996), а декларативната информация, която се обработва, се състои от дискретни
концепции за различните елементи на емоционалната ситуация. Логическата система
не е нито достатъчна, нито необходима за активиране на емоционалните реакции. Тя се
занимава главно с волевото саморегулиране на емоциите. Всъщност, емоционалното
саморегулиране обхваща няколко контролирани когнитивни стратегии на
емоционалната обработка (Gross 1998, Bonanno 2001). Като цяло логическата обработка
е свързана с аналитичен, „рационален“ режим на емоционална обработка.
Изолирането на схематичната от логическата обработка е необходимо за
идентифициране на невронните корелати на процесите, които конкретно водят до
действителни схематични емоционални отговори. Всъщност извеждането на
„студените“ аспекти на емоционалното състояние трябва да позволи улавянето на това
какво е емоционалното във всяка експериментална задача (Stemmler 1992, Stemmler et
al. 2001). Изследванията чрез мозъчни лезии (прекъсване на връзките в определени
области) показват, че ventromedial prefrontal cortex (VPFC) играе основна роля в
генерирането на емоционални реакции при възрастни (Bechara et al. 1994, Bechara et al.
1995, Bechara et al. 1996, Bechara et al. 1997, Bechara et al. 1998, Bechara et al. 1999a,
Bechara et al. 2000b, Damasio 1994, Damasio 2000, Tranel & Damasio 1993). Логическата
система е по-вероятно да e свързана с активиране на lateral prefrontal cortex (LPFC).
Всъщност логическият режим включва изрична и волева обработка на емоционалната
информация и изисква процеси на високо ниво, особено на изпълнителните функции,
често свързани с дейността на LPFC. Всъщност LPFC е последователно активирана от
няколко области за изпълнение и оценка, особено когато задачите са различни по
сложност (Duncan & Owen 2000, Collette & Van der Linden 2002).
Волевите опити за регулиране на емоционалните реакции също са свързани с
активирането на LPFC (Beauregard et al. 2001, Ochsner et al. 2001). Например, когато се
използва задачата на Хейлинг5 („Hayling sentence completion task”, Collette et al. 2001),
тази област участва при процеси на потискане (инхибиционни) на конкурентни
реакции. Инхибира съществена част от преобладаващите отговори (George et al. 1994,
Taylor et al. 1997) и поддържа актуализацията на потока от задачи (Salmon et al. 1996,
Van der Linden et al. 1999). Контролираната обработка на информацията за емоциите
може да изисква потискане на доминиращите отговори, предизвикани от автоматичната
схематична обработка на емоционалните образи. Освен това е необходим и
целенасочен съзнателен избор и осъществяване на текущ мониторинг на входящата
информация от дългосрочната памет, за да се захрани процесът на контролирана

Неврописхологичен тест за измерване на скоростта при някои екзекутивни функции на ЦНС, напр.
задействане и потискане на смислообразуването чрез завършване на незавършени изречения, където
думите-стимули в края им могат да са както смислени, така и безсмислени словосъчетания; бел. авт.
5
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оценка. Всъщност, контролирането на емоциите със сигурност изисква инхибиране на
предварително задействани автоматични реакции, работещи на принципа на
„коктейлното парти“. В ЦНС обикновено се създава общ фон от конкурентни
възможности за реакция, от които се избира най-достъпната и концептуално найподходяща, независимо дали става въпрос за моторни (агресия или бягство) или
когнитивни реакции (автоматични мисли). Чисто рационалното поведение може би се
дължи на вродени или придобити дефекти в области на мозъка като amygdala, thalamus
и prefrontal cortex, които блокират хормони като окситоцин или вазопресин, участващи
в активирането на някои важни за общуването чувства като привързаност и емпатия
(Сваб 2018). Изследва ролята и на групи от огледални неврони, които се активират при
наблюдение и общуване, натоварено със социално значение – позволяват да се развие
умението за вчувстване и разбиране на състоянията, които другите изпитват и какво
участват във оформяне на обобщена представа какво възнамеряват да направят
(Oberman & Ramachandran 2007, Рамачандран 2018). В допълнение, изборът и
мониторингът на вътрешната и външната входяща информация вероятно са
необходими, за да се преосмисли стимула, т.е. съзнателно да се установи и доброволно
да се промени емоционалното значение чрез различни когнитивни стратегии (Ochsner et
al. 2002). Следователно констатациите, че LPFC е отговорна за активирането както на
прости, така и на сложни емоции, и участва в тяхното категоризиране, е в съответствие
с някои изследвания, които са открили подобни активации в региони на ЦНС, свързани
с опитите за регулиране на емоционалните отговори (Beauregard et al. 2001, Ochsner et
al. 2002). LPFC може да повлияе на междинните фронтални и субкортикални области
на ЦНС като позволява волева модулация на емоционалните отговори (виж пак Фигура
7). Този въпрос е от решаващо значение за разбиране на нервологичната основа на
афективните разстройства. Пренаталното или епигенетично нарушаване на важните за
индивида регулиращи емоциите процеси се сочат за най-вероятната причина при
психологични и поведенчески разстройства (Сваб 20018). Постигането на оптимално
ниво на емоционална регулация е от решаващо значение за психотерапията им
(Beauregard et al. 2001). Невронните корелати, отговарящи за изпълнителните
(екзекутивни) функции поставят и въпроса за спецификата на логическата обработка, а
именно има ли разлики между предполагаемата емоционална обработка и логическата
обработка като цяло? С други думи, може да се твърди, че логическата обработка
съответства на прилагането на общи екзекутивни процеси върху емоционалното
съдържание. По-конкретно, хипотезата за специфичност прогнозира, че
екзекутивните задачи, осъществявани в двата региона трябва да ангажират различни
невронни корелати според вида емоционалност, съобразно задачата за изследване.
Някои модели на изпълнителни функции подкрепят хипотезата за специфичност.
Допуска се съществуването на обща изпълнителна система, разделена на няколко
компонента в зависимост от естеството на съдържанието, обработвано от системата
(Kimberg & Farah 1993, Goldman-Rakic 1995).
За да се идентифицират невронните мрежи, които вероятно са отговорни за
пораждането на четири специфични емоции (щастие, гняв, привързаност и тъга)
екипът на Шeфер и колеги стимулират чрез еднотипни задачи проявлението на
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контраст между режимите на схематична и логическата обработка, за да се постигне
по-чисто очертаване на областите, свързани с тези емоции (Schaefer et al. 2003).
Сравненията в рамките на схематичния режим показват местоположенията на
регионите, свързани с производството на автоматични емоционални отговори,
специфични за дадена емоционална категория. Схематичната обработка на щастието
активира ventral striatum (VS), докато при „схематичния“ гняв е установено, че се
активира ventral pallidum (VP). Те също констатират, че схематичният режим на
обработка е свързан с области в зоната на ventromedial prefrontal cortex, докато
логическият режим активира зони като anterolateral prefrontal cortex, но картите им не
показват никакво значително активиране за схематичнo състояние на тъга и
привличане (Schaefer et al. 2003). Едно от възможните обяснениия е, че последните две
емоции имат ниско ниво на възбуда, докато при гнева и щастието се наблюдават
високи нива на възбуда (Russell 1980, Russell & Feldman-Barrett 1999). Друго обяснение,
което може да се предложи е, че тези две схематични състояния не са подходящо
стимулирани от установката на изследването. Активирането на ventral striatum (VS) при
състояния на щастие се вписва добре в няколко модела, които предполагат, че VS
участва при положителните емоции (Cacioppo et al. 1999). Вероятно VS е структура,
специализирана в (1) оценяване на полезната стойност на даден обект за организма и
(2) осигуряване на телесни отговори, които генерират желаните състояния, създавайки
връзка между обекта и желания отговор, за да се насърчава субекта да търси
допълнителни срещи с полезния обект. В съответствие с тази гледна точка,
изследванията с животни документират участието на VS при възприемане на
награждаването (Apicella et al. 1991, Bowman et al. 1996, Carelli & Ijames 2001).
Изследванията с хора също подкрепят тази теза, като се установява, че финансовото
възнаграждение е свързано с активността на VS (Elliott et al. 2000) по същия начин,
както и при експозиция на филмови клипове с положително значение (Lane et al.
1997b). Освен това изглежда, че VS играе важна роля в жизненоважни невронни вериги
на мозъка, които усвояват допамина (т.нар. допаминергичен цикъл) и вероятно
участват при създаване на положителен афект (Ashby et al. 1999), а нивата на
освобождаване на допамин във VS положително корелират със самоопределянето на
състоянието като еуфорично (Drevets et al. 2001).От друга страна се наблюдава
активиране на ventral pallidum (VP) по време на схематична обработка на гняв.
Всъщност, post hoc извеждане на връзки между схематичен гняв и схематично щастие
не разкрива надеждно активиране на VP, което предполага, че всяко заключение за
асоцииране между VP и състоянието на гняв е под въпрос. В литературата, посветена
на изследвания с животни, за VP е докладвано, че участва в целенасочено поведение
(Johnson & Stellar 1994, Panagis & Spyraki 1996, Panagis et al. 1995a, Panagis et al. 1995b,
Panagis et al. 1997) и е обвързано с моторна активност (Austin & Kalivas 1991, Fletcher et
al. 1998). По-конкретно се предполага, че VP участва при преводa на мотивационната
целенасочена информация в целенасочени моторни действия (Mogenson et al. 1980, Li et
al. 1999). Следователно, чрез екстраполация на предпоставките може да се заключи, че
наблюдаваното активиране на VP вероятно отразява активирането на компоненти от
подготовката на двигателните действия, свързани с гнева, както и за реакции при страх
или подобни на радостта емоции (Frijda 1986, Davidson 1992). В горепосоченото
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изследване на Шефер, очакваното активиране на amygdala за отрицателни емоции не се
установява, въпреки наличието на доказателства за участието й в пораждането на
отрицателни афекти (Reiman et al. 1997, Whalen et al. 1998, Morris et al. 1998, Morris et
al. 2001, Schaefer et al. 2003). Това може да се дължи, според тях, най-общо на две
причини: (1) активирането на amygdala изглежда е свързано само с стимули, които са
физически активирани при изследване (Damasio et al. 2000, Whalen 1998), което може
да подкопае възможността за наблюдение на активирането й; (2) някои проучвания
показват, че тази зона се хабитуира много бързо, което затруднява наблюдението на
значителни промени в този център с методите на позитронно-емисионната томография
(PET, Büchel et al. 1998, Wright et al. 2001).
В периода между 2010-2013 г. екип от изследователи публикуват данни от
експериментално изследване, с което правят опит да демонстрират всеобщите
представи на хора от различни култури и стереотипите за телесния наглед на
първичните емоции (Nummenmaa et al. 2014). Изследователите изработват карта
(Фигура 17), която описва групирането на телесните усещания. Те са пресъздадени на
базата на личното впечатление на участниците в изследването, което е съотнесено
спрямо един минимален речник от понятия за емоции. В него отсъстват прости емоции
като
въодушевление
(„excitement”),
привличане
(“affection”),
неудобство
(„embarrassment”) и др. Този речник от основни емоции е предоставен на изследваните
лица, за да разпознаят и пресъздадат върху схема на човешко тяло възприети и
вероятно емпатично изживяни емоции под въздействие на прочита на различни
истории, видео-филми и лицеви изражения. Те провеждат подобен експеримент с цел
сравняване на различията между възрастовите групи във възприемането на телесните
усещания и връзката им със субективните чувства. Моделът представя само личната
преценка на хората от различни западни и незападни култури, без да се обвързва
категорично с основното противоречие между специалистите, а именно – дали всяка
емоция ангажира уникални зони в ЦНС и предизвиква специфични източници на
дразнение в тялото или всички емоции са продукт на неспецифични изменения в
биохимията на мозъка и автономната нервна дейност в тялото.

Фигура 17: Модел на телесната емоционална чувствителност (Nummenmaa et al. 2014)
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Експериментът също така не е съпоставен с обективни физиологични показатели при
същите параметри на експеримента. Въпреки това се установява, че хората имат сходни
представи и понятия за описание на признаците на емоционалните изменения в тялото,
което не зависи от културните им специфики.
Още един аргумент в полза на необходимостта от категориален подход в областта на
неврофункционалната образна диагностика на емоциите предлагат Витал и Хаман
(Vytal et al. 2010). Дизайнът на метаанализа им има за цел да създаде статистически
модел за разграничаване на областите в ЦНС, които участват при специфични
емоционални реакции. Те изтъкват ползата от по-строги критерии при бъдещи
сравнителни статистически проучвания и тълкуване на функционални електромагнитни
и магнитно-резонансни карти, получени след динамично сканиране на човешкия мозък.
Екипът създава алгоритъм за вероятностна оценка на невронната активация („Activation
Likelihood Estimation”, ALE) на центрове и области в ЦНС, въз основата на над 83
научни статии и данни от неврофункционални изследвания, публикувани към 2010
година (Фигура 18).

Фигура 18: Области в ЦНС при задействане на основни емоции (Vytal et al. 2010)
С помощта на този алгоритъм те пресъздават мрежа от взаимодействащи си групи от
зони в мозъка, които са уникални за всяка една от петте, приети за основни емоции
щастие, страх, гняв, отвращение, тъга (“happiness, fear, anger, disgust, sadness”). Двата
критерия са съгласуването между невронните области, които си взаимодействат при
преживяването на чувството на тези емоции и различието в активирането им между
една емоция спрямо друга (при съпоставянето им се вземат предвид значимо поактивните зони), които могат да се определят чрез получените триизмерни
изображения. Изследователите посочват важно съображение, което може да е причина
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за изкривяване на моделите – въвеждането на минимален праг на активация на
специфичната зона от поне 100 mm3. Чрез тази процедура за сравнение на
специфичната активация на области в мозъка са установени статистически натрупвания
в някои водещи невронни зони. Разликата между активациите на специфичните зони в
ЦНС са значими за всяка от сравняваните помежду им двойки емоции (Фигура 19).

Фигура 19: Обобщени триизмерни модели на специфичните емоции (Vytal et al. 2010).
Пресъздадените статистически натрупвания и значими различия между
активираните зони при всяка една от основните емоции дават основание на авторите да
посочат и един съществен недостатък при изграждането на методологията. Техният
акцент върху физиологичната специфика се отнася по-скоро до опита да се локализират
уникални региони, в които се пресъздава активността на изследваните от тях
специфични основни емоции. Най-изразените групирания, свързани с преживяно
щастие се локализират в десния superior temporal gyrus (зона на Бродман, BA 22) и
левия дял на anterior cingulate cortex (BA 24). Отчеливи струпвания на активации при
тъга са наблюдавани в лавата част на caudate, левия medial frontal gyrus (BA 9) и
inferior frontal gyrus (BA 9). Клъстери от активирани области, свързани с преживяване
на гняв, са локализирани в лявата част на inferior frontal gyrus (BA 47) и десния
parahippocampal gyrus (BA 35); със страх – двустранно в amygdala, в дясната част на
cerebellum и insula; при отвращение се активира двустранно insula (BA 47).
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На Фигури 20 и 21 са представени примерни образи за разпределение на
невронните области и последващото клъстериране на емоциите и патерните в
централната нервна система (ЦНС), които са продукт на комплексен експериментален
дизайн, осъществен от мултидисциплинарен екип в лаборатория за магнитно-резонасно
сканиране на централната нервна дейност (Saarimäki et al. 2016).

Фигура 20: Локализация на емоционални реакции в ЦНС (Saarimäki et al. 2016)
Целта на експеримента е да се тестват и сравнят невронните мрежи и реакциите
спрямо първичен брой прототипни категории за емоции, симулирани чрез два вида
експериментални променливи – кратки видеоклипове и етикети за емоции, които да се
съпреживеят от изследваните лица чрез метода „активна визуализация“. Разликите,
възникващи при различния тип стимулация, се оказват незначителни от статистическа
гледна точка (Фигура 21).
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А)

Б)
Фигура 21: Регони на активация на емоционални реакции в ЦНС (А) и клъстери на
градиращи емоции (Б) (Saarimäki et al. 2016)
Съчетанието между психолингвистично и неврофункционално изследване на този
екип дава солидни аргументи на изследователите да отстояват един от 5-те критерия в
консенсусното определение за емоция, а именно че всяка специфична категория за
емоция трябва да кореспондира със специфична активация на зона в мозъка.
Трети екип (Kragel et al. 2013, Kragel et al. 2015) представя модел за диференциация
на емоционалните реакции като дава преимущество на специфичната невронна
стимулация на центрове в ЦНС и не взема предвид общото взаимодействие между
зоните (Фигура 22). Свързаността и общуването между тези зони гарантира на учените,
че при дадената емоция може да се очаква активация с различен интензитет.
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Фигура 22: Функционален модел на категориални групи и измерения при простите
емоции (Kragel et al. 2015)
Съчетават два метода – йерархично клъстериране между емоционални етикети и
радарно представяне на измерения при самоотчетените емоции чрез седем
категориални термина – спокойствие, забавление, изненада, страх, гняв, тъга,
неутрално (”content, amusement, surprise, fear, anger, sad, neutral”) и дименсионални
понятия („активно-пасивно“ и „добро-лошо“ състояние). Отразяват нарастваща
дистанция между положителните (добри) и отрицателните (лоши) емоции в
дименсионалния модел („Ddim”) и слабото припокриване между двата вида емоции в
клъстерния категориален модел („Dcat”). Редица други изследвания върху
психофизиологията също демонстрират категориалната специфичност и двупосочност
на субективните чувства при периферни физиологични реакции (Stephens et al. 2010,
Kragel & LaBar 2013, Friedman et al. 2014).
Опит за невролингвистичен синтез е демонстриран също и от Тойвонен и екип,
които наричат своя изследователки проект „Мрежи от емоции” (Toivonen et al. 2012).
На Фигура 23 и 24 са изобразени резултати от тяхното експериментално изследване с
етикети от прости емоции и синонимни съчетания, в зависимост от разпределението им
според три измерения, като за ориентацията в специфичното им значение отговарят
различни центрове в ЦНС. На Фигура 23 изследователският екип демонстрира начина,
по който могат да се разграничат взаимовръзките между прости състояния и сложни
чувства. Различията, произтичащи от три количествени признака за оценка на
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състоянията (интензивност, валентност и взаимодействие), представят три различни
картини, показващи три вида акценти и придружаващите ги контрасти според
семантиката на стойностите. Екипът създава примерните многоизмерни модели за
различия в начина на възприемане на връзките между названията на емоции. Прилагат
различни методи за статистически анализи и сравняват два вида резултати – от
кластерно и мултидименсионално скалиране.

Фигура 23: Мрежа от емоции във финландската култура (Toivonen et al. 2012).
С тези два статистически метода извличат различни по степен на абстрактност
образци, които наричат „небалансирани тройки” и „възли”. Тези връзки между
категории са оцветени в различен цвят в зависимост от статистическата тежест.
Посочват, че при едновременно преживяване се отчитат и моменти на парадоксалност
във взаимовръзките, което е свидетелство за културна специфика в начина на
преживяване. Също така в зависимост от пола се образуват специфични мрежи на
свързаност между категориите както според първичното значение, така и според
интензивността на състоянията. Някои мрежи (Фигура 23) и групи (Фигура 24)
демонстрират тенденция да образуват групи с по-ниски нива на дименсионалност
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(интензивност, валентност и взаимодействие) и постепенно да се разграничават с
нарастване на нивото на сложност и специфики (категориалност).

Фигура 24: Групиране на емоции с клъстерен анализ и многоизмерно скалиране
(Toivonen et al. 2012)
Възможно потенциално обяснение за установените обобщени картини на
физиологичните специфики и зависещите от тях преходи между подкорова
„дименсионална“
оценка
и
паралелно
или
последващо
„категориално“
идентифициране, може да се потърси в модела на взаимодействие между попървичните нива с висшите корови центрове. Такава хипотеза заляга в основата на
модела за телесните маркери, предложен от Антонио Дамазио и екипа му.
Изживяването на емоциите в различните части на тялото, тяхното осъзнаване и
оформяне в прост, първичен (категоризация чрез прости емоции) или сложен,
вторичен (чрез понятия за сложни емоции) емоционален отговор и синтеза им, се
осъществяват в т.нар. зона на осъзнатото чувство (Damasio 2001, Damasio 2005,
Damasio et al. 2013). Този синтез зависи от взаимодействието между по-слабо и посилно клетъчно миелинизиране (уплътняване на невронните разклонения в ускоряващо
проводимостта на сигнала химично вещество) в регионите на nucleus tractus solitarius
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(NTS), parabrachial nucleus (PBN), periaqueductal grey (PAG), area postrema (AP) и
superior colliculus (SC) (Damasio et al. 2013).

Фигура 25: Схема на „емоционалната нервна система” (Damasio et al. 2013).
Установено е критичното значение на миелинизацията в различни области на
„емоционалната нервна система”, чрез което се осигурява бързина при провеждане на
невростимулацията през различните нервни мрежи между зоните в ЦНС и се създават
обобщени преценки и синтез на намерения. Първичната преценка за емоционалното
въздействие зависи от нервни мрежи, които нямат миелинова обвивка и провеждат
сигналите със скорост от 1 до 8 ms¯¹, докато вторичните емоционални реакции зависят
от региони със силна миелинизация – от 14 до 60 ms¯¹ (Damasio et al. 2013). Различната
скорост при предаване на нервния импулс поддържа т.нар. невронна осцилация –
синхронизация между регионите и съгласуване на сигналите в рамките на около 300
ms¯¹ при рамкирането на първичната преценка и създаването на цялостно емоционално
очакване (т.нар. невронен потенциал „P300”, Kahneman & Tversky 1982: 146, Davidson
et al. 2012). Този цикъл на бърза и предварителна обработка на емоционалната
информация внушава представа за ума като „бюрократ“, който управлява и има достъп
до различна информация, претегля я в зависимост от нейната ценност и обобщава
гледните точки на отделните зони, които „виждат“ ситуацията по различен начин
(Dennet 1978). От гледна точка на начина, по който протича активацията през
описаните невронни пътища и цикли на обработка, отговорни за създаване на
емоционалното състояние, Антонио Дамазио прави едно основно разграничение между
фонови афекти, първични емоции и социални чувства. Един от важните критерии е
каква част от посочения цялостен невропсихологичен механизъм е зает при
създаването на емоционалния ефект. От друга страна Дамазио посочва един от найважните критерии за определяне на разликата между емоции и чувства – едни и същи
невронни показатели за дадени категории са присъщи на всички хора, независими са от
културните специфики, но са разпространени в различна степен (Damasio 2004). Като
първични емоции Дамазио посочва категориите за страх, гняв, отвращение, изненада,
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тъга и щастие. Те дължат съществуването си на протичащите на заден план, далеч от
съзнанието фонови емоции („background emotions”), недостъпни за категоризация в
ума. Тези фонови емоции са резултат от няколко конкурентни регулаторни процеса,
зависят от обмяната на вещества в организма и са продукт на дискретни инстинкти и
придобити подбуди, свързани с регулацията на болката и удоволствието, с усещането
за комфорт или дискомфорт, породени от външни стимули. Според него, първичните
емоции невинаги могат да бъдат описани в един общ целенасочен контекст, защото са
прост категориален израз на процесите, отговарящи за поддържане на общото
равновесие на организма (хомеостаза). Антонио Дамазио посочва, че привличането,
привързаността, състраданието, неудобството, срама, вината, гордостта,
ревността, завистта, благодарността, възхищението, негодуванието и презрението
следват модела на дървовидното разклоняване и са пряко свръзани с процеса на
социализацията и развитието на интелектуални умения за по-фино категоризиране на
състоянията, които зависят от модели за вземане на бързи решения (Damasio 2004: 44,
45). От друга страна Дамазио нарича социалните чувства „като че ли” емоции (“as if
emotions”), защото в тяхното разпознаване участват функции на мозъка, които
съотнасят и идентифицират контекста и смисъла им чрез компетентно разпознаване на
социалния стимул и се повлияват от значението на простите емоции, ангажирани в
ситуация. Изказват се и хипотезите, че амигдалата, портала към лимбичната система,
емоционалното ядро на мозъка, е натоварена с централната роля, освен да оценява дали
събитието е тривиално или не, да представя бързо емоционално значение за ситуацията,
при съвместната обработка на информацията с челните дялове на ЦНС да „…добавя и
личен привкус към коктейла от първични емоции, в резултат на което хората са
способни да чувстват не само гняв, похот и страх, но също арогантност, гордост,
предпазливост, възхищение, великодушие [“…arrogance, pride, caution, admiration,
magnanimity…”] и други подобни чувства. Може ли да е случайност, че почти
всичките ни емоции придобиват смисъл единствено в контекста на нашите
взаимоотношения с другите хора? Гордост, високомерие [вместо „надменност“],
суета, амбиция [вместо „честолюбие“], любов, страх, милост, ревност, гняв,
надменност [вместо „дързост“], смирение, жал [вместо „съжаление“], дори
самосъжаление [“…pride, arrogance, vanity, ambition, love, fear, mercy, jealousy, anger,
hubris, humility, pity, even self-pity…”]6 – всички тези емоции биха били безсмислени в
социален вакуум… От еволюционна гледна точка е съвсем логично да изпитвате
например неприязън [вместо „враждебност“], благодарност или сърдечност
[”…grudges, gratitude, or bonhomie…”] към други хора въз основа на общата ви
междуличностна история.“ (Рамачандран 2018: 97, 313).
Социалните чувства съдържат също така и обща интуитивна поведенческа карта на
възможностите или стратегии за реакция и прогноза на евентуалните последствия.
Тези елементи създават хипотетична линия при емоционално реагиране съобразно

Категориите надменност, честолюбие, дързост, съжаление, враждебност в цитата са представени с
различно от българския превод значение и затова са посочени и в оригиналния им вид след това, бел.авт.
6
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причината за дадено състояние и ефекта от него. Предлага примерен модел, разработен
от негови колеги (Shweder et al. 2000, Haidt 2009) като илюстрация на няколко вида
социални чувства и посочва техните разпознаваеми съобразно контекста емоционални
стимули
(“emotional
competent
stimulus”),
поведенческите
последствия
(“consequences”) и първичните емоции, които са изходна база („basis”), и могат да
ориентират какво събитие ще настъпи (Damasio 2004: 156):
Неудобство, Срам, Вина („Embarrassment, Shame, Guilt“):
Разпознават се в контекст на стимули като: слабост/неуспех/нарушение в
поведението на индивида или накърняване на личността;
Последици: предотвратяване на наказанието от други (включително остракизъм,
подигравка); възстановяване на баланса в себе си, в друг или в група; прилагане на
социални конвенции и правила;
Основа: страх; тъга; покорство.
Презрение, Негодувание („Contempt, Indignation“):
Разпознават се в контекст на стимули като: нарушаване на нормите от друго лице
(чистота, сътрудничество);
Последици: наказание за нарушение; прилагане на социални конвенции и правила;
Основа: отвращение, гняв.
Симпатия, Състрадание („Sympathy, Compassion“):
Разпознават се в контекст на стимули като: друг индивид в страдание/нужда;
Последици: комфорт, възстановяване на баланса в/с другия или в групата;
Основа: привързаност, тъга.
Страхопочитание, Чудене, Възторженост, Благодарност, Гордост („Awe, Wonder,
Elevation, Gratitude, Pride“):
Разпознават се в контекст на стимули като: признание (към другите или към себе
си) за приноса и сътрудничеството;
Последици: награда за сътрудничество; засилване на тенденцията към сътрудничество;
Основа: щастие.

Между 2014-2016 се натрупват достатъчно данни от образна томография и ядреномагнитно резонансно сканиране на мозъчни функции, ангажирани с емоциите и
сложните чувства. Локализирани са допълнителни невронни региони и цикли в
централната и периферна нервна система (Damasio et al. 2014). Създават се
предпоставки за синтез между водещи научни модели – категориалният,
дименсионалният и теорията за преценката. От гледна точка на невронните мрежи,
които осигуряват социалното поведение и когниция може да се наблюдава следната
зависимост – колкото повече изследванията се фокусират върху периферните и
автономни невронни мрежи, толкова по-достоверно изглежда дименсионалното
обяснение на емоциите, толкова по-малко е значението на броя прости емоции. И
обратно – колкото повече акцентът на изследване пада върху подкоровите региони и
връзката им с неокортекса в ЦНС, толкова по-достоверен изглежда категориалният
модел (Lane et al. 1997a, Lane et al. 1997b, Cacioppo et al. 2002, Barrett et al. 2007a,
Adolphs 2010).
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Друга посока в трактовката и изследването на емоциите и чувствата е предложена от
екип, който изработва модел за многопластовата емоциoнална концептуализация. Тази
синтетична функция не се разглежда като реакция на определени ЦНС зони, а като
ефект от взаимодействието между множество мрежово организирани региони в ЦНС,
които осигуряват различни възможности за представяне в съзнанието на първичната
или вторична афективна оценка (Wager et al. 2015, Фигура 26).

Фигура 26: Невронни мрежи при различни прости емоции (Wager et al. 2015)
Учените откриват неврофункционални мрежи за концептуализация на емоциите,
които дават по-детайлна картина на още едно измерение в емоционалността –
обектното ориентиране на емоции към външния свят (страх, гняв) и такива, които са
ориентирани навътре, към поддържане на хомеостазата, равновесието на организма
(тъга, отвращение, щастие). Екипът използва метафората “dorsal/ventral attention”
(употрбена за първи път от Scheier et al. 1977). Новото измерение не съвпада с другите
три измерения, придобили научна публичност към момента (полюс на валентността,
ниво на възбуда, посока на първичната реакция). Вагер и колегите му използват нови
статистически модели при анализ на множество данни от експерименти върху
категориалните емоционални реакции – бейзиански методи – такива, които разчитат на
вероятностни, а не на честотни алгоритми. Калкулират значими различия при
обобщаването на електромагнитната стимулация на ЦНС на различни нива. Емоцията,
според тях, е сложна мотивационно-перцептивна функция, която Лиза Фелдман-Барет,
част от екипа им, нарича концептуален акт при преживяване на стимулацията, идваща
от афективното ядро (Russell et al. 1999, Russell 2003).
Според Фелдман-Барет, съвременните модели за емоционалното преживяване са
жертва на епистемологичен парадокс при обяснение на емоциите (Barrett 2006, Barrett
2007). Този парадокс се дълж
и на желанието на учените с категориална
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ориентация да открият уникалните маркери, придружаващи дискретни емоционални
състояния, които могат да се обобщават с даден категориален етикет. Такова усилие е
напразно, според нея, тъй като научните изследвания не приемат, че преживяването на
страх, гняв, радост, тъга и др. се дължи на нещо реално случващо се в мозъка и
тялото, което убягва от възможностите на науката да сrе даде ясна и точна дефиниция.
Съставът и качествата на това предхождащо осъзнаването афективно преживяване в
рамките на измерение „приятно-неприятно“ състояние са трудно определеими дори с
по-абстрактните категории на учените с дименсионална ориентация. Поради това много
често не можем да изкажем причините за нашите предпочитания спрямо неща или
събития, дефинирани само чрез измерението „привличане – отблъскване“ или
„отрицателно – положително значение“ (Zajonc 1980, Zajonc 1984, LeDoux 1996).
Фелдман-Барет разглежда основанията за възникването на този парадокс – хората
употребяват категории, които науката не може да потвърди със сигурност, защото в
преживяването на една емоция не участва единствено възприятието за силна/слаба
телесна възбуда и комфортно/дискомфортно усещане за ситуацията. На това
съображение се дължи и несигурността при дефинирането на дискретните
характеристики, а не тяхната относителност. Под влиянието на културата в един
категориален етикет се обобщават телесни усещания и представи, етикирани като
емоцията „гняв” или „срам” например. В съзнателното или несъзнателно преживяване
на емоции, освен посоченото характерно ядро от симптоми на възникнал афект, винаги
участва и концептуален акт, автоматична или съзнателна категоризация. Благодарение
на този акт може да се направи разлика между нюансите в самата категория, да се
отсъди дали телесното впечатление или израз на емоция са точно това, което отговаря
на определен списък от елементи и маркери. При употребата на етикети и категории
винаги трябва да се държи сметка за техните културни вариации. Концептуалният акт,
според Барет, е ограничен и повлиян от словесните категории, емоционалното
разпознаване, възприемане и назоваване на афективните преживявания. Установява, че
при тези процеси са ангажирани зони от ЦНС – inferior frontal gyrus, обхващащ три
важни области на Брока – pars opercularis, pars triangularis и pars orbitalis. Тези обласи
участват при когнитивни процеси за обработка на речта, езикови категории и
семантично целево извличане на понятийно познание. Осигуряват връзка между етикет
за емоция и емоционална експресия. Повишената нервна активност в десния inferior
frontal gyrus предизвиква спад в реакциите на amygdala, с което се намалява и общото
чувство за несигурност при разпознаване и осмисляне на лицевите изражения на
емоции в събеседниците (Barrett 2007).
Централната нервна система, според Лиза Фелдман-Барет, е своеобразен симулатор
на емоционална категоризация, в която ядрото на дискретния или прототипен афект се
превръща в перцептивен символ. Този символ е ситуативно зависим, а самата ментална
симулация повлиява на преживяването на емоция под формата на обратна връзка,
изпратена до ядрото на емоционалната възбуда и оценка (Sanna 2000). „Симулирането”
на емоцията в ума, посредством сложни и комбинирани системи от нисши и висши
невронни зони, обяснява и защо в рамките на една и съща афективна категория се
наблюдават толкова различни вариации на една и съща проява на емоционално
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състояние, различия в предсказването на чувствата, намеренията и мотивите (Goldman
2006). Фелдман-Барет отдава тази способност на мозъка да симулира емоции с висока
вариабилност и комбинативност между характеристиките на мрежа от групи мозъчни
клетки, които синхронизират паралелно протичащите процеси на афективна оценка и
когнитивно обобщение. Мигновеният емоционален синтез е резултат от
взаимодействието между паралелната обработка на информация, идваща от
афективното ядро. Афективната система работи на принципа възприемане и
обединяване на усещания „отдолу-нагоре”, а концептуалният акт е система, която
действа на принципа да налага модели и представи „отгоре-надолу”. Категорията за
емоция е смес от усещания и представи, която представлява обобщаващо познание за
различни конкретни симптоми на емоционалното преживяване. С този симулационен
модел Фелдман-Барет поставя на изпитание още един важен набор от аргументи,
поддържащи дълготрайния дебат около значението на емоциите – към 2016 година в
научното пространство битуват 3 хипотези за дименсионалния характер на
положително-отрицателната първична преценка.
Първата хипотеза е класическата – значението на бързата автоматична първична
преценка за емоцията е униполярно, приятна или неприятна, което изключва
възможността да е едновременно положителна и отрицателна (Russell 1980, Russell
2003, Larsen & Diener 1992, Barrett & Russell 1999, Carroll et al. 1999).
Другата хипотеза е контрапункт на класическата – първичната преценка може да е
биполярна или бивариативна – зад приятното и неприятното чувство съществуват две
независими оценка, която са резултат от работата на две обособени само за това
области в ЦНС. При високи нива на интензивност се създава ефект на биполярност, но
при умерени и слаби нива тази двузначност се размива (Watson & Tellegen 1985,
Cacioppo et al. 1999, Larsen et al. 2001, Larsen et al. 2004, Norris et al. 2010).
Като алтернатива на тази дългогодишна традиция на противопоставяне между двете
хипотези екип от изследователи, в който участва и Фелдман-Барет, издигат трета
хипотеза – афективното ядро е общо афективно работно пространство, което
неизменно създава ефект на синхрон между културно универсални и културноспецифични невронни маркери. Тази автоматична преценка смесва в определена
пропорция двата полюса на хедонистичното значение (Lindquist et al 2016). Чрез метаанализ на 397 функционалномагнитни резонансни образи от 914 публикации,
проведени с 6827 участници, създават тримерни веротностни модели, с които
локализарат областите в централната нервна система за синтез (Фигура 27). Тази мрежа
смесва в различни пропорции вариант при който положителната реакция надделява над
неутралната (оцветена в лилаво) и отрицателната над неутралната (оцветена в зелено), а
на най-долния ред от оранжеви нюанси се представя зоната на интензитет в общата
хедонистична афективна преценка. Констатираните области, ангажирани в
симулацията на ядро за бързо емоционално отсъждане, наричат общо афективно
работно пространство (“general affective workspace”, Lindquist et al. 2016). Това
понятие пресъздава специфични ефекти при вторичната категоризация – субективно
осмислена смес от емоции, амбивалентност или поляризация в значението на
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последователни емоционални състояния. При намаляване или увеличаване на нивото на
афективна възбуда представата се репрезентира чрез по-дискретни или по-общи
категории, с индивидуална преференция към по-положително или по-отрицателно
значение.

Фигура 27: Области в ЦНС, които синтезират първичното значение на емоциите
(Lindquist et al. 2016: 1917).
Фелдман-Барет установява едно важно условие за възникване на индивидуални
различия в процеса на афективно-концептуален синтез. Подчертава, че това условие
влияе не само върху емоционалността, но и върху начина, по който тези различия се
измерват, при създаване на дизайна и избора на методи за експериментално изследване
на самите емоции (Barret 2006). Хората се различават в способността си да
категоризират телесните си усещания и да пресъздават своите представи за тях
(когнитивните си концептуализации). Барет операционализира понятието за
детайлираност (“emotional granularity”) на себеидентификациите като продукт от
концептуалния акт и представя сърцевината на емоционалното познание на отделните
хора. За измерване на тази способност за детайлно отчитане на собствените емоции
предлага да се взема предвид нивото на корелационите коефициенти, получени при
самооценка за положителни и отрицателни емоционални състояния. Колкото по-високи
са коефициентите на корелация между избраните положителни или отрицателни
етикети, толкова по-ниска е емоционалната детайлираност. Ако склонността на хората
да се отнасят към дискретните категории като към взаимозаменяеми категории е поизразена, то техните представи за състоянията ще са адресирани към по-глобални
измерения като „приятни” или „неприятни” състояния. И обратно – колкото по-ниски
са корелационните коефициенти между избираните положителни или отрицателни
категории, толкова по-детайлно е разграничението между дискретните състояния
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(Barret 1998, Barret et al. 2001). При изследване на тази склонност към висока или ниска
емоционална детайлираност тя установява, че тя е личностово определена и зависи от
ситуацията. Посочва няколко условия, които предопределят тези индивидуални
различия: а) способността за съотнасяне към обект и ситуация, които предизвикват
емоциите; б) насочеността на емоционалния фокус – към себе си или света; в)
способността за насочване, в зависимост от опита и за справяне с вътрешните
състояния; г) умението на субектите да комуникират емоциите си – да предсказват и
предугаждат посоката на последствията от преживяването им; д) нивото на
емоционална регулация в условията на непозната ситуация или несигурност; е)
културните различия и други. Концептуалният акт, за разлика от ядрото на афекта,
служи на нервната система да организира бърз и автоматичен модел за справяне със
стимулите, определя как да протича реакцията според сценарий съобразно миналия
опит, но и в бъдеще, при промяна на контекста (Barrett 2006). Също така участва и в
креативни процеси като поражда нови невронни симулации, които не са изживявани
никога преди това или при създаване на ново „решение” как да се действа във вече
отигравани обстоятелства. От друга страна тази изследователска позиция представя
една скептична линия в обяснението на важни процеси, свързани със съпреживяването,
разпознаването и символизирането на емоции (Schachter 1959, Schachter et al. 1962,
Fodor 1975). В концептуалния акт не е важно какъв вид е дискретната емоция или
нейният тип според дименсията, която се прилага за определянето й, а до каква степен
засяга и активира ядрото и неговата бърза и автоматична оценка (Russell 2003).
Когнитивната символизация е пряко свързана с етикирането и категоризирането, които
произтичат от този първичен процес. Прилагането на обща оценка на емоционалната
възбуда се случва преди да се осъществи вторична поведенческа стратегия –
целенасочена реакция, която има пряко значение за емоционалната регулация на
нивото и качеството на афективна възбуда (Gross 1998, Eisenberg et al. 2001, McGaugh
2003, McGaugh 2018, DeSteno et al. 2013, Kubzansky et al. 2014, Kubzansky et al. 2017,
Etkin et al. 2016, Trudel-Fitzgerald et al. 2017).
Противоречията между моделите на дименсионалисти, конструктивисти и
категориалисти в науката за емоциите всъщност произтичат от един основен
епистемологичен проблем – какво измерваме когато изследваме емоциите – субективни
или обективни, количествени или качествени признаци. Разминаванията между двата
водещи 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 ХХ век и
създава предпоставки за противопоставяне на помежду им. 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 неточности в методологията за обработка на резултатите, от което
произтича още по-голямо задълбочаване на дебата между подходите (Kahneman 1999,
Kahnemann 2003, Kahnemann 2007). На фона на това концептуално противоречие Лиза
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задълбочените изследвания в латерализацията на първичната афективна преценка.
Ричард Дейвидсън например предполага, че мозъкът може да изчислява сумата от
емоции, кореспондиращи на нивото на емоционалната възбуда и разликата в нивата на
активността на емоциите. Това става в различни зони на ЦНС, които опосредстват
положителните афекти и реакцията на приближаване и приемане (преимуществено
ляв префронтален дял на мозъчната кора) и отрицателните афекти и реакцията на
отхвърляне и избягване (преимуществено десен префронтален кортекс, Davidson 1992,
Davidson 1994, Davidson 2003, Urry et al. 2004).
Заедно с екип от изследователи се опитва да приложи същите невробиологични
критерии за наличие на уникални невронни корелати на положителна и отрицателна
обща оценка в централната нервна система, отговарящи и за проява на дискретни
емоции (Kahneman 1999). Подходът е приложен както към категориите за емоции, така
и към дименсионалните концепти за тяхното 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, фиксирани в отделни области (най-вече лимбични области, които
включват по-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). Тези
зони са обвързани в обща мрежа, която обединява функциите си и се смесва със
системата, от която стартира емоционалната възбуда. Това им дава основание да
отхвърлят хипотезата за уникални неврофизиологични аналози, които отговарят само
за емоционална активация или за двуполюсна оценка. Не откриват зони, които да
участват в реакции и да могат да се обобщят под формата на континуум – като само
положителни или само отрицателни, или като две независими една от друга първични
преценки.
Стремежът към научен синтез между двата подхода, които противопоставят
изследователите, дава повод на една от емблематичните фигури в психологията на
емоциите, Карол Изард, да преосмисли някои свои основополагащи постановки в
общата 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 за това какво точно се
изследва – дали предметът на проучвания да са редките и нетипични за ежедневието
дискретни първични емоции (ограничен брой, епизодични и без интегрирана умствена
преценка, което ги прави много по-трудно податливи на промяна, 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. Схемите следват линията на развитие от малко и независими
едно от друго дискретни състояния към много и ориентирани спрямо външни стимули
прости схеми (радост, интерес, страх, гняв, тъга, отвращение, изненада). От тях, с
напредъка в умственото, културно и морално развитие, според Изард, се артикулират и
зависими от контекста или отношенията допълнителни схеми (срам, вина, презрение),
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които са израз на нивото на себеосъзнаване. Тези вторични емоции 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, с лицев израз или жест, телесно състояние
и преценка за поведението (Weiner 1985, Lewis 1983, Lewis & Granic 2000, Lewis et al.
2005, Russell 2003).
Схемите търпят повече или по-малко промени в зависимост от промяната на
информацията и обстоятелствата (Frijda 1988, Frijda 1993, Ekman, 2003, Scherer 2005).
Емоционалните схеми са колекция от информация за отделни емоции. Те са оформени
от фактологични и епизодични спомени за такива състояния и отговора спрямо тях –
какво се е случило и как индивидът се справя в подобни моменти или периоди (Lang
1979, Beck 1976). Под формата на модулации и каскадни предикции се създават
припокриващи се невронни мрежи за перцептивна и паметова обработка (Pessoa 2018).
Teзи модулации образуват контекст и набор от ограничения, които повлияват
очакването на бъдещи такива емоции в краткосрочен или дългосрочен план, и оформят
вериги за обработка на информация, отнесена към различни системи от ЦНС,
ангажирани с оцеляването, които не са директно свързани с емоционалния опит (Mobbs
et al. 2015). Емоционалните схеми стават част от първото ниво на осъзнаване,
феноменалното или ноетично поле (раздел A на Фигура 28), осъществяващо се в medial
temporal lobe (“MTL”). Това е област в ЦНС, която отговаря за извличането и синтеза
на спомени, актуални впечатления и преживявания, а впоследствие и за развитието на
по-високи нива на репрезентация и осъзнатост. Според ЛьоДу, ноетичните ефекти,
предизвиквани от MTL функционират паралелно на личното феноменално преживяване
– автоноетично поле на себеосъзнаването (раздел B, Фигура 28, „General networks of
cognition”, “GNC”, LeDoux 2017).

Фигура 28: Диаграма на феноменалното осъзнаване и емоционалното съзнание
(LeDoux 2017)
Емоционалните схеми могат да се образуват с различна степен на простота или
сложност (Russell 2003, Izard 2007), но винаги съдържат в себе си преценка за и
осмисляне на целта и предпочитанията (Tomkins 1962, Tomkins 1995, Izard 2007, Izard
2010, Izard 2011). Това дава основание на Изард да приеме, че схемите са най-честият
обект на изследвания, защото дори и при имплицитни (автоматични, по навик) реакции
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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 1999, Russell et al. 1999, Gross 2001, Kagan 2007). Според честотата на проява,
схемите могат да се организират в устойчиви клъстери и семейства (Izard 2000, Izard
2007) и да предизвикат промени в хормоналните нива (Schachter et al. 1962b, Pennebaker
1982, Levenson et al. 1983, Nesse et al. 1985, Izard 1993). Може да настъпи промяна във
водещата емоция при съзнателно предизвикване на лицево-експресивна невромускулна
обратна връзка (Ekman 1975, Kreibig 2010), за която отговаря trigeminal nerve
(Zuckerman et al. 1981, Boyle 1984) и реакцията на тази зона да повлияе по
неспецифичен начин общото състояние на организма (Berkowitz 2000). Процесът на
„въплъщаване“ на симулирания в ума емоционален план за отговор („emotional
embodiment”) под формата на вегетативни реакции означава и да се потискат други
възможни алтернативни действия в диапазон от „неутрално“ до „екстремално значимо“
за индивида чрез включване в емоционалната обработка на огледални невронни мрежи
в superior temporal sulcus и insula, изпращани към amygdala и зони от челните дялове на
ЦНС. Такива „въплътени“ схематични чувства могат да се наблюдават при израз на
социално или морално отвращение (Рамачандран 2018). Под влиянието на
заобикалящата го култура някой променя представата си за непознати или иначе
възприемани като неутрални хора или предмети и започва да гледай на тях като на
заплаха за собственото му тяло, нещо силно отблъскващо или предизвикващо
изключителна погнуса.
Групирането и схематизирането на емоциите изкривява неизбежно изследванията в
областта на емоциите, личността и междукултурните специфики при категоризирането
и припомнянето на емоции, което затруднява и създаването на нормативни очаквания
(MacKinnon et al. 1986, Shaver et al. 1992, Mesquita et al. 1992, Mesquita et al. 1997,
Mesquita et al. 2001, Mesquita et al. 2003, Mesquita et al. 2010, Eid et al. 2001, Eid et al.
2003, Eidety al. 2001, Basabe et al. 2002, Fontaine et al. 2002, Kuppens et al. 2004, Kuppens
et al. 2006). Емоциите и категоризирането им се базират на т.нар. ефект на
себесъотнасяне – при процеса на осъзнаване или придаване на съответствия или
несъответствия между емоционалните спомени и асоциации с даден контекст на
преживяване се предизвикват промени в самите емоции. Съответствията предизвикват
приятни емоции, несъответствията – неприятни. (Higgins 1987, Higgins 1997). Едно или
друго семейство от емоционални схеми може да наподобява личностови чертите,
темпераментови реакции или устойчиви настроения (Izard 1972, Ekman 1975, Goldsmith
et al. 1982, Tomkins 1987, Watson et al. 1992, Magai et al. 1993, Magai et al. 1995, Diener et
al. 1995, Watson 2000, Ekman 2003, Izard 2007), или да оформя податлив на
психопатологични отклонения афективен стил (Izard 1972, Gray, 1990, Davidson 1994,
Davidson 1998, Magai et al. 1995, Buck 1999, Rothbart et al. 2000, Rothbart et al. 2001,
Carver 2004, Carver 2005, Gray et al. 2005, Izard et al. 2006, LeDoux 2015, Taylor et al.
2015, Хараланов и Хараланова 2017).
Предимството на категориалната оценка и емоционалните схеми, според Изард, е че
неизменно присъства умствена преоценка, която има инхибиращ ефект (Izard 2003,
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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 cingulate и ventral striatum (Gray
1990, Ochsner et al. 2004, Ochsner et al. 2005). Когато когнитивните представи 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 емоционално по-неутрални условия
(Schaefer et al. 2003). Екипи от учени изследват знaчимата роля на по-висши корови
функции при разпознаването и категоризацията на емоции (Aron et al. 2004),
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 такива.
Взаимодействието между тези две зони в процеса на точно категориално назоваване
оказва освобождаващ ефект върху лимбичната система, пряко отговорна за нивото на
емоционалната възбуда, автоматичната преценка за валентността, контраста и
наситеността на преживяването, и косвено за 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.
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„Съзнанието е вид театър, където последователно се появяват няколко
усещания, те минават, преминават повторно, плъзват се и се смесват в
безкрайно разнообразие от състояния и ситуации…“
(Hume 1739/1969: 300)

“Светът, който възприемаме е като сън по сценарий, който не сме
писали…”
(Tomkins 2008: 451)

„Сякаш всеки от нас през цялото време халюцинира… мозъкът
ненавижда противоречията и понякога абсурдната делюзия може да се
окаже единствения изход… В определен смисъл,, наблюдавайки света, ние
халюцинираме. …мозъкът винаги се опитва да открие правдоподобен
вариант, типична интерпретация, за да избегне съвпаденията…“
(Рамачандран 2018: 87, 102, 286, 290)
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ГЛАВА III. ЧУВСТВАТА – СХЕМИ И СЦЕНАРИИ.
Един от пионерите в афективната наука, вече споменатият в предишната глава
Силван Томкинс, обогатява с прозренията си и с точните измервания в психологията на
емоциите концепцията за емоционалната схема и сценарирането на първичните емоции
в процеса на социализация и общуване. Той обобщава 6 прототипни схеми, действащи
като програми за афективни реакции на житейски сцени („basic scripts”, Tomkins 1995:
299), от които извежда по-късно и многопосочна йерархия от по-специфични
„сценарии”. Тези първични програми са: Изясняващи (“Clarification”), Противоотровни
(Anti-toxic), Очистващи (“Decontamination”), Ограничаващи (“Limitation-remediation”),
Възстановяващи (“Damage-reparation”), Благоприятни („Affluence”). Прототипните
„сценарии”, според Томкинс, са еволюционно и социално селектирани абстрактни
„протоколи”, които очертават в точно определени граници пропорциите и
функционалния профил на емоционалността при всеки отделен човек. Те обединяват
сходни настроения и сходни житейски намерения в общи типове и по този начин
отразяват основни жизнени цели и мотиви: а) състояния, които подтикват към
самосъхраняване („self/life preserving affects”); б) състояния, които ни мотивират да
общуваме („socializing affects”); и в) състояния, които ни подтикват да търсим нови
преживявания (“novelty seeking affects”, Tomkins 1995: 66).
Воден от стремеж да даде плътност на предположенията и обхват на умозренията си
допуска изменения и подобрения в своята теоретична система. На първо място поставя
вродените емоции. Твърди, че разнообразието от емоции е обусловено от типа нервна
дейност, която предзадава модалността им – положителна или отрицателна. Емоциите
са част от по-глобалната умствена дейност, която се подчинява на силите на средата и
наследството. Те се управляват от ориентацията, предчувствията и произтичат от 5
основни вида афекти, напр. да реагираме незабавно и самосъхранително спрямо
токсични събития в живота ни („anti-toxic script”) като се разгневим („fight”) или се
изплашим (“flight”). Томкинс също така обяснява с подробности ролята на емоциите да
служат като извикващи се една друга, напр. компесаторната роля на благоприятните
реакции на нервната система спрямо негативни изживявания и стресиращи житейски
събития. Така се създава алтернатива и вариации които интегрират положителните
афективни последствия независимо от това, че предшестващите ги събития са
отрицателни. Изтъква, че равновесието между двата модуса в емоционалността е
признак за просперитета на индивида или обществото и свидетелство за уменията на
хората да се обогатяват с разнообразни преживявания, както и да посрещат промяната и
изпитанията като извличат нов опит от аналогични преживявания („afluent scripts”).
Томкинс описва и други важни за самосъхранението и социалната адаптацията
афекти, които са зависими от влечението към приобщаване и съжителство („socializing
affects”). Част от системата за приобщаване е и възприемането и тълкуването на
загубата с цел превъзмогването й. Ощетяващите преживявания могат да предизвикат
емоционална преценка за временно ограничение във възможностите да се реагира и
така да се насърчи продължително търсене на решение на труден или мъчителен
проблем („limitation-remediation scripts”) с вероятен благоприятен изход. Този тип
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сценарии създават противоположна тенденция спрямо т.нар. „замърсяващ” житейски
сценарий от типа “contamination – redemption”, поляризация между провали, възходи
или избавление – често срещани мотиви в лични разкази на клинично здрави и болни
индивиди (McAdams et al. 2014). Томкинс се стреми да обрисува пълна картина на този
„сценарий” като обяснява и ролята на т.нар. от него допълващи протоколи за
„очистване” от токсичното или неблагоприятно въздействие на средата
(„decontamination scripts”); за емоционалните реакции при среща с непознатото или
смущаващо събитие, която предполага възстановяване на вредите, преустановяване на
текущите лични интереси или реакция на оттегляне („damage-repairation scripts”)
(Tomkins 1995: 343, 391). Тези всеобщи първични програми действат като генетично
предопределени инструкции и съдържат протоколи за реакция, които контролират
мотивацията. По този начин Томкинс обяснява смислообразуващата роля на афектите и
предлага изместване на фокуса от нагоните или личните „нужди” към емоциите.
Афектите усилват или отслабват със своята енергия нуждите или инстинктите в
зависимост от ситуацията. Според него нивото на невростимулация на централната и
периферната нервна система определя какъв тип схематична интерпретация на отделна
емоционална сцена ще възникне.
Емоционалната сцена, според Томкинс, би трябвало да се приеме като единица за
анализ на връзката между емоция и събитие. Сцената съдържа информация минимум за
една емоция, както и за характера на реакцията на изследваните лица спрямо обекта на
възникналия афект. В по-пълна форма сцената може да включва информация за хора,
място, време, действие, качества и психологически функции. За да се разберат и
контролират житейските преживявания, да се максимизира положителния афект и да се
сведе до минимум отрицателния, индивидът обединява сцени според техните прилики
и различия чрез процес, наречен психологическо увеличение. Томкинс обозначава с
термина „сценарии“ правилата за обединяване, които индивидите развиват, докато
използват този процес на психологическо нарастване или намаляване на афективното
значение при интерпретиране и реагиране спрямо семейства от сходни сцени. Според
Томкинс, първоначално сцените диктуват усилването или отслабването на емоции и
формирането на сценария – жена се изплашва, когато вижда, че дете на нейн близък
пресича неправилно улицата. Впоследствие сценарият започва да определя в каква
степен ще нараства или ще намалява индивидуалното преживяване на страх при други
сцени и възникналите в тях последващи емоции – жената започва да се безпокои от
неправилното пресичане, става все по-загрижена, когато вижда, че други деца също не
внимават докато пресичат неправилно улицата; започва да се гневи всеки път, когато
им прави забележка заради проявата на небрежност; от своя страна те спират да й
обръщат внимание, започват да й се смеят и да я подценяват, вярвайки, че е объркана.
Първичните мотиватори на различните типове или видове „сценарии” са афектите.
Усилването им е моментно условие за увеличаване на значението. Процеса на
нарастване или намаляване на значението на дадена сцена или сбор от сцени зависи от
повторното възникване на същата емоция или същото съчетание от емоции, което вече
се диктува от сценария. Томкинс илюстрира тази аксиоматична постановка с няколко
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анекдотични примера: „Вълнението при сексуалното общуване е същото като
вълнението, изживявано под въздействие на красотата на поезията или
математиката, или при консумацията на вкусна храна. Въпреки че математиката и
сексуалността са различни като контекст, вълнението, което усилва когнитивната
активност или възбудата, е идентично. Сексуалността без афективното усилване,
предизвикано от вълнението, превръща еректиралия пенис в хартиен тигър. Нагоните
престават да ни завладяват така мощно и стават немощни без афекта. Афектът
усилва чрез потенциала си за увеличаване чувството за неотложност на всичко, с
което може да се обединява” (Томкинс 1995: 53). Също така в съответствие с теориите
за сложните схеми и афективните теми, които ще бъдат разгледани по-детайлно в този
раздел, Томкинс предполага, че сценариите, според които протичат емоционалните
преживявания, действат до голяма степен извън осъзнатото мислене или съзнанието.
Подобно на схемите, сценариите могат да бъдат самопотвърждаващи се предсказания
за емоциите, които вероятно са свързани с тях (Jones 1977, Loewenstein & Schkade 1999,
Biggs 2009, Ferdinandov 2018). Те стоят в центъра на мотивите на хората. Целта на
психологическото изследване е да се установи точната мотивация за емоциите и
чувствата, изкристализирали чрез съчетание на състояния в човешкото въображение. С
това Томкинс не противоречи и на идеята, че трябва да се изследват както актуалните,
така и устойчивите личностни променливи.
В началната фаза на изграждане на таксономията си той описва 8 вродени
емоционални израза на гореописаните първични афективни протоколи. Осемте афекта,
според него, са достатъчно абстрактни, т.е. неизпълнени с конкретен житейски опит, и
зависят изцяло от взаимодействието си с когнитивната сфера, за да се диференцират,
категоризират и специализират в мотивирането, т.е. да предават определено ниво на
невроактивация и да упражняват целенасочен ефект върху поведението. Томкинс
описва проявите на първичните афективни мотиви като „преходни“ ситуативни
правила за реакция („transient scripts“) или свързани с „отчетливи“, трайни и значими
схеми за поведение („salient scripts”), ръководени от предишни сцени в живота на даден
човек.
Томкинс създава и концепция за родово-полова ориентация при емоциононалните
преживявания, от която зависят предпочитанията към определен тип преживяване и
проява на основните емоциите (Tomkins 1995: 162-163). Тези негови наблюдения и
допускания от средата на 60-те години на ХХ в. намират статистическо потвърждение в
някои по-съвременни изследвания (Sanday 1981). При жените е по-вероятно да се
изразяват щастие, тъга, страх, вина и срам, докато при мъжете е по-вероятно да се
изразяват гордост, гняв, отвращение, презрение и други враждебни емоции (Brody et al.
1993). Родово-половите различия в емоционалната сфера като цяло се смятат за
следствие от процеса на социализация и културния контекст, най-вече като резултат от
родово-стереотипни подходи в общуването и социализацията (Halberstadt 1986, Brody
& Hall 1993, Brody 1996, Jansz 2000, Shields 2002).
Други концептуални неясноти, които произтичат от връзката между първични
афективни сценарии, езиково разнообразие и културни особености на емоциите, могат
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да се илюстрират чрез анекдот от професионалния опит на Томкинс (Tomkins 1995: 59).
Подтикнат от негов приятел – политолог и публицист, да създаде речник на емоциите,
след двугодишни опити Томкинс се отказва поради многозначния и многопластов
характер на названията за емоции, размиването между значенията и неяснотите,
дължащи се на многопосочните взаимовръзки между сложните емоционални
преживявания: „Езиците са етикирали афектите сами по себе си, а също така
създават насоки спрямо тях с различна степен на подчертаност и яснота в
комбинация с други функции. По този начин в английския език с гняв се отбелязва
първичен афект, враждебност се отнася към същия афект, но с допълнителна
конотация на по-разширено и по-сложно чувство и когнитивно състояние.
Раздразнимост се отнася към враждебността в такива ситуации, при които тя се
увеличава или намалява в отговор на провокация, но при това състояние има
устойчиво по-нисък праг. Яростта се отнася до гняв с много висока интензивност в
сравнение с раздразнението. Злонамереността е допълнена от качествена морална
нормативна преценка на предполагаем интензивен гняв, като добавя усложнено
намерение да се нараняват другите. Агресивността добавя по същия начин
поведенчески критерий към афекта, но е по-малко нормативен от него в сравнение със
злонамереността. Разрушителността говори не за поведенческия аспект, а за
последиците и изхода от поведението. Човек може да бъде разрушителен чрез
действие или изказ. Той или тя може да е наясно със своята разрушителност или не.
Но думата „разрушително“ е възможно да не е свързана с гнева, тъй като човек
може да убие случайно; тъй както оръжията и атомните бомби са толкова
разрушителни, колкото и ураганите.
Всъщност двусмислието на езика по отношение на самия афект е това, което ме
победи при моя опит да създам речник на афектите. Преди няколко години
политологът Робърт Норт, който докато изучаваше обстоятелствата,
предхождащи избухването на войната [във Виетнам, бел. авт.], за да тълкува
дипломатическите ходове, описани във вестници и предхождащи войната, ме помоли
да му осигуря речник на думите за емоции, кодирани според моето разбиране за
първичните афекти. Проучих няколко хиляди английски думи в продължение на две
години и в крайна сметка се отказах от този опит поради голямото разнообразие от
примеси на афекти и когнитивни, поведенчески и събитийни референции, които
направиха невъзможно кодирането на недвусмислени емоционални индикатори.
Независимо от провала на тази конкретна мисия, се оказа че езиковият анализ на
афектите разкрива дълбоки връзки и си струва да бъде продължен по-нататък.
Подобно на използването на езика като цяло, много неща могат да се кажат за
обществото и за статута на афектите в това общество според употребата на
думите за афекти - дали разграничава външно предизвикания срам, от срама, който е
вътрешно предизвикан, тъгата от скръбта, агресията от гнева, радостта от
вълнението – това показва дали съвестта е вътрешно обусловена, дали понякога
страданието се изстрадва мълчаливо, дали гневът е потиснат или изразен, и дали
различните видове положителни афекти са били изпитани достатъчно обстойно.
От изключителна важност в случаи на фини разграничения между афективните
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комплекси е да не се бъркат с ограничения брой биологично първични афекти. Тъй
като броят на първите е безкраен, а на вторите е ограничен, те формират основата
на конкурентни класификации и се поддават на преувеличения, объркване и дебати.
Объркването възниква от това, че няма теоретична основа за вземане на решение как
да се класифицират всички тези комбинации. Аналогично би било да се опитаме да
създадем ограничена класификация на видовете изречения – това ще представлява
непосилна задача, в сравнение с опита да преброим буквите във всяка една конкретна
азбука.” (Silvan Tomkins 1995: 59-60).
Тази анекдотична ситуация е и израз на концептуалното затруднение, което е отзвук
от актуалните за научната епоха скептични възражения, че: „търсенето на `основни
емоции` е анахронизъм в психологията, подобно на търсенето на душата; ...емоциите
са имена, на които не съответства каквато и да е конкретна реалност… Хората
дават имена на техните психологически състояния съобразно преценката си за
ситуацията, в която възникват и според характеристиките, върху които се
фокусират... неразличими са една от друга по вид и се състоят от n на брой
елементи, всеки от които варира посвоему и се степенува така, че всяка вариация е
многоизмерна и в същото време без ясно определени стъпки или скоци между тях.
Стойността на n и природата на тези елементи, ако въобще ги има, остава да бъдат
определени за в бъдеще…” (Dunlap 1932: 573, 574, 576); а също и на девалвацията на
усилията за дефиниране: „…въпреки че терминът `емоция` се предполага да означава
уникални състояния на организма, никой от критериите не може да послужи успешно
за определянето им по такъв начин, че да се разкрият различията им по вид, една от
друга... Ако трябва да допуснем някакво размито определение за емоция, ще трябва да
изучаваме не телесните промени или промените в интензивността и координацията
между реакциите, често споменавани при описанието на дадена емоция. Ще трябва
да се изследват тези феномени сами по себе си и чрез такива етикети, които да не
обозначават различни неща при различни обстоятелства и според различията,
възникващи благодарение на авторите.” (Duffy 1934b: 103).
Признанието, което прави Томкинс, е всъщност иронично претълкувание на
старанието му да предложи компромисно решение за изход от този скептицизъм като
признава, че въпросът, който му е зададен от неговия приятел, не формулира ясно
природата на собствените му търсения. Предопределената ирония съдържаща се в
признието за провала да постигне синтез между крайния научен позитивизъм и
радикалния скептицизм, се сдържа и в твърдението, че „…повече не бива да се мисли за
`емоцията` като нещо sui generis7, … a да се допусне, че единственият универсален
елемент на всяка емоционална ситуация е употребата на някакъв термин от всички
изследвани лица при самооценката.” (Hunt 1941: 249, 266). Томкинс допуска
необходимостта от допълнително и продължаващо теоретизиране с цел творческо
разширяване на предмета на емоциите. Елегантният изход, който Томкинс изнамира, е
да формулира и обясни прехода от аналог на афективно състояние (чрез присъщи за

7

своеобразно (лат.)
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всички хора градирания в плътността) към вариант на емоционално преживяване
(увеличени от сценария и ситуацията сложни състояния). В процеса на специфично
увеличаване („differential magnification”) конкретните и прости състояния се разрастват
и преобразуват в сложни и разнообразни емоционални преживявания. Тази теоретична
интуиция е в съгласие с най-съвременните тенденции в изследването на смесените
емоции и сложни чувства, независимо дали са несловесен поведенчески израз на
симулиране, коментиране, маскиране, неутрализиране или потискане с цел прикриване
на емоции (Ekmans 1975: 140-142, Gross et al. 1997b). Ако емоциите се възприемат като
състояние, могат да се проследят динамиките в дадена сцена, но ако се възприемат като
преживяване, „сценариите”, свързани с тях могат да се окажат една от многото
отправни точки за анализ в изследването на личността.
Една сцена в най-общ и много първичен вид ни разказва какво се случва, а един
сценарий ни казва какво да правим с това, което случва или ще се случи (Tomkins
1979). Сценариите се оформят когато човек конструира индивидуални правила за
тълкуване, реагиране, защита, създаване или подобряване на семейство сродни сцени.
Те са основанието да се проявяват „емоциите”, които от своя страна стават знак за
настъпването или отминаването на емоционалното събитие. Томкинс нарича тази
склонност мисловно-афективна позиция („cognitive-affective posture”). Афективното
усилване обяснява в краткосрочен план дадено преживяване; дълготрайното значение
на преживяването зависи от процеса на психологическо увеличение съобразно
оформената вече склонност да се преживява дадена сцена. Въпросната склонност се
оформя посредством прости стереотипни или „водещи правила” („guiding rules”), а
сценариите, които се реализират чрез тях, защото са смислово изражение на
рационалния мотив да се даде обяснение, причина и да се предскаже изходът от
преживяване на емоция или комбинация от емоции с висока житейска значимост. В
теорията на Томкинс, сцените и сценариите са личностови конструкции, за разлика от
социално споделените сценарии, познати от социалната психология и социология
(Goffman 1959, Sarbin 1977, Abelson 1981). Склонността да се разраства или стеснява
обхвата на емоциите осигурява взаимосвързаността между натоварените сцени чрез
акумулиране на последващи това преживяване идеи, чувства, спомени, други емоции
или действия. Хората са носители на редица сцени и сценарии, които се различават по
сложност, плътност и взаимосвързаност. Комплексната таксономия на сценариите и
техните вътрешни свойства не могат да бъдат разгледани в детайли, но могат да се
дадат няколко примера, които да илюстрират значението на концепта. Сценариите на
отдадеността („commitment script”) се разрастват (стават психологически увеличени)
чрез абсорбиране на отрицателен aфект в името на постигане на положителен (Tomkins
1965a, Tomkins 1984). Сценарият на траура (“grief script”) поражда интензивно
увеличение след изживяване на значителна загуба, но в крайна сметка афектът се
смекчава с отдалечаване във времето. Сценариите на пристрастяването (“addictive
scripts”) са самостоятелни и относително отделени от други аспекти на личността,
които са свързани с контрола и баланса между положителните и отрицателните емоции,
който човек упражнява или постига. Обичайните сценарии („habitual scripts”) са
станали толкова автоматични, че не могат да се увеличават, защото се вършат по навик.
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Централно място в теорията на Томкинс са ядрените сценарии (“nuclear scripts”), които
улавят най-неотложните и нерешени проблеми на човека. Ядрените сценарии
непрекъснато се увеличават, защото са създадени за справяне със сцени, които не могат
да бъдат завършени, нито човек може да се откаже от тях и затова не могат да бъдат
пренебрегнати. Ядрените сценарии по същество гарантират, че в пропорционално
отношение отрицателният афект ще преобладава над положителния афект, като се имат
предвид самопотвърждаващите се качества и преобладаването на сценариите за
„защита“ (“Defence”) „избягване” („Escape”), „противодействие” (“Counteractive”) и
„репарация” (“Reparative”). Предназначението на комбинацията между простите
емоции е да се постигне количествено преимущество на даден „сценарий” спрямо
други с цел да се обособи една сложна емоцинална реакция в общия контекст на
рационален избор според ползата от „рисковете, печалбите и вредите”. Един от малко
известните факти за неговата научна страст и рационализация на емоциите е, че
Томкинс решава да използва още един метематически модел, чрез който да пресъздаде
тази своя идея за преобразуване на общото и обективно измеримо, т.е. биологично, в
уникално и субективно, т.е. психологично взаимодействие между афектите и
сценариите. Чрез този опит за моделирането на процеса на модификация в емоциите от
знак в опит и обратно, Томкинс избягва още една често допускана от съвременниците
му научна грешка - „онтологичната редукция чрез промяна в определението” на
обекта на изследване (Searle 1992).
Диференциално увеличение на емоционалните сценарии
В теорията за „сценариите” вариациите в големината на силата, с която емоциите ни
въздействат, се дължат на прилагането на принципа за „усилване на емоционалната
теория” – превръщането на неудобството в срам, а срама – в унижение (виж стр. 25). За
да представи втория си принцип на „диференциалното уголемяване“ („differential
magnification”) Томкинс прави опит да създаде още една евристична формула, с която
да обясни процеса на комбиниране на сцени, емоции и водещи правила в поредица от
важни житейски сцени. Афектът е моментен и като цяло с кратка продължителност.
Това е наследствено присъщо за механизма му. Томкинс вярва, че ако хората допуснат
да са зависими от този механизъм през целия си живот, преживяванията им биха били
много бедни. Повечето хора не се такива, защото успяват да впрегнат всичките си
ресурси по време на емоционална сцена, да обединят мотивите за своите емоции, да
обмислят връзките помежду им и да изработят стратегии за справяне с тях в бъдеще –
чрез сгъстени правила за управление или сценарии, които очевидно не са като
филмовите или като театралните. Те в основата си са компресирани конструкции –
минитеории, които всеки разумен човек трябва да генерира, за да се справи със
закономерностите и промените в света докато е част от него. Томкинс определя
увеличеното предимство като съотношение между силата на управляваната
информация (информационно предимство) умножена по афективната плътност и
простотата на управляващата информация:
Magnification Advantage = (Power of Ordered Information x Affect Density)/
Simplicity of Ordering Information
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Увеличеното предимство („magnification advantage”) представлява резултат от
сгъстения обем правила за управление на сцени (“simplicity of ordering information”) в
знаменателя, докато числителят е произведение от разширения обем сцени от миналото,
които биха повлияли на бъдещите такива (“power of ordered information”), и плътността
на емоциите (“affect density”), което е произведение пък на силата, продължителността
и честотата им. В числителя са представени както сцените, които пораждат
необходимостта от сценария, така и всички сцени, които се генерират като отговори за
справяне с първоначалните сцени. По-малък брой компресирани правила ръководят
реакциите, които от своя страна задействат усилващите се афекти, както и семейства от
сцени, които са налични, интерпретирани, оценени, произведени или разширени.
Според Томкинс ниската степен на увеличение на сценария може да включва малък
брой сцени, на които да се реагира с малък брой сценарирани сцени с умерен,
сравнително кратък афект. За разлика от него, сценарият с висока степен на увеличение
може да включва голям брой сцени, на които трябва да се отговори с голям брой
сценарирани сцени с интензивен и траен афект. Коефициентът на предимство при
увеличението на всеки сценарий обаче може да бъде нисък или висок, в зависимост от
съотношението между ръководещите правила спрямо управляваните сцени. Освен това,
всяка от стойностите в това уравнение може да се променя. Сценариите с найзначително увеличение съдържат минимум препратки към ръководещи правила, така че
настоящето ни да е органично свързано с голяма част от миналия ни опит, но и с
визията ни за бъдещето, от което следва, че „много внимателно и непрекъснато трябва
да действаме така, че цялото да бъде такова, каквото най-много ни се иска да е, без
да се страхуваме какво може да бъде“ (Tomkins 1995: 321-323).
Принципите на сгъстяване на емоцията в паметта и разреждането й във възприятието
определят следната зависимост: стойността на устойчивостта, придадена на
емоционалната паметова следа, е функция от нейната плътност. Присъщо на емоциите,
вариращи по ниво на потенциал за усилване, е да се степенуват от ниско и слабо,
несъществено за индивида до високо и плътно, обсебващо ниво; да губят бързо своя
потенциал да подсилват, подобно на масите, осъществили целта си, да се разтоварват и
разпадат (Канети 1996). Ролята на уголемяването чрез включване на различни емоции в
общ сценариий, какъвто е този на жената, която първоначално се страхува, защото е
загрижена, а впоследствие и се гневи на небрежността на децата, е да осигурят точно
тази устойчивост и информационно предимство, за което говори Томкинс. За да се
представи по-цялостно идеята за сгъстеното въздействие на сценариите, основаващи се
на ръководещи правила за изживяване на емоциите, ще бъдат представени и отделните
класове сценарии.
Принципите в таксономията на Томкинс
В литературата съществуват различни опити да се обяснят сложните и смесени
чувства, както и намеренията, чрез комбинация от категории, при която се сумират
прости емоции. Например: „Отвращение (Disgust) + Гняв (Anger) = Презрение
(Contempt)” (Carlson 1986), „Ентусиазъм (Enthusiasm) + Страх (Fear) = Любопитство
(Curiosity)“ (Izard 1991) или „Радост (Happiness) + Приемане (Acceptance) = Любов
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(Love)“ (Plutchik 1997), “Страх (Fear) + Внимание (Attention) = Безпокойство
(Apprehension)” (Watson et al. 1999, Watson & Stanton 2017), „Вълнение (Excitement) +
Страх (Fear) = Трепет (Thrilling)“ (Kerr & Mackenzie 2012, Watson & Stanton 2017),
„Тъга (Sadness) + Радост (Happiness) = Носталгия (Nostalgie)” (Baldwin et al. 2015,
Wildschut et al. 2014, Watson & Stanton 2017); „Щастие (Happy) + Тъга (Sad) =
Трогателно (Poignancy)” (Ersner-Hershfield et al. 2008, Berrios et al. 2017) или „Щастие
(Happiness) + Тъга (Sadness) = Горчиво-сладко (Bittersweet)” (Larsen 2017”Гордост
(Pride) + Гняв (Anger) = Високомерие (Arrogance)” (Рамачандран 2011/2018).
Предимствата на такъв тип модел за изследване на връзките между простите емоции е,
че в основата на изследователската парадигма се поставя акцент върху събирателната
или включваща логическа операция дизюнкция. Дори и само една от емоциите да е
активирана и човекът да не осъзнава/изразява втората емоция, може да се стигне
концептуално до предположение за схемата, от което да се заключи, че е много
вероятно прогнозата (или по-скоро „теорията за ума“ на чувстващия), предложена от
учените, да е вярна.Предизвикателство пред изследванията представлява
обединяващата логическа връзка конюнкция между емоции. Например, когато страхът
(за живота на децата) и гневът (заради небрежността им) се обединяват, и жената
покаже загриженост към деца, които не чувства като свои близки, може да се
трансформира и уголеми под влиянието на обратната връзка от сценария, налагащ
необходимостта от противопоставяне на възможни бъдещи фатални последствия от
небрежността на децата. Обединяването на емоциите в общ сценарий в действителност
се случва при много малка вероятност, но дава много по-детайлна и достоверна картина
за намеренията (Ferdinandov 2018). От момента на създаването на теорията за
сценариите не е разработван цялостен номологичен модел, който да валидизира
принципите, по които се смесват емоциите и се пресъздават в една обща сцена. Като
основа за такъв модел Пол Екман посочва разликата между смесените чувства,
емоционалните сюжетни теми и сценариите: „Сценарият има свои правила за подбор
на и критерии за действащи лица – човекът, който го привнася и други ключови лица,
както и историята на случилото се в миналото. Не всеки привнася от миналото си в
настоящи ситуации емоционални сценарии, които всъщност не винаги подхождат на
момента. Конвенционалната мъдрост в психоаналитичните теории за личността е,
че сценариите се привнасят, когато хората имат неразрешени чувства, които никога
не са били напълно или задоволително изразени, или ако са изразени, не са довели до
желания резултат. Сценариите нарушават текущата реалност, причинявайки
неподходящи емоционални реакции и удължаване на периода на отърсване и
възстановяване от емоциите...
Не смятам че ревността е емоция, а че е по-скоро емоционална сцена или сюжет, в
който има трима актьори: този, който се страхува да загуби вниманието на другия,
другият и съперник. В рамките на този сюжет можем да кажем нещо за емоциите,
които всеки човек може да изпита, но това не е стриктно определено. Съперникът
може да се почувства виновен, да изпита срам, страх, гняв или презрение в
зависимост от обстоятелствата. Лицето, загрижено за загубата на внимание от
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другия, може да почувства гняв, страх, тъга или отвращение. А човекът, чието
внимание се търси, може да преживява редица други емоции…” (Ekman 2007: 49, 217).
Тези виждания са трудно доказуеми чрез емпирични изследвания поради факта, че
емоциите са относително краткотрайни психо-физиологични феномени, смесват се, но
много по-често следват една след друга в бърза последователност (Ekman 1992a, Ekman
2007: 105). Те са линейни по своя характер, като се подчиняват на принципа на
колебливите и непостоянни промени, т.нар. хипотеза за колебанието на афектите
(„vacillation hypothesis“ Khaneman 1992). Много често върху тези явления се наслагват
и негативистични изследователски постановки, както е очевидно в цитата –
психоаналитичната трактовка на сценариите и сюжетите е предимно клиницистична и
търси психопатологичното или несъответното емоционално изкривяване. За да се
удовлетвори критерия за чувствителност и специфичност при измерването, съобразно
посочения принцип, трябва да се допусне, че устойчивостта на сложните емоционални
явления зависи от времето за установяване на модела в нервната система, едва след
възникването на първоначалната емоционална реакция, а също така и от наличието на
сценарии, които да насочват и поддържат разгръщането на комплексното преживяване
във времето, т.е. схема, която да ги обединява. Друго съображение, което може да се
повдигне срещу такъв подход към комбинирането между категориите от емоции, при
който се извършва операция „събиране”, е че тя е приложима предимно към
количествените аспекти на емоциите, като например емоционалният интензитет на
страха да се събере с този на гнева. В качествено отношение категории биха могли да
не се събират, а да се обединяват като множества със свой специфичен смисъл и поприложимата в случая логика би била формалната логика – да се прилага идеята за
конюнкция или дизюнкция между категории. Поради това съображение е по-адекватно
да се подходи от друга гледна точка ‒ чрез комбинирането на емоциите според водещия
принцип на уникалността, която се запазва дори и в сложността на чувствата и
намеренията. В последващия анализ ще бъдат представени множество такива
несъвпадения и неточности в обозначаването и използването на думите за емоции като
етикети за прости емоции или сложни намерения. Типичен пример за това са
използването на понятия като гордост („pride”), надежда (“hope”), благодарност,
(“gratitude”), приемане (“acceptance”), завист (“envy”), ревност (“jealousy”), злорадство
(„schadenfreude”), обида („frustration”) и т.н. като категории за прости емоции. Тези
смесени емоции в много случаи оформят ядрото на емоционалната част от
автобиографичната памет и могат да се изведат като типични за човека поведенчески
склонности, които зависят до голяма степен от темперамента и емоционалния стил на
живот. Поради тази причина тези различни по своето съдържание чувства пресъздават
чрез разказа или чрез експериментално симулиран избор на категории една цялост,
присъща за многозначността на човешкото поведение.
В края на 70-те години на XX век Силван Томкинс (Tomkins 1995: 312) за пръв път
представя своята ранна „таксономия” на емоционалните преживявания – многопосочна
система, състояща се от прости емоции, които участват в оформянето на по-сложна
мрежа от емоционални мотиви. По-късно, след внезапна „bonanza” (Tomkins 1995: 392),
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преструктурира представите си и въвежда идеята за степенуване и цикличност в
системата си. Сценариите са едни от важните за човека символни репрезентации на
емоционални ситуации и създават емоционален образец, който е отговорен за
усложненията и индивидуализацията на умствения опит, неизменно настъпващ по
време на онтогенезата. Основните компоненти на сценария са:
1. минимум две прости емоции, които от своя страна могат да са свързани помежду си в
подобни емоционални сцени, от които правилата за обединяване могат да се извлекат чрез
наративен анализ,
2. последователност от повтарящи се реакции, спрямо които се прилагат,
3. специфични водещи правила за обяснение, които са основа за самопотвърждаването на
сценария на сложна емоционална реакция,
4. ориентири, които служат за предвиждане на последствия, формиране на емоционални
очаквания и подразбиране на намеренията при общуване.
5. Всеки „сценарий” следва субективната преценка за риска, загубата и печалбата. Така
се определя вероятността един изход от реализирането на „сценария” да е в полза или в ущърб
за индивида, които биха могли да се осъзнаят и управляват.

Елементи от класификацията на видове сценарии
Според Томкинс индивидуалността не бива да се пренебрегва за сметка на
абстрактно уеднаквяване чрез стандарти при измерване на личността. За да покаже
психометричните достойнства на персонологичния метод в областта на изследванията
на индивидуалността Силван Томкинс развива психологическия инструмент „ТАТ”
(Tomkins 1947), въведен от Хенри Мъри при клинична и лабораторно-експериментална
употреба, като го прилага в проучвания на „темите” и така създава свой метод „PAT”
(“Tomkins-Horn Picture Arrangement test”, Tomkins 1957). Чрез предложената от
Томкинс методика могат да се разкрият повтарящи се емоционални теми и убеждения,
които варират спрямо индивидуалния опит. С това дава пример за създаване на
перспектива при детайлните наблюдения в изследването на случаи. Съчетава
стандартизирани психометрични единици за стимулиране на емоционалното
въображение и извеждането на повтарящи се значими теми, които могат да се
съпоставят с друга информация, извлечена от лични спомени и сънища (Carlson 1981,
Carlson 1986). Когато се изправя пред предизвикателството да обясни сложни
феномени от емоционалния живот, натоварени със специфичен културен или
индивидуален смисъл, Томкинс създава своя система от категории за описание на
повтарящи се и уникални, сложни и многозначни теми в смесените чувства. Прилага
към сложните чувства понятието за „сценарий” („script”), за да назове основната
единица за анализ на индивидуалните емоционални особености и да обясни динамиката
чрез абстрактно формулирани етикети, които категоризират убежденията и
настроенията, отразяват усвоени културни ценности и стереотипизирани емоционални
преценки. Като създава речник и семантична мрежа от относително свободни в
йерархично отношение понятия, Томкинс дава само най-общи насоки как да се разбира
значението на всеки един етикет за „сценарий”. Те се припокриват или взаимозаменят,
комбинират или изолират, акцентират или отричат взаимно, с което служат за
потвърждение на противоположни емоционални тенденции. Част от тях той представя
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в една своеобразна непоследователност, много от определенията са метафорични,
създадени около паралели с исторически образи, научни концепции или религиозни
символи от християнството, будизма или други културни образи. Томкинс нерядко
използва и неологизми, които индиректно препращат към някои от останалите в
латентен вид негови пристрастия към динамичния психоанализ на его-защитите. С цел
да изгради пълнокръвна аналогия сполучливо вметва и кратки биографични ескизи и
критични коментари върху фрагменти от живота на личности, повлияли с гения и
талантите си интелектуалния дух на столетието. Така създава и своите образцови
илюстрации като прилага теорията си върху публикувани свидетелства и
документирани спомени, с което обогатява методологията на психобиографичния жанр.
Специфика в стила му е да държи постоянно сметка и да напомня за това колко
необходимо е да се определят преценките за „рисковете, ползите и вредите” при
употребата на разнообразни средства за постигане на баланс в емоционалния живот или
набелязани житейски цели. Това е направено в контекста на разбирането, че хората са
съзнателни същества и взаимодействат рационално един с друг, за да извлекат
максимално емоционална полза от преживяването на разнообразни житейски сцени или
т.нар. парадигма игра на средства-цели („means-ends game”, Tomkins 1995: 474-480). Тя
съдържа рамка за разбиране, заета от актуалната и широко прилагана в икономическите
и политически среди по това време „теория на игрите“, според която осъществяването
на лична или групова полза е основната цел, около която се създават нормативни
очаквания спрямо поведението на играчите, а резултатът е нарушаване или постигане
на баланс между печелещи и/или губещи страни. Много от „сценариите” на Томкинс са
публикувани за първи път през 1979 г., като по завоалиран начин отклонява
вниманието на читателите към все още неизяснената и предполагаема връзка
„риск/полза/загуба” между сценариите и първичните афективни протоколи („basic
scripts”). За всеки от тях авторът създава етикети и имплицитни определения, и
разграничава различни класове сценарии. В по-късната ревизия на теорията си Томкинс
посочва и директни препратки от афекти към сценарии (Tomkins 1995: 389).
Централно място сред всички класове и видове сценарии Томкинс отделя на
„противоотровните” сценарии („anti-toxic scripts”). Те са с ясна цел („end”) и
подтикват към самосъхранение, отличават се със сценарийна последователност
(„sequence“) при намиране на средства („means”) за намаляване на отрицателните
преживявания, когато добрите събития са изместени от лоши като резултат
(„outcome”). Наименува този тип сценарии с етикета „reduction”: „за да намали
негативните афекти, трябва да приеме несигурността на съществуването и да
плати много висока цена, за да оцелее...” (ibid: 353). Към този клас сценарии спадат
няколко отличаващи се с особена специфика сценарии. Сценариите могат да се развият
в различна посока – към вътрешен или външен конфликт или към очистване от
амбивалентността, фрустрацията и заплахите. Това зависи от сценарийната
последователност. В нея активно се използват други сценарии и това води до
разрастването им във взаимно подкрепящи се мрежи („mutual support network”), които
създават ефект на повторителност („repetation”), поляризация и контраст („reciprocal
polarization”), многоизмерност (“multidimensionality”) и изкристализират в равновесна
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система от ядрени сценарии („nuclear script equilibrium”, ibid: 377-378). Томкинс
определя тези няколко сценарии като предизвикателство пред уменията на индивидите
или групите да постигнат баланс между негативните и положителните резултати („payoff”), когато оцеляването има висок залог („stake”), пред който стои изборът да се
минимизират или избягват последващи сцени. Характерното за тях е, че са придружени
от измамно чувство за „човешка гордост, божествено надмощие и съвършенство”
(ibid: 351) или за „заплаха и идеализирани копнежи по рая” (ibid: 377). Това са следните
сценарии: Защита (“Defence”, ibid: 377, 383), Възстановяване на щетите („Damagereparative“, ibid: 384), Културен конфликт (“Culture conflict“, ibid: 352), Пирова победа
(“Negative celebratory“, ibid: 382, 382-382), Противодействие (“Counteractive“, ibid.:
383).
Като алтернатива на ощетяващите ядрени сценарии Томкинс посочва класа на
ограничаващите и търсещи решение (“Limitation-remediation”). Te се основават на
оценка за това, което е желателно и нежелано в съотношението между положителните и
отрицателните афекти, и по колко от всеки тип да се консумира. Oтнасят сe до онези
аспекти от човешката ситуация, които се възприемат като несъвършени и към които
трябва да се подготви трайна дългосрочна реакция, и за които се смята, че могат да
бъдат отстранени с различна степен на успех, риск, усилия, разходи и ползи. Тези
сценарии включват стратегия за оптимизиране, макар че в сравнение с
благоденстващите сценарии спечелените положителни ползи включват много поголямо усвояване на отрицателните последици като необходим риск и цена,
произтичаща от ползите. Те са сравнително ясни като обхват и посока, със слаб
конфликт или многозначност. Тези сценарии разделят сцените на добри и лоши сцени.
За тях има ясни субективни критерии кои са добри и кои са лоши и водещото им
правило е, че човек трябва да се стреми към първото и в същото време да се бори срещу
второто. Сценариите за ограничаване и възстановяване се организират в широк спектър
от разновидности: Отдаденост (“Commitment“, ibid: 350, 358), Oпростяване
(„Simplification, Doable“, ibid: 324, 366), Приемане („Acceptance”, ibid: 358), Примирение
(“Resignation”, ibid: 358, 366), Възползване (“Opportunism”, ibid: 358, 366), Надежда
(“Hope”, ibid: 351, 358), Систематичност ("Systematic", ibid: 367), Потискане („Affect
control”, ibid: 93, 342), Равносметка („Review”, ibid: 367), Заплаха („Toxicity”, ibid: 367),
Надмощие (“Power”, ibid: 367), Подсигуряване (“Insurance”, ibid: 367), Рискуване
(„Gambling”, ibid: 367), Предпазливост („Prudential”, ibid: 367), Дързост (“Boldness”,
ibid: 367).
Като контрапункт на гореизложените са посочени тези сценарии, в които
преобладават положителните или благоприятни сцени (”affluent scripts”, idib: 343, 391).
В основата им може да се открие водещото правило да се създава предимство чрез
значително наваксване спрямо негативните сцени, дори и тогава, когато
благоприятните са в подчинена позиция спрямо ядрените. Друга по-подходяща
алтернатива на наваксването е да се постигне оптимален баланс между множество
благоприятни сценарии, който представлява стабилен еквилибриум от силни
положителни спрямо отрицателни афекти. Има толкова много разновидности на
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благоприятните сценарии и следствие от това е поддържането на високо съотношение
на положителни спрямо отрицателни емоции. Те включват повторителни сценарии,
при които индивидът търси отново и отново преживяване на събития, които са
възнаграждаващи или които са станали възнаграждаващи (понякога години по-късно).
Например такава сцена е опитът на човек да посети отново минали места и ситуации
(от детството, които може да са били или да са запомнени като болезнени), и може да
стане по-дълбоко възнаграждаваща при повторно изживяване, от гледна точка на поизгодната позиция на възрастен. Това може да разочарова, но така или иначе ще е
неустоимо като всяка уникална сцена, която може да се преоткрие с присъщите й
характерни черти. Същият човек може и да открие, че повдобно завръщане е
невъзможно, но цени преживяването като нещо, което възпроизвежда непреходната
привързаност към мястото на „произхода” им. Такива сценарии Томкинс обозначава
със следните категории: Изследователство („Exploration”, ibid: 347), Усъвършенстване
(“Improvement”, ibid: 347), Ползотворност (“Production”, ibid: 347), Творчество
(„Creation”, ibid: 347), Ангажиране (“Responsiveness”, ibid: 348), Празненство (“Positive
celebratory”), Естетически постижения (“Instrumental-aesthetic”, ibid: 348), Сполука
(“Positive anticipatory”), Взаимосвързване (“Cross-referenced inter-scripted”, ibid: 348),
Обединяване (“Aggregation”, ibid: 349).
Повечето сценарии, според Томкинс, освен че се самоосъществяват, също така се
потвърждават от само себе си, но и своята противоположност: „един сценарий на
‚скръбта‘ потвърждава значението на изгубената връзка, но в крайна сметка
освобождава индивида от тази връзка. ‚Ядреният‘ сценарий, който се опитва да
намали срама, се самопотвърждава като най-подходящa реакция спрямо чувството
на срам в сравнение с чувството за успех, когато се отнася до процеса на
освобождаване на индивида от неговата емоционална тежест. Сценарият на
‚отдаденост‘ потвърждава важността и необходимостта от борбата, но
постигането на дълга може да я разруши или да наложи нейното предефиниране на
това как да продължи да го прилага. Сценарият за ‚подсигуряване‘ под формата на
презапасяване по-скоро потвърждава опасността от недостиг, отколкото да
гарантира някаква застраховка срещу вероятността да настъпи такъв. Сценарият
на ‚надмощието‘ по-скоро потвърждава опасността от изпадане в състояние на
безпомощност, отколкото да гарантира адекватност и увереност от осигурената
власт. Сценарият за ‚отърсване‘ по-скоро потвърждава нечистотата на индивида,
отколкото да гарантира за неговия стремеж към чистота“ (Томкинс 1995: 334).
Сценарии за управление на афектите
Афинитетът на Силван Томкинс към математическите модели и съчетаването им с
емпирични изследвания изкристализира в опита му да опише динамиката на
афективните преживявания като въвежда още един тип - „сценарии за управление” на
потока от импулси, произтичащи от различни по значение емоции. Според него този
тип „сценарии” предоставят пряк достъп до една обобщена картина за начина, по който
хората осъзнават, съотнасят, преценяват и оползотворяват дяловете на положителния и
негативен емоционален опит и тяхната плътност. За да обясни по-нагледно значението
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на тези важни за съществуването и поведението “сценарии” прави пространни аналогии
между няколко типа пушачи, като се базира на изследванията си върху факторната
структура и статистическите модели на емоционална зависимост към пушенето (Ikard
& Tomkins 1973). Сценариите за управлението на емоциите нямат за цел да влияят
пряко чрез контрол върху израза на афектите, а върху нарастването или намаляването
на отрицателните последици. В сценариите за афективно управление отрицателните
въздействия се уталожват със специфични действия, различни от целенасочените
последствия. Томкинс определя този вид сценарии като четири степени на овладяване
на отрицателните афективни импулси и компенсирането им с положителни – сценарии
на успокояването (“sedative scripts“), на увличането (“preaddictive scripts”), на
пристрастяването („addictive scripts”) и на положителното угаждане (positive affect
savoring script”, Tomkins 1995: 364-375). Томкинс имплицитно налага посланието да се
поддържа равновесие между положителни и отрицателни емоции, въпреки че в дадени
моменти хората са склонни парадоксално да усложняват и зациклят в една от горните
схеми, което се дължи в повечето случаи на липсата на умения за осъзнаване на
влиянието им върху потока от емоции и най-вече на продължително упражняван, по
навик, начин на управление. Взаимодопълването между различаващите се по своята
валентност афективни състояния, тема, която е раглеждана предимно в контекста на
униполярността през 70-те и 80-те години на ХХ век, е качествено нова за
психологическите среди. Динамиката между положителни и отрицателни емоции в
количествен и качествен смисъл, описана от Томкинс, е в противоречие с
едностранчивия теоретичен акцент върху взаимното изключване между емоции с
противоположно емоционално значение (Plutchik 1962, Plutchik 1970, Plutchik 1980,
Plutchik 1989, Plutchik 1997, Plutchik 2001, Plutchik 2007, Russell 1977, Russell 1980,
Russell 1989, Russell & Carroll 1999, Russell & Barrett 1999, Russell 2003, Russell 2017).
Идеологически сценарии
Последователи на идеите на Томкинс са очаровани и с охота приемат неговата
концепция за първична поляризация на културните и ценностни условия, които
ограничават и дават перспектива на емоционалното развитие, т.нар. от него
идеологически сценарий (Tomkins 1995: 342, 353). Както отбелязва и Пол Екман,
неговата концепция за полярности и дуализъм в областта на емоционално-когнитивната
и ценностна сфера не e изследвана достатъчно задълбочено по това време (Ekman et al.
1975: 33), но въпреки несвоевременния отзвук в социалната психология, той създава
свои систематизирани размишления върху нормативния (консервативен) и
хуманистичен (либерален) тип уклони във всеки слой на човешката мисъл: „Тези,
които настояват за стриктно и обективно разглеждане на света, независимо дали
става възпрос за проблеми на науката или теми в изкуствата, подценяват значението
на човека и издигат в култ сигурността. Тези, които настояват върху
субективността, възхваляват човека и акцентират върху ценността на играта и
риска. Убеден съм, че хуманистичната идеология ще постигне сигурна победа в
дългосрочен план.” (Tomkins 1995: 203). Всяко емоционално състояние е умствен
отпечатък на ценностно изживяване на отделно житейско събитие (“сцена”) и поредица
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от емоционално отразени събития се възприема като процес на поддържане
емоционален резонанс съобразно сценариите, задействани при изживяване на емоциите
– при хора с лявата ориентация преобладават радостта, страха, тъгата и срама, докато
при хора с дясна ориентация – гняв, отвращение, ентуасиазъм и стремеж да
предизвикват изненада. Според концепцията на Силван Томкинс този идейноемоционален резонанс (“ideo-affective resonance”, Tomkins 1995: 30, 111-117, 159, 168)
отразява своеобразно капсулиране на ценностен възглед за живота като цяло, както и за
абстрактни или конкретни сфери на човешкото съществуване и поведение в частност.
Томкинс илюстрира и културните изкривявания (“enculturation bias”, Moscher et al.
1984, Moscher et al. 1988), които повлияват непосредственото изживяване на емоции
при спонтанни житейски сцени, тяхната социализирана версия и социо-културния
източник на два крайни варианта в система за социализация на афектите („affective
socialization”, Tomkins 1995: 168-196). Важно е да се подчертае, че Томкинс вярва в
способността на теорията си за сценариите, най-вече идеологическите, да обясни как
афектите се социализират и вменяват като културна рамка на поведение и представя
нагледно възпитателен алгоритъм за такава емоционална социализация. Идейноемоционален отзвук („ideo-affective resonance”, ibid: 111) е понятие например, което
отразява въздействието на идеите върху начина, по който човек чувства и първично
оценява житейските събития благодарение на относително логично организирани,
взети наготово от заобикалящата култура емоционални преценки и тълкувания как са
протекли събитията и отношенията, и какви да са съответните емоционални състояния,
свързани със и продиктувани от тях. Силван Томкинс приема постановката, че ако
„едната страна на монетата” е нашата морална и ценностна позиция в познавателен и
поведенчески аспект, то „другата страна на монетата” е „емоционалният отзвук” –
сантименталният компонент при моделирането на идейно-афективните позиции (“ideoaffective posture”, ibid: 111). Тези позиции представляват набор от предубеждения, в
които хората влагат или според които организират, интерпретират и прогнозират
своите автентични чувства.
До голяма степен постановката за ценностните позиции, създадена от Томкинс се
доближава до концепцията на
Антонио Дамазио за видовете „емоционални
регулативни процеси” и разделянето им на „…прости регулаторни, и сложни изрази на
регулаторни действия, и конкуриращи се регулаторни процеси”, Damasio 2005: 45). Те
са придобити и пластични, зависими от културния контекст. Превръщат се в умствени
нагласи посредством излагане на продължително влияние от средата върху чувствата и
поведението. Част са от процеса на изграждане на индивидуалното съзнание около този
първичен и вторичен емоционален опит. Томкинс отчита историческата и културна
контекстуалност на тези дуалистични емоционално-когнитивни уклони със следния
емблематичен коментар: „…американското ляво крило повече прилича на дясното
американско крило отколкото на конфуциански Китай. Протестантското дясно е посходно с католическото, отколкото с хиндуисткото. Марксисткото ляво е по-близо
до капиталистическото, отколкото до това на ловците-събирачи. Полярностите се
проявяват като разширени семейства от идеологии, които като параметри са повече
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ортогонални, отколкото противоположни. Полярността изглежда е функция на
универсален посредник между доста различни идеологии. Разнообразието в
идеологиите е това, което най-добре описва полярността.” (Tomkins 1995: 167).
Пропорцията между двата вида полярности в убежденията осигурява поглед върху
количественото съотношение „простота – сложност” на убежденията. Установено е,
че такова съотношение между водещите правила е в обратнопропорционална
зависимост само за определени възгледи и предпочитания (Фердинандов 2018).
Колкото повече резултатите се отдалечават от условния център на континуума „ляводясно“, толкова повече намалява сложността при съчетаването на „леви и десни”
ръководещи правила и толкова повече се доближава до вероятността изследваното лице
да се води от простота в приоритета на своите жизнени правила. От друга страна
Томкинс представя и идеята си за ортогонални отношения между двете крила – те са
относително независими като променливи и нарастването или намаляването на
отразения брой убеждения по едното или другото крило не се отразява на
съотношението между тях.
Структура от нагласи, система от вярвания.
През 60-те години Силван Томкинс участва съвместно с Робърт Абелсън в проект за
създаване на комютърна програма, която да симулира умозаключения, основаващи се
на идеологическите сценарии, които стават основа за концепцията за „горещ” тип
мислене. „Горещият“ начин на мислене се отнася до бързи и основани на
широкоразпространени предубеждения заключения (популярни представи в областта
на изкуствения интелект, Messick & Tomkins 1963). По-късно Абелсън развива своя
система от компютърно програмируеми сценарии като отбелязва редица особености,
които предопределят последствията от вярванията и ги разграничава от знанието за
факти, част от естествени или изкуствени системи (Abelson 1979, Cohen et al. 1982).
1. Системите от вярванията не са консенсусни сами по себе си. Различните
вярвания могат да доведат до различни интерпретации на едни и същи явления.
Например, в зависимост от вярванията, „пропастта между поколенията“ – метафора за
конфликта между поколенията – може да е резултат от нечувствителни и ограничаващи
родители или от неблагодарни и неморални деца. Вярванията на хората могат да
повлияят на интерпретацията на относително сигурни факти; като пример за това могат
да се посочат някои пристрастени пушачи, които отказват да повярват, че
тютюнопушенето причинява рак, или хора, които настояват, че концентрационните
лагери никога не са съществували, а са създадени от пропагандата.
2. Вярванията съдържат концептуални схващания като например „пропастта
между поколенията”, свръхестественото и свръхсетивното възприятие. Така обект на
вярване, който съществува в една система на вярвания, може да отсъства в друга.
3. Понякога схващанията представят алтернативни „светове“, обикновено
„светът, какъвто би трябвало да бъде“. Идеологиите често се отнасят към такива
лични виждания.
4. Вярванията имат оценъчен или емоционален компонент. Събитията са добри
или лоши; предизвикват удоволствие или неудоволствие. Абелсън прави разлика
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между тези два аспекти на оценка. Единият включва света, разделен на добри и лоши
неща (или колкото категории са необходими). От тази категоризация може да се
заключи за доброто или лошото в събитията или обектите. Например, ако X е лош и Y
помага на X, тогава Y също трябва да е лош. Голяма част от ранните изследвания на
Абелсън са посветени на този вид разсъждения, съдържащи логическа импликация
(„ако…, то…“). Вторият аспект на ефекта от убеждението е влиянието му върху
работата на системата за пораждане на логически взаимовръзки, където емоциите
служат за обозначаване на връзката между мотивите за поведение и ролята на
емоционалната памет при образуването им (Faught 1975, Bower 1981).
5. Вярванията могат да се основават на субективни преживявания или на епизоди
от такива. Логическите, рационални дедукции могат да се основават на субективно
събитие. Например една сложна теория може да бъде конструирана около събитие, за
което се смята, че се случва, но всъщност не съществува. Интересен исторически
пример е масовата заблуда на френските физици, свързана с „N-Ray аферата“ (Klotz
1980). Смята се, че N-лъчите могат да бъдат открити чрез проследяване на ефекта им
върху яркостта на електрическа крушка и в продължение на много години френските
физици публикуват съобщения за любопитните свойства на N-лъчите. Проучванията
продължават (макар и все по-ограничено), дори след като се доказва, че възприеманите
колебания в яркостта са напълно илюзорни. N-лъчите не съществуват и физиката,
разработена, за да ги обяснява, се основава на привидности.
6. Човек изначално не знае каква част от знанието е свързана с вярванията.
Знанията, свързани с диагностиката на глаукома, например, могат да бъдат установени
относително лесно. По-трудно е да се реши какво няма значение относно поабстрактните и емоционално-натоварени понятия като сексуалния промискуитет сред
младежите например, или ползата от изневярата за едно разпадащо се семейство.
7. Достоверността на вижданията и емоцията си взаимодействат при оценките,
основаващи се на вярванията. Може да се вярва, че нещо е истинно, при това страстно,
или въобще да отсъства емоционално вложение. Например, може да е вярно, че една
марка болкоуспокояващи съдържа повече или по-малко от активната съставка в
сравнение с друга, но е по-трудно да се предизвика състояние на интерес, когато е
необходимо да се оцени дали тази разлика заслужава доверието в качеството на
продукта у купувачите.
Импликативни молекули
Абелсън и Шанк създават и описват система за компютърно кодиране на
емоционално натоварени сценарии, основаваща се на рекурсивната граматика, за да
създадат своите импликативни молекули. Това са абстрактни цялости, които се оформят
около последователни множества от логически връзки, свързани с психологически
мотиви (Abelson et al. 1969). Например: [A прави X, X прeдизвиква Y, A иска Y], [A
харесва B, A помага на B]. Точно както предпоставката предполага заключението и по
следствието може да се съди за причината, така и една част от импликативната
молекула предполага друга. Парадоксалният момент е, че при емоционалните сценарии
се осъществява и обратното предсказване – по причината да се съди и за ефекта. Затова
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импликативните молекули са илюстрация на убеждение от по-висок порядък, което
предсказва или обяснява събитията: [Ако A иска Y, е правдоподобно да се предскаже че
A прави X. A прави X, защото X причинява Y и A иска Y]. По-късно Абелсън използва
програмирани компютърни схеми, които пресъздават значението на импликативните
молекули в система от импликативни допускания, която симулира „крайно дясна
гледна“ точка по отношение на идеологията на студената война (Abelson 1973).
Систематизират се стереотипни концепции за а) агенти от типа „западни
правителства”; постигане на б) резултати от вида „ситуации-в-полза-накомунистите”; или в) стратегии от вида на „предотвратяват-насърчаватконтролират”. Тези единици след това се комбинират, за да пресъздадат г) посоката
на идеята, служеща за предпоставки, като например „либералите контролират
западните правителства”. Общите изречения след това се съчетават в импликационни
молекули, които определят заключенията според получената система, звучащи
приблизително близки до разумното:
[Западноевропейското-правителство-насърчава
ситуации-полезни-за-комунистите,
Противниците-на-комунистите-пречат
на-ситуации-полезни-за-комунистите,
Либералите-контролират-западните-правителства,
Либералите-прецакват-противниците-на-комунистите].

В случая се залага програмирана структура от по-висок порядък, която служи за
главен сценарий, който представя няколко общи неясни обстоятелства за съдбата на
въображаемия свободен свят в симулацията. Част от сценария е предсказанието, че
„комунистите искат да доминират в света и ще го направят, ако свободният свят не
упражни силата си, в който случай свободният свят определено ще надделее”. Така
изведените поредици от събития са смятани за частни случаи на главния сценарий.
Компютърната система може да прецени достоверността на събитията; „лошите
събития се приписват на комунистите, добрите - на свободния свят”, но не и
обратното. Чрез нея би могло да се предвидят събития и да предположи какво трябва да
се направи, когато се случат. Това е постигнато чрез свързването на едно събитие с
главния сценарий и така се извежда едно от вероятните заключения. Например едно
събитие е интерпретирано като последователност, в която „комунистическото
господство се очаква да доведе до превземане на света, освен ако свободният свят не
се наложи над врага”. Системата, създадена от Абелсън и осъвършенствана от него и
Райх, отговаряла на конкретни въпроси за истински хора, а не само на абстрактни
въпроси отнасящи се до хипотетични твърдения. Това става чрез отнасяне на общи по
смисъл изречения към по-конкретни представи. Например твърдението „либералите
контролират западните правителства” може да бъде уточнено съобразно
убеждението, че „LBG контролира Съединените щати”. Една характеристика на такъв
тип програмирани системи от вярвания като цяло е, че те се представят добре при
симулиране на стереотипни вярвания. Те отразяват това, което подозираме, че е вярно –
когато се изискват малко знания, за да се отстоява свръхопростяващо догматично
мнение. Идеологията за Студената война, създадена от изкуствената програма на
104

Абелсън не е много интелигентна сама по себе си; тя лесно може да заключи, че
„Берлинската стена е построена от червените китайци, тъй като това е просто още
едно от нещастията, които комунистите вършат”. Идеологическото опростяване
изглежда представлява противоположен пример за проницателната идея, че знанието е
власт. За да се постигне силна вяра в някаква догма, трябва да се пренебрегват
доказателствата, противопоказанията и квалификациите, които компрометират дадена
позиция (Cohen et al. 1982). По-късно Абелсън разработва формална йерархична
таксономия на вярвания, основана на концептуален анализ на зависимости между
различни категории (Abelson 1973). Абелсън започва своя анализ с три вида атоми:
цели, действия и състояния. Целите кодират нуждите или желанията на агентите.
Действията са това, което агентите искат да направят, а състоянията са ситуациите,
които те искат да предизвикат. На следващото ниво на йерархията в системата Абелсън
комбинира тези атоми в молекули; те са подобни на описаните по-горе импликационни
молекули. Молекулите представляват действия, предприети от участниците за
постигане на резултати. В тяхната най-проста форма целите, действията и състоянията
образуват тройки, но между тях е възможно да се образуват и по-големи вериги и
мрежи. Сред по-крупните видове структури могат да се определят планове, теми и
сценарии. Плановете представляват последователности от действия-състояния, при
които всяко състояние предполага последващо действие до получаване на финално
постигане на целта. В структурата на плановете обикновено се налага набор от
последователни или паралелни действия, за да се постигне цел. По подразбиране,
плановете винаги са свързани пряко с целите на главния актьор. Ако участват други
действащи лица, те са прости агенти или зависими от намеренията на актьора
инструменти; те не могат да подобрят или осуетят плановете на главния актьор. Ако
плановете представляват целите на един единствен участник, в темите се представят
взаимодействията на целите и плановете на автономните участници. Абелсън създава
градираща таксономия на темите (Фигура 29).

Фигура 29: Таксономия на темите (Abelson 1973: 320)
Противоборството („Mutual antagonism“), например, се отнася до актьори, които са
негативно настроени един спрямо друг, но не могат да си причинят вреда. Когато един
актьор е способен да навреди на другия, темата е Потисничество („Oppression“);
когато единият може да повлияе на другия и обратно, темата е Конфликт („Conflict”).
Предложените компютърни сценарии са последователности от теми, които следват
една след друга според някакъв психологически оправдан и правдоподобен начин. Тази
постановка е по-ранна интерпретация на ролите, темите и сценариите в изследванията
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на Абелсън и Шанк (Schank 1977, Schank & Abelson 1977). Прости сценарии,
включващи двама актьори, например, са признак на процъфтяващи взаимоотношения, в
които тема на Любовта (“Love”) се развива от темите за Възхищение (“Admiration”),
Сътрудничество (“Cooperation”), Отдаденост (“Devotion”) или Признание
(“Appreciation”). Когато Любовта се примеси с Бунт („Rebellion”), впоследствие се
получава Противоборство и/или Конфликт. Различията между отделните системи на
вярвания се проявяват главно на нива тема и сценарийни връзки между емоциите. Тези
конструкции осигуряват алтернативни възгледи за същите събития; например, темата
между двама агенти може да се разглежда като Отчуждение („Alienation”) от страна на
единия агент и като Противоборство от страна на другия. Единият може да почувства,
че не е виновен за влошаващата се връзка, другият може да почувства враждебност към
отношенията, в които е въвлечен. Най-важната особеност при вярванията се намира на
ниво сценарии, където репертоарът от сценарии, поддържан от отделен човек, определя
неговата идеология (подобно на главния сценарий, който определя вярванията,
представени в идеологията на симулацията на Студената война по-горе). Концепцията
за скелетен план в експерименталната компютърна програма на Абелсън и Шанк има
голям принос в разбирането за естествения език. Те разглеждат сценариите като
декларативно представяне на подредени поредици от събития. Подробните знания,
съдържащи се в сценариите, се използват за разбиране, прогнозиране и участие в
събития, които някога са се случвали в живота на индивидите.
Шанк и Абелсън също така въвеждат понятието за глобални или обобщаващи
сценарии, наречени планове, които обясняват събития, свързани със сценариите:
"Плановете произтичат от сценариите. Разликата е, че сценариите са специфични, а
плановете – общи." (Schank et al. 1977: 72). Всъщност между сценариите и плановете в
концепцията на Шанк и Абелсън съществува непрекъснатост: "Има фина различителна
линия между точката, в която сценариите спират и се задействат плановете.
Когато е налице сценарий за удовлетворяване на целта, то той бива избран. В
противен случай се избира план... " (Schank et al. 1977: 73, Cohen et al. 1982). Абелсън
смята, че основното предназначение на емоциите е да програмират емоционалността
на хората. Така личността е източник и средоточие на взаимодействащи си атоми и
може да се определи по два различни начина, получени от две различни сфери на опит:
и на наблюдател, и на участник (Rychlak 1986).
Подходът към личността като мрежа от теми, планове и сценарии поставя пред
психолозите от края на ХХ век дилема, включваща два типа сложни критерии за
описанието й – от гледна точка на наблюдателя, т.е. при описване на специфични
социални стимули, които повишават или понижават стойността на дадения човек; от
гледна точка на участника съществува неопределена граница в психологията на
личността – това е областта на аз-представите, на социалните и лични очаквания, на
обществените претенции и отстояването на личните интереси, които изкристализират
под формата на разочарования, надежди, съмнения и самоизмами и т.н. Сценариите са
концептуализирани като специфични за ситуацията, докато личностните черти са
устойчиви и консервативни, при тях съществува приемственост от ситуация към
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ситуация. Разликата между персонализираните сценарии и атрибуции на черти, при
които личният сценариен анализ позволява идиографично описание на уникалността на
индивида, докато анализът на чертите се основава на нормативни и номотетични
типологии. Личните сценарии представляват начините, по които участниците се
опитват да разберат и да се справят с непреодолими сцени, които всеки е преживявал и
ще преживява (Demorest 1995). Ефектът, който изкривява възприемането на по-горе
посочените специфики при осъществяването на целите, сценариите и плановете между
двойката участник-наблюдател се отнася до самата постановка на наблюдение, при
което хората са склонни да виждат собственото си поведение като ситуативно
специфично, но в същото време възприемат поведението на други хора като типично,
непроменящо се и преминаващо от ситуация в ситуация (Jones & Nisbett 1972).
Актьорите ще осъществяват подобни на научното наблюдение атрибуции, ако са
инструктирани да се преструват, че се самонаблюдават от името на други хора; такива
наблюдатели ще приписват характеристики на актьора, ако бъдат подтикнати да опитат
да разберат гледната му точка (Regan et al. 1975, Gould et al. 1977, Wegner et al. 1977).
Хората искат да се опознават взаимно от гледна точка на това каква е тяхната
социална стойност, така, както се пресъздава от теориите за чертите. Използват
стимули от думи и представи, които да пресъздават техните интуиции, произтичащи от
наблюденията им един за друг. Ървинг Александър твърди, че хората искат да се
опознаят, поне частично, и да схванат най-общо своите лични, както и чуждите
сценарии, които организират начините, по които другите преживяват живота си
(Alexander 1988, Alexander 1990). Сценариите са това, което хората си представят,
когато се опитват да разберат себе си в дълбочина или когато се опитват да разберат
другите по-цялостно като обикновено се движи по линията „взаимно непознавайки се,
постепенно да се опознават един другиго“. Когато дадено лице търси себеразбиране,
например чрез психотерапия, често постига разбиране за тези свои сценарии, които
всъщност преживява. Хората биха искали да опознаят непознатите други на база на
теорията за чертите, но те могат да поискат да опознаят техни по-интимни страни,
например лични особености в начина, по който живеят, в термините на личните мотиви
и сценарии.
Персонологична парадигма за изследване на емоционалните сценарии
Принципът за оформяне на водещи правила за сценариране може да се проследи до
периода на взаимодействие между Силван Томкинс и Хенри Мъри, който въвежда една
от двете важни аналитични единици, темата, като средство за разбиране на
индивидуалността (Murray 1938). Темата (“theme“) е съчетание от нужда (“need”) и
натиск (“press”) с предполагаем резултат (“outcome”), които заедно създават
емоционалната памет и направляват индивидуалната история. Първото е определено
като сила вътре в индивида, която организира въприемането, умствените процеси и
действията за постигане на някаква цел; второто представлява сила, идваща от средата,
която подкрепя или възпрепятства удовлетворяването на нуждите; третото представя в
обобщен вид реакциите на хората и последствията от действията при използване на
някакви средства за удовлетворяване на нуждите или при оказване на натиск. Томкинс
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от своя страна отстоява тезата на Мъри, че личността не бива да се приравнява с
изследваните от психолозите универсални „черти” и техните под-измерения, както и да
се категоризира според индивидуалните им резултати съобразно изведени по
статистически път нормативни очаквания. Психобиографичен пример, който
илюстрира общото между двата модела на мислене може да се открие в следния
коментар на Ървинг Александър: „Той [Томкинс] се възхищаваше на Мъри, особено на
интелектуалната му надареност, страхуваше се от неговото неодобрение и тайно
желаеше да го надмине.” (Tomkins 1995: 104).
Първият модел на потребностите е подложен на изпитания между 1951 и 1984
година. Нуждите се обозначават с понятията постижение („achievement”), близост
(“affiliation/intimacy”) и власт („power”) (McClelland 1951, Winter 1973, McClelland
1984, Atkinson et al. 1970, McAdams 1988). По-късно някои психолози предлагат
конструкти, които сближават социално-когнитивните и клинични мотиви като роли във
взаимоотношенията ("role-relationship models", Horowitz 1991) и теории за
реалността ("theory of reality", Epstein 1994). Тези разработки допълват научното поле
на измервания, където дименсионалните подходи доминират, а категориалният подход
към личността се стандартизира според очакванията за водещите черти на личността
(Costa et al. 1992).
Различни теоретични конструкти са създадени през годините, след като Томкинс
предлага своята таксономия. Източникът на вдъхновение на Томкинс може да се
проследи назад във времето до Зигмунд Фройд (Freud 1912/1958) и неговата идея за
стереотипи („stereotype plate“) и комплекси („complex“). Такива конструкти,
публикувани в годините преди представянето на Томкинсовата таксономия, са
термините представи за света („representational world“, Sandler et al. 1962), вътрешни
работни модели („internal working models“, Bowlby 1973) и ядро от конфликтни теми в
отношенията („core conflictual relationship theme”, CCRT, Luborsky 1977). В същото
време се въвеждат понятия от областта на социалната и когнитивната психология,
които наподобяват конструктите на Мъри (виж Таблица 3, стр. 108).
Въз основа на концепцията за „мисловна схема“ (Piaget 1926, Bartlett 1932),
изследователите на социалното познание започват да изучават т.нар. аз-схеми, схеми за
другите и схеми за събития (Fiske et al. 1984). „Мисловната схема” е дефинирана като
когнитивна структура, която представлява организирано знание за дадена област,
включваща както характеристики от тази сфера, така и връзките между тях. „Азсхемите” съдържат информация за собствената психология, „схемите за хора”
представляват информация за психологията на други хора, а „схемите за събития”
представят информация за типична последователност от събития. „Схемите” се
изграждат от опита, отнасящ се само до определена област, от която се извлича
информация и се организира по такъв начин, че да ориентира обработката на
последваща информация при срещата с подобни преживявания в бъдеще. „Схемите“
действат предимно несъзнателно и са устойчиви на опровергаващи факти или промяна
в обстоятелствата.
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Таблица 3: Конструкти, близки до концепта за сценариите (Demorest 1995: 574-575)
Автор и конструкт
Кратко определение на конструкта
Зигмунд Фройд,
(Freud 1912/1958),
„стереотип” или
„комплекс”

Хенри Мъри, (Murray
1938/1962), „тема” и
„обединяваща тема”

Метод за ръководене на желания, произтичащи от нагони, към дадена цел,
произтича от комбинацията между вътрешна предразположеност, инстинкт, и
влиянието на обектите на този нагон в ранните години на живота. Този начин
за повторно преживяване се възпроизвежда непрекъснато през останалата част
от живота.
Темата е динамична структура от събития, която на по-елементарно ниво се
съставлява от нужда (сила, вътрешна за индивида) и натиск (сила от средата).
Обединяващата тема е съставена от взаимосвързани приоритетни нужди и
придружаващия ги натиск, на въздействието на които индивидът е бил
изложен в ранното си детство и които по-късно се повтарят под различна
форма.

Сандлър и Розенблат
(Sandler & Rosenblatt
1962) „представи за
света”

Повече или по-малко трайни умствени структури или схеми, които са
създадени от множество впечатления, части от които се отнасят за себе си,
обекти, действия, отношения, нужди и афекти. Те предоставят смислена
информация за личността и на тях се основават мисленето и действията й.

Джон Боулби (Bowlby
1973), „вътрешни
работни модели”

Представи за света и себе си, построени върху впечатления за семейните
отношения от първите месеци на живота до късното юношество, които
подпомагат начина, по който индивидът възприема събития, пресказва
бъдещето и си създава планове.

Лестър Луборски
(Luborsky 1977) „ядро
от конфликтни теми в
отношенията“
Силван Томкинс
(Tomkins 1979,
Tomkins 1987,
Tomkins 1995)
„сцени” и
„сценарии”

Централни и широко разпространени образци, които човек следва и които
направляват отношенията, съдържащи собствените желания, нужди или
намерения спрямо другите, техните и собствените емоционални и
поведенчески реакции.
Сцените са основна единица на човешките преживявания, съдържащи наймалко един афект и един обект на този афект. Сценариите са правила, които
хората усвояват и развиват, за да направляват сцените, да предсказват,
тълкуват, подготвят своята реакция и да контролират преживяванията си, така
че да максимизират положителните афекти и да минимизират отрицателните.

Марди Хоровиц
(Horowitz 1991)
„ролеви модели в
отношенията”

Комбинации от схеми за себе си, схеми за другите и сценарии на
междуличностен обмен между тези схеми. Схемите за себе си и за другите са
смислови структури, които съдържат роли, качества, черти и ценностни
стандарти. Сценариите са последователности от действия, включващи
начина, по който се обменят идеи и чувства между хората по време на
общуването им.

Сиймур Епщайн
(Epstein 1994)
„неосъзнати
вярвания”, и „теория
за реалността”

Имплицитните или неосъзнатите вярвания са схеми, които се състоят от
обобщения, дължащи се на важни минали преживявания. Теорията за
реалността съдържа вижданията за света, за себе си, свързва твърдения, които
се изграждат върху неосъзнатите вярвания и се развиват в теория на ума, така
че да направят живота на носителя им възможно най-удовлетворяващ.

Към описаните в Таблица 3 примери за концептуални конструкти могат да се
причислят и други – още по-емпирично ориентирани подходи, които се опитват да
проверят условията, при които теорията на сценариите, схемите, вярванията или
теориите за ума могат да се превърнат във валиден, обективен и ефективен инструмент
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за изследвания в различни области на приложната психология, диагностика и
психотерапия:
• Изследване на наративите (Schafer 1976, Cohler 1982, Spence 1982, Bruner 1986,
Sarbin 1986, McAdams et al. 1988 и др.);
• Изследване на сценариите, схемите и прототипите (Neisser 1976, Markus 1977,
Cantor et al. 1977, Abelson 1981, Hastie 1981, Fiske et al. 1982, Fiske et al. 1984,
Mandler 1984, de St. Aubin 1996 и др.);
• Изследване на категориите за афективни програми (Hastorf et al. 1982, Izard et
al. 1984, Scherer et al. 1984, Bearison et al. 1986, Sorrentino et al. 1986, Ortony et al.
1988 и др.);
• Клинично приложение и работа с темите и комплексите (Jung 1934, Allport
1937, Murray et al. 1938/1962, Kelly 1955, Singer 1962, Singer 1977, Singer 1993, Singer
et al. 1995a, Singer et al. 1995b, Berne 1964, Berne 1973, Keniston 1965, Kohut 1971,
Frank 1974, Beck 1976, Meichenbaum et al 1984 и др.).
Успешен пример за анализ на сценариите дава описателният психобиографичен
подход, приложен от Силван Томкинс при коментара му върху фройдиската
психоанализа, позовавайки се на противоречията в признанията и на факти от живота
на Зигмунд Фройд. Томкинс описва начина, по който субективните му конфликти се
отразяват върху конструирането на неговата теория (Tomkins 1963: 561-570). Тези
опити за „сценариен анализ” чрез биографеми са продължени от негови съмишленици
(Carlson 1981, Alexander 1982, Alexander 1988, Alexander 1990, Alexander 1996), но найплодотворна е Рей Карлсон при разширяване на възможностите за прилагане на
„сценарийния” анализ и конкретно изследване на случаи (Carlson 1981, Carlson 1982,
Carlson et al. 1984, Carlson 1988). Рей Карлсон съпоставя биографичните източници и
свидетелства за живота на поета Натаниел Хоторн с тези за дъщерята на Карл Маркс –
Елинор Маркс, за да обясни нагледно чрез ключови житейски последователности от
сцени какви биха могли да бъдат разликите между и последствията при двата големи
класа „сценарии” – „сценариите на отдаването” (“commitment scripts”) и
„ощетяващите ядрени сценарии” („nuclear scripts”, Carlson 1988).
Централен момент при оформянето на първия тип сценарии е, че хората се
разглеждат като носители на оптимистични емоционални нагласи – вярват, че въпреки
пречките и трудностите все пак целите им ще бъдат постигнати, а усилията –
възнаградени. Тази житейска система, дълбоко вкоренена в типа емоционалност,
според Карлсон, е подпомогнала кариерата на Хоторн като поет. За разлика от този тип
сценарии Карлсон посочва емоционалните контрасти, противоречия между
нереалистичността на надеждите и вложените усилия, и песимистичната картина на
изхода от „ощетяващите сценарии” (“nuclear scripts”). В живота си хора с такъв тип
емоционална нагласа рано придобиват очакване за възможни негативни последствия
дори в случаи, когато животът представя факти в полза на обратното. Това, според
Карлсон, е довело до задълбочаващи се трудности, чувство за безизходност и
неспособност да се намери решение на семейните конфликти и социалните проблеми
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при Елинор Маркс, което в крайна сметка е предрешило и фаталната участ на
революционерката.
Стъпки и похвати в анализа на сценарийната последователност.
Сценарийният анализ, според Рей Карлсон, се състои от три основни стъпки:
1) Всяка история трябва да бъде разгледана по свободен и наивен начин, за да се улови
водещото лично послание, съдържащо се в историята. Такива обобщения на
сценарии представляват опит да се идентифицира общата линия на историята, без да
се обръща внимание на изобилието от факти в нея.
2) Изграждането на сцена се изследва във всяка история чрез кодиране на специфични
емоции и обекти на тези емоции, следвайки определението на Томкинс за
минимални критерии за сцена – една сцена съдържа поне една емоция и един обект
на тази емоция (Tomkins 1979).
3) Последователностите, които се създават, се разглеждат в рамките на субективна
взаимовръзка между сцените, в опит да бъдат идентифицирани:
а) Епизод,
б) Специфичен афект или емоции, причинени от него,
в) Лице, което изпитва афекта или произтичащите от него емоции,
г) Обект (източник, цел или и двете) на афектите,
д) Взаимоотношения/резултати от действията (Carlson 1986).
В допълнение към рамката на Карлсон за сценариен анализ, друг последовател на
Томкинс, Ървин Александър, представя девет „идентификатора на субективната
важност“, според които може да се определи отчетливостта (“salience”) на сценариите.
Впоследствие предлага идентифицираният сценарий или група от такива да се обобщи
в абстрактна схематична последователност. Това са лични мотиви човек да се чувства,
преценява и реагира по определен от убежденията начин. Някои от тях са изказани с
първенство спрямо други такива, други изпъкват според честота и уникалността,
съдържат отрицание, ударение, пропускане на информация, неволна грешка, изолация
на съдържание от основния контекст и непълнота в разказа („primacy, frequency,
uniqueness, negation, emphasis, omission, error, isolation, incompletion“, Alexander 1988):
• Първенство („Primacy”): Първите моменти в един разказ са „ключът” или
„крайъгълният камък”, върху който са изградени структури за разгръщане на
субективния смисъл. Може да се отбележи неговото изразяване в избора на темата или
началото на историята, в която са оформени параграфи, съдържащи тематичен акцент
върху изречение, чието значение е разработено по-подробно по-нататък в разказа.
• Честота („Frequency”): От всички важни показатели, честотата на появата
вероятно е този, който най-малко се нуждае от аргументи за прилагането му. Въпреки
че се появяват усложнения може да се вземе предвид пряката положителна връзка
между честотата, отчетливостта и признаването на важността на даден сценарий. Има
нещо парадоксално в преживяването на прости и смесени емоции, когато след
определен момент честотата се увеличава, а осъзнаването на отчетливостта намалява.
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Когато някой многократно и немонотонно обмисля или представя на отделни части
едно и също послание за себе си, вероятно му придава по-голямо значение. Ако
честотата на съобщението надвиши определени граници, можем да го пренебрегнем
или да го обезценим. Честотата на едно послание съдържа отчетливост, която е
комплексна от гледна точка на смисъла, но служи и за разкриване на неясни за
индивида динамични последователности. В много случаи честотата може да бъде израз
на силни и ценностно осъзнати схеми на реакция. Когато честотата е съчетана с други
индикатори за значимост, тя може да разкрие последователност и при по-малко
oсъзнавани схеми и сценарии. При изслушване на нечий разказ или четене на
самоописателни материали, ако се изолират последователнитe „единици” от
предоставения вербален материал или информация за житейските цели и средства за
постигането им, честите или повтарящи се последователности ще се откроят на фона на
по-невзрачния профил на другите значения. Хората като цяло са настроени да
възприемат честото повторение като сигурен знак за важността на дадена тема или
ключов емоционален момент (Kahneman & Tversky 1996).
• Уникалност („Uniqueness”): Уникалността може да бъде използвана по много
различни начини като индикатор за емоционален акцент върху дадена тема. Пример
може да бъде разказ за преживяване, който е предхождан или последван от изявление
от типа: „Нищо подобно не ми се е случвало някога преди или след това...“ или „Това
беше най-необичайното нещо, което някога ми се е случвало...“. По-фините и потрудно забележими знаци на уникалността, които са вариация на посочените изрази,
обикновено се срещат в предпочитаните от дадена общност езикови изрази, или найвече, когато ясно се отклоняват от обичайно употребявания от субекта език. Внезапната
поява на уличен език например в иначе неутралното представяне на историята може да
бъде такъв знак.
Уникалността се отнася не само до речта, но и до съдържанието на изразеното. Една
последователност би могла да се изследва, когато един резултат е бил очакван и
изказан ясно, но вместо това е открит различен и непредвиден изход от ситуацията. Без
да се обяснява този обрат, той трябва да се приеме като признак на очевидност и да се
разгледа допълнително. Уникалността в този случай е сигнализирана не само от
посланието на самото събитие, а от вида на реакцията спрямо разказаното събитие.
Уникалността като индикатор за очевидността на субективното значение е ясно
свързана с множество нормативни допускания за това, какво е трябвало или е било
допустимо да се случи и какво не. Това, което трябва да се има предвид в този контекст
са базовите линии на убежденията, с които се сравнява и обобщава избраният материал
или някакви статистически тенденции, следствие от общите културни очаквания.
• Отрицание („Negation”): Понякога, при съчетаването на маркери като честотата
или уникалността, може да се установи значимата вероятност изявлението да е
сценарирано, като се елиминира отрицателният му компонент. Например, докато
разказва история за баща си, субектът прекъсва внезапно, а паузата е последвана от
изречение от типа: „Нека да преминем към нещо друго. Мисля, че да говоря за баща си
би ме подлудило, обикновено ме води до чувство на безпомощност...“. Това е само една
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от възможностите – тези моменти да се отбележат като точки в пресъздаването на
общия разказ, маркирани с отрицание и отложени за по-нататъшно изследване, без да
се приема какво точно е естеството на значението на това послание или да се прави
опит да се разкрива някакъв значим модел от последователности.
• Ударение („Emphasis”): Подчертаването е един от важните индикатори като
цяло. To зависи от начина, по който се представя чрез интонация, жестове, поза или
добавяне на специални фрази. Един очевиден пример за акцент е, когато някой
привлича вниманието целенасочено: „Искам да знаете, че ...” или „...Критично
събитие в живота ми беше...” Дали такива единици на изказа задължително съдържат
важен материал, остава открит въпрос за допълнително разглеждане. В някои случаи
споделеният материал може да бъде идентифициран от човека и да не разкрива някакво
особено значение, а всъщност само да казва в преносен смисъл: „Обърнете внимание
на...”. В други случаи ударенията могат да отразяват ясни, често временно отложени
лични очаквания, които изобщо не са скрити от съзнанието на субекта. Например едно
емоционално ударение може да се представи в абстрактна форма със следната
последователност: упорита работа → постоянство → успех → положителен афект.
По-фините форми на акцентиране и може би по-подходящи за целите на анализа, са
онези, които очевидно не са изказани като осъзнати намерения, но все пак са
сигнализирани по ясен и несъмнен начин. Те могат да се категоризират под рубрики
като надценени, подценени и неуместно подчертани откъси и изрази.
Прекомерният акцент обикновено може да се открие, когато слушателят или
читателят започне да се чуди защо се отделя толкова много внимание на нещо, което
той смята за обичайно. Например „...просто не можах да не се трогна от факта, че
този човек, родом от страната, в която бях гост-турист, след като го попитах за
посоката, трябваше да ми даде толкова много обяснения, докато не се увери, че съм
разбрал добре пътя. От този момент нататък аз се чувствах страхотно, когато
посещавах...” съдържа прекомерен акцент при запазване на намален обем от данни,
който може да се сведе до схемата: човек в беда → неочаквано внимание (проява на
добронамереност) → еуфория.
Подценяване на ситуация може да се илюстрира и със ситуации, когато се повдига
въпросът защо толкова малко внимание се обръща на нещо, което изглежда важно в
очите на субекта. Неуместен акцент е поставен в случай, когато последователността от
цели и средства за постигането им изглежда нарушава границите на уместност и
приемливост, тъй като средставата са представени по такъв начин, че не са свързани с
обявения или очакван резултат. Други форми на ударение се срещат в изобилие при
проявата на неуместен или черен хумор на фона на трагични ситуации, или се
подчертава противоположното като се изтъкват опасности в една по същество
благоприятна последователност.
• Пропускане (“Omission”): За да се узнае кога липсва нещо, трябва да се започне
от основната линия на това, което се получава при завършване на последователността.
Стандартите за определяне на липсващи моменти в разказа могат да бъдат
предоставени от субекта или подразбирани, или могат да бъдат изведени от културно
113

възприети норми или логически стандарти. Използването на културна норма може да
бъде илюстрирано с пример от миналото на субект, без да се споменават конкретни
лица или ситуации на социални взаимодействия – „От мен се очакваше да завърша с
отличен успех, но…“. Използването на логически критерии обикновено води до чувство
за безпокойство, когато в историята или в последователността от събития и стъпки,
които са критични за гладкия поток на разказа, започват да липсват ключови факти или
връзки.
Още един пример, който Александър дава като илюстрация на метода, е история, в
която субектът описва спомените си, отнасящи се до наказание, наложено от майка му,
след като го обвинява във враждебно поведение спрямо неговите братя и сестри.
Сценарият с основна тема преразглеждане на отношенията включва чувствата на
субекта в резултат на действията на майката, но изобщо не говори за това дали той
действително се е отнасял към другите деца така, както майка му е определила. Това,
което се пропуска, е вниманието към ролята на субекта в последователността, водеща
до отрицателен резултат, който след това трябва да бъде изследван в дълбочина по
отношение на неговите възможни повтарящи се свойства. Вероятно най-ярката форма
на пропуск, срещана в този вид материал, съдържащ изопачени спомени, не е свързана
с познанието, а с осъзнаването на значението и участието на афектите в ситуацията.
Често писмените и дори устните разкази се свеждат до последователност от действия с
афект, който субектът е пропуснал да спомене. По този начин разказите демонстрират
ограничена стойност при разкриване на устойчиви и постоянно повтарящи се модели за
постигане на цели чрез определени средства, особено ролята на преживените емоции и
тяхното развитие през годините. Човек може да забележи объркването, което възниква
в набора ясно очертани части от информация в даден разказ, където изразът на
неодобрение от страна на близък и почитан авторитет понякога води до избягване,
понякога до пасивност, понякога до сблъсък, в други случаи - до угризения и разкаяние.
За да се сортират данните в търсенето на порядък и структура, анализът може да се
съсредоточи върху променливия образ на авторитета и да се направи по-конкретно
разграничение дали отговорите са последователни един спрямо друг в зависимост от
пола на авторитета, възрастта на авторитета и т.н. Друг вариант е да се погледне на
авторитета от гледна точка на степента на виновност, изразена от субекта и
последвалият от тази преценка резултат. Пропускът да се представят емоциите като
едно цяло или представянето само на специфични състояния от това цяло, би довело до
търсене на конкретните обстоятелства, които регулират съответните емоционални
преживявания и последиците от тях.
• Грешка или изкривяване („Error or Distortion”): ролята на грешката в
разнообразието от наративни форми, включително пропуски, изопачаване и отклонения
от същественото, са показатели за важни, а понякога много лични и дълбоко скрити
мотиви. Това е особено вярно при пропуските. Фактическите грешки, като например
изкривявания на факти за време, място или лица, както и неправилното цитиране, могат
лесно да бъдат разпознати. Въпреки това, когато се отнасят до личния опит, много
примери за типични грешки могат да останат недостъпни за идентифициране според
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този критерий. Нерядко индивидите размишляват върху причините за минали грешки,
данните за които биха могли да са напълно достатъчни, за да сигнализират
наблюдателя и да привлекат вниманието към техния смисъл. Независимо от факта, че
наблюдателят няма абсолютна опорна точка при проверка на достоверността на
събитията, които хората се опитват да си припомнят, доверието в тези грешки може да
послужи поне като основа за създаване на такъв частично оправдан фактически
критерий.
• Изолация („Isolation”): Като ясен белег за значението на даден сценарий
изолацията най-добре може да се разпознае чрез критерия дали приляга или не на
разказа; привидно безсмислена асоциация или споменаването на нещо странично от
основната тема обикновено сигнализира за това. Терминът се използва тук, за да се
посочат несвързаните аспекти в общуването, а не разделянето на афекта от мисленето в
общата представа на разказа, както се трактува от психоанализата. Този процес на
изолация се припокрива до голяма степен с „пропускането”. Обикновено това е
индикация за нещо важно в съзнанието на субекта, което може да се разкрие като се
стимулира чрез асоциативно свързване с вече изразения материал, или от някаква
моментна сила, като прозренията например, така че изолираната част да се появи в
съзнанието, въпреки обичайните правила на комуникация.
Александър предлага следният пример, за да илюстрира тази гледна точка. В
автобиографичен разказ се съобщава следното: „Когато бях малко дете родителите
ми не бяха особено щастливи заради моите хранителни навици. За времето, през
което бях изпратен в частно училище, се справях добре с обучението. Сега, като
възрастен, ям всичко...”. Тази последователност може да се изплъзне на много
читатели като пример за изолация. Могат да се приложат автоматично причинноследствени връзки между горните изречения, така че последователността да се
интерпретира като разказ за това как субектът е бил изпратен в частно училище, за да
преодолее лошите си хранителни навици и програмата е била успешна. При повнимателно разглеждане могат да се забележат логически пропуски между
изреченията, които привличат вниманието към очебийността на сценарийната
последователност. Анализът на съответната последователност би довел до
очертаването на очакването за личните цели и възможните средства за постигането им,
които могат да се изразят със следната формула: не удовлетворява авторитета →
следва отделяне → постига успех по свой собствен начин → приема родителските
норми. Причината, поради която има вероятност да възникнат затруднения, е в пофините изражения на такива явления като промяната на убежденията и културните
норми, които не се разпознават така лесно, тъй като наблюдателят естествено си набавя
липсващите връзки, които биха създали нужната непрекъснатост в смисъла, на фона на
прекъснатите или липсващи елементи в последователностите, възникнали в
общуването. Най-често това става като добавя и свои виждания или очаквания,
например по презумпция. Това се прави през цялото време в нормалната комуникация
и всъщност намира своето крайно изражение в конфликти между близки от дълги
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години хора, които твърдят, че не е необходимо да общуват с думи, защото знаят какво
мисли другия в дадения момент.
• Непълнота („Incompletion”): Очевидната форма на незавършеност се появява,
когато започва тълкуването на последователността, която следва една обща тематична
линия, но приключва преди завършването й. Понякога субектът може да е наясно какво
се случва в словесния изказ и просто да спре внезапно, което означава, че ако
продължи, ще е твърде болезнено. Други примери могат да включват по-фини промени,
при които отвличането на вниманието служи за прекъсване потока на разказа и
връщането обратно към оригиналната история е трудно или невъзможно. Дали ще се
избягва да се говори за резултата или за неговите последици, допринася за непълнотата
при тези обстоятелства, което е много по-трудно да се определи с обективни средства.
Една друга форма на изразяване на непълнотата може да бъде разпозната дори
тогава, когато историята е привидно приключена. Конкретният случай може да опише
допускането за непълнота с ясно разработена, стъпка по стъпка последователност,
която води до описание на проблема или кризата, последвана от изход, който няма
връзка с личната рамка на цели-средства: „През цялото време на следване в
университета бях с И. Всичко между нас започна като случайно приятелство, но в
рамките на кратък период от време открихме, че се радваме и споделяме едни и същи
интереси. Когато завършихме, започнахме да правим планове за едно общо бъдеще.
Бракът, макар и да не представляваше една непосредствена перспектива, беше
нашата крайна цел. Три години по-късно се ожених за П., когото неотдавна срещнах.
Преместихме се в друг град, където живеем до този момент.” Това илюстрира
непълнотата във фрагмента или е част от описателния сегмент между флирта,
създаването на връзката и сключването на брак, което само по себе си има излъчване на
завършена история. Следва резултат, който няма обяснителна взаимовръзка между
двете събития.
Деветте идентификатора на сценарийната значимост, които са разработени от Ървин
Александър, очевидно не са изчерпателни, но той ги описва като похвати, на които е
разчитал най-много в практиката си. Трябва да се подчертае, че този набор от указания
не обхваща всички възможности за анализ. Други насоки могат да бъдат темпото и
скоростта на говорене, подробности за конфликта, несъгласувани и несъответни
моменти, които могат или не поради една или друга причина да бъдат обяснени
съобразно съществуващия набор от фрагменти в даден разказ. При извличането на
значимия сценарий изследователят трябва да е подготвен да изработи принципите, на
които се основава, както и набор от маркери, в съответствие с които първоначалните
данни могат да бъдат редуцирани и сортирани. Това, което трябва да произтече от една
такава процедура, е ограничен брой важни единици за анализ. Като единица за анализ
може да бъде определена последователността от изречения, които образуват едно
смислово споделено цяло помежду си. Отделните единици образуват завършената
форма на последователността, когато представят микроскопични опорни точки с
въведение, действие и резултат. Основната задача, която възниква, е как тези единици
да се трансформират във форма, която ще увеличи вероятността за откриване на
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общите моменти и сходствата чрез проверка или прости процедури за сортиране според
личната рамка „стремеж към цели – използвани средства”.
Използваните примери илюстрират изявена и значима сценарийна единица за
изпълнение на предложената процедура. Въз основа на следния разказ ще се
демонстрира и начина, по който се обобщава последователсността: „Без съмнение найщастливите дни от детството ми бяха, когато скитах сред ливадите около къщата,
където събирах материал за моите колекции от пеперуди и камъни, които ми
доставяха голямо удоволствие. Мога да си припомня с известно раздразнение
отчаянието в гласа на майка ми, която след като ме намираше, ме викаше за обяд или
вечеря. По един или друг начин това никога не успяваше да събуди апетита ми”.
Създаването на диаграма на всички важни единици в този кратък разказ, от гледна
точка на рамката лични „цели-средства”, осигурява основен източник на данни, от
който могат да бъдат извлечени различни хипотези за субекта и да се изследва
валидността на – елементите: самостоятелно усилие → [положителен (+) афект]→
прекъсване от авторитет → [негативен ( – ) афект].
Друг пример: „Животът като цяло е хубав. Наистина нямам много основания
срещу какво да недоволствам, но със сигурност искам да намеря някого, с когото да се
чувствам добре, за да се омъжа.” Моделът на последователността, който се разкрива,
след като се установява пропуск при изтъкване на емоционалното значение и очевиден
смислов акцент, е: желание за интимност → опити за създаване на интимни
отношения → провал на опитите → подценяване на другите и фантазии за още пожелан партньор → обновяване на търсенето.
Още един пример: „Знаеш ли, това, което ми се случи днес, наистина ме разстрои и
ми напомни времето, когато, като дете, не бях говорил с баща си почти две седмици.
Шефът ми ме повика да обсъдим доклад, който току-що бях приключил след една
седмица на продуктивна работа, от която се чувствах много доволен. Той избра да се
задълбочи върху някакъв незначителен детайл, където, според него можело да се
открие грешка. Това много ме разгневи и аз останах напълно смаян”. Тази аналитична
единица има множество белези на субективна значимост: първенство и уникалност (не
е говорил с бащата в продължение на две седмици), ударение (два сегмента от един и
същи вид – „наистина ме разстрои”, „много ме разгневи”) и пропуск (липса на разказ
за инцидента, довел до гнева към баща му). Инцидентът, включващ реакцията на шефа
към подадения му доклад от разказващия, може да бъде описан с груба диаграма по
следния начин: независимо и самостоятелно усилие → продуктивност и
удовлетворение [положителен (+) афект]→ (който е прекъснат от) неоправдана
критика от авторитет (мъжки) → гняв и бездействие [отрицателен (-) афект].
Малко по-разширен вид на това графично описание предлага поглед и върху мотивите
в последовтаелността: (а) добри неща се случват вследствие на незначителни причини
→ лоши неща следват неочаквано, (б) липса на признание → отрицателен афект, (в)
самооценка → позитивен афект, признание от другите → негативни емоции/самота
→ положителен афект, взаимодействие с другите → отрицателен афект и (г)
упражняване на власт от авторитет → неизразен гняв → депресия (Alexander 1988).
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Емоционални теми, нагласи и памет
Създават се също така апробирани успешни модели, фокусирани върху конкретния
индивид и фрагменти от автобиографичния наратив. С цел изследване на
приложимостта на отделни „типични теми” или „сценарии” се съчетават номотетични и
идеографични методи за извличане на повтарящи се стереотипни последователности в
сложните емоционалните реакции (Demorest & Alexander 1992, Demorest et al. 1999,
Demorest 1995, Demorest 2008, Demorest et al. 2012). Ървин Александър е един от
малкото съмишленици на Томкинс, който прави първи опити да създаде и
статистически метод за изследване и извличане на типологии в сценарийните
последователности (Alexander 1988). Моделирането на емоционалните преживявания
намира последователи при по-мащабни изследвания на т.нар. сценарийна
последователност („script sequence”, Demorest & Alexander 1992). Сътрудничеството
между Александър и Деморест вдъхновява и последващи психологически
експериментални опити за изследване на типове „сцени” и отнасящи се към тях
обобщаващи „теми” като възможна алтернативна единица за анализ на емоционално
натоварени събития, които представляват антецеденти на „сценариите” или техен
аналог за анализ на лични истории (Demorest 1995, Demorest 2008, Demorest et al. 2012,
de St. Aubin 1996, McAdams 2014). Тези разработки на изследователски модели, като
представената на Фигура 30 клъстерна диаграма, показват, че конструктите, заети от
теорията на Томкинс могат да послужат за основа на по-пълно описание на
индивидуализацията на емоционалния опит. Чрез наративен анализ се обяснява при
какви условия възникват очебийните противоречия, повторения и устойчиви клишета в
емоционалните преживявания на хората (Ferdinandov et al. 2018a).

Фигура 30: Дървовидна структура на емоционално свързаните теми (Demorest 2008)
Техните аналитични резултати доказват по един косвен начин, че сценариите могат
да се вместят в класическите психометрични критерии за конструктивна валидност – да
се използват не повече от 4 до 6 водещи айтема, с които да се постигне „точно
попадение в целта”, да са достатъчно специфични и същевременно общи категории за
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емоции или чувства; също така достатъчно статистически надеждни, с доказана
факторна тежест спрямо другите под-айтеми, но и да мерят сила, продължителност,
честота чрез количествени показатели (Schorr 2001: 339). Такива обяснителни
възможности предлага Деморест с модела си за извличане на типични „емоционални
свързани събития”. Те служат за антецеденти, събития предхождащи някакви
специфични прости емоции и притежават понятийни рамки за идентифициране на
вложени лични значения. С 5 първични емоции постига 5 високо значими клъстери от
абстрактно формулирани събития (Demorest 2008). Тази изследователка прави
съпоставка чрез корелационен анализ между резултатите от изведени с клъстърен
анализ абстрактни теми за „емоционално-свързани сцени” и петте личностни категории
от модела „OCEAN” – отвореност на ума, съвестност, енергичност, дружелюбност,
нервност
(„Open-mindedness,
Conscienscousness,
Extraversion,
Agreeableness,
Neuroticism”, McCrae & Costa 1980, Costa et al. 1992, Demorest 2012). Моделът за
емоционално относими „теми” показва, че може да допълни точността на модела
“OCEAN”, който измерва типични черти на поведение, изследвани под формата на
измерения на личността (Allport 1937). Това се дължи на историческите тенденции в
психологията, при които моделът за „темите” (Murray 1938) и производните от него
теории остават на по-заден план в процеса на валидизация поради това, че предлагат
много по-сложно и отнемащо повече време описание на личността, в сравнение с
тестовото идентифициране на черти.
Паралелна линия в идиографичните изследвания на жизнени теми и наративи
провежда и друга група психолози. При опитите си да интегрират различни нива на
описание на личностните конструкти за черти, цели, ценности и мотиви, те достигат до
два типични модела на себеописание и конструиране на идентичността на основата на
структурирани тематични житейски наративи (McAdams 1982, McAdams 1985,
McAdams et al. 1992, McAdams 1993, McAdams et al. 1993, McAdams 1994, McAdams
1996, McAdams et al. 1996, McAdams et al. 1997, McAdams et al. 1998, McAdams 2001a,
McAdams 2001b, McAdams et al. 2001, McAdams et al. 2004). Основната им цел е да
открият нови възможности за интегриране на парадигмални (номотетични,
закономерности или модели, които могат да се потвърдят за голяма група хора) и
синтагматични модели (идиографични, валидни само за отделния индивид) при
проучване на дискретните нива на личността (Bruner 1986, Bruner 1990). За всяка една
от темите се твърди, че са фундаментални при изследването на личността, които,
въпреки колебанията и превратностите в намеренията на хората, с течение на времето
се обединяват в едно органично цяло (Bruner 1986: 17). Намеренията и действията на
личността се разпростират под формата на времева линия, така че да създадат сюжет на
субективната история. Тематичните линии се отнасят до вида отчетливи намерения на
главното действащо лице – до това, което човека се стреми да получи, постигне или
избегне.
При анализи на житейски истории се открояват две главни тематични линии –
ефективност и общност ( “agency” и “communion”, Bakan 1966, McAdams 1985).
Понятието ефективност покрива смислово намеренията на даден индивид да достигне
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самоусъвършенстване, самоконтрол, успех и власт. Общностният концепт се отнася до
споделеността, близостта, загрижеността и принадлежността към по-широк кръг
от хора (McAdams et al. 2004: 764).
В съгласие със сценарийната таксономия на Томкинс, важна индивидуална разлика в
житейските истории е съотношението между плътността на положителни и
отрицателни афекти (Tomkins 1987). Изследователите заемат понятието за
„ограничаващи и търсещи решение” сценарии (ОТРС). При ОТРС се отразява
динамиката в пропорцията между положителни и отрицателни емоции – този вид
сценарии обединяват сцени, при които преходните негативни афекти отстъпват на
трайно позитивните. Противопоставят им „замърсяващите сценарии” (ЗС), които
свързват в едно цяло сцени, при които положителните емоции отстъпват на
отрицателните. ОТРС започва с „несъвършена” ситуация на негативни емоции, в която
героят на историята трябва да страда по някакъв начин (Tomkins 1987: 166-168). С
течение на времето главният герой се стреми да обърне хода на страданието, да
подобри или да се възстанови от негативите в ситуацията си, да постигне положителна
компенсация спрямо предхождащите изпитания и да откупи със страданието си
постигнатото положение. По пътя към изкуплението, героят може да понесе много
негативни емоции, но надеждата и очакването за крайна награда задържат главния
герой да продължи изпитанието си. В рязък контраст с тази линия, ЗС линията на
житейската последователност се движи от преходни положителни към трайно
отрицателни афекти.
Томкинс описва голямо разнообразие от такива динамики в житейските истории, но
всички могат да се обединят под общ знаменател, а именно как нещо положително е
било неизбежно разрушено или провалено. Главният герой може да се стреми да
отмени щетите и да преживее отново първоначалното състояние на добруване, но тези
усилия са обречени на половинчат или никакъв успех. В контекста на ЗС, въпреки че
героят може да спечели битката за възвръщане на положителните си емоции и начин на
живот, той губи войната; макар че може да зърне Обещаната земя, никога няма да може
да живее в нея. „Големите ползи се заплащат с голямо страдание и с голям риск…“
(Tomkins 1987, McAdams et al. 2001).
В духа на научните метафори и феноменологичния жаргон, възприети от Силван
Томкинс, преформулирани в процеса на търсене на паралели и взаимозависимости,
изследователите си поставят задачата да извлекат и типологизират две основни
житейски стратегии. Те се отнасят до това как хората си създават рамка за изказване
на своите лични преживявания, което води до значителна промяна в афектите. Според
тях последователността на изкуплението („redemption sequence”) е в опозиция спрямо
последователността на замърсяването (“contamination sequence”). Разказващият
представя трансформация от лоша, емоционално отрицателна житейска сцена в
последваща добра, емоционално положителна сцена от живота си. „Лошото“ е
изкупено, спасено, смекчено или подобрено в светлината на произтичащото от него
„добро“. За разлика от това, замърсяващата последователност предполага обратната
трансформация: от добра, емоционално положителна житейска сцена към лоша,
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негативно отрицателна сцена. Доброто е отнето, разрушено, замърсено или подкопано
от това, което ще последва.
Личните истории (това, което представя идентичността), се основават на факти от
живота, но житейските истории не са синоним на фактите такива, каквито са се
случили, защото един човек може да превърне живота си в история, което е също
толкова акт на въображението, колкото е едно литературно произведение или
художественото изкуство (Cohler 1982). Процесът на създаване на собствена
идентичност чрез конструиране на житейска история продължава през целия живот и
зрелостта (McAdams 1985, McAdams 1993). Като цяло хората променят лично
усвоените разкази за себе си, за да се приспособят към различни промени през живота
си или да преодоляват извънредни ситуации. Процесът е дълбоко оформен от
културните правила и традиции относно образа за добрия живот и успешните истории,
на чиито пример и влияние е изложен всеки човек (Denzin 1989). От това се заключава,
че историята на живота съществува като психосоциална конструкция, отразяваща
разбирането на индивида за самия него като част от културата. Историята на живота
произтича както от самия индивид като субективна цялост, но и от голямото
разнообразие от културни влияния, осигуряващи историческия, религиозен, етичен,
икономически и политически контекст, в който се намира (McAdams 1996).
Психолозите от тази персонологична традиция създават изследователска рамка за
извличане на образци и подходящ дизайн, с които да схематизират на по-абстрактно
ниво житейски истории, съдържащи модели на идентичността. Житейската история на
даден човек е осмислена като широк и интегративен разказ за себе си, който включва
едновременно реконструкция на миналото и очаквания за бъдещето. В този смисъл
една житейска история може да се възприеме през увеличителна леща при сценариен
анализ. Могат да бъдат отличени самостоятелни глави и раздели; в центъра на фокуса
попадат ключовите сцени, главните герои, важни настройки и въображаеми бъдещи
сценарии (за паралелен подход към изследването на автобиографичната памет виж
Conway et al. 2000). Изследователите се съсредоточават върху ключови сцени или
лични епизоди от миналото, които се открояват като особено живи или значими от
емоционална гледна точка. Въпреки че ключовите автобиографични сцени не обхващат
пълния обем на това, което представлява цялостната история на живота на дадено лице,
те са доказано полезни при разкриването на някои от основните образи и теми, които
характеризират една житейска история (Tomkins 1979, McAdams 1985).
За да се подчертае важността на успешно запаметените и живи по своя характер
сцени в житейския разказ, изследователите на личността ги описват по различен начин
– като самоопределящи се спомени (“self-defining memories”, Singer et al. 1993, Singer &
Salovey 1995, Singer 1995), прототипни сцени (“prototypical scenes”, Schultz 2003) и
ядрени епизоди (“nuclear episodes”, McAdams 1985). Сцените от живота се представят
чрез история, съдържаща подробности за високи и пикови, ниски и повратни точки в
живота, сцена представяща устойчива тема независимо от това, че човекът е преминал
през различни етапи от живота, най-ранен спомен, важна детска сцена, важна
юношеска сцена, сцена съдържаща поука, сцена на вземане на важни житейски
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решения и сцена, включваща осъществяване на лични цели. Тези елементи са заложени
в основата на структурирано писмено интервю, създадено от Уилям Макадамс. Десетте
сцени обхващат целия живот до момента на провеждане на интервюто и
психосоциалните проблеми, които обикновено възникват в съвременния живот
(McAdams 1993).
Кодирането на сцените става по следния начин: всеки от сценариите се кодира за (1)
емоционален тон (положителен срещу отрицателен и чрез категории на радост,
възбуда, тъга и страх и други), (2) тематични линии (съотнесени към две основни
линии на житейските мотиви като „търсене на лична ефективност” и „нужда от
общност”), (3) сложност (McAdams et al. 1996). Обучени членове на жури оценяват
присъствието или отсъствието във всяка сцена на четири „афективни” теми (тези, които
отразяват ориентация към себе си) с водещи мотиви – постижение/поемане на
отговорност, сила/влияние, самооценка, майсторство и статус/победа, и четири теми
обхващащи
темата за общност (ориентацията към другите) – мотивите за
любов/приятелство, диалог, грижа/помощ и единство/заеднност.
Процедурата често се използва при кодирането на политически изказвания и
риторическия стил, и оценява степента, до която речевите или писмени изрази показва
диференциация и интеграция на мисълта (Tetlock 1984). За да се отрази съдържанието
на личните истории, авторите създават и нова интерпретативна рамка, чрез която
обобщават до каква степен пишещият/разказващият включва множество гледни точки
(например заемане на други гледни точки или роли различни от личната), смесени
мотивации (например действия, мотивирани понякога от противоречиви подбуди),
сложни емоционални състояния и противоречиви аспекти на себе си (например,
смесване на противоположни емоции в един и същ момент), дължина на историята
(броят думи, отнасящи се до дадена сцена). Това са елементи от класическия контентанализ, но ориентирани към сферата на емоционалността. Тези, които генерират
сложни разкази, са предразположени да възприемат и да запомнят събитията в живота
си ясно и отчетливо. Темите на техните разкази имат по-високо ниво на сложност и
включват мотивите за предизвикателство и промяна. При тях могат да се откроят
моментите на прозрение, драматичната трансформация и неочаквани обрати в
собствения сюжет, за разлика от хората с прости и еднозначни разкази, в които няма
плавни и динамични преходи, а се подчертават личните роли в тези открояващи се
епизоди. Простотата на наратива показава, че индивидите се опитват да се придържат
към сигурни основи и предсказуеми последователности в сюжетите, които създават.
Това потвърждава личната приемственост съобразена с аспирациите на техните
родители. В тези разкази промяната не е движеща сила за главния герой, а по-скоро
желанието да се избегнат нежеланите резултати в живота (Pillemer 1998, McAdams
1993, McAdams et al. 2004).
Наративните индекси за теми например съдържат мотива на общността и
рейтинговите показатели за наративния емоционален тон и сложност, но не могат да
послужат за пряк път при идентификация на личностни черти. Вместо това
изследователите се стремят да измерват наративната идентичност, преформулирайки
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тенденциите в разказа като тенденции в изявата на запаметената, възпроизведена или
въобразена идентиност. От тази гледна точка характеровите образи, теми, ракурс и
сюжет, които съставляват разказаната история на живота на човека, са легитимни
аспекти на личността сама по себе си. Подобно на личностовите черти и мотиви, те
говорят за социалните последствия от индивидуалните различия между хората
(McAdams 2001a). Спецификите, които те описват, са същностни, т.е. екзистенциални
специфики в начина, по който хората разбират живота си чрез разказаните различия,
запечатани посредством представената в разказа идентичност. От тази гледна точка
изследването на житейските наративи би могло да бъде критикувано заради това, че се
фокусира върху няколко аспекта, вложени в разказите, които отчитат личните и
социални промени, и пренебрегва критичните въпроси за културната среда и социалния
контекст (McAdams et al. 2004).
По-нататъшни опити за съчетаване на номотетични методи, чиито първоизточник
може да се проследи до инструмент за извличане на афективно натоварени истории са
например „Тематично аперцептивен тест“ („Thematic Apperceptive Tests“, „ТАТ“,
Murray 1943, Tomkins 1947), полупроективните методики „Тест за подреждане на
рисунки” („Tomkins-Horn Picture Arrangement test”, „PAT”, Tomkins 1952, Tomkins
1955), „Структурен анализ на социалните афекти” и „Структурен анализ на социалното
поведение“ (“Structural Analysis of Social Affect” и “Structural Analysis of Social
Behavior”, „SASA” и „SASB“, Benjamin 1974, Benjamin 1979, Benjamin 1987, Benjamin
1996, Benjamin 2011), „Пробни емоционални задачи” („Emotional Prompt task”, „EPT“,
O'Sullivan et al. 1977) и "Количествена оценка на междуличностните теми"
(„Quantitative Assessment of Interpersonal Themes“, „QUAINT“, Crits-Christoph et al.
1994). При всички тях се наблюдава постепенно нарастване на номотетичния елемент и
качествена валидизация на конструктите.
Методът „QUAINT” например обединява двата структурни модела (виж Фигура 31)
и е пригоден да идентифицира следните компоненти на междуличностните сценарии:
желания, поведение и чувства към себе си; поведение и чувства към другия. Чрез
метода „QUAINT“ разказите за междуличностните взаимодействия се кодират с
етикети, отнасящи се до различни желания и се използват понятия заети от „SASB”.
Представя категориите за анализ в популярната за този период на изследвания
циркумплексна форма, подразделяща кодираните изследваните променливи в два
отделни типа – ориентирани към другите (транзитивен вид) и ориентирани към себе си
(интранзитивен вид) поведение, използвани от „SASB” (напр. "подкрепя и защитава") и
категории за чувства, имплементирани в „SASA“ (напр. "интересува се").
Транзитивното и интранзитивното поведение могат да бъдат организирани под формата
на две униполярни измерения: „отхвърляне – близост” (хоризонталните оси, Фигура
31) и „независимост – зависимост” (вертикалните оси, Фигура 31). Двете основни
измерения в „SASB” са неразделна част от историята на циркумплексните модели при
обяснение и описание на личностните черти и нагласите за социално поведение (напр.
Freedman et al. 1951, Leary 1957, Plutchik 1962, Schaefer 1965, Russell 1980, Alden et al.
1987, Scherer 1987, Scherer 2005).
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Фигура 31: Моделът QUAINT обединява двата модела SASB и SASA (Demorest 1995)
Специално внимание заслужава значителното припокриване между SASB и моделът
на Кислер и Уигинс (Фигура 32), но и разминаването между SASA и циркумплекса на
афектите и прототипните емоции, предложен от Джеймс Ръсел (Фигура 5, Russell 1980,
Russell & Carroll 1999). Ръсел предлага да се добави още едно измерение към
стандартните две – ниво на контрол във взаимоотношенията („превъзходство –
подчинение“). Двете измерения, които биологично и еволюционно определят обмена на
словесни и несловесни послания между двама участници в една транзакционна
ситуация, се смятат за два от няколкото универсални поведенчески мотиви – за
„близост” (“Communion”, “Affiliation”, Фaктор I, Фигура 32А) и „контрол” (“Agency”,
“Control”, Фaктор II, Фигура 32А, Winter 1973, Wiggins 1982, Wiggins & Broughton 1985,
Kiesler 1983, Kiesler 1986, McAdams 1982, McAdams 1988, McClelland 1984).
Обичайната цел при обмена е общуващите да постигат такова взаимодействие между
явните и несъзнателни аспекти при изказ и представяне чрез жестове на своите
намерения, така че да преживеят ефект на взаимно допълване (“complementarity”,
Фигура 32Б.1). Принципът на допълването се определя от такива стереотипни
отношения, при които общуващите очакват един от друг, взаимно се подтикват, за да се
почувстват по такъв начин, който прави обмена изгоден за едната и/или другата страна.
Така взаимно подсилват със своя стил емоциите, възприятията и преценките за
собственото си поведение у другите. Например приятелски настроените очакват да
срещат, споделят и обменят аналогична нагласа със събеседниците си; доминантните
(напр. изискващи от другите) търсят подчиняващи се (напр. склонни да изпълняват
желанията им) и т.н.
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A)

Б)
Фигура 32: Циркумплексен модел на междуличностния обмен (горе, Kiesler 1996; долу,
Kiesler 1982).
Когато стиловете на общуване са невзаимнодопълващи се (“anticomplementarity”,
Фигура 32Б.2), възниква емоционално противоречие, например ако приятелескидоминантен човек (напр. изисква) общува с друг, който отговаря с враждебнодоминантна нагласа (напр. критикува). Когато стилът между хора е еднакъв или
сходен, се получава ситуация на взаимно отблъскване, (“acomplementarity”, Фигура
32Б.3). Тогава една от двете страни ще се опита да наложи своя стил като упражни
съобразно уменията си такова въздействие, така че да промени нагласата на другата
страна в посока постигане на своя интерес или очаквана полза; в противен случай
общуването между тях ще приключи без взаимна полза (Wagner & Safran 2010).
Детайлен анализ на различията в подредбата по хоризонталната ос в зависимост от
възприетото измерение („отхвърляне – близост” или „враждебност-дружелюбност”)
или по вертикалните оси („независимост – зависимост” или “доминация-подчинение”)
и основанията за тях стават предмет на дълготраен дебат между авторите им (виж
Kiesler 1983, Benjamin 1995, Horowitz 2010).
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При сценариен анализ, чрез извличане на емоции, теми и сценарии от разкази на
участници в емпирични изследвания, е разработена и изследователска рамка, според
която могат да се приложат и двата модела едновременно – за извличане на сценарийна
последователност и „SASB“/“SASA“ анализ (Alexander 1988, Crits-Christoph & Demorest
1989, Demorest 1992, Demorest 1995). При прилагане и съчетаване на двата вида
сценарийни анализи се сравняват обичайни житейски и психопатологични
последователности. За да се демонстрират хипотетичните допускания, че ядрените
сценарии шри хора с депресии съдържат емоционални противоречия, ще бъдат
представени два по-подробни разказа, на основата на които ще бъде извлечена и
тълкувана сценарийната последователност в контекста на описаните по-горе измерения
от модела „QUAINT“.
„Отначало бях много обидена на баща си, защото чувствах, че той трябва да е поотворен в общуването си, за да помогне на мама и останалата част от семейството
да се справи с болестта й. Баща ми е от поколението, което вярва, че малките
момчета не трябва да плачат, а да бъдат сдържани. И все пак дори след като му
споделих разочарованията си, това не му помогна, защото всичко, което направих,
беше да покажа чувствата си, без да се опитвам да предложа решение. През лятото
и през цялата учебна година той се отвори много, но заради предоставената му от
мен любов и подкрепа, а не заради гнева ми, така че татко успя да се промени.”
В този откъс са представени три събития в следния ред: (а) обида заради състоянието
на бащата, (б) чувство, че бащата трябва да е по-общителен, (в) заболяване на майката.
Тъй като действителният ред на тези събития във времето може да се разглежда като
обратен на реда им на представяне в разказа, в личния сценарий преводът в абстрактна
последователност се преобръща, за да отрази действителния времеви ред на поява:
„болест на майката → чувство, че бащата трябва да бъде по-отворен и общителен
→ обиди и разочарования между дъщеря и баща”
Прилагането на посочените стъпки за абстракция и извеждане на
последователността в този емоционален спомен разкрива следните два варианта на
един и същи сценарий – конфронтация и реабилитиране на авторитета:
1) „търся подкрепа от авторитет, за да се справя с трудна за лекуване болест →
авторитетът стои настрана и не подкрепя → обиждам се и се гневя → настоявам за
реакция на подкрепа → няма промяна в поведението на авторитета.”
2) „близкият мъжки авторитет е налице→ близките други и аз откриваме, че
близкият женски авторитет страда от влошаващо се и непредвидимо заболяване →
искам откритост и емоционална подкрепа от близкия мъжки авторитет, която да
помогне да се справим с болестта → близкият мъжки авторитет е затворен и
неподкрепящ → аз съм много разочарована и ядосана → комуникирам моите
разочарования, за да съобщя на мъжкия авторитет мнението си като използвам
гневни думи → чувствата ми са ясно изразени, но той не се променя → споделям с
любов и подкрепа чувствата си с близкия мъжки авторитет → той се променя, за да
стане по-отворен.”
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Подобен е моделът на сценарий, съдържащ противоречия в транзитивното и
интранзитивно взаимодействие, водещо до замърсяване и разрушаване на отношенията
с авторитета, демонстриран чрез разказ на човек с депресия:
„Брат ми, с когото винаги съм бил много близък и когото обичам, наскоро
предизвика голямо разочарование в мен. Вярвам, че той винаги ми е създавал
впечатлението, че мога да разчитам на него в момент на нужда, трудности или
отчаяние. И когато всъщност се сблъска с това, той се издъни. И не можах да му
кажа какво мисля за него, защото вместо да му позволя да провали всички семейни
отношения, в този момент реших да го игнорирам. Но не мога да си представя подълбоки, по-прекрасни чувства към него от чувствата, които някога съм имал. Той е
едно огромно разочарование в живота ми. Ставаше въпрос за обещание. Той ми обеща
това и това, но никога не го изпълни. По-късно разбрах, че очаква, че ще дойда да
пълзя пред него, след което той щеше да го изпълни. Нямаше да го направя; въпреки
че ми даде думата си, че ще ми помогне, той пренебрегна обещанието си. Реших да
сложа край на това пристрастие, така да се каже, а после чаках той да си изпълни
обещанието, но той никога не го направи. Чувствах, че понеже бяхме обсъждали това
и аз си бях изпълнил моята част от сделката, това беше напълно достатъчно. Покъсно разбрах, че определено очаква да го молиш за помощ.”
Концептуално, двата сценария се намират на полярни противоположни позиции
според диагоналните квадранти, определени от двете измерения на модела SASA/SASB
(Benjamin 1974, Benjamin 1987): „принадлежност – обвързаност” срещу
„отчуждение– независимост”. При транзитивното поведение (съсредоточеното върху
другите), положително ориентираната нужда от сближаване е представена под формата
на „любов и приближаване“ спрямо нейната противоположност, дефинирана като
„атака и отхвърляне". При интранзитивното поведение (съсредоточено върху себе си)
позитивната принадлежност се характеризира с обединяване на поведение и емоции
под формата на „щастлива свързаност“, а негативната като „протестиране и
отстъпление“. Измерението на взаимозависимостта е в противоположност на
„обвързването” (като метафора на „зависимостта”) и „независимостта”. При
транзитивното поведение (съсредоточено върху другите), „обвързването” и улавянето
в социалната мрежа на зависимостта се категоризира например като „наблюдение и
контрол" върху действията, докато „независимостта” изглежда като „освобождаване
и забравяне". При интранзитивното поведение (съсредоточено върху себе си),
„обвързването” се осъществява под формата на „уважаване и подчиняване", докато
„независимостта” приема формата на „утвърждаване и разделяне“. Моделът
предоставя повече подробности като въвежда категории, които отразяват смесването
между полярните измерения на „близост – отчуждение” и „независимост –
зависимост”. Например, „подкрепа и защита“ отразява смес от позитивна
принадлежност и включване в транзитивна форма. „Заинтересованост“ е категория за
чувство, която съответства на поведението на „подкрепа и защита“ и отразява смесица
от позитивна „принадлежност“ и „обвързване“ в транзитивната форма на измерението
(Demorest 1995).
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При по-внимателен анализ на последните две истории се разкрива сложната
динамика от сценарии, характерни за хората с влошени междуличностни отношения и
случаи на лека депресия. Такива хора по сходен начин разбират себе си като стремящи
се към доверие и се доверяват на хора, които им помагат, но в същото време виждат, че
поведението на другите е придружено от противоречиво отношение (пренебрежение),
което води до това те самите да демонстрират противоречиво поведение от своя страна
(отчуждение). И в двата текста по-горе се показва точно такава смес от противоречиви
емоционални елементи. И двата междуличностни сценария са по-характерни за
ситуация между хора, страдащи от разочарование или угризения, при които се поставя
изключителен емоционален акцент върху личната незначителност и собствената вина
за състоянието. В единия сценарий, онези, с които се взаимодейства, са описвани като
пренебрегващи, „безхаберни“ и апатични, докато самият човек е описан като действащ,
който се чувства неудобно, отдалечава се и му е мъчно от това развитие на ситуацията.
Има ясно разминаване между афективния тон на целта и средствата, с които се постига
тя. В другия сценарий, „другите“, за които говори субектът, се представят като
подкрепящи и предпазващи, докато себе си представя като доверяващ/а се и разчитащ/а
на другите. Сложността на схематичните истории може да се оценява чрез адаптиране
на процедура за отчитане на нивото на концептуална/интегративна сложност (Suedfeld
et al. 1992), която отразява определените измерения на когнитивната и емоционална
сложност (McCrae & Costa 1980) или според етапите на развитието на Аза и неговата
когнитивно-емоционална сложност (Loevinger 1976). Деморест посочва, че е открила
значими находки, според които сред данните за лицата с депресия например, при много
висока степен на значимост (ниска степен на грешка) лицата признават желание “да се
доверяват и да разчитат на другите”, което е силно свързано с това, че същите тези
„други“ се държат наопаки – “игнорират и пренебрегват” (коефициентът на
статистическа корелация r = .59), и “чувстват безразличие” (r = .56); „доверието в и
разчитането само на себе си” като поведение е също така значително свързано с това
„другите да се държат игнориращо и пренебрегващо” (r = .56) и „да чувстват
безразличие” (r = .50). При провеждане на анализ на взаимовръзките между същите
двойки „сценарии на отношенията” не се установяват значими корелации. Това я
подтиква да издигне хипотеза, че при хора с психопатологични състояния, както и при
обичайно нормално функциониращи индивиди, се срещат неосъзнати случаи на
сценарии с противоположен житейски смисъл, дори и в ситуации, които не го изискват
или оправдават (Demorest 1995).
Други изследователи, като Сингър и Салоуи например, предполагат, че проявената в
двата сценария личностна черта „твърдост/мекушавост“ на характера, която според тях
съчетава противоположни значения, не изключва възможността в много случаи да се
характеризира с отделен конкретен метасценарий, който ги обединява под един общ
знаменател (Singer et al. 1993, Singer et al. 1995a, Singer et al. 1995b). Луборски също
предполага, че конфликтът между мотиви е характерна черта на личните сценарии при
различни психопатологични извадки (Luborsky 1977). Томкинс от своя страна също
предполага, че личните сценарии често действат несъзнателно, автоматично и
предразсъдъчно, като самопотвърждаващ се навик, чрез който индивидът интерпретира
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сцени, независимо че ситуацията може да не оправдава това тълкуване (Tomkins 1987).
В разказите на двама субекти с диагностицирана клинична форма на депресия единият
от участниците разказва личен сценарий, в който другите се характеризират с
определението „несимпатични, отблъскващи“; в разказа на втория другите се описват
като „лишаващи от признание“. И при двата лични сценария другите биха могли да се
причислят емпирично към категориите „пренебрегване” и „отхвърляне”. Разликите
между двамата участници и спецификата на техните емоционални преживявания
спрямо другите биха се загубили в статистическото обобщение. Това би попречило на
изследователите да идентифицират различията между индивидите в рамките на една
група, а уникалността на отделните индивиди да се размие. Условията, при които те
разказват своите истории, т.е. ситуационната специфичност на личните сценарии, също
би се уеднаквила. Идиографичният метод на оценяване чрез жури е по-подходящ за
справяне с тези проблеми на номотетично размиване. От разгледаните по-горе актуални
за персонологията от ХХ век емпирични приложения на теорията за сценариите може
да се каже, че сценарийният анализ би могъл да бъде полезен за разбиране на
различията между нормални субекти или индивиди с абнормни състояния и според
традиционни измерения на личностните черти. Подходът за извличане на лични
сценарии осигурява комплексна картина на начините, по които различните индивиди
осмислят своите житейски преживявания (Demorest 1995).
Наративният анализ би могъл да бъде полезен в създаването на образци и при
статистическото определяне на модели чрез начина, по който работи емоционалната
памет и мислене. Повечето хора признават, че спомените за минали преживявания са
важно и определящо условие при приписването на емоционално значение на дадена
ситуация. С много малко изключения това общоприето твърдение не е получило
особено внимание от теоретиците на емоциите (Arnold 1950, Mandler 1984, Philippot &
Schaefer 2001). Всъщност най-новите подходи към емоциите и паметта са насочени към
това как емоцията влияе върху паметта, а не върху ангажираността на процесите на
паметта в емоциите (Christianson & Safer 1996, Destun & Kuiper 1999, Ochsner 2000).
Освен това ролята на процесите на епизодичната памет не е била разглеждана обстойно
от теориите за емоционална преценка. Теоретичното разбиране за ролята на личните
спомени в извличането и регулирането на емоциите все още е непълно и не включва
по-актуалните постижения в когнитивните модели на автобиографичната памет
(„autobiographical memory”, AM, Rubin 1996, Conway & Pleydell-Pearce 2000). На
емпирично ниво обаче, редица клинични проучвания са документирали интересни
взаимоотношения между хроничните емоционални състояния и процесите на
епизодичната памет. По-конкретно се установява, че депресията се свързва с режим на
извличане на лични спомени, независимо от емоционалния тон на паметта (Williams
1996, Williams et al. 1999). Депресираните хора изпитват затруднения при достъпа до
специфични лични спомени и епизоди с точно и ясно очертано място във времето и
пространството (например „Изплаших се, когато миналата събота следобед бях
нападната от голямо куче на улицата, докато се прибирах и валеше дъжд“). По-скоро
те съобщават за общите си спомени, т.е. личните епизоди, които са удължени във
времето или повтарящи се, без точното локализиране в пространството или времето
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(например „Когато ме нападнаха кучета, през цялото време се страхувах, докато се
опитвах да избягам“).
Разработването на специфичен режим на извличане на АМ е свързано с по-нисък
риск от рецидив на депресия и ефективни лечения за профилактиката й (Williams et al.
2000). Предполага се, че феноменът на свръхобобщаващата памет е резултат от
задействан защитен механизъм срещу остри емоции, свързани със специфични спомени
(Williams et al. 1999). Като остават на едно общо, по-абстрактно ниво на информация,
индивидите се опитват да избегнат реактивирането на остри и болезнени емоции,
почувствани при конкретни лични преживявания. Този стил на специфично когнитивно
избягване може да се заучи в ранна детска възраст след травматично преживяване.
Вследствие на това някои хора биха могли да развият когнитивни процеси, необходими
за възстановяването на специфични епизодични спомени (Perner & Ruffman 1995).
Емоционалните реакции могат да бъдат възстановени с относителна точност около една
седмица след като са се случили (Robinson & Clore 2002). С оглед на тази констатация,
обобщаващото изкривяване на спомените може да се приеме като стратегия за справяне
с неприятните преживявания, a хората, които съобщават за изключително висок дял от
общите генерализирани спомени в теста AM са по-малко фрустрирани от задачите в
изследването за припомняне, отколкото тези, които отчитат изключително ниска част
от тези спомени (Raes et al. 2003). Такива корелационни доказателства обаче винаги
подлежат на критика относно евентуално объркване с неустановена променлива, която
няма отношение към изследователската постановка на задачата. Тези корелационни
данни не предоставят информация по отношение на основните процеси, генериращи
наблюдавания ефект. Освен това съществуват случаи в изследването на емоционалното
регулиране, при което корелационните ефекти са показали модели, противоположни на
тези от експерименталните манипулационни ефекти (Manstead 1991). Когато лицевата
експресия на емоцията е експериментално манипулирана, по-слабото изразяване води
до по-ниска емоционална възбуда, но при корелационни проучвания индивидите, за
които е естествена по-слаба лицева експресивност, реагират с повече възбуда в
емоционални ситуации.
Друга линия на изследване върху проблема за обобщеността и специфичността на
емоционалните спомени установява, че обработването на емоционален материал на
конкретно-ситуативно ниво (т.е. чрез активиране на специфична информация, свързана
с емоциите) предизвиква по-силна емоция, отколкото обработването му на общо ниво.
При изследване на умението за умствено представяне на емоционални реакции
индивидите показват по-голяма физиологична възбуда, ако са инструктирани да
активират специфична информация, особено свързаната с телесните реакции (Lang et
al. 1970). При такива задачи многократно се застъпва методологичното съображение, че
трябва да се взема предвид възможно най-специфична емоционална информация,
отнасяща се до правилното предизвикване на емоция чрез умствени образи (Lang 1984,
Lang 1993). Същата обосновка и препоръки се използват и при клиничните процедури,
при които трябва да се активират емоциите (Foa & McNally 1996). Трябва обаче да се
отбележи, че по-голяма възбуда се наблюдава само когато участниците определят
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телесните си отговори, независимо от вида им (Lang et al. 1970, Acosta & Vila 1990). Не
се наблюдават посочените ефекти, когато се дават подробности за ситуацията или
събитието – най-важните характеристики на определени спомени. Следователно,
въпреки че фокусирането на вниманието върху телесната реакция потенциира
емоцията, тази линия на изследване не дава доказателства, че паметта за
емоционалното събитие увеличава емоционалната възбуда. Все още не може да се
направи окончателно заключение, защото изследванията досега се ръководят от
презумцията, че активирането на емоционалните спомени на конкретно ниво генерира
по-остра емоция, отколкото ако е стимулирано по-обобщаващото ниво. Следователно,
хората биха могли да се опитват да регулират емоциите си, като избягват активирането
на конкретна информация и да остават на по-високо абстрактно ниво. Въз основа на
тези съображения се предполага, че емоционалната интензивност, почувствана по
време на емоционално преживяване, ще бъде свързана със спецификата на възбудените
спомени съгласно хипотезата за специфичност. Колкото по-конкретни са
предизвиканите миналите спомени, толкова по-силно трябва да се усеща емоцията. По
подобен начин подготвянето на специфичен режим за извличане на емоционална
информация от паметта преди и по време на емоционалната индукция следва да
активира специфична такава и да доведе до по-интензивна емоция, отколкото
постановката да подготви режим на обобщено извличане на спомен. Измерването на
обобщеността/специфичността на стимулираната емоционална информация е
чувствително към когнитивното състояние преди възлагане на задачата (Watkins &
Teasdale 2001, Watkins et al. 2000).
За да се разбере връзката между активирането на личната памет и емоцията, трябва
да се имат предвид два режима на извличане на AM: директно и генеративно
извличане (Conway & Pleydell-Pearce 2000). При директното извличане AM се активира
автоматично от конкретни насочващи стимули, при което се установява стабилен
модел на активиране, излъчван от специфични за събитието спомени и свързан с целите
на работната памет на индивида. Този процес е почти мигновен, изисква малко
когнитивни ресурси, прекъсва текущите дейности и може да доведе до богат на
конкретни детайли спомен, въпреки че тази памет може да е частична и да не покрива
цялата сцена. Емоционалните спомени се реактивират автоматично, което може да се
илюстрира чрез феномена на мигновена ретроспекция при посттравматичното стресово
разстройство – екстремен пример за директно извличане, предизвикано от специфична
емоционална информация (Brewin 2001). Обратно на този процес, генеративното
обобщено извличане е волеви процес, чрез който индивидът съзнателно събужда или
по-скоро реконструира предишни лични спомени. Това изисква важни когнитивни
ресурси и активиране на екзекутивни процеси в мозъка, включващи стратегическо
фокусиране на вниманието, сравняване на активирания паметен материал с цел
извличане и т.н. (Rubin 1996, Schacter et al. 1998, Conway & Pleydell-Pearce 2000). Този
конструктивен процес започва с общ спомен, който постепенно се конкретизира
(Norman & Schacter 1996, Schacter et al. 1998). Когато се предизвиква повторно
емоционален спомен, този бавен и волеви процес може да бъде нарушен от
паралелното активиране на други емоции и следователно евентуално да се прекрати
131

поради намеса на други спомени. За да се избегнат такива смущения, човешката памет
се е развила еволюционно в две отделни системи – едната, по-общата, съхранява
информация, свързана с целта (с други думи, свързва информацията с емоциите), а
другата обработва и съхранява специфична за събитието информация (Conway &
Pleydell-Pearce 2000). Като допълнителна защита срещу емоционални смущения
стратегическата памет за търсене на спомени относно конкретни събития включва
процес на потискане на връзката между специфичната за събитието информация и
общото емоционално съдържание, което би могло да бъде съживено отново, когато се
реактивира емоционално натовареното събитие (Conway & Pleydell-Pearce 2000). От
тези съображения следва, че директното извличане на специфична емоционална памет
трябва да бъде свързано с активирането на съответната емоция. Въпреки това, при
обобщеното извличане, усилията да се конкретизират емоциите трябва да бъдат
свързани с потискане на емоционалната информация (стратегическа инхибираща
хипотеза). При генеративно извличане, специфичният режим на реактивиране на
личните емоционални спомени трябва да бъде свързан с инхибиране на свързаните с
тях емоции. Но да се поддържа по-общо ниво на генериране на емоции не включва
стратегически и волеви процес на търсене и не води до спиране и потискане на
емоциите. Освен това, ако се появи емоция по време на генеративното извличане,
процесът на конкретизация се прекъсва, което води до активиране на обобщаващ
спомен. Концепцията, че осъзнатото уточняване на емоционалната информация трябва
да доведе до по-слаба емоционална възбуда от това, което се обработва на по-общото
ниво, неотдавна беше документирана при мозъчно-образно изследване в лабораторни
условия (Schaefer et al. 2003). По време на такива проучвания, използващи стандартни
изследователски сценарии (Vrana et al. 1986), участниците се инструктират да мислят в
обобщени или с конкретни изречения за дадения емоционален сценарий.
Представянето на обобщени изречения по време на задачата за предизвикване на
емоции води до по-интензивни емоционални чувства, нарастване на сърдечната честота
и по-голяма активация на ventromedial prefrontal cortex, отколкото при представяне чрез
конкретизиращи изречения. При такива активации субектите изразяват емоциите си, но
имат трудности да ги възприемат или определят – състояние, което се среща и при
вентромедиален синдром (Сваб 2018). Подобни резултати са възпроизведени и при
друго проучване, без запис на мозъчната активност (Philippot et al. 2003). Наблюденията
на втория екип се съгласуват с идеята, че съзнателното обработване на емоционална
информация на конкретно ниво води до по-слабо емоционално възбуждане, отколкото
представянето й на абстрактно равнище. Тъй като тези изследвания използват
информация, която не се отнася пряко към субектите (стандартни емоционални
сценарии), не е сигурно дали същият ефект ще се наблюдава при възпроизвеждане на
лични спомени. Двете разгледани перспективи – хипотезата за специфичност и
стратегическата инхибираща хипотеза – водят до противоположни прогнози по
отношение на връзката между AM, извличането на конкретни емоционални спомени и
генерираната емоционална възбуда. Според хипотезата за специфичност,
обработването на емоционалната информация на конкретно ниво увеличава
емоционалната интензивност, докато обратното оправдава хипотезата за стратегическо
инхибиране. Като се разчита на процеси от по-висок порядък, това може да
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възпрепятства активиране на емоциите. Някои автори установяват реципрочни
инхибиторни взаимодействия между емоционалните и екзекутивните системи в мозъка
(Drevets & Raichle 1998). Това се потвърждава и от проучвания върху
невробиохимичните процеси, които показват, че мозъчните региони, свързани с
емоционалната обработка, са деактивирани по време на комплексни когнитивни задачи,
изискващи значително разпределение на вниманието. По-специално amygdala и
ventrоmedial prefrontal cortex са значително деактивирани по време на задачите,
изискващи постоянство на вниманието, в сравнение с работата по основната задача
(Drevets & Raichle 1998, Gusnard et al. 2001, Simpson et al. 2001). Други изследвания
установяват подобни ефекти на деактивиране на rostral anterior cingulate cortex по
време на сложни когнитивни задачи (Bush et al. 2000). Разликата между общия и
специфичния режим на обработка се обяснява по-надеждно чрез инхибиране на
емоционалните отговори при специфичната обработка и при възпроизвеждане на
конкретни спомени. При контролно състояние не се дават указания за оценка.
Резултатите показват инхибиращ ефект върху емоциите при възбуждане на специфично
състояние в сравнение с контролно неутрално състояние, като се посочва, че
емоционалните спомени могат да помогнат за намаляване на интензивността на
емоцията, свързана с тях. И обратно, при обработка на общо ниво, е необходимо да се
увеличи емоционалното въздействие на сценариите. В случай на болезнени спомени,
хората може или да са неспособни, или да не са склонни да обработват тази
информация в опита си да избягат от остри тревожни чувства, свързани с нея и затова
да преживеят болезнените спомени на общо ниво (Philippot et al. 2003). Тази обща
обработка на емоционалната информация би могла да предотврати облекчаване от
емоционалното въздействие на такива конкретни спомени. Необходимо е хората да
бъдат подкрепяни докато се потапят в спомените си, свързани с болезнени
преживявания като същевременно се стремят тази информация да е колкото се може
по-конкретна. Може да се окаже, че това потапяне и съпровождащата го подкрепа са
съществена част от благотворния ефект на психотерапевтичната интервенция. Начинът,
по който се обработват личните спомени, влияе на интензивността на нашите чувства в
емоционалните ситуации. Това наблюдение е в противоречие с интуицията, че
емоционалната интензивност е обратнопропорционално свързана с волевото и
съзнателно активиране на специфична АМ и е в съгласие с идеята, че такова
обобщаващо извличане предполага потискане на емоционалната информация, за да се
избегне нарушаването на когнитивните процеси на високо ниво, необходими за
конкретизацията (Conway & Pleydell-Pearce 2000).
Изследвания върху различни аспекти на пресъздаването и изказа на простите емоции
и сложните чувства достигат до някои противоречиви изводи за ролята и за различията
между устния разказ, изказването на емоциите, писменото описание и мисленето за
състоянията и мотивите. Ефектите на писменото изложение се приема, че подпомагат
добруването и здравето (Smyth 1998, Frattaroli 2006), намаляват страданието,
негативните преживявания и потиснатостта от преживяванията (Greenberg & Stone
1992, Murray & Segal 1994, Dominguez et al. 1995). Онези, които просто говорят за
травмиращо преживяване (например на записващо устройство, сякаш говорят с
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приятел), имат също толкова голяма полза, както и тези, които пишат за
преживяванията си (Murray & Segal 1994). Обсъждането на травматично събитие по
време на кратки психотерапевтични сесии също е установено, че повишава
благосъстоянието (Donnelly & Murray 1991). В литературата, посветена на социалната
подкрепа, се твърди, че качеството на социалните контакти е силно свързано с по-добро
психическо и физическо здраве (Holahan & Moos 1985, Vinokur et al. 1988, DeLongis et
al. 1988, Gable et al. 2004). И обратно, според психологическите проучвания мисленето
за едно затормозяващо събитие в живота се очаква да доведе до относително понеблагоприятни резултати, отразени със скали, изследващи благополучието и
умственото здраве и се посочва, че то не води до благоприятни резултати. Търсенето на
смисъл и разбиране, което обикновено следва преживяването на травматично събитие –
макар и смятано за необходимо и полезно – за съжаление има потенциал да се изроди в
поредица от повтарящи се, негативни и натрапчиви мисли, озбозначавана с термина
„преживяне“ („rumination”, Nolen-Hoeksema & Morrow, 1991, Hixon & Swann 1993,
Nolen-Hoeksema et al. 1997). Многобройни проучвания са констатирали, че
фокусирането върху собствените преживявания води до множество неблагоприятни
резултати, включително удължаване на периода на потиснато настроение, засилване на
негативното предубедеждение, песимистичните мисли и спомени, които се намесват в
решаването на проблемите, намаляват мотивацията и концентрацията (Lyubomirsky &
Tkach 2004, Nolen-Hoeksema 2003). Мисленето за травматични или стресови жизнени
преживявания често може да бъде самоутвърждаващо и повтарящо се и може да доведе
до редица негативни последици (Lyubomirsky et al. 2006). Различните начини за
обработка на травматичните събития водят до такива несъответстващи резултати –
писането, говоренето и мисленето могат да доведат до различни нива на интеграция и
синтез.
Писането и говоренето за емоциите обикновено включват организиране,
интегриране и анализ на проблемите с фокус върху създаването на решения или поне
приемането им като обективна емоционална реалност. Високо структурираната
природа на езика и синтаксиса предлага възможности за организация и анализ. Те са
неразделна част от процеса на създаване на разказ за преживяното, който често води до
търсене на смисъл, засилено разбиране и формиране на идентичност (Singer 2004,
Smyth et al. 2001). След като структурата и значението на едно преживяване са
разбрани, индивидът придобива чувство за частично постигане на разрешение, както и
на контрол върху потока на мисли и чувства, става по-способен да управлява емоциите
си по отношение на опита (Pennebaker & Graybeal 2001). Освен това, писането или
говоренето за травматични преживявания помагат на човек да назове голяма част от
своите емоции, и така да си позволи да ги разбере и да се освободи от тях (Swinkels &
Giuliano 1995, Esterling et al. 1999). Други проучвания показват, че подобряването на
здравословното състояние и други благотворни ефекти са свързани най-вече със
създаването и използването на причинно-следствени връзки и прозрения по време на
писането за емоционалния опит, което вероятно е свързано от една страна с процеса на
текуща интеграция на събитията в осмислена последовталеност, в противовес на
фрагментаризацията на опита (Pennebaker et al. 1997, Esterling et al. 1999). От друга
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страна подпомага организацията на изказа, създаването и възприемането на разказа
като вид интеграция на мислите (Pennebaker & Seagal 1999) и обединяването им със
спомените за преживяните емоции в процеса на себеразбиране (Blagov & Singer 2004).
За разлика от тях, афективното мислене е дезорганизирано, дори хаотично, и включва
не само думи, но и образи, интензивни емоции, наситени и ярки спомени.
Дезорганизираната и неинтегрираната природа на травмиращите спомени може да ги
поддържа дълго и извиква в съзнанието, докато не бъдат записани, организирани и
интегрирани (van der Kolk & van der Hart 1991, Foa & Riggs 1993). Освен това, личните
мисли изглежда са склонни да деградират, да битуват като повтарящи се и да се развият
в една постепенно и дълбоко вкореняваща се в мисленето и паметта система. Може би
писането и говоренето предоставят канал, водещ до освобождаването на болезнени
преживявания, докато мисленето наум осигурява канал, водещ до повторно
преживяване и поддържане на болезнени преживявания чрез припомнянето им в
краткотрайната памет (Martin & Tesser 1989). Не всички лични мисли водят до трайно
преживяне и постепенно вкореняване. Може да се направи разлика между относително
по-слабо адаптивни видове повтарящи се мисли, които включват преживяне и
натрапчиви мисли, и относително по-адаптивните типове, които включват разрешаване
(Horowitz et al. 1993), размишление (Hixon & Swann 1993, Trapnell & Campbell 1999) и
емоционална обработка (Stanton et al. 2000). Налице е рекурентен модел –
самоподсилваща се система от обратни връзки между елементите – когато по-слабо
адаптивните типове мисли обикновено се повтарят отново и отново, превръщат се
постепенно във все по-трудно контролируем поток от емоции и се свързват с
отрицателно обагрени настроения. По-адаптивните типове мисли са относително посъзнателни, систематични, аналитични по природа, сигнализират за търсене на изход от
проблемите и затова сходни с разрешаването им, но и свидетелство за целесъобразно
любопитство (Segerstrom et al. 2003).
Начинът, по който се обработват положително оценени събития, не е получил
същото внимание от изследователите както процеса на натрапчиво и циклично
негативно преживяне. Смята се за не толкова съществен, тъй като не включва идеята за
изследване на страданието и намиране на обективни условия за неговото облекчаване.
Преживяването и обработката на благоприятни събития, помага да се разбере и
постепенно да се облекчи страданието. Например, изследователите от направлението на
позитивната психология предполагат, че „отглеждането” на положителни емоции може
да стимулира благосъстоянието, здравето и общото функциониране на индивида
(Salovey et al. 2000, Fredrickson 2001). Според теорията за положителното
емоционално разширяване-и-надграждане, положителните емоции разширяват
умствените процеси и чрез въздействието си върху тях насърчават растежа на
способностите за творческо и многостранно (дивергентно) мислене. Така се създава
разнообразие и нестандартни нововъведения, което от своя страна установява обратна
връзка с емоционалната регулация и подпомага уменията за справяне със стреса. В
резултат на това положителните емоции изграждат трайни физически, когнитивни и
социални ресурси – за игра, интелектуално изследване и споделеност на емоциите с
други хора (Fredrickson & Joiner 2002, Fredrickson et al. 2003). Тези ресурси могат да
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стимулират множество успехи и желани резултати в сферите на социалните
взаимоотношения, работата, физическото и психическото здраве (Lyubomirsky et al.
2005). Положителните емоции също могат да послужат като ресурс за предотвратяване
и лечение на психологически проблеми. Смущенията, свързани с обсебващи
отрицателни емоции, като тревожността, депресията, компулсивния гняв и други,
свързани с хроничния стрес или здравословни проблеми намират облекчение чрез
компенсация с положителни преживявания (Fredrickson 1999). В своите изследвания
Барбара Фредериксън установява, че положително обагрени емоции като радост и
удовлетворение имат снижаващ ефект върху отрицателните емоции (Fredrickson &
Levenson 1998, Fredrickson et al. 2000) и върху физиологичната възбуда (Hugheset al.
1994, Salovey et al. 2000). Писането за положителните (за разлика от писането за
отрицателните) емоции, отнасящи се до травматично преживяване, е свързано със
снижени нива на сърдечната честота, парасимпатиковата възбуда, електрическата
проводимост на кожата (Hughes et al. 1994). Установено е също, че подбуждането към
положителен афект подобрява доброто здраве и имунната функция, включително
връщане на ниски изходни стойности и нива на отрицателна емоционална възбуда,
съпровождащи сърдечно-съдовата активация (Fredrickson & Levenson 1998),
освобождаване на имунни антитела (Stone et al. 1987), по-ниска заболеваемост и
търсене на обща лекарска консултация (Goldman et al. 1996).
Изследванията върху способността за капитализиране на емоционалните
преживявания издигат хипотезата, че за разлика от отрицателните събития,
положително натоварените събития могат да предоставят възможности за извличане на
полза от щастието. Ясно изразените реакции на положително оценени житейски
събития (напр. споделяне с други хора за приятни преживявания по време на
увеселителни събирания) са свързани с положителен афект, надхвърлящ валентността
на самите положителни събития (Langston 1994). Споделянето на положителни събития
с други хора също е положително свързано и с повишено чувство за лично
благополучие, особено когато другите са реагирали активно и конструктивно
(например с ентусиазъм, а не с критика или съмнение, Gable et al. 2004). Но
капитализирането на реакциите от щастливи преживявания не може да се приравни
нито с разказването, нито с писането сами по себе си. Те могат да включват
разнообразни действия и не е необходимо непременно да се разкажат или да се
анализира въпросното събитие. При провал, капитализирането на положителните
емоции, отнесено към себе си или към другите, може да струва скъпо в дългосрочен
план и е малко вероятно да има непосредствен ефект, който да се свързва с неуспех в
регулацията на негативни емоционални епизоди. Хора, които осъзнават детайлите и
силата на своите емоции, най-вече от негативния регистър, са по-мотивирани да
регулират своите преживявания. Тяхната способност отчетливо и точно да определят
дали са ядосани, тъжни или изплашени опосредства опитите им за постигане на баланс
(Barrett et al. 2001). Освен това ефектите от капитализацията върху благосъстоянието
вероятно се дължат отчасти на ползите от комуникацията и социалната подкрепа,
съпровождащи емоционалната реакция или последствията от нея. Няколко проучвания
обследват въпроса дали писането върху положителни теми насърчава успешното
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саморегулиране и дали това води до преки ползи за здравето и благосъстоянието (King
& Miner 2000). Резултатите подкрепят хипотезата, че писането върху положителните
аспекти на травматичното житейско събитие насърчава процесите на емоционална
регулация. Те на свой ред, водят само отчасти до същите ползи за здравето, каквито
имат хората, когато пишат за значението на травмата, без се фокусират върху
благоприятните последствия.
Други две проучвания, чийто дизайн е насочен по-директно към начина на описание
и уменията за размишление върху положително оценени емоционални събития,
установяват, че ползите за здравето на участниците нарастват, когато пишат за найдоброто възможно бъдещо стечение на обстоятелствата свързано с тях самите (King
2001) или за свои пикови преживявания (Burton & King 2004). Тези открития изглежда
подкрепят интуицията, че възпроизвеждането и повтарянето на щастливи моменти е от
полза, тъй като инструкциите в установките на изследованията насочват участниците
да пишат по начин, който по-скоро повтаря, отколкото анализира въпросното
преживяване (Burton & King 2004). Установени са също и повишаване на чувството за
благополучие вследствие на редовни писмени упражнения – по-конкретно практиката
да се записват ежедневно или веднъж седмично пет неща, за които човек изпитва
благодарност (Emmons & McCullough 2003, Lyubomirsky et al. 2005). Изследваните
лица възприемат умението да се наслаждават на положителни преживявания, да
създават ситуации на облекчение и да се настройват да очакват бъдещи положителни
събития, да си напомнят за приятните минали ситуации – всичко това е силно свързано
със самооценката за лично благополучие (Bryant 1989, Bryant 2003).
Изследователите са идентифицирали индивидуални различия в начините, по които
хората реагират на положителни преживявания, т.е. дали те са склонни да се
наслаждават или да влошават положителните си емоции (Wood et al. 2003). Тези
открития показват, че човек може да поддържа чрез упражнения умението да си
угажда („savoring ability”) като си доставя осезаеми удоволствия. Това се приема за
ценно и полезно упражнение, което се изпълнява по-лесно, когато дадено лице
възпроизведе и повтори няколко пъти в паметта си свързано със себе си положително
събитие, отколкото когато систематично го анализира. Писането и говоренето могат да
създават организация, интеграция, анализ и методичен подход. Тези умения изглежда
въздействат благоприятно в контекста на негативните афекти (т.е. когато се обработват
отрицателни събития), но могат да попречат на преживяването на събития по
положителен начин (т.е. когато се обработват положителни събития). Например,
припомнянето и впоследствие анализирането на моменти на радост или триумф,
стъпка по стъпка (както когато се пише или говори за него), може да доведе до
съмнение относно основателността на щастието (напр. задаване на въпроси от типа
„може би не заслужавам това”), да се тълкуват и допускат варианти и факти, които
оспорват състоятелността му (напр. „какво щеше да стане, ако не бях на правилното
място в точното време?”) или човек да се фокусира върху неблагоприятните качества
на ситуацията и да обмисля вероятно негативни страни и последствия (например
„моите приятели биха ми завидяли сега или биха могли да ме накарат да се засрамя,
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ако знаеха, че…”). От систематичния анализ на положителните събития чрез писане
или говорене могат да произтекат вредни последствия, тъй като задълбочаването в
детайлите може да послужи като повод за разпадане на такива събития на съставни
части, което води до намаляване на удоволствието, свързано с възприемането им в
тяхната цялост, и дори предизвиква отрицателни чувства, като вина или безпокойство.
Систематичният анализ води до раздробяване на положителния спомен на поетапни
стъпки (процес, който вероятно се случва по време на аналитичното писане или
обсъждане) и е ценен, и полезен, когато се насочва към нещастни, стресиращи или
травматични събития от живота, но може да бъде вреден, когато се прилага към
щастливи сцени. Несигурността, следваща дадено положително събитие, удължава
удоволствието от него, докато сигурността намалява удоволствието (Wilson et al.
2005). Констатациите на тези учени потвърждават прогнозата, че систематичният
анализ на положителните събития е непродуктивен, дори контрапродуктивен.
Анализирането на едно положително събитие и опитът системно да се разбере в
дълбочина и обем води до „опошляване” на оценката за него (Wilson & Gilbert 2003).
Това означава да се „отнеме съкровения му смисъл“ чрез систематичен анализ, който
премахва всяка несигурност или мистерия около възникването на положителните
преживявания. Превръща ги от нещо изненадващо, вълнуващо и необичайно в нещо
тривиално, обикновено и по-малко емоционално интензивно. За разлика от това,
повтарящото се циклично преиграване (което се случва по време на вътрешните мисли и
монолог) е донякъде „изгодно“, когато целта е да се достигне до емоционални „подеми
и приливи”. Може да бъде „вредно“, когато целта е възпроизвеждане на моментите на
емоционални „спадове и отливи”.
Поддържането на положителна афективна настройка, повтарящото се, кръгово и
естествено неорганизирано естество на мисълта върху такъв тип преживявания се смята
за полезно от изследователите. Припомнянето на един прекрасен момент, миг на
триумф, първото признание в любов, творчески пробив, преживявани чрез повторение
на ум, може да позволи на индивида да се наслади отново и да се възползва от този
опит (Bryant 1989, Bryant 2003, Gable et al. 2004, Langston 1994). Освен това, общият
преглед на едно щастливо събитие, без да се търси смисъл или да се цели анализ,
помага на хората да съхранят чувството за „случи се незнайно как“ относно причините
и да запазят по-дълго тръпката от неразбираемостта на условията (Wilson et al. 2005,
Wilson & Gilbert 2003). Тези процеси на отказ от демистификация и може би
допълнително обвиване във воала на неведението поддържат и укрепват
положителните емоции, които допринасят за цялостното физическо и емоционално
благополучие на човека (Fredrickson 2001, Lyubomirsky et al. 2006).
Сложни и противоречиви чувства в контекста на избора и несигурността.
В една от емблематичните си разработки върху теорията и практиката на изборите и
вярванията за рисковия или печелившия резултат и губещия изход от тях, Даниел
Канеман извежда общата роля на референтните точки (отправните насоки, на които
трябва да се опира изборът), най-вече между привлекателни или близки по смисъл
емоционално натоварени алтернативи, както и на ефекта на „закотвяне“ (използване
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на насока, която подвежда или отклонява вниманието, за да се претегли реалното
значение на изследвания стимул) при индивидуалния избор и преценки за личните
състояния. Канеман представя две перспективи за оценка на преживяванията като
разглежда възможните последици от интуитивните обобщения на основата на
репрезентативни конструкции: а) съотносимостта им към аналитичните единици за
пикови и крайни точки, времевата интеграция на общата оценка за личното
благосъстояние съобразно продължителността на състоянията; б) изкривяванията на
самооценката под влияние на субективната или преживяна полза, асиметрично
третиране на печалбите и загубите при вземане на решение, отклонението от
отстъпките, последствията от значимостта на разплатата, значението на преценката за
справедливост и т.н. (Kahneman 1999).
Амос Тверски и Даниел Канеман изработват свой математически модел за
изчисляване на вероятното ценностно значение на взетите решение в ситуация на
неизвестност и несигурност. С термина „проспектен избор” дефинират процеса на
измерване на преценките за ползите и загубите като имат предвид преди всичко една
обща двуизмерна ценностна рамка. С нея изследователите се опитват да отразят
схематично и количествено промените в решенията. Претегленият избор е алтернатива
на интуитивното, бързото и несистематично сравняване на възможния изход с
нормативните очаквания за ползи и вреди. В теорията за ценностната перспектива или
„проспект” на резултатите, изходите от решенията се изразяват като положителни или
отрицателни отклонения (печалби или загуби) спрямо неутрален референтен резултат,
който се обозначава със стойност нула. Човешкият ум отново е в ролята на
„бюрократа“, който синхронизира шансове и ценност в обобщен субективен проспект,
преценява и залага при несигурни условия и висока степен на случайност (без
предварителна информация за фактическите последствия). Увереността в преценката
варира спрямо очаквания изход от залога според наличните показатели и капацитет за
бързина и точност при изчисляване на вероятностите за успех или провал (Kahneman &
Tversky 1982). Въпреки че субективните стойности се различават между отделните
индивиди, изследователите установяват, че функцията на ценността, за изчисляването
на която използват математически модел, предложен от Даниел Бернули през XVIII век
(Bernoulli 1738/1954, Kahneman & Tversky 1984), обикновено има S-образна форма,
вдлъбната над референтната точка и изпъкнала под нея (Фигура 33, A).

А)

Б)

Фигура 33: Примерна функция за ценността (А) и теглото (Б) на преценката
(Tversky & Kahneman 1981)
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Формата на получената крива (Фигура 33А) отразява преобладаващото сред хората
избягване на рисковете при преценка за възможните печалби и търсене на изход от
загубите. Предложената функция на стойността: а) зависи от дефиницията за печалби и
загуби, т.е. от тяхната начална отправна (референтна) точка; б) обикновено е вдлъбната
при печалби и изпъкнала при загуби, и в) по-стръмна при загуби, отколкото при
печалби. Стриктно казано ценността трябва да се третира като функция от два
аргумента: показателите за активите („the assets”), които служат за отправна точка, и
големината (“the magnitude”) на промяната (положителна или отрицателна) спрямо тази
отправна точка. Нагласата към парите, здравето, престижа и богатството въобще, може
да се сравни със „счетоводна книга“, където всяка „страница“ представя функцията от
стойността на промяната при дадена позиция на „актива“. Накратко, ценностната
функция, описана на различните „страници“ не е една и съща. Вероятно ще е линейна, с
нарастваща стойност за активите. Независимо от това редът на предпочитанията в
проспекта не отразява значителна промяна в зависимост от малките или умерени
вариации в позициите на актива (Kahneman & Tverski 1979). Референтната точка
обикновено се възприема като точка на неутралност (с нулева стойност), но всъщност
съвпада с общата стойност на статуквото, т.е. приравнена към средната за дадена
популация. Средната стойност често служи за начална точка за изразяване на
обективни стойности и резултати или за сравнение с представени от субектите
аспирации (Kahneman 1999). Функцията на „проспекта“, когато е по-стръмна в областта
на загубите обозначава силно избягване на загуба, докато в областта на печалбите е поравномерна и обратно. Двете характеристики на ценностната функция предполагат
различни психологически процеси - ретроспективно и перспективно мислене в
контекста на желанието да се предприеме риск или да се попадане в задънена улица
(Neale & Bazerman 1991). Според проспектната теория на Тверски и Канеман
функцията може да се изчисли с математически модел, който включва резултат x с
вероятност p и изход y с вероятност q, като стойността на резултата представя
статуквото и ползата от него:
V = 1 - p - q.
В този вероятностен модел всяка преценка има стойност v(.), свързана с
резултатите от решенията и тегло на решенията π(.), обозначаващо общата стойност на
вероятностите при оценките за p и q – променливи, които представят положителни или
отрицателни последствия от направения избор. Предла се обичайна рамка на
решението, така че общата стойност на проспекта (шанса, V) ще бъде равна на π(p)v(x)
+ π(q)v(у), когато p+q < 1, или x≥0≥y, или x≤0≤y:
V(x, p ; y, q) = π(p)v(x) + π(q)v(у)
Предлагат и модификация на функцията, ако всички резултати от даден проспект са
стойности, разполагащи се от една и съща страна на нулевата точка, т.е. стриктно
положителни или отрицателни, а именно когато p + q = 1 и x > y > 0 или x < y < 0,
уравнението се заменя от v(y) + π(p)[v(x) - v(y)],
V(h, p ; y, q) = v(y) + π(p)[v(x) – v(y)]
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Aко се редуцира дясната страна на уравнението, ще се получи π(p) + π(1 – p) = 1,
така че теглото на решението да съответства на ситуацията на несигурност, според
проспекта на управление на статуквото и произтичащите от него полза и загуба
(Tversky & Kahneman 1981: 458, Kahneman & Tversky 1984: 342).
Установяват също така, че стойността на π е нелинейна, т.е. въпреки че трябва да е в
линейна зависимост, тя е монотонно нарастваща (Фигура 33Б). Отразява
неравномерното нарастване или намаляване на степента на несигурност, така че при
малки вероятности да представя неодооценяване на тежестта, а при високи вероятности
да се надценява възможността за печалба, т.е. да представя свръхочакване. Наричат
този феномен в човешкия избор континуум на съмнението, защото пресъздава
картината на проспект, който повечето хора си създават непредумишлено. Поради
ограничените факти, с които разполагат за събитията, хората подценяват изключително
малки вероятности или надценяват големите. Същевременно нарушават основни
правила за изчисляване на вероятностите. Хората рискуват повече, когато приемат, че
облогът е честен, отколкото да приемат рискови облози на справедлива цена. Това се
дължи на автоматичното задействане на механизми за опростяване на субективната
преценка, поради което хората стават склонни да предприемат неразумни хазартни
решения (“gambling”) като например си купуват лотарийни билети. Други хора
недооценяват очевидни съотношения, като предпочитат да се подсигуряват срещу
загуби (“insurance”), като не се договорят при условия, предложени от по-изгодна, но
изискваща комбинативни умения застраховка, заради игнориране на малката
вероятност някакво нещастие или бедствие да се случи, а се съгласяват на условия,
предложени от обикновена застраховка срещу въображаеми опасности и плащат наглед
приемлива цена (Kahneman & Tversky 1979). Двамата изследователи илюстрират този
ефект и с играта „Руска рулетка“. В играта играчът разполага с възможност да плати
определена сума пари, за да извади един от куршумите от заредения пистолет. Същата
ли би била мотивацията ако играчът можеше да намали броя им от четири на три и да
спечели голяма сума, но да плати по-малка, в сравнение с възможността да извади
последния от шестте куршум, и да спечели по-малка сума, но да плати повече?
Повечето хора чувстват, че са по-склонни да платят, за да премахнат последния
куршум, отколкото да намалят вероятността от 4/6 на 3/6, за да оцелеят. Това е
контраинтуитивно от гледна точка на рационалните икономически изчисления, защото
към проспекта е добавена стойността на залога („оцеляването“), който променя
функцията в π(p) ≠ р, според която стойността на парите значително се обезценява от
гледна точка на натрупания актив („спечелена до момента сума“), който е придаден към
нея, при което преценката се изкривява, така че вероятността избиращият да не оцелее,
за да им се радва, започва да изглежда по-голяма.
Фактори, които играят роля в такива случаи са ценността на сигурността,
социалното правило за предпазливост и много други. Например човек, който не може
да се примири със загубите при залагане, би игнорирал противоречивата ситуация с
неясен изход, по-вероятно би приел залога и би се поддал на по-големия риск, което
поведение при други обстоятелства изглежда неприемливо; или човек, който си прави
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определен вид застраховка, понеже преди е сключвал такава или защото е препоръчана
от приятел. Готовността да се преследват оптимистични цели означава съзнателно да се
правят компромиси относно противоречивата природа на шанса. Безразличието към
подвеждащия шанс би могло да накара човек да се въздържи от хазартен избор
(Kahneman & Tversky 1979). Съществено свойство на ценностната функция, наречено
от тях отрицателна загуба, е, че реакциите при загуби придобиват по-екстремен вид на
графиката в сравнение с реакциите при печалба. Дават пример с общото нежелание на
изследваните субекти да приемат справедлив залог, например при хвърляне на монета.
В играта се предполага, че неудовлетворението от загубата на сума при приемане на
облог в ситуация на случайно падане на монетата върху ези или тура надхвърля
удоволствието от печалбата на същата сума. Тази вероятностна прогноза е изпитана и
потвърдена чрез манипулиране на референтните точки в редица техни изследвания,
като предизвикат различни групи от субекти да приложат същия проблем и в други
ситуации. Постановката на експеримента създава своеобразен контраст: някои субекти
например възприемат за отправна точка в задачите си проблема за разпределяне на
печалби, а други – този за разпределение на загубите, което не се отнася въобще към
общото им благосъстояние. Когато се създава рамка за отрицателно очакване, се
предизвиква по-голямо търсене на риск. При оценка на рисковите решения неохотата
да се губи води до силно нежелание да се приемат хазартни игри, например хвърлянето
на монети или залагане на рулетка, освен ако отплатата не е изключително
благоприятна. Повечето участници в експериментите приемат хазартно предложение
само ако съотношението печалба/загуба надвишава 2:1. Някои събития се възприемат
като уникални, така че историята, свързана с тях, не рефлектира върху преценката за
вероятността те да се случат. Tози феномен изследователите обозначават с метафората
грешката на залагащия, а обратният нему ефект на повлияване върху преценките като
ситуация на решение, произтича от „...прекалена сигурност, дължаща се на
невежество за законите на шанса и недостатъчни познания и умения в областта на
вероятностната логика”, което обикновено води до разочарования или нералистични
вярвания (Tversky & Kahneman 1974), изумление от собственото невежество, напразни
надежди, объркване, неадекватно заинатяване и последващи грешката оправдания на
избора (Tversky & Kahneman 1983).
Даниел Канеман извежда от дългогодишните си изследвания в областта на
изкривяванията на преценките, прогнозите и изборите своя формулировка на идеята за
сценарии от предпочитания, които могат да се обобщят в две измерения. Етикира ги с
категориите неувереност, неохота, предпазливост или дързост, решителност,
прекален оптимизъм и самоувереност в успеха, преувеличаване на собствената
точност при бърза интуитивна оценка. Тези названия на икономическо поведение
могат да се разположат по протежение на измерението избягване на загуби – търсене
на рискове и извличане на печалби от тях (Kahenman & Lovallo 1993). Когато се мисли
за такива събития, хората често създават сценарии, т.е. истории които водят от
настоящия момент до събитието, което се има предвид. Достоверността на такива
сценарии, които идват на ум в подобни моменти или трудността да се възпроизвеждат и
след това да послужат като „улика“ – насока за преценка относно вероятността
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събитието да се случи отново; изграждат особен собствен образ, в който проличават
субективната представителност и различното ниво на достъпност на основанията за
преценката. Ако у субектите не се провокира разумен сценарий, тогава се задейства
интуитивна преценка, основаваща се на недостатъчни или погрешни данни, а
ситуацията се оценява чрез изкривен или подвеждащ проспект. Вероятността събитието
да се случи отново се приема за невъзможнa, преувеличена или подценена. Ако в ума
на човек се възпроизвеждат много сценарии, или ако човек има за отправна точка само
един сценарий, който е особено привлекателен, въпросното събитие изглежда или
невъзможно, или много вероятно да се случи (Tversy & Kahneman 1973).
В контекста на безрисковия избор концепцията за избягване на загубата е
формализирана по отношение на ефектите от променящата се референтна точка
съобразно степента на безразличие към резултата (Tversky & Kahneman 1991, Kahneman
et al. 1991). Когато дадена опция се сравнява с референтната точка, сравнението се
кодира по отношение на предимствата и недостатъците на тази опция. Особено важен е
моментът, в който референтната точка се отнася към статуквото и когато сценария за
запазването му е една от възможните опции за избор. Тъй като недостатъците на всяка
алтернатива на статуквото са претеглени по-прецизно спрямо нейните предимства,
съществува силно отклонение в полза на статуквото (Samuelson & Zeckhauser 1988).
Локализацията на референтната точка също влияе върху оценката на разликите между
представените като дилеми опции. Референтните точки се характеризират с резките
промени в оценката на печалбите и загубите, вариращи от приемаща към отхвърляща
реакция. Референтните точки са важни, защото с тях се сравняват и други резултати,
кодират се и се оценяват по отношение на тази рамка на сравнение. Местоположението
на референтната точка в дадена умствена задача за оценка на емоциите се определя от
кодирането на резултатите като печалби и загуби. Кодирането от своя страна определя
предпочитанията поради характерните различия в оценката за положителните и
отрицателните резултати. Вероятността за провал при правене на избор се увеличава,
когато избиращите едновременно поемат и рискове, освен загубите. Разликите между
недостатъците обикновено имат по-голямо тегло от разликите между предимствата, тъй
като недостатъците се оценяват в по-стръмния край на функцията. Тя не зависи от
нарастването на привързаността към обектите, притежавани от индивидите, или от
алтернативите, които му се предоставят. Не зависи и от етикетите, приписвани спрямо
ролите на субектите (Thaler 1980, Kahneman 1992). Това явление е означено от Канеман
като ефект на облагодетелстване (“endowment effect”), например при приемане на
безвъзмезден дар или предчувствие за лесна печалба, и може да бъде задействан
мигновено. От тази гледна точка Канеман установява, че постигането на
удовлетворяващи избори, например компромиси или възползване от възможностите за
осъществяване на емоционалния избор, създават ефект на разпределяне на
предпочитанията. Предположението, че могат да се правят отстъпки се приема като
решение на даден проблем, рамкиращ шанса или късмета. Избягването на отстъпки,
погледнато най-общо, създава подобен ефект, който е означен като реактивно
обезценяване (Stillinger et al. 1991). Реактивното обезценяване отразява (не непременно
неразумно) отговора спрямо двусмислеността в стойността на предложението.
143

Избягването на отстъпки осмисля и асиметричната оценка на печалбите и загубите.
Например привържениците на дадена страна в експериментално симулирани преговори
могат да преценят, че предложението е по-неблагоприятно, ако бъде направено от
противника, отколкото ако е направено от собствената им страна. И двата процеса, на
облагодетелстване и на обезценяване, биха могли да се съчетаят и да направят избора
по-труден и комплексен, а това създава ситуация на несигурност. За да се постигане
динамично равновесие е по-ефективно да се накарат другите да променят поведението
си, например чрез „намаляване на съпротивителните сили“, отколкото чрез
„увеличаване на мотивиращите сили“ (Lewin 1938, Lewin 1951). Левин допуска, че е
по-ефективно да се намалят загубите на съперника, отколкото той да се компенсира от
собствените печалби (Pruitt 1983). Стратегията за намаляване на загубите изисква
страна, която търси отстъпки и се стреми да избегне допускането им. Тази
минимизираща стратегия е несъзнателно предпочитана пред стратегията за предлагане
на компенсаторни отстъпки, които от своя страна могат да се оценят като печалба.
Загубите, които елиминират стратегията за намаляване на разходите, се оценяват
според стръмния регион на S-образната функция на преценката, докато пределната
стойност на компенсаторните печалби е относително по-ниска. В допълнение към
ефекта, произтичащ от оценката на резултатите, референтните точки също засягат
обмена и повлияват преценките за това кое е справедливо или не. Общоприето е, поне
сред повечето психолози, че такива решения имат значение може би защото
предложенията, които се възприемат едновременно като несправедливи и
неблагоприятни, е по-вероятно да предизвикат яростна съпротива. Също така се
смята, че справедливостта не управлява по един и същи начин поведението на всички
хора, тъй като правилата за справедливост често са двусмислени или неясно
формулирани. Интерпретацията на тази двусмисленост или неяснота от страна на
заинтересованите, например при дебатиране върху нея, е вероятно да се ръководи от
интереси, които обслужват или облагодетелстват страната, която ги изтъква (Messick &
Sentis 1983, Thompson & Loewenstein 1992). Обикновено се включва избор на конкретен
референтен стандарт, а не по-общ принцип, който се обозначава като критерии, който е
отнесим само към специфичните разбирания на даден човек („self-referential criterion”,
Pederson & Ivey 1997). Преценките за справедливост изглежда се ръководят от малък
брой правила, които доста асиметрично третират печалбите и загубите. „Да видиш
ситуацията от гледната точка на другия“ може да има значение, дори когато човек не
я възприема напълно за себе си. Изследванията на ефекта на рамкиране на ситуацията
според собствени критерии често се формулират по отношение на приемането на една
или друга отправна перспектива. Алтернативите от референтни точки за избор също се
тълкуват на основата на себеотносим критерии. Всъщност една от важните последици
от ефекта на рамкирането е, че хората обикновено не осъзнават възможността техните
възгледи по даден проблем да се променят според различна формулировка. Например,
избягването на риска може да бъде заменено от изясняване на риска, когато същите
проблеми бъдат оформени в контекста на възможните загуби, а не в този за вероятните
печалби. Една от многото експериментално изпитани рамки, които Канеман и Тверски
използват в изследването на рисковите избори, включва неяснота в описанието на
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казуса, която редуцира вземането на решение и се дължи преди всичко на лично
предпочитание към формулировката:
„Представи си, че участваш в разработването на програма за лечение на
внезапно избухнала опасна заразна болест, при която се очаква да умрат 600
човека. Пред теб стоят два взаимно изключващи се варианта на програмата за
борба със заразата, за която екипът е преценил, че ще има определени
последствия. Избери един от тези вариант на програмата:
1-ви вариант за избор:
A) Ако тази програма се приложи, ще бъдат спасени 200 човека.
Б) Ако тази програма се приложи има 1/3 шанс 600-те човека да бъдат спасени и
2/3 вероятност нито един да не оцелее.
2-ри вариант за избор:
В) Ако тази програма влезе в действие, ще загинат 400 души.
Г) Ако тази програма се задейства, има 1/3 шанс никой да не загине и 2/3 шанс
да загинат всичките 600 души.“ (Tversky & Kahneman 1986).
Рамкирането на ситуацията се осъществява чрез проспекта „спасени-загинали“,
който може да бъда изчислен с посочената на стр. 139 формула за изчисляване на
проспектната полза. Съотношението в проспекта между зададените параметри в броя
на спасените е v(200)/v(600), претеглено според шанса π(.33)/π(1) или .33, разделено на
1, е приблизително равно на .33 реален шанс за успех на който и да е от двата варианта.
Референтните точки се отнасят по такъв начин към шанса, че дори и при
констатирането на равностойната вероятност между двата варианта все пак да бъде
осъществен избор, който според заложения критерий за себеотнасяне, да отчете подързък или по-предпазлив сценарий в тълкуването на вариантите. Има обаче много
ситуации, при които хората са напълно наясно с множеството значими референтни
точки, с това как те изпитват последствията и резултатите от избора си и с начина, по
който мислят за тях. Този тип анализ прилага набор от концептуални разграничения
според различни варианти на полезност: опитна полезност, очаквана полезност и
полезност при вземане на решение, и различни оценки на сложни или комбинирани
преживявания (Kahneman & Snell 1990, Кahneman 1999). Те са представени на няколко
нива: а) каква е ползата от последствията и печалбите от една референтна точка и каква
– от загубите от друга б) какви представи за миналото (ретроспективни) си оформят
хората при подобни ситуации, когато си припомнят и оценяват своя предишен опит; в)
какви (проспективни) представи за предстоящото си създават хората, за да оценят
възможните последици в бъдеще; г) какво определя решението като полезно в дадения
резултат, който се оценява от множество референтни точки; д) как оценките за
справедливост и емоционални реакции на възмущение са повлияни от осъзнаването на
множество референтни стандарти; е) как преговарящите взаимно влияят върху личните
стандарти и критерии, чрез които оценяват полезността и справедливостта,
произтичаща от резултатите. Канеман подчертава, че в случай на смесени чувства няма
стабилно междинно състояние. Тези рамки се преживяват както като печалба, така и
като загуба, в различно време, подобно на обратими фигури, сравнявайки ги с „Куба на
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Некер“8 или популярната илюзия „Дамата на Лепър“ (млада и възрастна жена, съчетани
в един образ). Те предоставят една полезна аналогия – средно претеглената стойност на
обратими фигури или пропорцията на времето, за което се възприема всеки образ
никога не се оценява и така се осигурява естествен показател за относителната сила на
конкурентните интерпретации. Това състояние на обратимост и едновременност на
възприятията Канеман нарича честотен модел на смесени чувства. Честотата на
превключването между възприетите две перспективи съотнесено към времето, през
което всяка една от перспективите е доминирала, би могла да е мярка за описание на
много ситуации на афективна бивалентност и амбивалентност (Kahneman 1999).
Честотният модел се отнася до проблема за множеството референтни точки –
интригуваща идея, развита от Динер и неговите сътрудници в техните изследвания на
благосъстоянието (Diener et al. 1990). Те заключават, че най-обещаващата мярка за
благополучие е простото съотношение между честотата на положителния и
отрицателния афект (разработвайки в случая мярка за брачно благоденствие, Dawes
1976). Честотният модел е въведен, за да опише ретроспективната оценка на даден
набор от афективни преживявания. Проспективната оценка, която ръководи решенията,
не винаги може да се основава на такива ретроспективни оценки (Varey & Kahneman
1992), тъй като резултатите, които се разглеждат, често са непознати за субектите,
изкривени от припомнянето им (Kahneman 2000) или допълнени съобразно тяхното
значение (Miron-Shatz et al. 2009). Въпреки това е разумно да се приеме, че
проспективната оценка на бъдещия резултат, при наличието на отчетени достатъчно
референтни точки, може да се извърши чрез интуитивна оценка на относителните
честоти (която може да е обективно невярна), спрямо които всяка една от референтните
точки може да доминира в дадения момент на избор.
Още една теория на Тверски и Канеман, тази за нормите, предлага „противоотрова“
за умствените представи и изкривявания, формирани на базата на честотни
разпределения (Kahneman & Miller 1986). Теорията за нормите се прилага при
третиране на смесени чувства относно резултатите, които са свързани с множество
референтни точки. Според тази теория нормите са ad hoc (създадени на момента)
представи, които отразяват текущото стимулиране чрез опорни точки, извлечени от
паметта или конструирани във въображението. Относителното активиране на различни
стойности при приписване на тяхната нормалност се управлява от правилата на
паметта, а не от правилата на логиката (дедукцията) или статистиката (индукцията). В
резултат на това, при изпълнение на задачи за преценка, може да се повлияе върху
избора чрез подбрани стимули, които субектът би сметнал за неподходящи, ако те са
асоциативно предизвикани от задачата, от обекта на преценката или от контекста
(Kahneman & Miller 1986). Пример за това са убедителните доказателства за ефекта на
моментното настроение (Schwarz & Strack 1990). Настроенията въздействат на
преценката за ползата като свеждат един продължителен период от време и
Популярна илюзия, забелязана за първи път от кристалографа Луи Албер Некер. Контурите на куба
могат да последователно се видят по два различни начина в зависимост от ъгъла на наблюдение, бел.авт.
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преживявания до един обобщаващ момент. Преценката се влияе и от ефекта на
контекста, който ангажира повече възприятията за обективни събития или субективни
сравнения (Kahneman 2000). Също така от илюзията възникваща вследствие на
прекомерно съсредоточаване върху определена цел, която може да се превърне във
фиксирана идея (Schkade & Kahneman 1998). Емоционалното усилване на състоянията,
особено когато се осъществява сравнение и се установява разлика между норма в
очакването и необичайността на състоянието, също изкривява избора. Всички тези
ефкети въздействат върху цялостната субективна преценка за благополучие (Kahneman
1999). Това тълкуване на нормите е съвместимо с изследванията върху ролята на
автоматичните функции в паметта при определянето на мисли и вярвания (Gilbert 1991,
Uleman & Bargh 1989).
По-обстойното разбиране на смесените чувства предполага, че реакциите, дължащи
се на тях и аспектите на възможните резултати от преживяването им могат да бъдат
оценени във връзка с множество отделни референтни точки, без да се разреши напълно
конфликта между ценностите, които го предпоставят. Вследствие на това един и същи
аспект на резултата или ефекта на преживяване на смесени чувства може да бъде
първично означен както като привлекателен, така и като отблъскващ. Вторичната му
оценка да го представи едновременно като справедлив и несправедлив; да се възприеме
в перспективата едновременно и като печалба, и като загуба. Вътрешното разнообразие,
което се поражда от тези несъответстващи емоционални отговори може да бъде
определено от някаква норма, която зависи от степента на нормалност на всеки от
конкурентните отговори при една самооценка, както може да повлияе и върху
разпределението на честотата им. Нормалността на всеки отговор зависи от факторите,
които оказват влияние върху извличането и конструирането на случаи, включително
честота, очевидност, актуалност и текущ контекст. Може например, да се изчислява
централната тенденция на нормата, за да се осигури обобщено описание на събирането
на оценки на единна скала на привлекателност или справедливост. Тези примери
изглеждат разумни, когато отговорът, който описва емоционалната норма, може да не
описва адекватно нито един момент на преживяване. Най-важното внушение при този
вид анализ на самооценката на смесените чувства е, че междинната стойност, която
даден субект може да определи като неутрална (или като еднакво добра и лоша), няма
да притежава характеристиките на истинска референтна точка; при двусмислеността се
наблюдава рязка непоследователност на оценката, която се очаква да влияе потискащо,
когато референтната точка е възприета като уникална. От друга страна концепцията за
когнитивна норма е въведена, за да опише вътрешната вариабилност на приписано
качество на отправната точка и алтернативата за избор. Норма се прилага съобразно
принадлежността към дадена категория и съобразно аспирациите, които се изразяват в
нивото на заявени възможности да се удовлетворят нужди. Основната идея е, че
различни степени на нормалност се приписват на самооценените качества в емоциите
според обхвата на нормата. Нормалността се определя от лекотата, с която
съответните случаи могат да бъдат възстановени от паметта или да бъдат въобразени
(Kahneman & Miller 1986). Тя е приблизителна и съответства на представянето на
относителната честота, която може да бъде повече или по-малко точна, тъй като е
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податлива на отклонения според влиянията на наличната референтна група или
настроенията в изследваната извадка. Но концепцията за нормалност е по-широка от
относителната честота: възможните варианти могат да бъдат повече или по-малко
нормални, например в зависимост от тяхната значимост и размера на извадката. Самото
споменаване на стимул, който е изключително вероятно да се появява, може да
промени нормалността. Извън ефекта, който упражняват при определянето на това,
което е нормално, нормите също влияят върху това, което изглежда като такова.
Наблюдението и в случаи на измерване на причинно-следствени връзки, които
изследваните субекти осъществяват, предполага че поведението, което се приема за
нормално, е предпочитаното от тях. Друго релевантно наблюдение е, че различните
хора често се държат според различни стандарти: моралните норми, които се прилагат
например към рецидивистите, „слабаците“ и насилниците, насочват към статистически
норми за възприемане на тяхното поведение, което води до изкривяване на преценката
за тях (Kahneman & Miller 1986).
В този контекст Канеман и Милър анализират и ефектите на „закотвяне“ – средство
за фиксиране на вниманието чрез предварително дефиниране на предмета на
изследване, което влияе и на преценката по отношение процеса на припомняне, който
от своя страна допринася за нормалността на възможните стойности. Понятието за
дефиниране чрез „закотвяне“ често се споменава в анализа на дискусиите и
преговорите: за преговарящите се твърди, че са закотвени в своята позиция (упорито се
придържат към нея), а при предлагането на неприемливи предложения се въвеждат
„котви“ (привлекателни предложения) и т.н. Ефектите на „закотвяне“ са обяснени като
случаи, при които стимул или послание, което е ясно обозначено като несъответно и
неинформиращо, все пак внася промени като увеличава нормалността на евентуалния
резултат. Погледнати в тази светлина, закотвящите ефекти осигуряват много полезна
информация за функционирането на нормите. Същото тълкуване се отнася и за двете
основни парадигми, в които се наблюдават „котви“, най-вече при психофизични
изследвания на нивото на поведенческо адаптиране и изследвания на предполагаемите
ефекти от възприети като неподходящи послания в маркетинга. Отношението към
„закотвянето“ се вписва в когнитивния анализ на нормите, които представляват
вътрешната вариабилност на категориите, несигурността на вярванията и
амбивалентността на афективните отговори (Kahneman & Miller 1986). При
психофизичните изследвания върху нивото на адаптация към промяната в стимула се
използват „закотвящи стимули“ (Helson 1964, Appley 1971). Те показват например, че
преценките на поредица от стойности, приписвани на твърдения като „тежки”, „много
леки” или „нито тежки, нито леки" са били повлияни от изискването субектът да се
натоварва с определена тежест (неосъзната „котва“), за която трябва да се даде оценка.
Независимо че неосъзнатата „котва“, т.е. скритата дефиниция за възприемане на
ключовеи моменти от условията в изпитанието, изглежда несъответстваща на задачата,
тя има значителен ефект върху стандарта, според който се оценяват другите стимули.
Същото тегло може да се оцени като „леко” в присъствието на „тежка котва“ и „тежко”
в присъствието на „лека котва“. В термините на теорията на нормите „котвата“ е
неизменна част от нормата, спрямо която са сравнени съответните дразнители. Така
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подробното проучване на ефектите от „закотвянето“ води до няколко важни резултата,
които имат очевидни последици: а) теглото на неоценените „котви“ в нивото на
адаптация е много по-малко от теглото на преценените стимули; б) ефектът на
„котвата“ върху нивото на адаптация евентуално намалява, когато „котвата“ е много
отдалечена от стимулите в серията; в) „закотвянето“ зависи от имплицитната
категоризация на „котвата“ като член на набор от подходящи стимули. При претегляне
на стимулен материал, за който участниците са били помолени да преместят от едно
място на друго някакъв стимул с определена тежест, между опитите не се е наблюдавал
ефект върху нивото на адаптация към ситуацията и не е отчетена връзка с оценката на
тежестта (Brown 1953). г) Крайното наблюдение зависи от честото повторение като
условие за ефективно „закотвяне“. Това е в синхрон с откритията на психолозите, че
хората са много по-чувствителни към наличието или отсъствието на дадено събитие,
което определя очакването за неговата обичайност или рядкост, отколкото към
различията при вероятността да се случи, размера на изхода или кумулативния ефект от
появата му (Талеб 2012).
Въпреки това находките от изследвания показват, че впечатлението на субекта за
обхвата на съответните стойности е от решаващо значение; честотата, с която се
появяват крайно различни стимули, може да не е важна при условие, че те не са
прекалено екстремни, за да бъдат включени от нормата (Parducci 1974, Markovsky
1988). При друга парадигма за изследване на „закотвящите“ ефекти, на субекти, които
трябва да отговорят на въпрос, им е предложена стойност, която би могла да бъде
възможен отговор, но е ясно определена като неинформативна. Такива „котви“ имат
силен ефект на внушение. Преценка, направена при условия на несигурност
представлява централната тенденция на отклонение от нормалността спрямо
съответната скала на отговора, която може да бъде променена чрез включването на
очевидна „котва“, например привличане на интереса от подвеждащи стимули или
партньори, или други елементи в дизайна на изследването. Това се прави с надеждата
да се “закотви“ гледната точка на субектите от нечия лична позиция, например да се
създаде предубедено виждане за готовността на даден човек да прави отстъпки.
Поуката от проучванията върху „закотвянето“ е, че такива опити за внушения или
измама могат да бъдат успешни, а подвеждащите послания могат да бъдат ефективни
при създаване на предубеждаващи норми, дори когато тези послания не са нито приети,
нито дори някой е повярвал в тях. „Котвите“ се конкурират с други източници на
информация – „закотвящите“ ефекти вероятно ще бъдат много по-силни при
отсъствието на други насоки. „Котвите“, които са по-далеч или извън нормалното
разпределение на вероятностите, подкрепени от други доказателства, вероятно ще имат
по-малко въздействие. Те са забележими стойности в нормите; в експериментални
ситуации често се избират крайни такива. Засягат нормите, които представят понятия и
категории; оказват влияние върху картографирането на стимулиращите стойности в
скалите за преценка и така влияят на преценките за всички стимули. За разлика от
ефектите на „котвите“, които се оценяват, се набляга на рязкото изменение, настъпващо
при неутрални точки в скалите за оценка. Те служат за еталони, при които наклонът на
функцията за стойността показва рязък преход. Централната тенденция на нормалното
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разпределение, която е критична при някои преценки, може да бъде стойност, която не
е нито „котва“, нито референтна точка. Необходими са повече проучвания на това, как
множество референтни точки се конкурират и комбинират, както на ниво
индивидуални предпочитания, така и на групово (Kahneman 1992). Закотвящият ефект
може да бъде разбран като един от трите възможни генерални сценария за разгръщане
на бързи или бавни преценки – отнасяне към лична или по-обща ценностна референтна
точка, повлияване чрез страничен или неутрален мотив и нормализиране на гледните
точки. Тези заключения дават повод на Канеманда
критикува общоприетото
повлияване на изследователските парадигми и резултатите от тяхното осъществяване.
От една страна чрез скали, числови оценки и стандартни подвеждащи стимули се
осъществява „закотвяне“ на предпочитанията, а от друга – въз основа на честотата се
постига нормализация на очакванията. Тези подходи не водят до обективно изясняване
на множеството референтни отправни точки, валидни за субектите, като например
асиметричното разпределение на емоционалните преживявания. Канеман посочва, че
фундаменталните различия при припомнянето на субективните емоционални
преживявани значително променят мерките за нормалност; ако човек погледне назад
във времето, съществува дълбока пропаст между „преживяващия Аз“ и „припомнящия
си Аз“ (Kahneman 2000). Тези два концепта по-специално разграничават
проспективните преживявания и отчитаните рейтинги в реално време, когато
субектите възприемат емоционалното си състояние, от ретроспективните описания.
Например начина, по който един човек се чувства във всеки един момент при
прожектиране на емоционален филм, контрастира на това как се е чувствал по време на
изследването и гледане на филма. В това отношение може да се подчертае, че
ретроспективните описания се ръководят в повечето случаи от пиковете в интензитета
и финалната развръзка на чувствата, но са необичайно нечувствителни към тяхната
продължителност. Продължителността изглежда ефективно се изтрива от
репрезентивната преценка за съхранената в паметта и впоследствие припомнена при
самооценка полза от емоциите. Припомнената полза („remembered utility”) в много поголяма степен е определена от момента, защото силата и завършека на преживяването
служат за пряк достъп до целия епизод. В крайна сметка продължителността също има
значим дял при определяне на охотата или решението каква е ползата хората да
преживяват или не отново същите чувства (Kahneman 1999).
Гледайки напред във времето, хората дълбоко недооценяват своите емоционални
реакции според възможни бъдещи сценарии (Gilbert et al. 1998, Loewenstein 2007). Поконкретно надценяват това колко дълго ще траят отрицателните им реакции при
различни резултати (например при отказ от даване на признание или раздяла с обичан
партньор). Тези изкривявания в описанията, засягащи миналото и бъдещето
затрудняват правилното представяне на минали или бъдещи ситуации за целите и
избора на ситуации. При опитите си да предскажат бъдещето, като оценяват
възприеманата вероятност за конкретни сценарии, подобно на гадаене по образите в
кристалната топка, политиците, футуролозите и аматьорите търсят такъв образ на
бъдещето, който най-добре представя техния модел за динамиката на настоящето.
Търсенетo води до изграждане на подробни сценарии, които изглеждат вътрешно
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последователни и особено представителни от гледна точка на нашия модел на света.
Такива сценарии често изглеждат по-вероятни, отколкото прогнозите, съдържащи помалко детайли, които всъщност са по-вероятни. Когато количеството на детайлите в
един сценарий се увеличава, неговата вероятност може само постепенно да намалява,
но неговата представителност, следователно и привидната му вероятност може да се
увеличат. Описания за минали събития често намират място в представителен
сценарий, който включва правдоподобни предположения за неизвестни събития.
Включването на такива предположения може само да намали вероятността цялата
история да е вярна, но тя осигурява чувство за представителност и съгласуваност, което
може да увеличи възприемането на възможния сценарий. Например хипотезата
„обвиняемият е избягал от мястото на престъплението“ може да изглежда по-малко
правдоподобна от хипотезата „обвиняемият е избягал от мястото на престъплението,
защото се е страхувал да бъде обвинен в убийство“, въпреки че второто описание е помалко вероятно от първото. В такива случаи една добра история често е по-малко
вероятна, отколкото тази, която ни удовлетворява по-малко. Тя просто разкрива
несъответствието между логиката на вероятността и логиката на представителността,
която често управлява вярванията на хората, най-вече при изказване на мнение за
несигурни събития. Тъй като такава преценка е необходима при обсъждането на много
проблеми от живота, конфликтът между интуитивната концепция за вероятността и
логическата структура на тази концепция я прави проблемна. От една страна не можем
лесно да се откажем от евристиките9, които използва, за да оценява несигурността си,
защото голяма част от световните ни познания са техен продукт. От друга страна, не
можем да се противопоставим на законите на вероятността, защото те улавят важни
истини за света (Kahneman et al. 1982). Моделите или схемите, продукт на хрумванията
на хората, обикновено се използват за предсказване и обяснение на резултатите, които
от своя страна се използват за преразглеждане или актуализиране на моделите. Така
човек може да приложи модела, за да предвиди резултата или да оцени неговата
вероятност; той може също да използва модела, за да обясни появата на дадено събитие
или последствие. Накрая, той може да използва информацията, предоставена от
възникването на дадено събитие, за да коригира или преразгледа своя модел.
Предсказанието и обяснението представляват два различни вида каузален извод, докато
ревизията на модела е пример за диагностичен извод. В предсказанието преценяващият
избира този резултат, който е най-сходен с неговия модел за системата, с която си има
работа. При обяснението, човек идентифицира онези характеристики на модела, които
най-вероятно ще доведат до определен резултат. От друга страна, при
преразглеждането коригира или допълва елементите на модела, които са най-малко
съвместими с данните. Повечето изводи в ежедневието разчитат на модели или схеми,
които са неточни, непълни и понякога неправилни. Хората обаче осъзнават това и често
са готови да признаят, че техните модели за системата от събития каквито биха могли
да бъдат намеренията на даден човек или характера му при проява на силна

Своеобразен мисловен подход към даден проблем, който няма аналог в досегашните решения и който
невинаги може да се сметне за правилен, а по-скоро е находчиво хрумване, бел.авт.
9
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враждебност могат да са погрешни. Увереността, с която се държи на това, че
сценариите или схемите, които хрумват на хората, са правдоподобни, или трудността
да създават такива впоследствие могат да послужат като ключ към вероятността за
събитието. Ако не ни хрумне никакъв разумен сценарий, събитието се счита за
невъзможно или за много малко вероятно.
Какво прави един сценарий добър, т.е. евристичен? При прогнозиране и планиране в
ситуация на несигурност, умишленото манипулиране на умствените модели изглежда
успешно преодолява пропастта между първоначалното състояние и крайното събитие
чрез добавяне на поредица от междинни събития без особено усилие и усложнения.
Правдоподобността на един сценарий като цяло зависи от правдоподобността на найслабата му връзка повече, отколкото от броя на връзките. Един сценарий е особено
удовлетворителен, когато пътят, който води от началното към крайното състояние не е
непосредствено очевиден, така че въвеждането на междинни етапи всъщност повишава
субективната вероятност на крайното събитие. „Връзките“ в един сценарий са събития,
които са с ниска степен на излишък и висока каузална значимост. Събитие, което не е
излишно, представлява определен минимум за предвиждане на последователността от
началото до точката, в която могат да възникнат особено значими алтернативи.
Тенденцията да се обмислят само сравнително прости сценарии може да има особено
значение в ситуации на конфликт. Тогава настроенията и плановете на опонента са подостъпни от тези на неговия противник. Не е лесно да се възприеме гледната точка на
противника на шахматната дъска или на бойното поле, което може да е причината
посредственият играч да открие толкова много нови възможности, когато сменя
страната в играта. Следователно, играчът може да гледа на стратегията на противника
си като на относително постоянна и независима от собствените си ходове. Тези
съображения предполагат, че играчът е податлив на заблуда на инициативата –
тенденция да се приписва по-слаба инициатива и по-малко въображение на противника
в сравнение със собственото. Тази хипотеза е в съответствие с констатацията, че хората
са склонни да гледат на собственото си поведение като на отражение на променящите
се изисквания на околната среда и поведението на другите, диктувани от техните
личностни черти (Jones & Nisbett 1972). Създаването на убедителен сценарий вероятно
ще ограничи начина, по който мислим за бъдещето. Има много доказателства, които
показват, че след като една несигурна ситуация се възприема или тълкува по определен
начин, е доста трудно да се допусне, че нещата да стоят по друг начин (Bruner & Potter
1964). По този начин генерирането на конкретен сценарий може да възпрепятства
появата на други сценарии, особено на такива, които водят до различни резултати.
Продължителната и прекалена загриженост за резултата може да увеличи фиксацията
върху несигурността, а оттам и възприеманата вероятност за загуба. Хората като цяло
се водят от крайности – или от силно желани или от крайно нежелани резултати
(Tversky & Kahneman 1973).
Ако се допусне в случая, че различните подходи към сценариите на чувствата могат
да бъдат дефинирани като множествени, усложнени и многопластови алтернативи на
простите изходни интуитивни предпочитания, то те по-скоро служат за повлияване,
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подвеждане и изясняване ролята на емоциите в една или друга желана посока. Много
от категориите, използвани за изследване на простите и смесените чувства служат за
отправни точки, сред които могат да се установят и стимулите, които имат
нормализиращ или „закотващ“ ефект. Съгласно така структурираната предварителна
перспектива пред оценката на ситуации от реалния живот под влияние на спонтанно
емоционално състояние, самото припомняне би могло да е повлиявано от
емоционалния сценарий или клъстер от сценарии, към които се отнася споменът за
събитията. При изследване на различни сценарии, особено с фатален изход, при които
хората проявяват емоции, противоречащи на фактите или породени от смесване на
реалност и фантазия, централно място заемат разочарованието, обидата,
съжалението, негодуванието, скръбта, завистта (“disappointment”, “frustration”,
“regret”, “indignation”, “grief”, “envy”) и други. Съществена характеристика на тези
неприятни чувства е тяхното хедонично значение – дали емоцията кореспондира с
общото нужда от непосредтвено и осезаемо удовлетворение, което е по-силно изразено
отколкото реалността позволява човек да привикне към него и да го приеме.
Неосъзнатите възможности като че ли са претеглени според такава мярка, която
съответства на лекотата, с която човек може да си въобрази, че може да отмени
събитията (Kahneman et al. 1982).
Прилагането на проспектната теория, принципите на вероятностното разпределение
при преценка какъв емоционален избор да се осъществи в ситуация на несигурност,
зависеща от обстоятелства и рамкирането им, е операционализирана от група
изследователи в областта на т.нар. лаическите теории за ума в сферата на афективната
когниция (Ong et al. 2015). Изследователите установяват, че афективните преценки за
собствените, или за тези на другите хора, субективни емоционални състояния, се
извеждат на основата на изчисления, получени чрез многопосочни, сходни на
статистическите анализи, хипотетични предположения. За отправна точка
изследователите приемат потенциално наблюдаеми величини като лицеви изрази,
несловесни жестове, интонационни специфики и много други насоки, които са
подложени на интуитивнa обработка чрез обобщаващи модели, условно наричани
„теории на ума”. Тези „теории“ са едни и същи, според тях, както за интелектуалното,
така и за емоционалното поведение – формулират това, което хората предполагат и
вярват че означават емоциите. В крайните точки на оценката са субективните мерки за
проспектната полза от разликите между очакваните и получени резултати. Данните
насочват към заключението, че участниците, които играят ролята едновременно на
възприематели на емоционалното поведение и оценяващи възможните емоционални
последствия, съотнасят признаците на поведението и възможния изход от състоянията
към малко на брой вярвания и убеждения за значението на тези резултати. Прилагат
формулите, заети от проспектната теория на Тверски и Канеман и създават бейзиански
модели за изчисляване на последващата вероятност за разбиране на емоционалните
състояния. Една от хипотезите им гласи, че ролята на едно от двете измерения в
афективността (качественото придаване на положително или отрицателно значение) е
с много по-голяма тежест с сравнение с количественото измерени (силата на възбудата,
Kahneman 1999). Чрез обобщена преценка за значението на ситуацията може да се
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предскаже с голяма точност повлияването на преценката от вярванията за вероятния
изход от сценария, рамкиращ избора (Kahneman et al. 1982). Предположението, че
умствената нагласа да се избягват загуби или предприемат рискове в зависимост от
емоционалната обратна връзка, се свежда до преценки, произтичащи от двете
основополагащи измерения за емоционалното преживяване. В генерираните модели
откриват, че в ежедневието си хората прилагат с различен успех своите лаически
теории, които са в много по-голяма степен сводими до преценка за посоката на
валентността и в много по-малка степен до преценка на нивото на възбудимост на
емоциите (Kahneman 2000). Все пак някои от тези теории за емоционалните мотиви
могат да бъдат много близки до формалните вероятностни теории и изчисления за
рамките и проспекта на оценката по отношение на ползите, загубите или риска от
емоционалното поведение. В съгласие с по-ранни изследвания (Ortony et al. 1988,
Carver & Scheier 2004) негативно означените емоции като например вероятното
разочарование от резултата или предварително предположеното съжаление заради
нереалистично очакване, могат да сигнализират и да подбуждат изкривени преценки
под влияние на обратна връзка от ситуацията. Както е установено в тези по-ранни
изследвания, това се отразява на цялостната емоционална адаптация.
Канеман прави разлика между субективните и обективни подходи при измерване на
благосъстоянието, добруването и щастието. Субективната преценка зависи от
способността човек бързо да си възвърне формата и да възстанови текущите си
преживявания до едно относително стабилно състояние на общо удовлетворение, като
преодолява и си създава подходи за понасяне и справяне с въздействието на рутината и
отегчението. Това психологично качество Канеман обозначава с понятието хедонично
колело (“hedonic treadmill”10, Brickman & Campbell 1971). Според тази концепция част
от удовлетворението в живота неизбежно намалява пропорционално с нарастването на
обективното благосъстояние. При привикване към промяната еднообразието
банализира удоволствието, защото човек свиква с новото. Вследствие на успеха си да
се адаптира към промяната в обстоятелствата, да надмогне изпитанията или да
постигне желанията си човек осъзнава, че удовлетворението е нетрайно. Към оценката
за постигната неутралност спрямо предходни ситуации в живота, след настъпване на
промяната е неизбежно да се наблюдава и чувството, че човек по-скоро тъпче на едно
място или се върти в кръг, подобно на механичното устройство, задвижвано от жива
сила или при бягане на подвижна пътека. Ефектът на тривиализиране от една страна
неутрализира постигането на максимално удовлетворение. От друга, ефектът се
предизвиква от естествен биофизиологичен механизъм, който води до поддържане на
оптимално ниво и противодейства на сценарии за преследване на щастието.
Преследването води до занижаване на гъвкавостта при възприемане на промяната към
сравнимо по-добро състояние (Kahneman 1999). Оформят се норми в поведението на
избор и вземане на решения, благодарение на които се създават преувеличени

Използван е буквален превод на научната метафора, за да се обозначи ефекта на привикване при
опитомени животни към неудобството, предизвиквано от впрегатното колело, бел.авт.
10
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очаквания за по-благоприятен проспект в бъдеще или за поддържането на по-високи
стандарти и аспирации. Заради тях не обръща внимание или се пренебрегва ефекта от
подобреното положение (Кahneman et al. 2004). Проявява се илюзорна склоннност
хората да се фокусират върху постигнатото, а не върху промяната. Тази фиксация води
до абсурдни преценки при ретроспективни самоотчети. Общата полза от щастието,
формулирана като ниво на житейско удовлетворение и съобразено с нивото на
чувството за баналност или неутралност, зависи не само от пластичността на
адаптацията спрямо промените. Ползата е измерена чрез обективни физиологични
индекси, при които интензивността на хедоничното състояние може да се преобразува
в продължителност, представена чрез обобщаваща времева картина, похват заимстван
от иконометрията (Kahneman 1999). Друг вариант е активностите и взаимодействията
да се отчитат чрез подробно индексиране с имплементирана бивалентна афективна
скала, наречена от тях Метод на ежедневното реконструиране („The Day
Reconstruction Method”, DRM, Kahneman et al. 2004). В този метод се използват две
категории от житейски ситуации – дейности и партньор във взаимодействието, както и
прилагателни за положителни състояния – щастливо, топло/приятелско, радостно
(“happy, warm/friendly, enjoying myself”), и за отрицателни – обидено/раздразнено,
потиснато/тъжно,
заядливо/разпоредително,
гневно/враждебно,
тревожно/
безпокойно, критично/ презрително (“frustrated/annoyed, depressed/blue, hassled/pushed
around, angry/hostile, worried/anxious, criticized/put down”). За всяка от тези типове
категории се дава ежедневна оценка съобразно времето, което се влага в различните
дейности и взаимоотношения. При установено преимущество на отрицателните
състояния над положителните, стойността се концептуализира като мрежови афект
(„Net affect”), който служи за извеждане на U-индекс за преживяна полза. Стойност на
този индекс обозначава процесуалните ползи/загуби, т.е. не само количеството
положителни или отрицателни отношения, но и стойността им умножена по времето,
отделено за дейностите, спрямо които се изпитват тези чувства (Juster et al. 1985,
Kahneman et al. 2004, Kahneman et al. 2006). Според стойността на мрежовия афект,
който се калкулира от средноаритметичната стойност на самооценената интензивност
на отрицателните състояния, може да се определи дали един епизод е израз на
нещастие (“misery episode”) – MIN(негативни чувства) > MAX(положителни чувства),
или на депресия (“depression”), когато MAX(негативни чувства) > MAX(положителни
чувства) (Kahenman et al. 2006).
Подобрението в обстоятелствата може да тласне хората да искат още по-често и поинтензивно удоволствие, за да поддържат хедонично ориентиран начин на живот. Така
субективното щастие може да не се променя, независимо че обективно
удовлетворението нараства. В ефекта, който неутрализира тази човешка склонност, се
включва и непрекъснатата полза. Канеман посочва, че тя зависи и от емоционалната
въвлеченост в поток от преживявания и дейности за определен период от време, така
че хедоничното значение да избледнява на общия фон на емоционалния опит
(Csikszentmihalyi 1990). Всеки индивид може да си създаде свой собствен сценарий за
тривиализиране, понякога като създава положителни и отрицателни последствия, чрез
които да възстановява добруването си до отправната точка преди настъпването на
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житейските промени (Heady & Wearing 1992, Diener & Lucas 1999). Също така Канеман
подчертава и ролята на издръжливостта – капацитета да се възстановяваме от
напрежение и стрес („resilience“) и да се поддържа баланс между ресурсите за
постигане на целите и нуждите за удовлетворяването им. Доброто стечение на
обстоятелствата, съотнесено спрямо умението хората да си създават нагласа на
предпазливост, е съобразено с умението да се избягват по-неблагоприятни резултати
независимо дали имат или не ясна представа за изхода от ситуацията (Kahneman 2000,
Larsen & Prizmic 2008).
Задълбочаване на елементи от теорията за преценката и смесените чувства се
наблюдава и в по-късните научни разработки на Джеймс Ръсел (Russell 2003, Russell
2017). Той също допуска, че ролята на емоционалната атрибуция (приписване на
емоционални качества и значения на хора и предмети) при създаване на афективните
сценарии се определя от проявата и поведенческата последователност на
изживяванията на базисното афективно ядро. То се концептуализира в развитието на
индивида съобразно нормите и очакванията на другите. Централна роля Ръсел отдава
на умствените и мисловни аспекти при осмислянето на преживяването. Те ръководят
отношението между афективната енергия и „обекта”, реален или измислен, на когото се
приписва или комуто се отдава дадена емоция. Ръсел определя „обекта” като всяко
събитие, което представлява източник на информация или посока за действие в
човешките отношения. Всяко емоционално взаимодействие с „обекта“ и изразяване на
отношение към него следва някаква мотивация – цели и план, включващи и
предчувствие за бъдещото развитие на това взаимодействие. Определят се ползите и
щетите от гледна точка на адаптацията, поемането на рискове и промяна в
перспективата, което води до повлияване на паметта, припомняне на минали
възнаграждения или вреди. Влияе и върху преценките за това кое е най-подходящото и
съответстващо на контекста взаимоотношение. Афективното ядро продължава да
определя първичната преценка за приятно/неприятно и конструирането на
инструментално действие. Това е в съгласие със съвременното разбиране за единство
между субективност и обективност в преживяванията. Синтезът се осъществява от
емоциите на основата на фундаментална преценка за минали резултати, отнесени към
непосредствения или бъдещ ефект от преживяването им, в абстрактно поле с безкрен
обхват от степени и нюанси на „приятното/неприятното”, което Сърл влага в думата
съзнание (Searle 1992, Searle 2000). Въпреки потенциалното многообразие, с което
разполагаме, за да можем да мислим или говорим за неща или събития по безкрайно
различни начини, все пак тази възможност се ограничава от нашите емоции (Zajonc
1980). Тази абстрактна преценка за „добро/лошо” е една от първите в онтогенетичен
план. Тя е продукт на емоционалното осъзнаване чрез бързи и въпреки това сложни
невро-перцептивни схеми (LeDoux 1996, LeDoux 2000, LeDoux 2012, LeDoux et al.
2017). Част е от процес на умствена симулация, резултат от спонтанен евристичен
ефект във висшата нервна дейност, която поражда чувството за предстоящи алернативи
в общия курс на събитията (Kahneman & Tversky 1982). Симулирането на бъдещето
позволява предвиждане на различни аспекти според въобразен сценарий: ако това или
нещо друго се случи, субектът ще се чувства по определен начин – готовност, обагрена
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от емоции. Тези преценки вероятно не са перфектни предсказвания за възможните
чувства, но те не са случайни – организирани са чрез мрежа от думи, категории и
емоционални схеми, съхранявани в паметта и извличани от нея (Miloyan et al. 2015).
Езикът и умението за вербално изразяване на емоциите осигурява символна
репрезентация на емоционалните преживявания без дори да сме изложени на стимули и
събития, които обичайно ги предизвикват (Russell 1991b, Forsyth et al. 1996). Разликите
между афективните изживявания и симулациите се дължат на вложените усилия и са
времеемки. Натуралният тип предикции са по-интуитивни, бързи, автоматични,
докато мисловният тип изисква забавяне на афективното въздействие чрез усилия на
волята, обмисляне и съотнасяне към придобити оценъчни рамки и спрямо миналия
опит (Kahneman 2003, Kahneman 2004, Kahneman 2009, Kahneman 2015). Симулацията
на бъдещето предоставя на субекта картина и прогноза за емоциите в съгласие с
вижданията на Дамазио за „като че ли обратни връзки“ (“as if feedback”, Damasio 1994,
Damasio 1999) и построяване на последователностите съобразно „ако-то синтактично
мислeне“ („if-else synthactic thinking”, Rolls 1999). Емоционалният мета-опит от своя
страна преобразува субективния биологичен опит в дискретна категория. Това дава
възможност да се излезе от базисното противоречие в дименсионалните парадигми за
изследване на първичната преценка за значение, възникваща в афективното ядро – дали
са биполярни (взаимноизключващи се положителни и отрицателни, Russell & Carroll
1999), бивариативни (две паралелни и независими една от друга положителни и
отрицателни инстанции, Watson & Tellegen 1985, Watson et al. 1999, Cacioppo &
Berntson 1994, Cacioppo et al. 1999) или обобщено-смесени (Lindquist et al. 2016) При
комбинацията на емоции могат да се оформят различни пропорции между
припокриващи се и пробабилистични, а не фиксирани и дискретни категории, според
които мозъкът автоматично да предсказва намеренията и последващите ефекти
(Hoemann et al. 2017).

Фигура 34: Базиран на вероятности модел за смесване на емоции (Hoemann et al. 2017)
За да се предсказва и справя оптимално с входящите усещания, човешкият мозък
подбира измежду различни минали преживявания или предишни категоризации тези,
които споделят общи черти с конкретните актуални обстоятелства (например авторите
вземат едно минало преживяване на страх, свързано с една и съща цел, минало
състояние на тъга, предизвикано от подобна причина, минало преживяване на гняв с
подобно телесно усещане). Когато мозъкът конструира набор от динамични
предсказания, всяко отделно предсказване може да се оформи от посочените категории
за минали преживявания. При посочените на Фигура 34 предсказвания за минали
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преживявания: на първата фигура (а) може да има 40% вероятност преживяването да е
свързано със страх, 30% с тъга и 30% с гняв; на втората фигура (b) има 90% вероятност
да се свързано със страх и само 10% вероятност – с тъга, предсказването с най-голяма
последваща вероятност (в единия или другия случай) ще бъде за емоцията с найвисоката стойност, но това не е задължително (например ако ситуацията се промени
драматично и неочаквано). Смесеността между емоциите отчасти се ограничава от
личната способност на индивида прецизно да използва концептуалното си познание и
категориите за емоции (т.е. в зависимост от индивидуалното ниво на емоционална
детайлираност, Hoemann et al. 2017).
Може ли да се допусне, че целият спектър от по-фини емоции се базира на различни
комбинации, в различни съотношения, между малък на брой основни емоции,
присъстващи дори и в парадоксални превъплъщения, така че зад чувството за
несигурност да се догатваме за високомерие и благодарение на огледалните си неврони
да създаваме „теории за ума“ (Рамачандран 2018)? Гневът, страхът и ревността
например, могат да се разгледат като вероятностни категории, които да се възприемат
като еквиваленти на усещанията за прости цветове и комбинация от два и повече
цветни стимула. Числеността на отделните субективни емоционални преживявания е
ограничена до една от основните или прототипни емоции, стига да са прости, всеобщи,
наследени и несводими до друга емоция или чувство (Tomkins 1962, Tomkins 1963,
Izard 1977, Wierzbicka 1992, Wierzbicka 1999). Според Ръсел психометрията на
емоциите, и най-вече изследване чрез самооценъчни методи, не е успяла да разкрие
консенсусен набор от дискретни емоционални преживявания, с които да се обяснят и
сложните смесени състояния (Russell & Mehrabian 1977, Watson & Clark 1992, Russell
2003). Това го подтиква да допусне, че както не съществуват естествени видове
представи, така и не съществуват естествени видове емоционален опит. Намесата и
присъствието на мета-опитност, продукт на съзнателни емоционални чувства и
преценки за тях, са поредното доказателство за мониторинга, който предопределя всяка
емоция и се развива през онтогенезата – едно филогенетично постижение при човека
(Le Doux 1996, Ӧhman 1999). Представката мета фокусира вниманието върху
промяната на суровите данни, които постъпват от афективното ядро и се превръщат в
изтълкувани и обединени представи за „обекта” на емоциите под влиянието на метаосъзнаването (Farthing 1992). Мета-опитът не е задължителен компонент, но отразява
промените в целия процес на изживяване на емоции, добре познато явление и
задълбочено изследвано под конструкта с името алекситимия (Sifneos 1973, Krystal
1979, Taylor & Taylor 1997, Jessimer & Markham 1997, Parker et al. 2001, Tabibnia &
Zaidel 2005, Jørgensen et al. 2007, Hogeveen et al. 2016).
Всяка емоция и мета-опит за нея съдържат умствени сценарии под формата на
пробни пътеки за тълкуване или ограничени откъм честота и полза варианти. Това
свойство ги прави подвеждащи понятия – едно състояние може да се разпознае като
„ревност” от гледна точка на наблюдател, но да бъде откровено отречено или
неосъзнато като такова от субекта. Всеки емоционален епизод може да бъде разбран
без да се съотнася към съзнателно чувство, определено като страх, гняв, ревност и т.н.
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Продължителните колебания, които възникват в афективното ядро, се прототипизират
чрез честото им приписване на даден „обект”, от което се появяват и много образци,
които малко, много или напълно съответстват на прототипните и обединяват техните
елементи в едно общо цяло, което е „валидно само в очите на виждащия ги…“ (Russell
& Bullock 1986, Russell & Fehr 1994, Russell 2003).
Атипичните отклонения от прототипното изживяване на емоциите се дължат на
допълнителни механизми като потискането, маскирането, социалните правила и т.н.
Дисоциативните процеси и допълването на липсваща информация са доказателство, че
интерпретацията на емоциите е присъща на ограничена част от лявата половина на
temporal cortex. Тя участва в създаването на теории за действията, влага ред,
последователност и единство в настроенията, чувствата и действа относително
автономно (Hilgard 1986, Gazzaniga 1989). За да притежава субектът мета-опит е
необходимо да категоризира и сценарира във времето и чрез причинно-следствена
последователност всяко от подсъбитията в дадена ситуация. Ревността, например, е
възел в мрежата, включваща социални конвенции, морални правила, ролеви
задължения и т.н. Културните вариации са по-вероятни от крос-културните устойчиви
образци (Levenson et al. 1992). Повечето от сценариите са универсални човешки сцени и
дилеми, засягащи сексуалната изневяра, опасностите, зависимостта, несбъднатите
очаквания и др. Според Ръсел е трудно да се разделят идеите, влагани в естествените
универсални категории от тези, които съдържат културни специфики. Например
„mehameha“ на таитянски е дума за „страх от духове” (Levy 1973), която за разлика от
английската дума за страх („fear“) е по-конкретна, докато втората е идентична със
значението на думата „metagu“ в езика на племето ифалук (Lutz 1988). Парадоксалното
в случая е, че тези, които са създали понятието и с времето са вложили специфичните
значения, не са притежавали научния апарат, който да премахне тези конкретни
смислови ограничения, които не кореспондират с универсалността на емоцията
„страх“.
Ръсел поставя няколко важни важни въпроса: „Какво подтиква да се сравняват
[прототипните емоционални] състояния и техните сценарии? Върху каква информация
стъпва това сравнение? Коя информация има по-голяма тежест?” (Russell 2003: 166)
Въпреки че в настоящия момент експериментите се съсредоточават върху това как
обратната връзка от нервната система повлиява преживяването, пред бъдещите
изследвания стои предизвикателството да оценят какво е относителното повлияване
между типовете преживявания при различни обстоятелства. Емоционалният мета-опит
е опосредстван от интерпретативни процеси, които са породени от мотиви и
изкривявания на представите. Някои хора биха избегнали да тълкуват себе си като
ревнуващи, завиждащи, неблагодарни или самодоволни, защото биха се злепоставили.
Един човек може да предпочете да представи страха си по-скоро като предпазливост
спрямо нещо, отколкото като страх от това нещо. Мета-опитът служи за регулация на
емоциите и се определя от правила за чувстване, чрез които обществото предписва
подходящи емоции спрямо дадени ситуации и роли – „мъжът не бива да се страхува“;
„щастието е нормално състояние” и т.н. (Тomkins 1962, Tomkins 1963b, Hochschild
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1983, Moscher et al. 1988). Тази функция на мета-опита може да е в съзвучие с друга
функция, която Ръсел описва като умствена икономия на емоционалната линия.
Емоционалните мета-преживявания се конструират от свързан разказ, тълкуване,
пакетиране и етикиране на емоционалния епизод. Обединяват в едно обобщеното
знание за нарушените очаквания или трудности при справянето с напрегнати ситуации
например. Другата функция е тясно обвързана с емоционалната регулация,
управлението на обясненията на епизодите и проявата на чувства по време на
събитията. Според Ръсел не съществува един общ образец, твърдо фиксиран във
времето, а динамични системи от образци, които се напасват взаимно според
конкретния случай (Camras 1992, Fogel 1993). Прави аналогия с играта на покер, при
която всяка карта е статистически независима от другите, но може да оформи в ръката,
при определена вероятност, слаби или силни двойки, тройки, поредица от боя, числа
или други печеливши или губещи комбинации. В един емоционален епизод тези
компоненти си влияят, а мета-преживяванията обединяват отделните представи за
целия този процес. Емоционалната регулация е опит за самоконтрол, приложен в даден
емоционален епизод. Тя посредничи при оформянето на емоционалния мета-опит не за
да контролира чувството, например страха, а за да даде посока на управление на
афективното ядро, преценките, действията, израза на емоции съобразно „обекта”,
целите и начина, по който се представя цялата ситуация. Въпреки, че емоционалните
мета-преживявания не играят необходима роля в емоционалния епизод, те могат да
играят роля на решения за това как да се чувства субектът и как да изглежда – „не
трябва да се страхувам, а да се постарая да се държа по-смело.” (Russell 2003: 167).
В подкрепа на тези изследвания върху взаимовръзката и опосредстването на сложния
емоционален мета-опит от социализирани стереотипи за оценка и правила за
определяне на начина, по който човек се чувства, могат да се посочат и актуалните
теоретични и емпрични допускания на редица други учени (Carrera et al. 2007, Bar 2011,
Barbas 2015, Barrett et al. 2001, Barrett 2009, Barrett 2015, Barrett 2017, Bennett 2015,
Berrios et al. 2015a, Berrios et al. 2015b, Kreibig & Gross 2017, Larsen et al. 2011, Larsen et
al. 2017, Watson et al. 2017).
Емоционална рекурсия и регулация
Начините, по които преживяванията, поведенческите и периферните физиологични
реакции се обединяват в зависимост от контекста и индивидите, както и според какви
фактори или условия се управляват, зависи от това колко силно или слабо са свързани
всички те в система за реагиране. Различни системи подтикват хората да повярват, че
изпитват емоция за разлика от преживяването на някакво друго телесно състояние.
Хората се различават по степента, в която вярват, че емоцията е нещо, което не може да
бъде контролирано, или променено. Опитват се да регулират емоциите си или да
поставят на първо място подобни ежедневни теории и вярвания, които играят
определяща роля в появата на умствени състояния, включително и емоции. Такива
вярвания за контролируемостта на емоциите също могат да оформят възприятията ни за
другите, включително дали емоцията се извежда като обяснение за поведението на друг
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човек, колко отговорна е за такова поведение и дори какъв вид поведение се приема за
поносимо или допустимо.
Емоционалната реакция често променя ситуацията, която е довела до реакцията или
серията от свързани с нея реакции, както беше пояснено при сценарийния анализ.
Допълнителна светлина върху този процес хвърля и Джеймс Грос (Gross & Thompson
2007). Той описва важен рекурсивен аспект при изразяване на емоции, при който
реакцията притежава свойството да създава и извиква обратна връзка (и така да
модифицира) ситуацията. Създава и абстрактен модел, според който една ситуация се
оценява според нейната значимост, задействайки афективна програма. Тази програма
поражда координиран набор от тенденции за емоционална реакция (физиологични,
субективни и поведенчески), които от своя страна се манифестриат в експресивно
поведение с модулирана сила и валентност на емоцията (Gross & John 1997).
Конкретизира и пояснява тази идея за обратната връзка като предлага пример със
следната емоционална сцена между двама колеги (или родител и дете), които са в
ситуация S (на несъгласие и в спор помежду си), когато внезапно единият реагира с R
(натъжава се и/или започва да плаче). Този емоционален отговор съществено променя
междуличностната ситуация, превръщайки я в ситуация S′ (първият взаимодейства вече
с човек, който току-що се е натъжил/разплакал). Тази ситуация сега поражда нов
отговор R′ (извинение), който допълнително превръща ситуацията в S′′ (реакцията на
този, който току-що се е извинил). Тази ситуация от своя страна провокира още една
реакция, R′′ (състояние на смущение) и т.н. Основната идея е, че емоциите
осъществяват и поддържат този рекурсивен аспект, който зависи от обратната връзка
между реакциите на общуващите, тъй като те могат да доведат до промени в
обстоятелствата, които водят до промяна на вероятността от последващи прояви на
такива (и други) емоции и т.н. Сценарийният анализ описва ситуацията линейно, чрез
следната последователност: несъгласие с авторитет → изблик на тъга и
разочарование → опит за възстановяване на авторитета → възниква чувство на
неудобство (Alexander 1988, Alexander 1990, Demorest & Alexander 1992, Demorest
1995). От гледна точка на рекурсивния анализ, последователността от R към S′ през S′′
до R′′ и т.н. улавя динамиката във времето: избира се конкретна ситуация,
модифицирана (или не), представена и оценена по определен начин като дава
конкретен набор от емоционално натоварени взаимни отговори. От гледна точка на
парадигмата за модалния процес, неуспехът в емоционалната регулация продължава да
поддържа нов цикъл на генериране и динамика в емоционалната ситуация, което е
непрекъснат процес, а не еднократна обмяна с конкретен и краен резултат. Този
динамичен аспект на регулиране на емоциите се сигнализира от създадената обратна
връзка на емоционалния отговор, когато хората се връщат отново към същата ситуация.
Кръговата линия на рекурсивния сценариен анализ има за цел да представи динамична
и реципрочно определена природа на емоционалното регулиране, както се случва в
контекста на непрекъснат поток от емоционална стимулация и реагиране при
общуване. Рекурсивният аспект при генерирането на емоции е от съществено значение
за разбирането и разграничаването между отношения, фокусирани върху
предходждащото емоционално поведение между общуващите и умението за осмисляне
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при емоционално регулиране. От гледна точка на цикличната природа на емоцията, при
дадения пример за регулиране на емоциите, фокусът е върху предхождащите условия
или върху условията преди да възникнат реакциите по отношение на дадения цикъл
чрез процеса на генериране на емоции. От гледна точка на предхождащите условия е
важно да се вземат предвид кои емоции се преживяват и как се изразяват, защото те се
явяват мощни начални точки в нов емоционален цикъл (появява се чувство за
неудобство заради гневния изблик, Ekman 1993). Емоциите се разгръщат с течение на
времето и във всеки цикъл на генериране на емоции отговорите спрямо генерираните
емоции в този цикъл влияят върху последващите отговори на допълнително
предизвиканите вторични емоции. Когато човек използва стратегии за умствено
регулиране преди или по време на ситуацията, тези усилия са фокусирани спрямо
предхождащите условия, защото участникът в цикъла осъзнава, че те се случват в
началото на дадения цикъл на генериране на емоции. В сърцевината на това
разграничение между регулирането на емоциите, насочени към предхождащите и
последващите реакции е идеята за бърза циклична система, която поражда
емоционален „импулс” при всяко повторение (Gross & Thompson 2007). Усилията за
регулиране на емоциите, които са насочени към динамиката преди пораждане на
импулса във всеки един цикъл на генериране на емоции се фокусират върху
предшестващите условия, докато усилията за регулиране на емоциите са насочени към
динамиката след възникване на импулса и са концентрирани върху реакцията.
Интересът към емоционалното регулиране датира от древността. Различни
философски и религиозни течения са вложили много усилия да разработят системи как
да се намали или увеличи, да се съкрати или разшири обхвата на тези цикли от
емоционални отговори чрез предписване на етични рамки. В областта на модерната
психология на емоциите емоционалното регулиране е във фокуса на изучаването на
психологическата защита (Freud 1926/1959), начините за справяне със стреса (Lazarus
1966), моделите на привързаност (Bowlby 1969) и саморегулирането (Mischel et al.
1989). Емоционалната регулация за първи път придобива значение като отделен
конструкт през 90-те години на ХХ-ти век и печели интереса на изследователи от
различни школи, което проличава от бързо разрастващата се литература по този въпрос
в началото на ХХI век (най-цитираните от които са: Scherer 1982, Campos et al. 1989,
Thompson 1990, Thompson 1991, Thompson 1994, Thompson & Calkins 1996, Thompson &
Meyer 2007, Stifter & Moyer 1991, Rothbart et al. 1992, Westen 1994, Westen & Blagov
2007, Rothbart & Sheese 2007, Gross & Levenson 1993, Gross & Munoz 1995, Gross 1998,
Gross 1998a, Gross 2001, Gross 2002, Gross & John 2003, Gross 2007, Gross 2011, Erber et
al. 1996, Greenberg et al. 1996, Parkinson et al. 1996, Barrett et a l. 2001, Beauregard et al.
2001, Labouvie-Vief & Medler 2002, Carver & Scheier 2004, Cole et al. 2004, Raes et al.
2003, Ochsner et al. 2002, Ochsner et al. 2004, Ochsner & Gross 2005, Mauss et al. 2006,
Maus et al. 2009, Thompson & Lagatutta 2006, Thompson 2006, Thompson & Mayer 2007,
Bargh & Williams 2007, Loewenstein 2007, Goldsmith &I Davidson 2004, Davidson et al.
2007, Roese & Olson 2007, Hariri & Forbes 2007, Wranik et al. 2007, Goetz et al. 2008,
Izard & Youngstrom 1996, Izard 2010, Miyamoto & Ma 2011, Miyamoto et al. 2014, Tamir
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et al. 2008, Tamir 2009, Tamir 2011, Tamir et al. 2015, DeSteno et al. 2013, Etkin et al. 2015,
Ford & Mauss 2015, McGaugh 2018 и други).
Регулирането на емоциите е теоретичен конструкт, който се отнася до нещата, които
правим, за да повлияем на това кои емоции преживяваме, как ги изживяваме и
изразяваме (Gross 1998). Въпреки засиленото внимание върху конструкта, остава
неизяснено естеството на процесите, които регулират емоциите, както и дали тези
процеси са значително по-различни от онези, които обикновено се смятат за отнасящи
се до емоционалността. Самата фраза „регулиране на емоциите“ е изключително
двусмислена, тъй като тя може да се отнася еднакво добре до това как емоциите
регулират нещо друго, като мислите, физиологията или поведението (регулиране чрез
емоции) или как биват регулирани самите емоции (регулиране на емоции). Въпреки
това, ако основната функция на емоциите е да координират системите за реагиране,
първото усещане за емоционално регулиране е съвместимо със самата поява на
емоциите (Levenson 1999). Разминаването и източникът на несъгласие между многото
школи в психологията на емоциите се крият в различните начини, по които емоцията се
дефинира научно. Конструктите за емоциите биха могли да се поместят е един размит
континуум съдържащ направления, които характеризират емоциите като биологично
определени състояния, нуждаещи се от регулиране – те заемат едната крайност.
Теоретици от другия полюс характеризират емоциите като социално конструирани
психически събития, които се задействат от други процеси, например само умствени
или социо-културни фактори и не подлежат на регулация. Според третата теория – тази
за първичните емоции (например MacDougall 1908/1921, Tomkins 1962-1995, Izard 19712011, Ekman 1972-2016, Panksepp 1998-2011, Davis 1992, Buck 1999, LeDoux 2000-2017,
Levenson 1994-2001, Damasio 1999-2005 и други) емоционалното регулиране се отнася
до действия, които влияят върху изхода на емоционалните цикли и програми. Тъй като
основната идея на този тип теории е, че емоциите се регулират предимно в началото на
зараждането, следователно тези модели се припокриват с по-традиционната теория за
оценката на емоциите.
Според класическите теории за оценката (Arnold 1960a/1960b, Scherer 1984,
Leventhal 1984, Smith & Ellsworth 1985, Frijda 1986, Roseman 1991, Lazarus 1991, Clore
& Ortony 2008 и други) емоционалното регулиране се състои в промяна на величината
или качеството на емоционалния отговор, преди или след като емоционалната реакция
е започнала да се разгръща. Оценките са централни и служат като отражение по-скоро
на съдържанието на емоциите, отколкото на механизмите, чрез които се генерират
емоции. Тези модели се припокриват частично с психологическите теории за
конструирането, според които създаването и приписването на смисъл на емоциите се
разглежда като произтичащи от идеите (Wundt 1896), социалните референции
(Schachter & Singer 1962), начина характеризиране на ситуацията (Russell 2003) или
според ситуативно зависими категории (Barrett 2006). Според подхода за прототипните
психологически конструкции (James 1884, Wundt 1897, Harlow and Stagner 1933, Duffy
1941, Schachter & Singer 1962, Mandler 1975, Russell 2003, Barrett 2009) емоционалното
регулиране се отнася основно до манипулиране на елементите, които в комбинация
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представляват емоцията, въпреки че възникващите модели за емоции изглежда
позволяват възможността те да бъдат регулирани като психическо състояние и процес.
Тъй като акцентът се пренасочва от повече вътрешни процеси към външни
ситуационни условия (или възможности), социалните конструктивисти (Averill 1980,
Kemper 1984, Harré 1986, Solomon 2003, Mesquita 2010) се интересуват по-малко от
емоциите като психично състояние и повече от схемите и сценариите, които регулират
емоционалните реакции и поведение. Съотношението между различните перспективи е
свързано с това дали е полезно да се прави разлика между относително „ранни” и
„късни” форми на емоционално регулиране. Това разграничение зависи от идеята, че
една емоция акумулира импулс в течение на времето. От гледна точка на теорията за
първичните емоции или от гледна точка на теорията за оценката е важно дали емоциите
се регулират в началото (регулиране, насочено към предшестващите условия) или покъсно, след като са задействани (регулация, насочена към реакцията). За теорията на
оценката идеята, че емоциите се разгръщат с течение на времето, е крайъгълният камък
за различията, пораждащи се от формите на емоционално регулиране. За теорията на
психологичното конструиране, времето е от критична важност, защото същите процеси
протичат, за да произвеждат множество умствени състояния (в различни комбинации).
Затова едни и същи процеси могат да се приемат за пораждащи емоции, когато се
появяват в началото на нов емоционален епизод (когато физиологично пораждащия се
афект се осмисля умствено). Едновременно с това се смятат за регулаторни, когато се
проявят по-късно в епизода. Например когато концептуалното знание се присъединява
към еднo афективно състояние, но в същото време и го променя. Според психолозитеконструктивисти моделите за емоции непрекъснато са обект на развитие и промяна.
Въпреки че времевата линия на сценария има значение, прости разграничения като
„ранно“ или „късно“ регулиране не служат за обяснение на динамиката. Според модела
за социалното конструиране, при който фокусът пада върху вътрешните умствени
процеси, това разграничение за времето се избягва, защото не е от значение. Според
Джеймс Грос и Лиза Фелдман-Барет това означава, че пораждането на емоциите,
спомените и изследването на регулацията процъфтяват сред тези парадигми, които
поставят във центъра на изследване първичните емоции и оценката свързана с тях. За
разлика от тях, тези подходи на изследване, които характеризират емоциите предимно
като психологически и социален конструкт, по-скоро спъват процеса на изучаване на
регулаторните процеси и ролята им за емоционалната генеративност (Gross & Barrett
2011).
Регулаторните процеси на емоциите могат да бъдат автоматични или контролирани,
съзнателни или несъзнателни. Така създават ефекти в една или повече точки в
генериращия емоцията и рекурсията процес. Тъй като емоциите са многокомпонентни
процеси, които се развиват във времето, регулирането им включва промени в
„емоционалната динамика“ (Thompson 1990) или латентността, времето на нарастване,
силата, продължителността и компенсирането на реакциите в поведенческите или
физиологичните субективни области на преживяване. Регулирането на емоциите може
да забави, засили или просто да поддържа емоция или преценка за нея в зависимост от
целите на индивида. Регулирането на емоциите също може да промени степента, в
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която компонентите на емоционалната реакция се съпътстват взаимно, докато емоцията
се разгръща. Например когато се появяват значителни промени в емоционалното
преживяване и физиологичната реакция при липса на лицево изражение. Така може да
се установи, че регулацията се разпростира в един континуум от съзнателно (с влагане
на усилие на волята и целенасочено контролирано регулиране) до безсъзнателно, без
усилие и предимно автоматично такова. Една емоционална регулаторна дейност,
която първоначално може да е съзнателна, по-късно започва да се осъществява без
участието на съзнанието, по навик. Според Грос е трудно да се оценят адекватно
автоматичните процеси за регулиране на емоциите. Въпреки това, съществуват
поведенчески (Bargh & Williams 2007, Mauss et al., 2006) и физиологични подходи
(Davidson et al., 2007, Hariri & Forbes 2007, Ochsner & Gross 2007) за проверка на тези
фини и едва доловими различия. Полови различия в начина, по който мозъкът ангажира
определени зони в мозъка също не са открити (McRae et el. 2008).
Все още нерешен въпрос е дали регулирането на емоциите се отнася до вътрешни
процеси (някой регулира собствените си емоции, емоционално регулиране на самия
себе си), външни процеси (някой регулира емоциите на друг; регулиране на емоциите у
другите) или и до двете. Като цяло изследователите на регулацията при възрастни
обикновено се фокусират върху вътрешни процеси (Gross 1998b). За разлика от тях,
изследователите в областта на развитието се фокусират повече върху външните
процеси, може би защото външните процеси са по-изявени в ранна детска възраст (Cole
et al. 2004). И двата, вътрешни и външни, регулаторни процеса са от съществено
значение за анализа и използването на квалификациите „вътрешно“ и „външно“, когато
е необходимо изясняване, като например когато някой регулира емоциите на някого, за
да се успокои. Също така не могат да се направят apriori предположения за това дали
дадена конкретна форма на емоционално регулиране е задължително добра или лоша
(Thompson & Calkins 1996). Това е важно, тъй като се избягва объркването, което се
създава от психологията на стреса и справянето с него, където защитите са
предварително дефинирани като неправилни или неадекватни и контрастират с
останалите зрели стратегии за справяне, които са предварително дефинирани като
адаптивни (Parker & Endler 1996). Тези дефиниции затрудняват разглеждането на
ползите и вредите от защитните процеси (Lazarus 1985). Процесите на регулиране на
емоциите могат да се използват, за да се „направят“ ситуациите по-добри или по-лоши
в зависимост от контекста. Регулирането на емоциите е подчинено на по-широката
конструкция на регулирането на афекта. Под това широко понятие попадат всички
усилия да се повлияе на реакциите според тяхната положителна или отрицателна
валентност (Westen 1994).
Регулирането на афектите включва най-вече четири припокриващи се конструкта:
(1) стратегии за справяне, (2) регулиране на емоциите, (3) регулиране на
настроенията и (4) психологически защити. Почти всяко целенасочено поведение
може да се тълкува в перспективата за постигане на максимално удоволствие или
минимизиране на болката и неудоволствието. Невронната база за емоционалното
регулиране значително се застъпва с естествените механизми в тези региони, свързани
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с регулирането на болката (Ochsner & Gross 2005) и нивото на кортизол в организма,
т.нар. ос на стреса, състояща се от хипоталамус, хипофиза, надбъбречни жлези и др.
(Сваб 2018). Стратегиите за справяне (ориентирани към емоциите или към разрешаване
на проблемите, свързани със стреса) се отличават от емоционалното регулиране както
заради своя фокус – преобладаващо ориентиран върху намаляването на отрицателните
последици, така и заради акцентирането върху по-големи периоди от време (например
при справяне с бедствие или при мащабни инциденти). От друга страна, настроенията
обикновено са с по-голяма продължителност и са по-малко склонни да включват
реакции спрямо специфични „обекти” в сравнение с емоциите (Parkinson et al. 1996).
Поведенческите тенденции, които възникват като ефект от настроенията, не са толкова
добре дефинирани, колкото ефектите от регулирането на емоциите. Това е причина за
регулирането на настроението и за възстановяването му до оптимални нива – по-скоро
да се търси промяна на емоционалното преживяване, отколкото на емоционалното
поведение (Larsen 2000). Подобно на стратегиите за справяне, защитните механизми
обикновено се фокусират върху регулирането на агресивните или сексуалните импулси
и свързаното с тях негативно емоционално преживяване, особено на тревожността от
субективно преживяваните емоционални конфликти (Freud 1974, Bond 1983, Bond 2004,
Vaillant et al. 1986, Vaillant 1992). Защитите обикновено са безсъзнателни и
автоматични и се изучават от гледна точка на конструкти, фиксиращи устойчиви
индивидуални различия (Cramer 2000, Westen & Blagov 2007).
Емоционалните регулаторни действия въздействат основно върху пет вида
регулации на емоциите (Gross & Thompson 2007). Тези пет стратегии представляват пет
семейства от процеси за регулиране на емоциите: избор на ситуация, промяна на
ситуацията, манипулация на вниманието, мисловна промяна и модулация на
реакцията (Gross 1998b). Тези семейства се отличават условно според точката, в която
емоционално-генеративният процес осъществява своето въздействие. Джеймс Грос
подчертава понятието за семейства, което препраща към прототипната концепция за
емоциите като относително свободно свързани „съзвездия“ от процеси. Той се
фокусира върху различията между семействата (например разликата между мисловна
промяна и модулация на реакцията). Съществуват и общи черти от по-висок порядък.
Например първите четири семейства от емоционални регулации могат да се приемат за
фокусирани предимно върху предшестващите емоцията условия, тъй като те се
появяват преди емоционалните оценки и могат да доведат до напълно разгърната
емоционална реакция, като същевремнно могат да създадат контрасти в емоционалното
регулиране, което се извършва след като реакцията е задействана (Gross & Munoz
1995). Съществуват и значителни различия вътре в самите семейства, но петте типа
регулации ще бъдат разгледани последователно като пет базисни ориентировъчни
конструкта, описващи пет различни сценария за преодоляване или отреагиране на
емоционалните реакции.
• Подбор на ситуацията е вид регулация, която се отнася до действия,
предприети от субектите с идеята, че увеличават вероятността да станат част от
ситуация, в която да преживеят тези емоции, които желаят или се очаква от тях (или да
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намалят вероятността да участват в ситуация, която ще доведе до емоции, които биха
предпочели да не преживяват). Изборът на ситуации изисква разбиране на вероятните
характеристики на отдалечените във времето ситуации и очакваните емоционални
реакции спрямо тези характеристики. Използването на стратегията за избор на
ситуация за управление на емоциите на друг човек изисква същите видове прогнозни
преценки, които са свързани с управлението на собствените ни чувства. Така се създава
допълнителното усложнение, при което емоциите трябва да се оценят според
последиците, които ще се предизвикат и за другите. В това отношение външната
емоционална регулация, използваща селекция на ситуацията, протича в съгласие с
предварителните оценки на способностите на другите да се саморегулират.
• Промяната на ситуацията се отнася до усилията за директно изменение на
аспекти от ситуацията, така че да се промени хода на емоционалното й въздействие.
Предвид неяснотата на понятието „ситуация” в тази парадигма, понякога е трудно да се
очертае линия между подбора на ситуацията и модифицирането й. Това е така, защото
усилията за промяна на ситуацията могат ефективно да доведат до създаване на нова
ситуация, независимо от това дали имат краткосрочно или дългосрочно адаптивно
значение. Например, когато родителите подкрепят и съчувстват на своите или на други
деца, така увеличават шанса им да се справят по-адаптивно със своите емоции както в
непосредствената ситуация, така и в аванс. Смятат, че повишават шанса на децата си да
придобият по-положителни емоционални регулаторни възможности в дългосрочен
план и обратно, когато родителите реагират спрямо емоциите на децата си по начини,
които ги омаловажават, наказват или пренебрегват, вероятно последствията ще са доста
по-негативни (Denham 1998, Eisenberg, Cumberland & Spinrad 1998, Thompson & Meyer
2007). Друг проблем възниква, когато се разглеждат социалните последици от
емоционалното изразяване (Gross & John 1997, Gross & John 1998). Eмоционалното
изразяване има важни социални последствия, които могат драматично да променят
взаимодействието между общуващите (Keltner & Kring 1998). Ако партньорът в
общуването изведнъж реши да промени изражението си като се разплаче (виж
посочения на стр. 160 примерен рекурсивен сценарий) и да стимулира съзнателно или
не първият участник да промени посоката на сценария си за взаимодействие, в
началото цикълът е доминиран предимно от раздразнение и гняв, след което преминава
към по-сдържани и внимателни отношения, при които впоследствие може да се изрази
съжаление, загриженост или подкрепа. В този смисъл емоционалните изражения могат
да бъдат мощни външни форми на емоционално регулиране, които включват
ценностната перспектива на другия и променят естеството на ситуацията според
участниците в нея (Rimé 2007).
• Манипулиране на вниманието се отнася до влиянието върху емоционалната
реакция чрез пренасочване на вниманието от дадена ситуация към друга. Този вид
регулация може да се разглежда и като вид вътрешна версия при подбор на ситуация.
Две основни стратегии за манипулиране са разсейването и концентрацията.
Разсейването фокусира вниманието върху различни аспекти на ситуацията или
отклонява вниманието от ситуацията като цяло, например когато едно дете отклонява
погледа си от емоционалния стимул, за да намали въздействието му (Rothbart & Sheese
2007, Stifter & Moyer 1991). Разсейването също може да включва промяна на вътрешния
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фокус, например когато човек извиква в ума си мисли или спомени, които са
несъвместими с нежеланото емоционално състояние (Watts 2007), или когато актьор си
припомня запомнен емоционален инцидент, за да подплати и изрази по-убедително
търсената емоция. Манипулацията може да има много форми, включително физическо
отдръпване на вниманието (като покриване на очите или запушване на ушите),
вътрешно пренасочване на вниманието (например чрез разсейване или концентрация) и
пренасочването на вниманието на другите. Концентрацията се упражнява, когато се
обръща внимание на емоционалните характеристики в дадена ситуация. Когато
вниманието се насочва отново и отново към чувствата и последствията от тях, това се
се превръща в „преживяне” (виж стр. 133). „Преживянето” на тъжните събития води до
по-дълги и по-тежки депресивни симптоми (Nolen-Hoeksema 1993, Just & Alloy 1997).
Въпреки това, когато вниманието се фокусира върху възможни бъдещи заплахи, това
може да доведе до увеличаване на нивото на тревожност, но и до намаляване на общата
сила на отрицателните емоционални реакции (Borkovec et al. 1995).
• Мисловната промяна се отнася до промяна на една или повече оценки за
ситуацията по начин, който променя емоционалното й значение, или промeня начина,
по който човек мисли за самата нея и за способностите си да се справи с изискванията,
които тя поставя. Едно общо приложение на мисловната промяна в сферата на
общуването е подценяващото социално сравнение. То включва сравняване на
собственото положение с това на по-малко щастлив човек например, като така се
променят и намаляват отрицателните емоции свързани с аналогична тема за личното
нещастие – някои хора не се чувстват толкова нещастни, ако някой друг е по-нещастен
от тях (Wills 1981, Taylor & Lobel 1989). Тъй като психологически значими събития или
ситуации могат да бъдат както вътрешни, така и външни, мисловната промяна е
приложима и към личното преживяване на дадено събитие. При такива случаи хора,
които възприемат физиологичната си възбуда като стрес, дължащ се на предстоящо
спортно състезание или артистично представяне, могат да повишат компетентността си
(повод за „самонахъсване“), а не да я възприемат като ограничаващо ги състояние
(причина за „сценична треска“). Така хората стават по-умели в управлението на
емоциите си. Една форма на когнитивна промяна, която е получила специално
внимание, е преоценката (Gross 2002, John & Gross 2007, Ochsner & Gross 2007). Този
тип мисловна промяна включва промяна в смисъла на ситуацията по начин, който
променя нейното емоционално въздействие. Преосмислянето може да се приложи в
ситуации, свързани с емоции, като: (1) се ограничава информацията, която се
предоставя относно стресиращи обстоятелства (къмпингуването в повечето случаи се
описва като едно привлекателно забавление на открито, но без да се споменават
комарите или други съпътстващи неприятности); (2) обясняват се причините за
емоциите, (“…детето се плаши от иначе кротко преминаващото покрай него куче,
защото предишния ден друго куче го е ухапало”); (3) заучават се правила за изразяване
и насочване на чувствата или т.нар. емоционални сценарии („Големите деца не се
цупят и плачат, когато са на гости.”); (4) тренират се емоционални стратегии за
регулация (припомняне на щастливи моменти преди сън, когато детето е оставено само
и на тъмно); (5) директно се предизвиква мисловна промяна чрез претълкуване на
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ситуацията („Ние не се смеем на хора, които падат! Как мислите, че се чувстват?”)
(Thompson 1994, Denham 1998, Eisenberg et al. 1998).
• Модулацията на реакцията се отнася до повлияване върху преживяванията,
поведенческите или физиологичните реакции, след като сценарият на емоционалната
реакция вече е в ход. Например, човек може да скрие от другите чувството, който
изпитва, като възпрепятства емоционалния си израз (словесен или несловесен), което
обикновено придружава тази емоция. Модулацията на реакцията се отнася до
въздействието на физиологична или поведенческа ракция възможно най-директно.
Опитите за регулиране на физиологичните симптоми и аспектите на преживяване на
емоциите често се срещат под формата на прием на лекарства за потискане на
физиологични реакции като напрежение на мускулите (анксиолитици) или симпатикова
хиперреактивност (бета-блокери), а алкохолът, цигарите, наркотиците и дори
консумация на храна под влияние на стрес могат да се използват за промяна на
емоционалното преживяване. Физическите тренировки и упражнения за релаксация
също могат да се използват като алтернатива на лекарствата за намаляване на
физиологичните аспекти и преживяванията на отрицателни емоции. Друга обща форма
на модулация на отговора включва регулиране на емоционалното експресивно
поведение (Gross et al. 2006). Причините за потискането на емоционалния израз могат
да са много разнообразни, като се започне от преценката да се излъже, когато найдобре е да се скрият истинските чувства от друг човек (скривайки страха, когато се
изправим пред нападател) до проявата на търпение или запазване на дипломатично
самообладание при кризисна ситуация или бедствие като опит да се даде знак на
другите да упражнят контрол върху проява на масова паника или недоволство.
При оценяването на по-широките индивидуални различия в уменията за
емоционална регулация се обръща внимание на контекста, в който се изразяват
емоциите и потенциално адаптивните последици от тези емоции. Степента, в която
емоциите могат да бъдат успешно управлявани, се дължи отчасти на наличието на
алтернативи за адаптивна реакция при изразяване на емоции, като например
стимулиране процеса за решаване на дадени проблеми или постигане на взаимно
съгласие, а не просто вентилиране на чувствата. Изследванията до голяма степен
показват, че инициирането на емоционално изразено поведение леко увеличава
усещането за емоцията, която не се потиска (Matsumoto 1987, Izard 1990). Намаляването
на емоционалния израз и явната реакция има смесени ефекти върху емоционалното
преживяване (намалява положителното, но не и отрицателното емоционално
преживяване) и всъщност увеличава симпатиковата активация (Gross & Levenson 1993,
Gross & John 1997). Модулацията на реакцията чрез потискане също така може да се
разглежда и в рамките на по-широкия културен контекст, в който емоцията се
преживява, изразява и регулира. Например, при едно крос-културно изследване на
емоционалната изразност се установява, че непалските деца се различават значително
от американските деца при оценките си за междуличностни конфликти (като
предизвикване на емоции на срам или чувство на вина); в техните убеждения за това
дали трябва да бъдат изразени отрицателни емоции от всякакъв вид също са установени
значителни различия. Непалските деца, изразяващи отрицателни емоции, могат да се
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възприемат от американските възрастни като адекватни, но от непалски възрастни като
заслужаващи съжаление, а гневът им за неподходящ спрямо ситуацията (Cole &
Tamang 1998, Cole et al. 2002).
Стратегиите за емоционална регулация, според Джеймс Грос и други, могат да се
прилагат паралелно така, че няколко точки или подходи да предизвикват емоции или да
се отнасят към тях. Използването на много форми на регулиране на емоциите всъщност
може да бъде пример за модалност в тази емоционална област. Подходът „да заложиш
всичко, с което разполагаш”, според тях, има адаптивен смисъл; много са начините за
повлияване върху процеса на пораждане и отреагиране на емоции и ако някой иска да
осъществи бърза и мащабна промяна в чувствата си, може би ще е полезно да опита
няколко стратегии наведнъж, а регулирането на емоции често включва множество
регулаторни процеси. Един важен и все още без окончателен отговор въпрос е как
различните форми на регулиране на емоциите се срещат съвместно като се вземат
предвид конкретните контекстуални особености и различия между отделни индивиди –
човек, който използва определен тип мисловна промяна обикновено използва и
определен тип модулация на реакцията с (John & Gross 2001, Gross & Thompson 2007).
Едновременни емоции, смесени чувства и амбивалентност
Психолозите често интерпретират смесените емоционални състояния, дефинирайки
ги като преживяване на повече от една емоция през даден период от време според
различни показатели за емоционална сложност и адаптивно функциониране. Обсъждат
смисъла и ползата от тези смесени състояния предвид когнитивните ресурси,
необходими за възприемане на парадоксални преживявания. Важно е да се подчертае,
че нивата на измерване не винаги съответстват на единицата за анализ. Например,
изследваната големина на асоцииране („magnitude of correlations”) между
положителните и отрицателните емоции на едно ниво в определен епизод (размерът на
мерките за статистическа корелация, които отразяват интраиндивидуалния подход, Yik
2007) трудно може да се съпостави с честотата (и балансът), отчитана чрез нивото на
обобщаващите ситуативно-отнесени емоции (т.е. дадената оценка по скала, обхващаща
приписаните разлики от „никога” до „по-голямата част от времето”, Quoidbach et al.
2014). Освен това термините „смесени емоции” и „съвместно проявление на емоции”
понякога се прилагат към интраиндивидуалните корелации между приятни и неприятни
състояния (Ong & Bergeman 2004, Hershfield et al. 2013). Издигат се аргументи против
това смесените емоции да се разполагат предимно между отразените негативни
корелации и нулевата стойност между тях (Russell & Carroll 1999, Schimmack 2001).
Повечето учени посочват, че е необходимо да се изследват взаимовръзките между
различните начини за измерване на емоционалната сложност като се изследва нейната
номологична мрежа (т.е. начинът, по който данните се съгласуват с изследвания модел,
Cronbach & Meehl 1955). Така ще се определи големината на асоцииране между
положителните и отрицателните емоции от една страна, и честотата, при която
съвместно се проявяват някои емоции или комбинация от емоции. Допуска се още едно
съображение, което акцентира върху това как влияе установката на изследване. Тя
поставя рамки на това как хората припомнят конкретните събития и на това дали
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смекчават въздействието им чрез изкривявания по време на припомнянето (Kahneman
et al. 2004). Възможно е културните различия в емоционалната сложност да се дължат
отчасти на различията в начина, по който се припомнят различни емоционални
състояния (Oishi 2002, Robinson & Clore 2002, Ross & Wang 2010).
Методите, чрез които се изследват смесените емоционални преживявания варират
според различните проучвания както вече беше споменато – според това дали са
унивариативни, бивариативни или мултивариативни. Като цяло количествените
обективни измервания като че ли улавят същностни и качествени аспекти на
единството между тях или описват степента на кохерентност в чувствата (Kreibig &
Gross 2017). Повечето от изследователите използват една от трите дефиниции, които
съответстват на трите подхода: a) смесените емоции са продукт на ко-вариация,
едновременна промяна, на отразените стойности в реакциите спрямо положителните и
отрицателните емоции; б) те съпровождат множество емоции със същата валентност; в)
сложните състояния възникват в зависимост от броя на емоционалните групи или
факторите, необходими за улавяне на всекидневния афективен опит на дадено лице
(Schneider & Schwarz 2017). Смесените чувства в повечето случаи са едновременно или
почти едновременно случване на относително краткотрайни положителни или
отрицателни състояния (Larsen et al. 2017: 72). За разлика от тях сценариите оказват
т.нар. прайминг ефект, определят по един устойчив и закотвящ начин
предизвикването, стереотипността на протичането и предвидимостта на изхода им
(Challis & Krane 1933, Murphy et al. 1995, Neumann 2000, Philippot et al. 2003).
Същевременно смесените чувства се проявяват под най-различни форми. В някои
случаи хората изпитват различни дискретни емоции едновременно, като щастие и тъга
(Larsen & McGraw 2014) или отвращение и забавление (Hemenover & Schimmack 2007).
Афективните процеси са еволюирали така, че да ръководят действия, отнасящи се до
решенията и ефективността им (Cacioppo & Berntson 1994), но някои обстоятелства
съдържат както позитивни, така и отрицателни (двузначни) аспекти. При такива
двусмислени обстоятелства, изпитването на смесени емоции в краткосрочен план може
да насърчи ефективното действие в дългосрочен план.
Изследователите проучват и смесени емоции в отговор на амбивалентни събития,
вариращи от желанието за пушене на тютюн (Veilleux et al. 2013) до суицидни желания
(Bryan et al. 2016). Едно събитие може да се очаква да предизвика смесени емоции, ако
поощрява преследването на една цел, но пречи на достигането на друга (Ellsworth &
Scherer 2003). В едно актуално проучване някои от участниците в изследването са
изправени пред решение дали да отделят повече време за дадена задача, за да увеличат
шанса изследователите да дарят по-голям дял за благотворителност (Berrios et al.
2015а). Хората оценяват както безвъзмездното дарение, така и тяхното време за вземане
на решение. Част от участниците преживяват по-смесени емоции в сравнение с тези, на
които им е казано, че изследователите ще дарят същата сума, независимо колко време
са отделили за изпълнение на задачата. Според друго проучванe удоволствието,
придружено от чувство на вина също представляват случай на конфликт между целите.
Хора, които правят импулсивни, необмислени и прибързани покупки, очакват, че освен
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щастие, ще изпитат и вина, а вината ще надделее над удовлетворението им от
покупката (Mukhopadhyay & Johar 2007, Li 2015). Други изследвания потвърждават, че
смесените в едно вина и удоволствие могат да предизвикат и други смесени емоции.
Хората, които са избрали да изядат бисквитка, без да са били поканени да го направят,
се наслаждават на заплахата, дори когато съжаляват, че са я изяли или хора с по-нисък
самоконтрол прекарват повече време да се забавляват, но удоволствието, което
произтича от това се подклажда от чувството на стрес (Ramanathan & Williams 2007,
Meier et al. 2016). В ежедневния живот, отдаването на изкушение се оказва, че за някои
представлява „угаждане и доставяне удоволствие“, а за други вината от поддаването на
съблазняващи стимули прави преживяването по-малко приятно (Hofmann et al. 2013).
В други случаи хората изпитват смесени чувства поради конфликти между
преценките си. Изпитват смесени чувства, защото едновременно харесват и не харесват
нещо, искат да се доближат и да гo избегнат, оценката им е положителна и
отрицателна. Това състояние се дефинира с термина амбивалентна нагласа.
Амбивалентността на нагласите се отнася до едновременното проявяване на
положителни и отрицателни имплицитни (неосъзнати и автоматични) или осъзнати и
мотивирани (експлицитни) оценки на даден предмет или събитие (Kaplan 1974,
Thompson et al. 1995, Wegener et al. 1995, Hamamura et al. 2008, Petty et al. 2012, Van
Harreveld et al. 2015). Нашите емоции се влияят както от събитията, които се случват с
нас, така и от тези, които се случват с другите (Wondra et al. 2015). Това създава основа
за смесени емоции, например в случаи когато нашето щастие е повод за нещастието на
някой друг. В една игра с икономически параметри, известна като Игра на доверие,
хората изпитват смесени емоции след като вземат егоистични решения, които ги
обогатяват за сметка на техните партньори (Berg 1995, van Witteloostuijn 2003, Brülhart
& Usunier 2012, van Schniter et al. 2015). Често хората са щастливи да чуят за щастието
на приятелите си, но такива новини също могат да предизвикат завист, защото това не
е тяхното щастие (Lin & Utz 2015). Обратното на завистта в случая се смята чувството
на злорадство („schadenfreude”), което се отнася до преживяването на радост от
нещастието на друг човек или група (Hoogland et al. 2015). Злорадството само по себе
си не е отрицателна емоция, но може да бъде придружено от отрицателни емоции,
когато трагедиите на другите имат положителни последици за нас или не ни засягат
пряко. Понякога емоциите са повлияни от събития, които нямат очевидни последици за
субекта. Страданието на другите може да предизвика чувство на състрадание, което
представлява обратна на злорадството сложна комбинация от приятни и неприятни
чувства (Oliver & Bartsch 2010). В резултат на това хуморът често се придружава от (и
дори предизвиква от) отрицателни емоции (например отвращение или презрение,
Warren & McGrew 2015). Според т.нар. хипотеза за извличане на удоволствие от
нарушенията („benign-violation hypothesis”, Warren & McGraw 2016) събитията могат да
са забавни до степен, в която се възприемат като погрешни/увреждащи другите
(например, някой е пострадал), но и като добри/забавни (например, жертвата е
постъпила глупаво или необмислено, или е чужда или непозната на субекта).
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На неврологично ниво амбивалентната нагласа се свързва с повишената активация в
anterior cingulate cortex (Carter & Van Veen 2007, Nohlen et al. 2013, Luttrell et al. 2016),
област, свързана с процесите на наблюдението на конфликтните състояния (Carter &
Van Veen 2007). Амбивалентността се отличава от чувството за несигурност, тъй като
всяка от двете противоречиви оценки може да се отстоява с голяма увереност (Van
Harreveld et al. 2012, Luttrell et al. 2016a, Luttrell et al. 2016b). Тя също се отличава от
двусмислеността, когато не може да се интерпретира обекта на нагласата поради липса
на достатъчно информация или насочващи признаци (Burden 1962). Различава се от
двузначността и от неутралните нагласи, които може да са резултат и на безразличие
– липса на положителни или отрицателни оценки (Kaplan 1972). Степента, в която
хората изпитват противоречие е строго индивидуална и се увеличава с нарастването на
предпочитанието към съгласуваност между събитията и преценките (Newby-Clark et al.
2002), нуждата от познание, личният страх от ощетяване (Thompson & Zanna 1995). При
шизофренията или шизотипното разстройство диалектичното мислене и емоционалната
осъзнатост намаляват (Peng & Nisbett 1999, Peng et al. 2006, Trémeau et al. 2016, Pang et
al. 2017, Haddock et al. 2017). Амбивалентното отношение също така провокира към
отхвърляне, когато оценката за конфликта е особено очевидна (Has et al. 1992, NewbyClark et al. 2002), или когато хората са принудени да направят избор (Van Harreveld et al
2009a). Това води до повишена възбуда и мотивира опитите за намаляване на
амбивалентността (Van Harreveld 2009b, Van Harreveld et al. 2015).
По-малко се знае за мета-афективната и мета-когнитивната реакция на хората към
смесените емоции. Дали едновременното присъствие на противоположни емоции е
очевидно отрицателно, a отхвърлянето мотивира разрешаването на смесените емоции?
Mета-когнитивнитe влияния ограничени ли са до обработката на емоцията,
предизвикваща информация или засягат друга обработвана информация, докато
присъстват смесени чувства? Актуалните изследвания на амбивалентността предлагат
утвърдителни отговори на тези въпроси. За да намалят противоречивостта или
двойствеността на чувствата и преценките си, хората използват различни стратегии.
Когато решението е с ниско лично значение, хората могат да се фокусират само върху
положителните или само върху отрицателните оценки, за да овладеят и насочат своето
отношение в една от двете посоки (Nordgren et al. 2006). Когато релевантността е
висока, те се ангажират с по-систематична обработка, за да разрешат конфликта,
потенциално излагащ ги на риск от по-нататъшно увеличаване на напрягащата
двузначност (Jonas et al. 1997, Johnson et al. 2017, Clarkson et al. 2008). Друга
алтернатива е да намалят двойствеността като компенсират в едната или другата
посока. Когато конфликтните оценки са трудни за промяна, хората се справят с
настроението, като утвърждават и създават ред в света около тях (Van Harreveld et al.
2015). Въпреки приписваното отблъскващо качество на двусмислието, хората понякога
възприемат своите амбивалнентни състояния и ги поддържат; в ситуации, в които
резултатите остават несигурни, двусмислеността може да е желана, защото намалява
разочарованието, в случай че не се постигне желания резултат (Reich & Wheeler 2016).
Когато дадена тема е противоречива, хората също така могат стратегически да
преувеличават своята амбивалентност (или нейното представяне), за да поддържат
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положителни впечатления за себе си (Pillaud et al. 2013). Амбивалентността има
различни психологически последици, които често се пренебрегват като важен аспект от
човешкия опит. По-конкретно, двусмислеността често се смесва със запазване на
неутралитет. Докато двусмислеността предполага силни позитивни и отрицателни
оценки, неутралните нагласи отразяват отсъствието на двете (напр. като се изразява
безразличие, Thompson et al. 1995). Тази теоретична постановка може да се проследи до
Уилям МакДугъл, за когото се смята, че предвещава такива модели за обяснение преди
повече от век, описвайки удоволствието и неудоволствието като „противодействащи
си, но не абсолютно несъвместими и взаимноизключващи се” (McDougall 1905: 80).
Досега изследванията върху двояката емоционалност са фокусирани главно върху
наличието или отсъствието на смесени емоции, като се тества дали различните емоции
се изпитват едновременно (Larsen & McGraw 2011, Rees et al. 2013). Оценките за
честотата на смесените емоции в ежедневния живот показва, че те варират от 5%
(Watson & Stanton 2017) до 50% (Scott et al. 2014). Според изследванния на употребата
на ежедневни езици, преживяването на смесени чувства често подтиква към реакции на
отблъскване и действия, ориентирани в различни посоки, докато амбивалентността на
нагласите отразява привличане в обратна посока – обединяване на противоположни
или нито положителна, нито отрицателна оценка, по-дълго сумарно време за вземане на
решения и по-дълъг период на преживяване на емоциите, преди амбивалентността да
достигне своя максимум. Подобни качествени и количествени различия в
разрешаването на двусмислеността също възникват като функция на индивидуалните
различия (Schneider & Schwarz 2017).
Една от алтернативно развиващите се концепции в изследването на смесените
чувства е т.нар. динамичен модел на афекта („Dynamic Model of Affect“, DMA, Zautra
et al. 2001). В него се описва как положителните и отрицателните емоции се променят в
ежедневието. В DMA се отстоява принципът, че положителните и отрицателните
емоции са относително независими една от друга, но стават по-поляризирани и
предимно негативно корелиращи помежду си в периоди на стрес. DMA обяснява още,
че хората, които са по-способни да различават положителните и отрицателните емоции,
и които изпитват по-положителни емоции по време на тревожни преживявания, са поустойчиви и се възстановяват по-бързо от загуба (Pitzer & Bergman 2013). Според още
една теоретична постановка в DMA, спрямо емоциите се извършва динамична
интеграция, умствено умение за признаване както на положителните, така и на
негативните афективни аспекти на дадена емоционално натоварена ситуация.
Смесването на емоции в рамките на една валентност може да е маркер на по-сложно
когнитивно преживяване, при което хората могат да възприемат и оценяват ситуации от
различни гледни точки (Magai et al. 2006). Това е способността да се разглеждат
проблемите от различни гледни точки, да се толерират сложни и противоречиви
чувства и да се създава по-сложна, диалектична обосновка (Labouvie-Vief 2014). Тази
теория е сродна на концепцията за “life-span” психологическите изследвания върху
емоциите и установява, че способността на хората да се ангажират със сложна
обработка нараства с възрастта до средата на живота, когато започва да намалява
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заедно с други познавателни умения. Въпреки че умението за динамична интеграция се
фокусира върху оценяването на специфични ситуации повече отколкото на ежедневни
емоционални преживявания, изследователите прилагат тази теория, докато обсъждат
контекста на ежедневния емоционален живот (Labouvie-Vief 2002).
От друга страна се развива и теорията за социално-емоционален подбор (“Socioemotional selectivity theory”, SES), която представя различна от DMA гледна точка,
поставяйки някои крайни ежедневни условия в житейския опит (например
дипломиране или пенсиониране), които предизвикват микс от положителни и
отрицателни емоции (Ersner-Hershfield et al. 2008). Според тази теория за житейските
ситуации като горепосочените се предполага, че те се случват по-често с напредване на
възрастта, което показва, че съпътстващи положителни и отрицателни емоции могат да
се проявят по-често в по-късните етапи на живота. Според констатациите от този тип
изследвания, ко-вариацията (едновременната промяна) на положителните и
отрицателните емоции в ежедневието обикновено отразява настъпването или
отминаването на значим емоционален епизод, причина за стрес. По-възрастните,
участвали в това проучване, съобщават по-рядка поява на емоционални стресори, което
до известна степен е свързано с това, че докладват и по-слабо изразена ко-вариация
между своите положителни и отрицателни емоции. Изследователите също така
обсъждат дали възрастта е свързана със смесване на повече емоции, когато ситуацията
е приключила, но към момента не е изследвано кога и колко често хората преживяват
подобни ситуации във всекидневния си живот (Ersner-Hershfield et al. 2008). Когато се
използват подходящи критерии, става ясно, че много от предполагаемо неутралните
стимули са всъщност двояки. Ако отговорите на участниците се оценяват с
горепосочените стандарти за двоякост, предполагаемо неутралните пропорции водят до
едновременно докладване на положителни и отрицателни отговори, което показва и
степента на амбивалентност, а нивото на обективна амбивалентност прогнозира
възбудата от страна на участниците и не е свързано с емоционалния неутралитет
(Schneider et al. 2016). Очевидно неутралните отговори на биполярни скали могат да
прикрият амбивалентността. Ето защо изследователите съветват да се оценяват отделно
положителните и отрицателните отговори, което позволява откриването и на смесени
чувства.
Други изследователи предполагат, че способността за точно разграничаване между
преживяваните емоции може да се представи като възприятие на отделни и различни
качествени състояния, отколкото като количествена смес от емоции в даден момент с
една и съща, или различна валентност (Barrett 1995, Barrett 1998, Barrett et al. 2001).
Тази способност, обозначавана като емоционална детайлираност (“emotional
granularity”), се тълкува като усъвършенстванo умение за преживяване на емоциите по
дискретен и разнообразен начин, така че да съдържа преценка и реакция, свързана с поадекватни стилове за справяне и по-приспособено поведение (Kashdan et al. 2015).
Емоциите не се появяват във вакуум и като се вземе предвид контекста на ежедневния
живот, е необходимо смесените емоции да се разбират според тяхната пристрастност
към личната преценка и въвлеченост в контекста. Освен това е важно да се изследват
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различните видове ситуации в ежедневния живот, които предизвикват най-значителни
смесвания на емоции чрез степента на корелация между показателите на даден индивид
във времето или между отделните класове от категории или валентности (Tugade et al.
2004).
Повечето от споменатите по-горе теории и изследвания предполагат, че смесените и
хетерогенни емоции са свързани с по-добри резултати, отколкото преживяването на попрости и по-хомогенни емоционални състояния. Емоционално двусмислените
взаимоотношения – тези, които предизвикват както положителни, така и отрицателни
емоции – са свързани с по-лоши резултати от гледна точка на парадигмата за
изследване на благополучието (“well-being”), отколкото с чисто отрицателни
състояния. Акцентира се върху важността на времето, когато се изследва природата на
промяната на валентността в смесените емоционални преживявания. Например, някои
изследователи обсъждат как чувството, че една емоция (често негативна), бързо
последвана от положителна емоция, е по-ефективно за регулиране на страданието,
отколкото едновременното преживяване на емоции от една и съща валентност
(Braniecka et al. 2014). Дори моментните извадкови проучвания могат да се провалят
при разграничаването на тези типове преживявания, тъй като е трудно да се обхванат
малките, но критични времеви последователности при такива смесени преживявания.
Нещо повече, това може да не е признак на сложен емоционален опит, а феномен на
позитивно преплитане с иначе негативно събитие, което се улавя в моментното
изследване. По този начин е важно да се измери не само емоционалният опит в отговор
на дадено събитие, но и когнитивната реакция вследствие на това събитие, както и
вторичната му оценка.
Амбивалентните стимули могат да предизвикат миксирани емоции, но изглежда, че
дори напълно неприятните стимули могат да предизвикат смесени емоции. Не е
изненадващо, че участниците, докато гледат експериментална поредица от филмови
сцени, в които героите научават, че някой е починал, съобщават, че преживяват голяма
тъга (Hanich et al. 2014). По-забележителната находка е, че хората се радват на сцени,
които ги карат да се чувстват най-тъжни. Това удоволствие, според изследователите,
представлява своеобразна мета-емоция: нечий емоционален отговор спрямо
емоционалния отговор на друг човек или група от хора. Удоволствието от тъгата е
от решаващо значение за мета-емоционалното преживяване на емоционалното
изместване (Hanich et al. 2014). Тази констатация също така може да помогне, за да се
обясни защо хората слушат в дадени моменти натъжаваща ги музика (Schubert 2010).
Радостта се изразява в специфичните случаи на т.нар. доброкачествен мазохизъм
(Rozin et al. 2010). Други видове смесени емоции включват насладата от страха
(Andrade & Cohen 2007, Hick & Derksen 2017), от отвращението (Hemenover &
Schimmack 2017), от пикантните храни (Wang et al. 2016) и дори от физическата болка
(Defrin et al. 2015). Изследователските находки показват, че тези, които ценят
отрицателните емоции, изпитват и по-смесени емоции в ежедневния си живот (Riediger
et al. 2014). Освен това, при тях се установява, че лошите настроения имат по-малко
вредно въздействие върху здравето (Defrin et al. 2015). Негативният афект, ако е
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придружен от положителен ефект, може да е от съществена полза (Larsen et al. 2003,
Larsen et al. 2017). Според изследователите, социалната среда играе критична роля за
предизвикване на смесени емоции, но също така е важно да се има предвид и
когнитивното функциониране при осмислянето им. В лабораторни проучвания, хората
са помолени да пишат за житейските си преживявания; онези, които ги описват,
използвайки по-смесени емоции, постигат по-високи резултати при измерване на
нивата на его-развитие и образование. Хората, които имат по-богат емоционален
речник, могат да опишат своите преживявания с по-голяма сложност и да използват поголям брой емоционални описателни етикети, за да идентифицират чувствата си. За
разлика от това, с намаляването на когнитивното функциониране се смята, че намалява
и способността за интегриране на контрастиращи емоционални преживявания
(Labouvie-Vief 2014). Когнитивната способност може да бъде пряко свързана с опита и
описанието на емоционалните състояния. Това изследване предполага, че хората се
нуждаят от познавателната си способност за емоциите, които преживяват, за да
интегрират несъразмерните емоционални състояния в едно цяло. За да могат да
разсъждават и изследват тези свои емоции, те не трябва да бъдат претоварени от
безпокойства или хроничен стрес. По този начин, чрез психологическото изследване на
стареенето е важно да се разберат ефектите на атипичния когнитивен упадък, както и
ролята на острия и хроничен стрес при прогнозиране преживяването на смесени
емоции в по-късния живот (Charles et al. 2017).
Математически модели за изследване на аспекти от сложната емоционалност11
Като цяло, мерките за двусмисленост, основани на самооценъчни методи се стремят
да обобщават чрез количествени показатели как индивидите чувстват емоционалните
си конфликти (Priester & Petty 1996). Изчисляват амбивалентността чрез отделни
положителни и отрицателни оценки, репрезентация на положителните и отрицателните
мисли, които хората могат да докладват по отношение на една двусмислена тема
(Kaplan 1972, Thompson et al. 1995, Larsen et al. 2009, van Harreveld et al. 2014). Взети
като цяло те са информативни за субективните оценки на хората и за конфликтите
между тези оценки. Хората обаче може и да нямат ясна представа за собствените си
мисли и чувства, следователно мерките, основаващи се на самооценъчни установки, не
могат да се впишат в парадигмата на имплицитните форми на амбивалентност (Petty et
al. 2012). Експлицитните мерки, от друга страна, могат да бъдат изкривени най-вече от
културни и социални фактори, които повлияват върху склонността хората да посочват
изрично какво е нивото на тяхната амбивалентност (Cavazza & Butera 2008).
При систематичен анализ на самооценъчните подходи за изследване на
двусмислеността една от първите парадигми може да се проследи до работата на
Френч, който се стреми да разбере фрустрацията от перспективата на теорията на

Всеки един от представените математически модели е внедрен в авторски експериментален алгоритъм
за изследване на емоционалността. Данните, генерирани с компютъризираните формули, са достъпни с
демонстративна цел на интернет адрес https://testrain.info/properties.php (GPL v.3 Copyrights © 2015).
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полето (Lewin 1935, Lewin 1938, French 1944). Mоделът за фрустрация, предложен от
Френч най-общо утвърждава, че човек може да предвиди ефектите на отрицателните
сили върху собственото поведение. Той въвежда концепцията за праг в модела си,
който се възприема по-късно като прагов модел на неудовлетвореност. Моделът на
Френч постулира, че „силата на разочарованието е функция на силата на по-слабата
от две сили, когато надвишава определен минимум" (French 1944: 283), т.е. над
определен праг субективната двусмисленост е единствено функция от мащаба на
отрицателните реакции. При противоположни полета, ако което и да е от двете полета е
по-слабо според силата му на въздействие, то това е вследствие от чувството на
неудовлетвореност, когато тази по-слаба сила е над определен праг. Недостатъкът на
неговият модел е че не създава операционална формула, за да демонстрира валидността
на тази своя концепция.
Браун и Фарбър са едни от първите, които, основавайки се на теорията на Хъл (Hull
1943), създават една хипотетична конструкция на чувството за неудовлетвореност
съобразно предшестващите я условия и последващото от нея поведение (Brown &
Farber 1951). Двамата учени изследват предположението, че „фрустрацията е
обобщаваща функция от абсолютната и относителната сила на осуетните усилия и
съревноваващи се тенденции“ (Brown & Farber 1951: 483). Те се опитват да интегрират
две общи хипотези за поведението на чувството на неудовлетвореност: (1)
разочарованието се увеличава вследствие на намаляване на разликата между силите на
измерваните положителни и отрицателни тенденции, като стойността на фрустрацията
е максимална при равенство между положителните и отрицателните; (2) ако двете
тенденции са еднакво силни, тогава колкото по-големи са техните абсолютни сили,
толкова по-силно е чувството на неудовлетвореност (Brown & Farber 1951: 484)
Включването на тези две хипотези Браун и Фарбър обобщават в следното
математическо уравнение за индексиране на субективното ниво на фрустрация:
(Уравнение 1)
F е количеството фрустрация, функция от
или по-слабата от двете емоционални
тенденции повдигната на степен n количество отчетена сила, а
представлява посилната тенденция, повдигната на степен n – 1. Както отбелязват Браун и Фарбър,
когато n е със зададена стойност 1, чувството на неудовлетвореност е функция на послабата от двете тенденции. Въпреки това, уравнението се отклонява от този модел,
когато за n са зададени стойности по-големи от 1, а произтичащите от това отклонение
показатели представляват най-голям интерес за прилагащите този модел. Петнадесет
години по-късно Уилям Скот представя в по-опростен вид формула им за изчисляване
на фрустрацията, но преформулорайки понятието като амбивалентност – производна от
квадрата на негативната оценка, разделена на положителната (Scott 1969):
A = F(N2/P)

(Уравнение 1а)

Амбивалентността на характеристиките обозначава степента, в която обектите са
дефинирани според рамките на по-желани или по-нежелани стойности. По този начин
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моделът прогнозира, че амбивалентността (А) е функция на квадрата на отрицателните
реакции (N), разделена на броя на положителните реакции (P). Скот предлага и свой
модел за измерване на нивото на обективна амбивалентност (Scott 1966) във вид на
функция, която в първоначалния й вид се изразява със следното уравнение:

(Уравнение 2)
За получаване на този индекс (А) се използва формула за изразяване на
съотношението между най-малката сума на положителните или отрицателните емоции
(S) и на най-голямата от тези суми (L).
Установява се една важна особеност при изчисляването на стойността за тази
промелива. На първо място, когато броят на положителните емоции се увеличава, а
броят на отрицателните се поддържа постоянен, количеството на амбивалентността
намалява. Второ, ако броят на отрицателните реакции се увеличава, а броят на
положителните реакции се поддържа постоянен, количеството на амбивалентността се
увеличава. Към тези два индекса е въведена още една, трета отличителна
характеристика, а именно, асоциацията между броя на отрицателните реакции и
двусмислеността. Тя е положително ускоряваща се, а не в линейна зависимост спрямо
отрицателните идентификации. За тези нива на положителни реакции, при които броят
им е два пъти по-нисък от броя на отрицателните реакции, отношението между
отрицателните реакции и положителните, амбивалентността, представена като
графична функция, се ускорява положително. По-нататъшното увеличаване на броя на
отрицателните реакции води до по-големи увеличения на амбивалентността,
положение, което Скот коментира като нежелано. Този модел също така не прави
разлика между степените на еднозначност (Scott 1966). Когато отрицателните реакции
са равни на нула, полученото ниво на амбивалентност винаги е равно на нула,
независимо от нивото на положителните реакции. Двусмислеността все пак изисква
конфликт между положителните и отрицателните реакции. Не е разумно хората да се
чувстват противоречиво, защото имат неадекватна основа за поддържане на такова
отношение (например, преживяват само една положителна емоция). За да се справи с
проблема за еднозначност, Скот предлага алтернативен модел за амбивалентност, който
запазва достойнствата на модела на Браун и Фарбър, но също така позволява да се
изчисляват различни нива на амбивалентност при отрицателни реакции, например
равни на нула (т.е. нулата в случая е изразител на коментираната степен на
унивалентност). Когато отрицателните реакции са равни на нула, количеството на
амбивалентността намалява, като броят на положителните реакции се увеличава.
Тогава е налице отрицателно ускоряваща се графина връзка между броя на
отрицателните реакции и амбивалентността. Това означава, че при нарастване на броя
на отрицателните реакции, това води до по-рязко увеличение на амбивалентността.
Освен функцията за индексиране на амбивалентността Скот предлага и няколко други
важни структурни признака като например измерване на емоционалната детайлност
чрез параметър за диференциация на категории от областта на емоциите или в каква
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степен участниците правят разлика между елементи от дадената сфера (напр.
установяване на разлики между значими емоционални категории, разлика в
интензивността между категории групирани по техния условно положително или
отрицателно значение и т.н.). За извеждане на индекс, обозначаващ тази структурна
характеристика Скот предлага уравнение за изчисляване на размера на диференциация
(R), (Scott 1966: 392):
(Уравнение 3)
В уравнението R е производна от мярката за разсейване (H) от предложения модел
за групиране, а (k) обозначава общия брой задавани етикети. Индексът (H) е получен
посредством следната формула:

(Уравнение 4)
Във формулата pi се явява пропорцията на оценените категории, посочени за всяка
комбинация от i на брой групи. Големината на разсейването се изчислява с формула,
подобна на предложената от Клод Шанън за измерване на ентропията – нивото на
информационния шум в дадена система (Shannon 1948, Shannon & Weaver 1949).
Друг важен структурен параметър според Скот е централността на преценката за
характеристиките или степента, в която всеки отделен атрибут е използван за
хипотетично схващане и определяне на субективни степени на връзки вътре и извън
тяхната смислова област (напр. кои са категориите за емоции, идентифицирани по
скала за честота, сила, продължителност и др.). Използва се индекс за отклонение от .50
на посочените видове субективно идентифициране, например колко „честа“ е една
емоция в сравнение с прага 50% от всички избрани категории (Scott 1966: 393). Още
един признак, който Скот операционализира, е параметърът за афективна
отчетливост или степента, в която обектите на лична самооценка от една от трите
области на изследване са оценени и им е придаден афективен тон (например избират се
категории според определен атрибут като „най-често”, „колко траят”, „как отминават”,
„колко са силни” и т.н.). За индекс се взема средната стойност за „честота”,,
„продължителност”, „сила” или „значимост”, а стандартното отклонение предполага
измерване на устойчивостта на търсения признак.
Може би един от най-широко използваните и цитирани математически модели за
изчисляване на амбивалентността е предложен от Каплан (Kaplan 1972):
A = F([P + N] – |P – N|)

(Уравнение 5)

Степента на амбивалентност е функция от разликата между стойността на сумата от
всички избрани афекти спрямо даден обект (сумата от положителните, P и
отрицателните емоции, N) и стойността на „полярността” в нагласата спрямо обекта
(абсолютната стойност от положителните минус отрицателните). Индексът на
амбивалентност на Каплан може да се сведе до формула, в която А представлява
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количеството амбивалентност, предизвикано от предубеждението спрямо обекта на
емоциите, и N, броят на отрицателните реакции към този обект на настроенията, при
което амбивалентността намалява или нараства до 2 пъти спрямо броя на
отрицателните реакции:
(Уравнение 5а)

A = F(2N)

Моделът представя едно важно ограничение, което се състои в това, че броят на
положителните реакции не оказва влияние върху размера на амбивалентността,
предизвикана от даден обект. Второ, амбивалентността се увеличава с постоянна
скорост (т.е. линейнo), ако броят на негативните реакции също се увеличава. Поради
това повечето математически формулировки за моделиране на амбивалентност след
Камплан задължително корелират отрицателно с крайностите в емоционалните оценки
(т.нар. „поляризация”) – колкото по-крайни са чувствата, толкова по-малка е
стойността на амбивалентността (Thompson et al. 1995). Също така може да се изчисли
крайната точка, като се вземе абсолютната стойност на разликата между отговора на
изследваните лица и средната точка, получена за скалата на амбивалентността (Bassili
1996). Според други изследвания, които използват концепцията за амбивалентност на
нагласите като модератор на когнитивни процеси и ефектите на достъпността до
съзнанието се предполага, че амбивалентните чувства са резултат както от
положителните, така и от отрицателните оценяващи асоциации, а по-голямата
амбивалентност би трябвало да доведе до намалена достъпност (Bargh et al. 1992). Този
момент на усилване или намаляване на амбивалентността предвид индивидуалните
различия в рамките на двусмислеността се дефинира като двусмислие и двузначност,
което е „продукт на резултатите от оценката ‘за’ и ‘против’ съобразно дадена
тема“ (концептуално подобен модел се предлага от Dollard et al. 1939, Katz et al. 1986,
Hass et al. 1992):
A = F(N × P)

(Уравнение 6)

Увеличаване на броя отрицателни или положителни емоционални оценки води до
увеличаване на амбивалетността. Няколко години по-късно единият от създателите на
този модел, Хас, препоръчва да не се използва тази формула за изчисляване на
амбивалентността (Hass & Eisenstadt 1993).
Томпсън, Зана и Грифин също предлагат включването на две необходими и
достатъчни условия за двусмисленост (Thompson & Zanna 1995, Thompson et al. 1995).
Първото условие, което възприемат, е наличието на повишено сходство между
положителните и отрицателните реакции, което води до повишена двусмисленост. Ако
сходството в броя на двата компонента се поддържа постоянно, амбивалентността се
увеличава с нарастването на интензитета им. Оптималната формула, според тях, ще
бъде тази, която има предвид и двете условия, които обединени, водят до
двусмисленост. Двата компонента на нагласата трябва да са сходни по големина. Ако
разликата в големината между двата компонента се увеличава (т.е. сходството в
големината между двата компонента намалява), отношението става по-поляризирано в
посока на по-силния компонент. Второ, амбивалентността включва компоненти, които
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са оцененни с поне умерен интензитет. Дейл Грифин превежда тези понятия директно
във формула за оценка на двусмислеността. По-специално, амбивалентността се
равнява на сходството между компонентите плюс интензивността на компонентите.
Тази хипотеза е в съгласие с актуални за времето невронаучни изследвания на
латерализацията при първичната афективна преценка.
Ричард Дейвидсън предполага, че мозъкът може да изчислява сумата,
кореспондираща на нивото на емоционалната възбуда и разликата в нивата на
активността в различните зони, които опосредстват положителните и отрицателни
афекти (Davidson 1992, Davidson 1994). Грифин изразява така дефинираната
амбивалентност чрез следната формула:
А = 4 – |P – N| + (P + N)/2

(Уравнение 7)

Във формулата сходството на положителните (P) и отрицателните (N) компоненти
се оценява чрез изваждане на абсолютната разлика между компонентите от 4, което
число се явява максималната стойност на скалата, така че сходството да варира от „4”,
когато P и N са еквивалентни по размер, до „1”, когато положителните и отрицателните
компоненти са максимално различни. Екстремалността (крайността) на компонентите
се оценява чрез осредняване на положителните и отрицателните компоненти.
Алтернативен модел за изчисляване на същия показател за потенциална
амбивалентност предлага да се изважда абсолютната разлика между двата компонента
от средната стойност на сумата от същите компоненти:
А = (P + N)/2 – |P – N|

(Уравнение 7а)

Тази формула улавя двата основни елемента на амбивалентност – тя се увеличава:
(а) като функция на сходството между положителните и отрицателните компоненти на
отношението и (б) като функция на интензивността на тези два компонента (Jamieson
1993). Първият компонент на уравнението (P + N)/2 представя хипотезата, че
повишената интензивност води до повишена двусмисленост, отразена чрез средната
стойност на отрицателните и положителните реакции. Тъй като средната стойност на
тези два компонента (т.е. интензивността или екстремалността) се увеличава, нивото
на амбивалентност също нараства. Вторият компонент на уравнението, –[P–N],
представя хипотеза, че когато сходството (еквивалентен брой положителни и
отрицателни емоции) се увеличава, ще се изважда по-малко количество от общото
количество на амбивалентността в сравнение със случаи, когато количеството на
измереното сходство е по-малко. Повишената прилика е свързана с по-големи
резултати на двусмисленост. Уравнението 7а е опростено от Пристър и Пети (Priester &
Petty 1996), но в новата си форма не взема предвид отделните компоненти
(екстремалност и сходство):
A = F(3N – P)

(Уравнение 8)

В сравнение с предишните модели, тази по-проста формула за двусмисленост
предполага, че амбивалентността може да се смята за равна на интензивността на
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компонентите, коригирана от различието в тяхната величина, с други думи – от тяхната
поляризация. По-важното е, че само формулата на Грифин съдържа два параметъра,
чрез които, взети поотделно, като самостоятелни величини, може да се оценяват
размерите на приликата и интензитвността в амбивалентните настроения. Тази функция
позволява да се определи относителния принос на всяко от двете измерения. Може да
се определи също така дали мултипликативната връзка или взаимодействието на
размерите на приликата и интензитета се отнасят до някакъв външен критерий,
надхвърлящ основните прости последици на сходството и интензивността. Въпреки че
тези две системи за оценяване произвеждат по същество еквивалентни резултати за
амбивалентност, уравненията не включват умножение на положителните и
отрицателните компоненти (както е в случая с уравнения 1, 1а, 2, 5 и 5а).
Пристър и Пети създават свой модел за измерване на амбивалентността в съгласие с
концепцията на Френч, спомената по-горе (Priester & Petty 1996). В този модел се
задава математически праг на функцията където: а) субективната амбивалентност е
производна от 5 пъти сумата на конфликтни реакции (негативните), от които се
изважда сумата на доминантните (позитивните) реакции
A = F(5C – D)

(Уравнение 9)

За да симулират идеята за задействане на праг на фрустрация, приемат, че
конфликтните оценки (C) трябва да са под някакво минимално ниво p и субективната
двусмисленост да е или положително, или негативно ускоряваща се функция,
производна от конфликтните реакции, когато броят им е над минимално ниво (5Cp).
Когато отрицателните и положителните реакции се оценяват по скала с 11-точкова
система за всяко еднo чувство от двете валентности, за определяне на прага е
достатъчна само една отрицателна емоция. Изразена математически, формулата им за
амбивалентност с рязък праг изглежда по следния начин:
Ако C ≤ t, A = F(5C – D); Ако C > t, A = F(5Cp)

(Уравнение 9a)

Стойността на прага p трябва да е по-малко от 1. Когато p = 0.4, а t (въведен праг на
минимално количество самоотчетени негативни реакции) е равно на 1, успяват да
постигнат ефекта на положително и рязко ускорение. Използването на модела изисква
и избор на конкретен праг, под който броят на позитивните реакции (D) влияе на
двусмислеността, и над който същите губят значение, а намаленото им въздействие
върху двусмислеността нараства постепенно, а не рязко. Един от начините за
моделиране на постепенния спад в размера на влиянието на положителните реакции
върху субективната двусмисленост е да модифицират предложената по-горе формула
като въвеждат постепен праг:
A = 5Cp – D1/C

(Уравнение 10)

Доминантните реакции (D) се степенуват като се използва константа 1, която се
разделя на конфликтните (C), а за модификация на D се използва стойност на прага p =
0.4 или p = 0.5. Тази формула произвежда ефекти, които са виртуално идентични с
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модела на рязко ускоряващ се на графиките праг, защото формулата се редуцира до 5C
– D, когато има нулеви конфлиткни реакции. Експонентът на D (т.е. 1/C) прави така, че
въздействието на тези реакции върху двойствеността да намалява постепенно с
увеличаване на конфликта между двата компонента, докато ефектът им не стане
незначителен. Тоест, след като конфликтът достигне определена точка, фрустрацията е
функция само от степента на C. И двата модела отчитат субективното преживяване на
двусмисленост в целия спектър от данни за положителни и отрицателни емоции,
подобно на предложените по-ранни модели за измерване на двусмислеността
(Уравнение 2, 5, 7, 7а). Двете формули прогнозират, че субективната амбивалентност е
обща функция на отрицателните и положителните реакции, когато отрицателните
реакции са ниски, а субективната амбивалентност става положителна, ако конфликтът
се увеличава; функцията е отрицателно ускоряваща се само на основа броя на
отрицателните оценки. Те се различават само по отношение на това, дали прагът е
специфичен според предварително зададена точка (при изчисляване с рязък праг,
Уравнение 9) или нараства постепенно (според експоненциалния праг, Уравнение 10).
Хамамура и екип (Hamamura et al. 2009) операционализират формула, предложена
седем години по-рано (Choi & Choi 2002) за изчисляване на двусмислеността като
абсолютна разлика между положителните и отрицателните елементи:
А = |PA – NA|

(Уравнение 12)

Този модел изважда от контекста на предишните формули изчисляване на
подобието между положителните и отрицателни състояния (Уравнение 5, 7 и 7а). За
нея Чи и Чи твърдят, че директно улавя склонността да се смесват противоположни
емоции у всеки участник като алтернатива на корелационният метод, обикновено
ограничен до това да се изчислят само показатели върху резултатите на групата
(Bagozzi et al. 1999, Wong et al. 2003). Освен това моделът извежда абсолютната разлика
между двата вида емоции и може да се използва, само когато формата на отговора
включва неутрална опция.
Успоредно на тези няколко опита за моделиране на амбивалентността се развива и
структурният модел пропорционалност между положителни и отрицателни състояния
на ума (“State Of Mind”, SOM, Schwartz & Gottman 1976, Schwartz & Garamoni 1986).
Оригиналният модел SOM предполага, че балансът от 62% положителни емоционално
натоварени мисли е взаимосвързан с общата психологическа адаптация (Schwartz &
Garamoni 1986). Шварц също така предлага и по-актулна и преформулирана версия
(“Balanced states of mind”, BSOM), за да разграничи състоянията на ума, които са
свързани с начините за справяне със стреса, от тези, които са свързани със оптималното
психологическо функциониране (Schwartz 1994, Schwartz 1997). Оптималността като
глобален конструкт, описващ
цялостното емоционално и умствено състояние,
интригува със значението си психолози от различни парадигми и школи. Те я
възприемат и дефинират по относително сходен начин – като напредък в развитието
към най-благоприятно умствено функциониране в рамките на вида (Shepard 1987), като
стремеж към високи постижения в личностната сфера (Maslow 1968), като
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психологическо тежнение към оптимизма, добруването, куража, творчеството и успеха
(Seligman & Csikszentmihalyi 2000). Предпоставките за корекции в модела BSOM са
изведени от теорията за съзнанието на Владимир Лефевър, който създава
математически модел за описание на образци в междуличностните ситуации и към него
се добавят допълнителни опорни точки, които според Шварц биха могли да
разграничават нива, отразяващи справянето със стреса. По-специално моделът предлага
пропорции за психопатологични (<.50), близки до нормалното (.62), нормално (.72),
оптимално (.81) и свръх-оптимално (.88) състояние на ума (Lefebvre 1985, Lefebvre
1990). Лефевър изхожда от рационалния математически възглед, че хората притежават
„вътрешен компютър”, който им позволява да моделират себе си и другите чрез
различни нива на взаимно отражение и осмисляне, прецизно да регулират пропорцията
на положителни и отрицателни мисли и чувства в различни видове контекст (Lefebvre
1990). Осмислящото съзнание е човешка способност хората да виждат себе си (и
другите) докато да наблюдават себе си под формата на като поток от състояния,
оценявани по това дали са им полезни или вредни. Чувственото съзнание е осмисляща
йерархична система, благодарение на която индивидите си представят себе си и
другите. Всеки образ има своя чувствен еквивалент, който служи на вътрешните
саморегулиращи се процеси. В основата им могат да се открият математически
закономерности при поддържането на жизнения баланс. Регулаторният процес на
положителните и отрицателните състояния може да се опише функционално като се
използва Булева алгебра, чрез пресмятане на единици и нули за всяка ситуация.
Индивидуалното състояние на ума или настроенията може да се изрази със структурна
формулировка, която да представя този осмислящ процес. Като се придават единици на
положителните (напр. щастие, спокойствие) и нули на отрицателните състояния (напр.
тъга, раздразнение), може да се изчисли пропорция между полезни и вредящи емоции.
В зависимост от ситуативните нужди и индивидуални реакции тази математическа
хипотеза представя вероятността да се случат определени положителни резултати като
психологически отговор под формата на емоционални настроения спрямо средата в
континуум от 0 до 100%.
А = P/(P + N)

(Уравнение 11)

В модела афективният баланс (А) се изчислява чрез формула, която извежда
съотношение между положителните (P) и сумата от положителните и отрицателните (P
+ N) афекти. Нормалното функциониране се характеризира от съотношение близко до
2,5 към 1, докато оптималното е около 4,3 към 1 (Schwartz et al. 2002), което е в
съгласие с наблюденията и на Канеман, според който “негативният ефект за една
средна загуба е 2,5 пъти по-голям от положителния.” (Талеб 2012: 115). С цел да се
демонстрират статистическите достойнства на тази формула, за целта е използван
набор от психологически инструменти, които служат за самооценка на общото
психологическо състояние, включително и Скала за Афективен Баланс („Affects
Balance Scale”, ABS; Derogatis 1975, Derogatis 1982). ABS съдържа списък от 20
положителни (напр. щастливо, енергично, обичащо и др.) и 20 отрицателни
прилагателни (напр. тъжно, напрегнато, засрамено и др.), които описват начина, по
185

който се чувстват хората. Факторният анализ на ABS извежда четири негативни
измерения (депресия, тревожност, вина и враждебност) и три положителни (радост,
енергичност и привличане). При корелация между тези първични фактори с анализ на
по-високите факторни нива са идентифицирани два свръх-фактора съдържащи
положителни и отрицателни айтеми (Derogatis 1982). Интервалните отклонения в
сумата на тези самоотчетени айтеми, чрез изведената с по-горната формула пропорция
може да се преобразува и съотнесе към т.нар. златно сечение, функция на
константата φ, в посока към ексцесивно положителни (повече от 62% самоотчетени
положителни състояния) или ексцесивно отрицателни (повече от 38% самоопределени
такива) преживявания. Те биха могли да се считат за предиктивни от гледна точка на
благосъстоянието или патологията на индивидите (Gottman 1994, Schwartz 1997,
Schwartz et al. 2002).
Като взема за опорна точка формулировката за мисленето в термините на
когнитивно-поведенческата парадигма за вътрешния диалог (Meichenbaum 1977,
Pedersen 2000) моделът BSOM организира математически изведените ключови точки в
седем категории: положителен монолог = .91 – 1.00; положителен диалог = .67 – .90;
диалог на успешното справяне = .59 – .66; конфликтен диалог = .42 – .58; диалог,
съдържащ провали в справянето = .34 – .41; негативен диалог = .10 – .33; и негативен
монолог = 0.00 – .09. Положителният диалог включва нормалния диалог (опорна точка
= .719; обхват = .67 – .77); оптимален диалог (опорна точка = .813; обхват = .78– .84);
свръх-оптимален диалог (опорна точка = .875; обхват = .85 – .90). Негативният диалог
включва силно негативен диалог (опорна точка = .281; обхват = .23 – .33); умерен
негативен диалог (опорна точка = .187; обхват = .16 – .22), и слаб негативен диалог
(опорна точка = .125; обхват = .10 – .15). Негативните състояния на ума разграничават
степени на психопатология, включващи слабо изразени (конфликтни диалози), умерени
(провали в справянето), сериозни (негативни диалози) и дълбоки (негативни монолози).
Нормалният диалог е дефиниран като състояние на ума, което се очаква при здрави
хора, които са по-скоро неутрални, отколкото отчетливо положителни (напр. използват
думата „успех”) или негативни (напр. „провал”) когато описват своята емоционална
ситуация. Този конструкт представя средното очакване за баланс при нормални хора,
чието състояние на ума се колебае леко над и под посочените нива в зависимост от
промените в средата. Оптималният баланс от своя страна характеризира здравите хора,
които са потопени в положително настроение и представляват стандарт за доволни и
оптимистични състояния, придружени от благоприятни условия за добруване. Свръхоптималният диалог се свързва с образа на здрави хора, „дълбоко” потопени в
положително настроение, които преживяват всепроникващо чувство за добруване,
успехи или пикови изживявания. Положителният монолог се дефинира в по-тесните
смислови граници на изключителна положителност свръзана с отричане, чувство за
грандиозност и мания. (Schwartz 1997, Schwartz et al. 2002).
По-съвременни и актуални опити за експериментално моделиране на математически
зависимости и пропорционално съотнасяне между положителни и отрицателни
емоционални преживявания могат да бъдат открити в изследванията на Ларсен и
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Призмиц (Larsen & Prizmic 2008). Те въвеждат по-различно от това на Шварц и
Гарамони съотношение между положителни и отрицателни преживявания като се
основават на пропорцията, заложена в константата π или приблизително три към
едно в полза на положителните спрямо отрицателните преживявания. Предлагат
негативното емоционално изкривяване или степента на превъзходство на
отрицателното над положителното да се дефинира математически |PA|. = |NA|, където
абсолютната стойност на отрицателните афекти (NA) се очаква да е -пъти по-голяма
от абсолютната стойност на положителните (PA). Според предложеното уравнение от
Ларсен и Призмиц, достигнето на минимални нива на емоционално добруване
(“Emotional Well-Being”, EWB) може да се изрази чрез формулата:
EWB = ∑(PA)/(∑(NA/)

(Уравнение 13)

Точната стойност на тази функция вероятно ще бъде повлияна от естеството на
параметрите, които се взимат предвид при изчисляването на PA и NA, както и от
специфичните жизнени области, в които се получават величините (напр. брачните
отношения, работа в екип и т.н.). Освен това, всяка оценена стойност винаги ще бъде в
диапазон, определен от надеждността на индексите на компонентите (т.е. мерките на
PA и NA). При липса на точна стойност може да се вземе предвид някаква
ориентировъчна оценка. Една година по-късно Ларсен предлага опростена формула за
извеждане на индекс за EWB като компонент от общото субективно благоденствие:
EWB = ∑(PA)/ ∑(NA)

(Уравнение 13а)

Тази формула за EWB е опростена версия на бейзианския постулат как да се
изчисляват предварителните шансове (“prior odds”, O) с уравнение, където квадратът от
съотношението между сумите на положителнитие (PA) и отрицателни (NA) емоции
изразява последващото разпределение на състоянията на база честотата в
изживяванията (Kahneman & Tversky 1973, Kahneman & Tversky 1974, Larsen 2009).

𝑂=(

𝑃𝐴 2
𝑁𝐴

)

(Уравнение 14)

Едно от необходимите условия е, че при това съотношение, за да се предаде
максимална информация, числителят (PA) и знаменателят (NA) трябва да са
ортогонални променливи – когато емоциите се оценяват в течение на времето (т.е. като
черти или средни тенденции), количеството положително въздействие върху живота на
хората не е свързано с размера на отрицателното въздействие (Diener & Emmons 1985,
Schmukle et al. 2002). Тази независимост на характеристиките на PA и NА е важна, тъй
като съотношението на силно корелираните резултати би осигурило излишна и не
толкова полезна информация за компонентите, чрез които се изчислява съотношението
за EWB. Освен това, основната констатация, че PA и NA са несвързани по между си, е
довела изследователите до това да търсят специфичните механизми, които пораждат
всеки един от двата компонента (Larsen & Prizmic 2006). Ларсен предлага и два
асиметрични начина за увеличаване на EWB – може да се максимизира числителя (PA)
чрез търсене и постигане на чести удоволствия или може да се работи за минимизиране
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на знаменателя (NA) чрез намаляване на неприятните емоции. Тази идея е подобна на
идеята на Уилям Джеймс за това как щастието е продукт на съотношението между
стремежите спрямо постиженията на човека в живота. Джеймс предполага, че може да
се увеличи щастието, като се намалят стремежите или се увеличат постиженията (или и
двете). Освен това формулата за съотношението между PA и NA предполага
равнопоставеност между числителя и знаменателя, така че усилията, насочени към
увеличаване на PA могат да бъдат пренасочени към намаляване на NA (Larsen 2009).
Амбивалентността и неутралността са трудни за разграничаване, когато хората са
помолени да самооценят чувствата си чрез биполярни скали с положителни и
отрицателни крайни точки (например, „добро/лошо”, „приятно/неприятно”) и
неутрална като точка по средата (например нито едното/нито другото). Такива скали
могат да предизвикват смесени чувства като се насочи изборът към средна оценка за
дадено състояние, защото понякога хората се опитват да оправдаят както
отрицателните, така и положителните си оценки. За да се навакса този изследователски
недостатък учените въвеждат модела “MIN”. За него се смята, че компенсира някои
отклонения и ограничения при измерването на субективната амбивалентност като
задава стандарт за кодиране чрез изчисляване на средноаритметични минимални
стойности за интензивност на негативните и позитивни емоции (Schimmack 2001,
Newby-Clark et al. 2002, Larsen et al. 2004, Ersner-Hershfield et al. 2008Larsen & McGraw
2011, Larsen & Green 2013, Larsen & McGraw 2014, Larsen 2017, Larsen et al. 2017).
Идеята на тази мярка е, че когато един човек преживява положителни и отрицателни
емоции спрямо един обект, така увеличава потенциала да се преживеят чувства на
конфликт, напрежение и нерешителност. За да изчислят минималните стойности с
модела „MIN” се въвежда индекс за смесени емоции, който се изчислява с формулата:
MIN=minimum (PA, NA)

(Уравнение 15)

Например ако човек преживява силна радост (5, по скала от 0 до 5), но оцени, че не
чувства тъга (0), тогава MIN(щастие, тъга) = MIN(5, 0), т.е. MIN=0. Ако обаче
изследваното лице отбележи нарастване на силата на тъгата, MIN също ще нарастне.
МIN ще достигне „5“ само ако положителните и отрицателните са максимално
интензивни. При дихотомно отчитане на припознати категории за положителни и
отрицателни емоции, и едновременна поява и на двете валентности, ще се отчита MIN
ако се преодолее прага за стойност 1, а всички останали ще се отчитат със 0. Как да се
разграничи емпирично амбивалентността и неутралността е проблем в изследванията
на двусмислеността от десетилетия (Williams & Aaker 2002, Schneider et al. 2016) и
затова някои изследователи предлагат модификации на тази функцията на
амбивалентността:
•
•

Смесени емоции = MIN[средния брой положителни емоции, средния брой
отрицателни], (Larsen & Hershfield 2012);
Смесени емоции = MIN[MAX(положителни емоции), MAX(отрицателни
емоции)], (Krueger et al. 2009);

188

•

Смесени емоции = MIN(пропорцията между положителните и отрицателните
емоции), (Podoynitsyna et al. 2012).

Още една алтернативна линия на операционалните модели за изследване на
комплексната емоционалност се очертава от т.нар. парадигма на „емоционалното
разнообразие” („emodiversity”, Quoidbach et al. 2014). Сърцевината на концепта е
заимствана от природонаучните изследвания в областта на биоразнообразието при
видовете (т.е. разнообразието и относителното изобилие на различни видове организми
в рамките на една екосистема). Джорди Куайдбах и екипът му подхождат по
алтернативен спрямо позитивната психология начин, която поставя акцент върху
операционализацията на философски и морални качества. Във фокуса си поставят като
категория от първостепенно значение индекса за ентропия, въведен от Клод Шанън
(Shannon 1948, Shannon & Weaver 1949, Magurran 2004). С този индекс обозначават
биологичното разнообразие на база броя на видовете и равномерността им в дадена
биологична екосистема. Целта е да се определи количеството на емоционално
разнообразие (ЕР) или богатството в човешката емоционална екосистема – колко
специфични емоции се преживяват, каква е степента на равнопоставеност между тях,
както и кои специфични емоции се срещат в търсената пропорция. Подхождат към
емоциите като към живи организми, които оформят своя екологична мрежа и
комплексна система, която се стреми към установяване на равновесие.
Куайдбах и екипът му предлагат да се изчисляват три индекса на емоционалното
разнообразие (ЕР) като използват 18 афективни категории, заимствани от Скалата за
диференциални емоции (Differential Emotion Scale, mDES, Philippot et al. 2003) с девет
специфични позитивни (бдителност, забавление, благоговение, спокойствие, радост,
благодарност, надежда, любов и гордост) и отрицателни категории (гняв, тъга,
неудобство, страх, отвращение, вина, срам, презрение и тревога). Единият от
индексите в стойността на ЕР се отнася за положителните, другият – за отрицателни
емоции, като въвеждат и един глобален за всички 18 емоции (Quoidbach 2014: 2058):

(Уравнение 16)
В тази формула s е общият брой преживени емоции, изразяващ стeпента на
емоционално богатство, а pi отразява съотношението между общия брой преживени
емоции (s) и избраната за оценка емоция (i), и представлява равномерността на
измереното емоционално разнообразие. Pi се явява резултат от съотношението, което се
получава като се раздели броят пъти, когато даденият човек е преживял избрана
емоция, на общия брой пъти, през които е преживял всички видове емоции, след което
тази пропорция се умножава по своя естествен логаритъм (pi . ln pi) → p1 . ln p1. Тази
процедура се повтаря за всяка една от специфичните емоции, които се оценяват от
изследваното лице. Накрая се сумират всичките резултати за pi и се умножават по – 1:
[(p1 . ln p1) + ( p2 . ln p2) + ( p3 . ln p3) + ( pn . ln pn)] . – 1
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В процедурата за измерване на емоционалното разнообразие всеки участник трябва
да отбележи колко често преживява тези състояния по 5 точкова Ликертова скала от 0
(никога) до 4 (през повечето време). Следвайки този стандарт Куайдбах и екипът му
превръщат суровите точки в средноаритметични показатели за оценените положителни
отрицателни емоции. Високите стойности представят по-разнообразните емоционални
преживявания. Един индивид, който изпитва само един вид емоция, ще има стойност на
индекса за емоционално разнообразие ЕР = 0, защото pi стойността би се равнявал на 1
и след умножение с ln(pi) би дала резултат 0. Ако всички емоции от използвания списък
са равномерно преживявани, тогава ЕР ще бъде максимална. Така че стойността на
индекса улавя в един показател не само броя на емоциите, но и индивидуалното
преживяване на относителното изобилие (богатството) на различните емоции, които
съставляват емоционалното равновесие на човека. За лицата, които съобщават, че не
изпитват емоции (със средна оценка 0), оценките за ЕР се задават ръчно като 0, тъй
като в този случай повечето статистически софтуери не могат да изчислят резултата за
ЕР и ще определят стойността на системата като липсваща (Quoidbach et al. 2014).
При други операзионализации уравнението на Клод Шанън се използва и за
измерване на надеждността на използваните мерки като се взема предвид тяхната
информационна теоретична ентропия при разпределението на вариациите на избора
(Ong et al. 2015). Индексът за ентропия в случая, според авторите, може да отразява
количеството информация, която се извлича от избора на прототипни семейства и
тяхното разпределение в зависимост от валентността им, като значимите разлики в
информативното разпределение съобразно спецификите на извадката ще показват при
по-ниска стойност на ентропия по-висока надеждност на индекса. Установяват, че
участниците в експеримента са по-сигурни и разчитат в много по-голяма степен на
положително оцветените емоционални насоки в сравнение с отрицателните, т.е.
индексът за ентропия при положителните преценки е много по-нисък, респективно
афективните преценки за тях – по-надеждни с оглед хазартния сценарии, който те
залагат в изследователската си парадигма. В същото време улавят и т.нар. прагматичен
ефект на преносния смисъл, който участниците могат да вложат допълнително, дори
парадоксално в значението на някои несловесни или интонационни знаци, например
негативни възклицания да бъдат интерпретирани като преувеличение или проява на
сарказъм.
Културни сценарии, емоционален диалектизъм и диференциация
Най-често срещаните операционални дефиниции на емоционалната сложност при
изследванията на хората и техните емоции са два вида (Lindquist & Barrett 2010): (а)
емоционален диалектизъм е термин, който обозначава едновременното преживяване на
положителните и отрицателните състояния (ко-вариация), въпреки че на практика
обикновено се отнася до слабата опозиция между тях (Bagozzi et al. 1999, Larsen et al.
2001, Spencer-Rodgers et al. 2004, Spencer-Rodgers et al. 2010); и (б) емоционална
диференциация, която се отнася до преживяването на емоциите по детайлен начин, с
по-голямо разнообразие от самоотчетени негативни и положителни дискретни емоции
(Carstensen et al. 2000, Barrett et al. 2001, Kashdan et al. 2015). Някои изследователи
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дефинират емоционалния диалектизъм по отношение на големината и знака на
статистическата корелация между съобщаваните приятни и неприятни състояния
(Bagozzi et al. 1999, Carstensen et al. 2000, Schimmack et al. 2002, Miyamoto & Ryff 2011).
Ако корелациите са близки до нулата се предполага, че човек или изследвана група
изпитват положителни и отрицателни емоции независимо едни от други; при
отрицателна корелация се предполага, че те преживяват емоциите си според един
континуум. Други изследват честотата на едновременната проява на положителни и
отрицателни емоции в дадена ситуация (Larsen et al. 2004, Miyamoto et al. 2010, SpencerRodgers et al. 2010).
Емоционалната диференциация също се измерва по повече от един начини. При
определяне на установката за изследване се залагат условия за проследяване на
интраиндивидуалните статистически корелации (в рамките на един самоотчет на
емоциите) между различните емоционални състояния (напр. между гняв, тъга и
нервност) според няколко различни точки при оценка – обикновено между различни
ситуации и/или в течение на времето при изследване на една и съща ситуация (Lindquist
& Barrett 2010, Tugade et al. 2004). Други установки са фокусирани върху броя на
различните емоции, които човек съобщава по време на изследването докато преживява
дадени емоции по даден повод, както и върху степента, до която тези емоции се
преживяват равномерно (Quoidbach et al. 2014). По този начин, работните им
дефиниции понякога описват емоционалните отговори според проявата им в различни
ситуации, а в други случаи в една конкретна ситуация. Въпреки че всички тези
изследователски дефиниции са определяни като изследващи емоционалната
„сложност”, няма причина apriori да се очаква те да измерват една и същата
психологическа тенденция. На концептуално ниво лице, което докладва както
положителните, така и негативните си емоции, може да не е непременно човек, чиито
описания на преживяванията са силно нюансирани и диференцирани. Емоционалният
речник на такъв субект може да е ограничен само до термините „добра“ и „лоша“
емоция. На операционално ниво, интраиндивидуалните асоциации между
положителните и отрицателните емоции в различните ситуации може да не са свързани
със съвместната проява на положителни и отрицателни емоции в същата ситуация
(Russell & Carroll 1999, Schimmack 2001, Miyamoto et al. 2010). Всяка изследователска
рамка може да обхване някои отделни аспекти на теоретичния конструкт, но никой не
може да приеме термина „емоционална сложност” за окончателно определен. За да се
създаде рамка за сравняване на резултатите между различните дефиниции и
операционализации на емоционалната сложност, класификацията разделя
изследователските определения („диалектизъм“ или „диференциация“) според
различни нива на измерване – в различни моменти и ситуации или между различните
моменти в рамките на една ситуация (Grossman et al. 2016).
Необходимо е да се спомене, че двете форми на емоционална сложност се
различават в различните култури. Въз основа на наблюденията върху данните за
преживявани положителни и отрицателни емоции, които съобщават източноазиатци и
американци, например, се установява, че първите като цяло възприемат двата вида
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емоции като по-слабо противопоставящи се едни на други. Някои крос-културни
изследователи предполагат, че това може да се дължи на две взаимосвързани културни
измерения, по които източноазиатците се различават от американците: преобладаването
на диалектични виждания и социална ориентация към по-изразена взаимозависимост
между членовете на дадено общество (Peng & Nisbett 1999, Bagozzi et al. 1999,
Schimmack et al. 2002, Spencer-Rodgers et al. 2004, Spencer-Rodgers et al. 2010).
Независимо от това, че терминът „диалектически вярвания” може да означава много
неща, психолозите обикновено ги описват чрез културно заученото и възприето
взаимно допълване между противоположностите и усвоеното от средата виждане, че
животът е пълен с противоречия и постоянна промяна (Peng & Nisbett 1999, Nisbett et al.
2001). Въз основа както на исторически анализи, така и на емпирични наблюдения
учените предполагат, че причината източноазиатците да не представят положителните
и отрицателните емоции като противоположности, вероятно се дължи на по-широко
разпространение на диалектическите вярвания сред тях, отколкото сред живещите в
западни култури (Peng & Nisbett 1999, Goetz et al. 2008, Schimmack et al. 2002, SpencerRodgers et al. 2010). Исторически тези вярвания са пряко свързани с идейното влияние
на будизма, конфуцианството, хиндуизма, джайнизма или даоизма, които са поразпространени в източноазиатските страни, отколкото в западния свят. Емпирични
проучвания от последните двадесет години показват, че изследвани лица от
източноазиатски страни мислят по по-диалектичен начин, отколкото хора от западни
култури. Например, незападните култури предпочитат притчи, които включват
примери за противоречия и преодоляването им (напр. „прекалената скромност е
наполовина гордост”, Peng & Nisbett 1999) и са по-склонни да правят нелинейни
прогнози за социалните събития (напр. прогнозиране на временна възходяща
тенденция, последвана от рязък спад и настъпващи внезапни и непредвидени обрати в
хода на събитията, Ji et al. 2001). Очевидно е, че това обяснение се отнася главно до
формата на емоционален „диалектизъм” като динамична сложност, но все още няма
достатъчно ясна теоретична база, която да обяснява отношението между
диалектическите вярвания и емоционалната детайлираност (диференциация) например.
Допуска се, че диалектичният тип епистемологични вярвания би могъл да насърчи
разглеждането на събитията от множество гледни точки по отношение на едно
преживяване, като по този начин насърчава и по-голяма емоционална диференциация
(Grossmann & Ellsworth 2017).
Балансирането или дисбалансирането на пропорциите между положителни и
отрицателни емоции се възприема и операционализира в редица междукултурни
изследвания, най-вече в полето на емоционалното благосъстояние, разбирано като
дължащо се на базисни различия в културните сценарии за регулация на емоциите,
водещи до увеличаване на положителните преживявания (“savoring scripts”) или за
намаляване на отрицателните (“dampening scripts”, Miyamoto & Ma 2011, Miyamoto &
Ma 2017). Без значение от коя част на света са, хората предпочитат да чувстват
положителни емоции и да избягват отрицателните емоции (Larsen 2000, Eid & Diener
2001). Въпреки това да се отдава приоритет на положителните емоции и да се
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редуцират отрицателните емоции, не са единствените начини да се регулират емоциите
(Gross 1998). В зависимост от предпочитанията и ситуациите, хората понякога се
опитват да регулират положителните си емоции (Parrott 1993, Tamir 2009). Например,
когато изпитват положителни емоции, отчитащите ниско самочувствие са склонни да
се притесняват и да се обезсърчават като намаляват значението на положителните си
емоции в сравнение с тези отчитащи високо самочувствие (Wood et al. 2003, Wood et al.
2005). Освен това, изследваните лица се стремят да регулират позитивните емоции в
определени ситуации, например когато очакват да взаимодействат с непознати (Erber et
al. 1996) или очакват да работят по задачи, които предполагат емоционална
конфронтация (Tamir et al. 2008). В зависимост от различните култури, когато човек
изпитва положителни емоции, се очертават три начина за регулиране: в посока
подсилване, поддържане или намаляване на емоциите или техния израз (Gross 1998).
Въпреки че хората обикновено искат да се чувстват по-добре, отколкото да се чувстват
по-зле, степента, в която показват тенденцията да се наслаждават, а не да потискат
положителните емоции, се дължи на това, че различните култури имат различни
сценарии за това как трябва да се изживяват емоциите (Larsen 2000, Mesquita &
Ellsworth 2001, Tsai et al. 2006, Miyamoto & Ryff 2011). Диалектичният тип убеждение
подтиква хора от източните култури да регулират повече своите хедонични
преживявания, отколкото индивиди от западните. Въпреки че културните различия в
преживяването на положителните и отрицателните емоции са обстойно проучени, не
става ясно как културните сценарии резонират в емоционалните преживявания. Чрез
ангажиране с разнообразни стратегии за емоционално регулиране индивидите активно
оформят собствения си емоционален опит и играят активна роля в поддържането и
приемствеността на културния сценарий. Изследванията показват, че положителните и
отрицателните емоции са статистически по-слабо отрицателно корелирани в
резултатите на участници от източните култури, отколкото сред западните такива не
само в контекста на личните постижения, но и в по-широк социален контекст,
например интимните и романтични отношения (Leu et al. 2010, Shiota et al. 2010).
Въпреки че тези проучвания не разглеждат директно стратегиите за регулиране на
емоциите, те показват, че културните различия в емоционалните преживявания могат
да бъдат наблюдавани при различни типове положителни събития. Заради културния
сценарий, който препоръчва „средния път“, представители на източните култури са посклонни от западните да се придържат към емоционална регулация на хедоничните си
преживявания. Техният сценарий е или да забавят, или да не си позволят да се
насладят спонтанно на положителните си емоции в актуалния момент, а ги подтиква да
отложат възнаграждението за по-късно. Въпреки че хората обикновено искат да се
насладят, а не да потушат положителните си емоции, този модел на емоционална
регулация е по-слабо изразен при хора от източните култури в сравнение със западните.
Повторното ангажиране в такива стратегии за регулиране на емоциите може да доведе
до по-умерено преживяване на положителни емоции.
Съществуват и културни сценарии за това как трябва да се преживяват и комбинират
положителните и отрицателните емоции (Miyamoto & Ryff 2011). В западната култура
доминиращият културен сценарий е да се максимизират положителните емоции и да се
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сведат до минимум отрицателните емоции (Kitayama et al. 2000). Такъв положителен
максимизиращ културен сценарий има дълга история в западната култура (Ryan & Deci
2001). В древна Гърция, Аристип учи, че целта на живота е да се постигне максимално
удоволствие в противовес на стоическото въздържание, а в по-нови времена Бентъм
например твърди, че доброто общество е това, което максимално удовлетворява хората;
американската декларация за независимост включва търсенето на щастие като основно
право, а глобализацията довежда тази тенденция до абсурдни крайности (Бауман 2013).
В източните култури, от друга страна, доминиращият културен сценарий се основава
на диалектично мислене. То се характеризира с убеждението, че реалността се променя
непрекъснато – нещастието се превръща в щастие и щастието се превръща в обратното.
Според това вярване е необходимо да се проявява толерантност към противоречията
чрез търсене и намиране на „среден път“ или постигане на равновесие между тях (Peng
& Nisbett 1999). Крос-културни изследвания на нормите за преживяване на емоции
илюстрират точно тези сценарии. Проучванията показват, че в сравнение с хората,
принадлежащи на западните (англосаксонски) култури, хора от източните култури са
склонни да очакват сегашното състояние на нещата да се променя непрекъснато (Ji et
al. 2001). Културните сценарии се проявяват и във фолклорни модели и популярните
представи за щастието. Когато са помолени да опишат характеристиките на щастието,
американците се фокусират главно върху положителните аспекти на щастието, като
например носещите непосредствено удоволствие емоции. В сравнение с тях при
описанията на японци се проявява по-изразена склонност да се говори и за негативните
аспекти на щастието, за преходния му характер и отрицателните социални последици
от него (Uchida & Kitayama 2009). Въпреки че хората от различните култури са посклонни да чувстват положителни емоции, отколкото отрицателни, моделът на общо
удовлетворение от живота зависи от степента, в която хората чувстват положителни
емоции и как се обединяват положителните и отрицателните емоции (Diener & Diener
1996, Suh et al. 1998, Schimmack et al. 2002). В сравнение със западните хора, хора от
източните култури отчитат по-ниско благосъстояние (Diener & Diener 1995, Uchida et al.
2004) и по-рядко положителни емоции (Kitayama et al. 2000, Mesquita & Karasawa 2002).
В допълнение, положителните и отрицателните емоции са балансирани откъм честота
при хора от източните култури, отколкото сред тези от западни (Bagozzi et al. 1999,
Perunovic et al. 2007, Scollon et al. 2010, Spencer-Rodgers et al. 2010, Miyamoto & Ryff
2011). За да демонстрират тази хипотеза Миямото и Риф използват скала от еднакъв
брой положителни и отрицателни състояния. Тя съдържа повече определения за
настроения, отколкото емоции, с които изследваните субекти идентифицират своите
най-чести емоционални преживявания: веселo, в добро настроение, изключително
щастливо, спокойно и мирно, доволно и изпълнено с живот; толкова тъжно, че нищо
не може да ме развесели, нервно, неспокойно или притеснено, безнадеждно, като че
всичкото усилие е било безсмислено и безполезно (“cheerful, in good spirits, extremely
happy, calm and peaceful, satisfied, and full of life; so sad nothing could cheer you up,
nervous, restless or fidgety, hopeless, that everything was an effort, worthless”, Mroczek &
Kolartz 1998, Miyamoto & Ryff 2011). На първо място се изследва едновременната
проява на положителни и отрицателни емоции в дадена ситуация (Larsen et al. 2004,
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Miyamoto et al. 2010, Spencer-Rodgers et al. 2010). Ако статистическите корелации са
близки до нулата, се предполага, че човек или изследвана група изпитват положителни
и отрицателни емоции независимо едни от други. При отрицателна корелация се
предполага, че те преживяват емоциите си според един континуум. Като допълнителен
показател за установяване на нивото на диалектичен стил Миямото и Риф предлагат да
се изведат и пропорции в честотните предпочитания спрямо положителни и
отрицателни категории. Групират броя на най-често избираните състояния и създават
модел за определяне на пет емоционални типа (Фигура 35), в зависимост от
резултатите и културните специфики на участниците в изследването им. Например,
участници, които избират да потвърдят, че техните най-чести емоции са положителни и
броят им надвишава значително броя на отрицателните (средни стойности около 4 от
общо 5 положителни категории, в диапазона от 3 до 5 в контраст със средните
стойности за отрицателни категории – около 1 от общо 5, в диапазона от 1 до 1,7), тези
участници са определяни като положително-недиалектичен тип и попадат в горния
десен ъгъл на Фигура 35А.

А)
Б)
Фигура 35: Типология и различия в диалектичните стилове (Miyamoto & Ryff 2011)
Участници, които избират приблизително еднакъв среден брой най-чести
положителни и отрицателни категории (около 2,5 от общо 5 положителни категории, но
с разлики в диапазона им между 1 и 3 в противовес на избраните отрицателни – между
1,5 и 5) са определени като отрицателно-недиалектични и попадат в долния ляв ъгъл
на Фигура 35А. Като слабо изразени диалектични типове (долен десен ъгъл на Фигура
35А) са определени резултатите на участници със средни стойности около 3, с диапазон
на положителните и отрицателните състояния между 1 и 3. Високо диалектичните
типове са участниците със средни стойности за положителните около 4 и за
отрицателните около 2, с диапазон за първите между 3,5 и 5, а за вторите – между 1,5 и
5. Умерено диалектични типове са класифицирани според средните стойности за
положителните състояния около 3,3, в диапазон между 3 и 3,7 от 5, и със средни
стойности за отрицателните между 1,5, в диапазон между 1,3 и 2 от общо 5.
Статистически значими различия между японски и американски участници в
изследването (на Фигура 35Б) се установяват само при положително-недиалектичния и
умерено диалектичния емоционален стил (Miyamoto & Ryff 2011). Също така тези
изследователи установяват, че такъв диалектичен начин на преживяване на
положителни и отрицателни емоции е свързан с по-добри здравни профили в Япония,
отколкото в САЩ. Посочват, че този емоционален стил може да бъде функционално
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адаптивен според естеството на жизнената и културна ситуация, но и да играе важна
роля при определянето на начина, по който се проявяват културните сценарии (Leu et
al. 2010, Miyamoto et al. 2010).
Когато ситуацията е предимно позитивна, хора от източните култури могат да
изпитат както положителни, така и отрицателни емоции, тъй като културният сценарий
ги тласка да се стремят към „средния път”, докато хора със западен начин на мислене
могат да почувстват само положителни емоции поради културния сценарий, който ги
подтиква да трупат и увеличават положителните си емоции. От друга страна, когато
ситуацията е предимно негативна, диалектичните и максимизиращите културни
сценарии трябва да мотивират хората да приемат както положителните, така и
отрицателните емоции. В подкрепа на това твърдение, е установено, че хора от
източните култури са по-склонни да съвместяват едновременни преживявания на
положителни и отрицателни емоции в преобладаващо приятни ситуации. Не намират
съществена културна разлика в асоциацията между положителните и отрицателните
емоции в преобладаващо неприятни ситуации (Leu et al. 2010, Miyamoto et al. 2010).
Дали хората ще се наслаждават на положителните емоции зависи от съзнателните
усилия, вложени в изследване на емоционалните последствия от действията им. Някои
изследователи предполагат, че когато хората са в положително настроение не
разглеждат в перспектива и не обмислят внимателно последиците от своите емоции
(Schaller & Cialdini 1990) и ако внимателно избират при какви обстоятелства се
наслаждават на положителните си емоции, чувството за ангажираност ще подсили
хедоничните им състояния (Wegener & Petty 1994). Диалектичният културен сценарий
не само стои в основата на културните различия в емоционално регулиране на
желанието за непосредствено удовлетворение и щастие, но има и последици върху
последващите емоционални преживявания. Търсенето на „среден път“ има някои
функционални ползи в източните култури. Фактът, че диалектическият културен
сценарий се предава през поколения и се поддържа като традиция в източните култури
в продължение на хиляди години, изглежда предполага, че той има някои адаптивни
ползи. Например, когато се очаква да взаимодействат с непознати, дори
приндалжащите към западни култури регулират своите положителни емоции като си
поставят по-слабо изразени хедонични цели (Erber et al. 1996). Така става възможно
търсенето на „среден път“ да помогне при приспособяването към нуждите на другите и
ситуационните изисквания.
Културите също така се различават и според своята хетерогенност (Rychlowska et.
al. 2015), а именно, според обичайното ниво на концентрация и отделеното внимание
върху позитивната и негативната информация (Grossmann et al. 2012). По различен
начин културите акцентират и върху свободата, с която членовете им изразяват
емоционалните преживявания, определяща се по континуума „стегнатост–
разхлабеност” („tightness-looseness“, Gelfand et al. 2011). С годините са натрупани
различни емпирични доказателства, че източноазиатците са по-слабо емоционално
изразителни от европейци, латиноамериканци или афроамериканци (Freedman 1976,
Scherer et al. 1988, Lewis 1989, Chung 1992, Sue & Sue 1990, Lai & Linden 1993, Gross &
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John 1995), по-слабо изразенa сила на импулса и повече загриженост за впечатленията,
които създават в събеседниците и другите (Matsumoto et al. 1988, Gross & John 1998).
Емоционалният диалектизъм, както и емоционалната детайлираност, може да се
разгледат и в перспективата на културното измерение „независимост –
взаимозависимост – зависимост” (Markus & Kitayama 1991), сходни по смисъл с други
концепти като „его-центризъм – социо-центризъм” (Shweder & Sullivan 1993),
„индивидуализъм-колективизъм” (Hofstede 1980, Triandis 1989, Hofstede et al. 2002,
Hofstede et al. 2010). Въпреки фините различия между тези конструкти и нивото на
анализа, те се разглеждат като взаимоприпокриващи се (Grossmann & Na 2014,
Kitayama et al. 2009, Na et al. 2010, Varnumet al. 2010). Tерминът измерение
„независимост – взаимозависимост” включва както поведенчески характеристики,
субективни преживявания, така и значението на индивидуалистичните или
колективистичните вярвания за смисъла на ценностите и моделите за сложни чувства
като ревността, завистта, загрижеността, подозрението, уважението, гордостта,
нетърпимостта и др. (Hofstede 1980, Hofstede & McCrae 2004, Hofstede et al. 2010).
Западните общества обикновено ценят „независимостта”, т.е. полагат грижа за
личните качества и вътрешните добродетели у индивида, които го оформят така, че да
изглежда привлекателен или уникален в очите на другите, а емоциите се възприемат
като отражение на вътрешния характер и намерения (Markus & Kitayama 1991, Uchida et
al. 2009). Обратното на „независимостта” в източноазиатските общества се възприема
за „взаимозависимост” т.е. нагласата да се грижат за желанията и тревогите на другите,
като се съсредоточават върху социалния контекст и емоциите на другите хора в своята
група (Mesquita 2001); разглеждат емоциите като произхождащи от взаимодействията
им с тези на другите (Kashima et al. 1992, Greenfield 2013, Uchida et al. 2009).
„Взаимозависимостта“ може да насърчи по-изразена емоционална сложност, защото
позволява на индивида да признае, че една и съща ситуация може да предизвика
различни емоционални отговори в различните хора (Ortony et al. 1988, Bagozzi et al.
1999, Masuda et al. 2008). Това обяснение може да се приложи и към двата конструкта
за емоционална сложност. Човек, който е чувствителен към емоциите на членовете на
своята група, е по-вероятно да забележи фини разлики в чувствата им, продробности и
детайли, които се представят или отчитат, включително различията във валентността
при проява на емоционален диалектизъм (Grossmann 2016).
Страни, които култивират „взаимозависимостта” (напр. Япония, Индия, Русия)
показват по-слаби отрицателни корелации между оценките за положителни и
отрицателни афекти. За изследвани лица от държави, стремящи се към „независими”
отношения, се отчита по-значителна тенденция да се идентифицират повече
положителни и отрицателни емоции, както да се разграничат положителните и
отрицателните емоции между и вътре в самите ситуации. При тях, за разлика от
участници с изразен емоционален диалектизъм интраиндивидуалните (разликите в
резултатите на даден индивид при едни и същи условия на задачите) и ситуационноспецифичните индекси (разликите в резултатите, които се дължат на промени в
оценката на обстоятелствата) за емоционална диференциация до голяма степен не са
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свързани помежду си. Това предполага, че тенденцията да се изживява по-голямо
разнообразие от емоции във времето, или спрямо една и съща ситуация, или
субективно значима тема не е свързана с тенденцията да се изживяват няколко
различни емоции едновременно. Подобно на интраиндивидуалния корелационен метод
(статистическо сравняване на различни резултати, дадени от един и същи индивид) за
емоционален диалектизъм, в този случай интраиндивидуалната емоционална
диференциация се отнася до общата тенденция да се разглеждат емоциите по различен
начин в различни ситуации. В Съединените щати например е установено, че с
остаряването се повишава и по-диференцираното представяне на отрицателните
емоции, но се наблюдава и наличие на тенденция в противоположната посока при
положителните емоции. В Япония напредването във възрастта е свързано с подиференцирано (разнообразно и детайлно) представяне на положителни емоции, но не
и на отрицателни. Наблюдението на специфичните за отделните страни траектории на
диференциация в зряла възраст съвпадат с изследванията, които предполагат, че
японските и американските култури се различават по отношение на нивото на
регулирането на положителните и отрицателните емоции (Miyamoto & Ma 2011), както
и на специфични за културата начини за поддържане на благосъстоянието в понапреднала възраст (Grossmann et al. 2014). Възникват изразени в известна степен
криволинейни ефекти от възрастта – хората на средна възраст показват най-слабата
диференциация на отрицателните емоции, което предполага, че тази група вероятно е
най-уязвима от гледна точка на емоционалната дерегулация. Възрастовите ефекти
варират в зависимост от културата и/или от метода, използван при оценка на
емоционалната сложност (Barrett et al. 2001, Demiralp et al. 2012, Kashdan et al. 2015).
Специфичната за ситуацията емоционална диференциация от своя страна се отнася
до сложността на реакцията спрямо конкретно преживяване. Самоотчитането на
положителни и отрицателни емоции като противоположности (емоционален
диалектизъм) и преживяването на емоциите по разнообразен и детайлен начин
(емоционална диференциация) се оказват систематично свързани помежду си, най-вече
когато диалектизмът е по-слабо изразен. Съвместното и едновременно преживяване на
положителни и отрицателни емоции е положително свързано с преживяването на
няколко емоции едновременно. Тези корелации са най-силни, когато контекстът на
анализ е на едно и също ниво спрямо събраните данни, т.е. данните за реакциите да се
кодират по аналогичен начин. Например, вътрешноиндивидуалният индекс за
емоционален диалектизъм се отчита като положително свързан с по-голяма разлика в
склонността да се преживяват разнообразни емоции и да се описват по-детайлно,
докато ситуативно-специфичния индекс на емоционален диалектизъм (смесени
чувства) е положително свързан със ситуативно-специфичната емоционална
диференциация. Това означава, че хората, които съобщават своите положителни и
отрицателни емоции като непротиворечащи си (без статистически значима отрицателна
корелация) и случващи се едновременно (ко-вариативни), също така са склонни да
отразяват и по-голямо емоционално разнообразие и детайли с течение на времето
(Grossman et al. 2016). Някои важни тенденции да се преживяват положителни и
отрицателни емоции независимо едни от други са свързвани с различни индикатори за
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приспособеност (Larsen & Cutler 1996, Carstensen et al. 2000, Reich et al. 2003, Coifman et
al. 2007).
Междукултурните изследвания се повлияват от спецификите на извадката, с която се
работи. Много от резултатите са отражение на т.нар. склонност да се отговаря социално
желателно – предразположение в реакциите да се изразява модна за дадена група или
преобладаваща в дадена култура социална реакция (“response set”). Например хората,
които участват в такива изследвания, са по-склонни да разчитат на общи културни
норми. Когато описват своите емоционални преживявания в продължение на една
седмица или месец, се установяват по-слабо изразени културни различия в сравнение с
отчитането на конкретнo преживяване от предходния ден (Robinson & Clore 2002).
Изследванията като цяло все още не се справят успешно с проблема за културната
променливост в емоционалната сложност. До голяма степен емоционалната сложност
се изравнява и уеднаквява при възприемането на глобален критерий, най-вече
статистически корелации между положителния и отрицателния афективен компонент.
Никоя изследователска работа не сравнява систематично културните различия между
различните методи за измерване на емоционалната комплексност. Освен това много
малко систематични измервания са направени извън обичайните сравнения между
Изтока и Запада, за да се оценят разнообразните културни фактори, допринасящи за
емоционалната комплексност, като повечето от тях водят до непоследователни
резултати (Kuppens et al. 2006, Grossmann 2016). В това отношение разширяването на
изследванията извън дихотомията „Изток-Запад“ е необходимо, защото при сравняване
между „източни” и „западни” резултати, диалектизмът и взаимозависимостта между
типовете преценки са напълно непоследователни. Налице са редица други важни
фактори, според които източноазиатците се различават от живеещите в западни
култури (например нивото на икономика, езикова структура, социална екология и
други, Cohen 2007, Leung & van de Vijver 2008, Grossmann 2016).
Хедонични и евдемонични сценарии, емоционално процъфтяване и залиняване.
Паралелно на парадигмата за междукултурни изследвания се развива и
методологията на позитивната психология. Тя се съсредоточава върху конструктите за
процъфтяването и залиняването и връзката им с хедоничните мотиви (нагласата
хората да се стремят към удовлетворение и щастие, да се чувстват добре) и
евдемоничните мотиви (настройката хората да се ангажират със социално значими
цели и да се стремят да постъпват добродетелно като постигат баланс между
собствените си убеждения и вярванията на другите (Keyes 2002, Fredrickson 2009,
Seligman 2011, Huppert & So 2013). Тези два емпирични конструкта се определят като
глобални метасценарии и заемат съществена част от съвременната теория за
мотиваторите на благоденствието. Хедоничният и евдемоничният тип благоденствие
са разграничавани един от друг, за да предложат научна алтернатива на отговорите на
въпроси, които древните и по-съвременни философски традици задават относно
житейската благоссъстоятелност – кой е най-добрият начин на живот за хората
доставящият непосредствено и материално удоволствие в противовес на живота,
ориентиран към страдание и самовъзпроизвеждане на протитипни проблеми в
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социалната и индивидуална сфера (Waterman 1993, Ryan & Deci 1996, Ryff 1989, Ryff &
Sunger 2008). Двата типа подходи за постигане на благоденствие са систематизирани
като част от средиземноморското (най-вече елинистично и римско) интелектуално
наследство:
✓ “хедоничната” форма на благоденствие се възприема като сумата от
положителните афективни преживявания на индивида, които се постигат
непосредствено;
✓ “евдемоничната” форма произтича от по-дълбокия и траен стремеж на хората към
създаване на рамка на поведение, поддържане на житейски смисъл и постигане на
добродетелна цел извън обичайното удовлетворение на нуждите от положителни
афективни мотиви.
Пример за социално удовлетворение е постигането на трайна близост с други хора;
интелектуалното удовлетворение е задоволяване на любопитството чрез изследване на
нови идеи; духовното удовлетворение се постига, когато човек или група се чувстват
свързвани с нещо по-голямо от тях самите – постигат трансцедентни и спиритуални
състояния; генерирането на нови знания или произведения на изкуството е форма на
търсене на творчески удоволствия (Friedman 2012, Ryff et al. 2004, Waterman 1993,
Ryan & Deci 1996, Ryff 1989, Ryff & Sunger 2008, Ryan & Deci 2001). Вследствие на
тази операционализация се установява, че и двете измерения на благосъстоянието са
дълбоко вкоренени в човешката биология и еволюцията (Fredrickson 1998, Fredrickson
2004, Nesse 2004, Archontaki et al. 2013, Gigantesco et al. 2011, Stubbe et al. 2005, Keyes
et al. 2010, Rietveld et al. 2013). Хедоничните преживявания стимулират основните
физиологични и психологически адаптационни мотиви, а програмата за евдемонично
благополучие се предполага че мотивира по-сложни социални и културни
възможности (Nesse 2004, Baumeister et al. 2013, Fredrickson 2013). Въпреки, че
хедоничното и евдемонично благоденствие са концептуално различни,
изследователите констатират наличие на статистическа корелация помежду им и се
оказва, че могат взаимно да се повлияват (Waterman 1993, Keyes et al. 2002, Kashdan et
al. 2008, King & Hicks 2012). Въздействието на хедоничното и евдемоничното
благополучие се наблюдава по много сходен начин на ниво осъзната афективност.
Емоциите не само, че са силно свързани помежду си, но показват и сравнително силни
и статистически значими положителни връзки с цялостното благосъстояние и
сравнително силни обратни връзки с депресивните симптоми. Мерките за
благополучие, изведени с изследователските инструменти, осигуряват валидни и
надеждни оценки на общото благосъстояние. Например, въпреки, че изследванията се
провеждат с различни извадки, акумулираната α на Кронбах (индекс за хомогенност на
айтемите, с които се измерва концепта, както и мярка за надеждност на провеждането
на експеримента и разнообразието в реакциите), варира между 0,93 и 0,92 за тези два
операционални домейна. Индивидите се различават значително според измерените
нива на хедонично и евдемонично благосъстояние. Статусът на благополучието,
измерен с Кратката скала за измерване на разцвета („Short Flourishing Scale“,
Fredrickson et al. 2013) използва честотен метричен показател, чрез който се извеждат
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средноаритметични статистически стойности и степени на отклонение от тях. Според
тези индекси се установява, че двете нива на благоденстване и отклоненията от тях са
еквивалентни. От гледна точка на отчетеното цялостно благосъстояние (сумата от
„хедонични“ и „евдимонични“ показатели) преобладава евдемоничния индекс, която
се изчислява като от „евдемоничните“ показатели се извадят „хедоничните” (Mosteller
& Tukey 1977, Lamers et al. 2011). „Хедоничната“ и „евдемонична“ форма на
благоденствие могат потенциално да доведат до различни нива на отрицателни
последици за индивидите. Това се случва, когато показателят за непосредствено и
неотложно търсене на удовлетворение („хедоничния индекс“) превъзхожда
отложеното и целеустремено търсене („евдемоничния индекс“). Въпреки че се
установява положително корелиране между индексите, двата глобални сценария биха
могли лесно да се объркат поради сходните ефекти, които пораждат (степента на
статистическа корелация е r = 0.79, а степента на значимост или допустима
стистическа грешка е р<0.0001, степента на сигурност във взаимовръзката е много
висока, Waterman 1993, Keyes et al. 2002, Friedman 2012). Разликата може да се
наблюдава, ако се обърне внимание на средните нива на хедонично благополучие – те
като цяло надвишават средните нива на евдемонично благополучие в посочените
изследвания („хедоничният индекс“ показва средни стойности от 3,75 ± 0,11, а
„евдемоничният“ – средни стойности от 3,17 ± 0,12, при степен на значимост на
разликите p<0,0001). Само 22% от участниците в проведените проучвания показват
нива на „евдемонично“ благосъстояние, които надвишават нивото на „хедонично“
благосъстояние (т.е. евдемоничният мотив в случая преобладава при степен на грешка
p<0.0001). Анализите откриват също, че двете форми на благосъстояние (зависимата
променлива в изследването) показват силно изразени обратнокорелирани връзки със
симптомите на депресия. Мерките за наличие или отсъствие на депресивни симптоми
(независима променлива в изследването) са изведени със самооценъчна скала на
Центъра за епидемиологични изследвания на депресията („The Center for
Epidemiologic Studies-Depression”, CES-D). Статистическата корелация на депресията с
„хедоничното“ търсене на благополучие е r = −0.67, p<0.0001; корелацията с
„евдемоничното“ търсене е r = −0.66, при p<0.0001, a различията при корелациите на
зависимите променливи са незначителни (p = 0.8550). По подобен начин са
наблюдавани и силни обратни взаимоотношения и при субскалите на CES-D,
оценяващи афективните симптоми на депресия (с „хедонична“ нагласа, r = −0.75,
р<0.001; с „евдемонична“ нагласа, r = −0.71, р<0.001, при значимост на показателя за
зависими корелации p = 0.3228) и вегетативните й симптоми (с „хедоничен“ тип, r =
−0.45, р <0.001; с „евдемоничен“ тип, r = −0.48, p<0.001; разликите на корелациите
между зависимите не е значима; p = 0.6297).
Важно е да се отбележи, че „хедоничният“ и „евдемоничният“ вид благосъстояние
не са взаимно изключващи се подходи към цялостното благополучие, нито пък
представляват проста типология или вид крайна отплата за начина на живот. И двата
вида благоденствие споделят някои общи източници (например, оценка за качеството
на социалните връзки). Те могат взаимно да се повлияват като създават цикъл с
обратна връзка, т.е. установено е, че положителните афекти предразполагат хората да
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търсят и намират положително значение в живота си, което от своя страна увеличава
преживяването на положителен афект (Fredrickson et al. 2008, Yamasaki et al. 2009, King
et al. 2006, King & Hicks 2012). За хората, при които едната форма на благополучие
превъзхожда над другата, стремежът предимно към евдемонично удовлетоврение
може да има по-благоприятно въздействие върху здравето, отколкото при хора, които
се стремят предимно към непосредствени положителни емоции, т.е. удовлетворяване
на хедоничните мотиви per se, което също може да се превърне в самоцелен цикъл.
В по-актуални разработки Барбара Фредериксън установява, че тези реципрочни
(рекурсивни) взаимозависимости между двата типа мотиви за търсене и постигане на
благосъстояние се задействат от два относително независими процеса. Положителният
процес подсилва възстановяването от изпитания и страдания, компенсира и отменя
въздействието на негативния (“undoing effect”). Двата ефекта са образно назовани като
спирала на процъфтяване и спирала на залиняването („flourishing – languishing”,
“Upward – Downward spiral”, Fredrickson 2000, Fredrickson 2001, Keyes 2002, Garland et
al. 2010, Fredrickson 2005, Fredrickson 2013, Fredrickson 2013a). Процъфтяването е
оптимално, когато се характеризира от четири компонента: (a) добротата (“kindness”)
– показатели за която са щастието, удовлетворението, превъзходното функциониране;
(б) допринасянето (“generativity”) се изчислява с показатели като широтата на
репертоара от мисли и действия и поведенческата гъвкавост; (в) растежът (“growth”),
за който е показателно натрупване на устойчиви лични умения и трайни социални
отношения; и (г) издръжливостта („resilience”), свидетелство за която е умението за
оцеляване и развитие независимо от тежестта на изпитанията. Фредериксън също така
допуска съществуването на причинно-следствена (статистическа линейна регресионна)
връзка между процесите, подпомагащи разцвета на положителните емоционални
преживявания, умствения капацитет, транскрипцията и експресията на гени, свързани
с функциите на имунната система (Fredrickson et al. 2013). Смята, че формулирането на
един по-пречистен индекс за „евдемоничното“ благосъстояние ще допринесе за
изработването на по-точен модел за това какви условия в емоционалната регулация и
мотивация биха довели до по-благоприятно генно изразяване в сравнение със същия
индекс за хедонично благополучие. Изследователката има предвид изчистване на
индексите от споделената разнородност на корелационните показатели за хедоничен и
евдемоничен тип, което повлиява и на разграничителния потенциал при индексирането
на експресираните гени като се използват симулации тип Монте Карло12. Това, според
нея, би насочило много по-успешно процеса на предсказване коя от двете форми на
благополучие би допринесла за изразяване на определен набор от гени, свързан със
здравето и оздравяването и коя форма на благополучие би била добре да се избягва
(Fredrickson et al. 2013).

Метод за симулирана обработка на случайно повтарящи се данни, в основата на който е заложен
математически алгоритъм за извеждане на вероятностни модели и за генериране на приблизителни
решения на различни по характер проблематични задачи, бел. авт.
12
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В продължение на около две десетилетия позитивно-психологически изследвания
Фредериксън установява и редица основателни от статистическа гледна точка фактори
за обяснение на т.нар. феномен на негативно потенцииране на обратната връзка с
настроенията, действията и начина на мислене или по-известно като негативно
изкривяване („negative bias”, Kahneman & Tversky 1982, Rozin & Royzman 2001,
Baumeister et al. 2001). Обратното на това изкривяване най-често се описва като
положителна компенсация (“positivity offset”, Cacioppo et al. 1999, Diener & Diener
1996, Fredrickson 2005). Фредериксън обединява теоретично тези два типа
изкривявания на преживяванията като използва метафората за ориентация на
метасценария „надолу по спиралата”. В противовес на нея акцентира върху
благотворната роля на положителното потенцииране или издигане „нагоре по
спиралата” под влияние на умерено количество положителни преживявания
(Fredrickson 2002, Fredrickson 2004, Fredrickson 2005, Fredrickson 2013). Също така тя
допринася и за обяснението на сложния феномен, известен като критична точка на
пречупване и преобръщане на тенденцията в негативизма. Предлага да се въведе
нелинейна U-образната крива за изобразяване на този процес на фазов преход или
точка на пречупване, който в изследванията на икономическото поведение е известен и
като крива на Лафер. Тази крива отразява нееднопосочен (обратното на преобладаващо
възходящ или низходящ) модел на положителните или отрицателните преживявания.
Немонотонната обърната U-образна крива на взаимоотношенията между
положителните емоции и техния магнитуд са показател на емоционална стабилност
(Diener et al. 1991), креативност (Isen et al. 1987, George & Zhou 2007, Davis 2008),
доходи, образование, участие в политическите процеси и обществения живот (Oishi et
al. 2007), рисково поведение (Martin et al. 2002), продължителност на живота (Friedman
et al. 1993, Diener & Chan 2011) и други. Въпреки това някои учени все още не могат да
открият признаци на дисфункция при екстремно високи нива на самооценено щастие
(Friedman et al. 2002). Фредериксън посочва, че твърде честото преживяване на
положителни емоционални състояния, случващо се за сметка на съзнателно неотчитани
негативни такива, е също толкова вредно, колкото и прекомерно интензивните
отрицателни емоции (Diener et al. 1991, Fredericson 2013). Субективно погледнато
хората се придържат към една вероятно универсална положителна компенсация, в
противовес на отрицателната тенденция. Тази склонност към положително наваксване
в накои случаи е предпоставка за непредвидим обрат, вероятно следствие от прекалено
много положителни изживявания (Cacioppo et al. 1999, Diener & Diener 1996, Diener et
al. 2013).
Фредериксън също така врява, че емоционалните мета-сценарии могат да се
измерват количествено като се представят чрез динамични модели като се използват
Лоренцови нелинейни уравнения, с които може да се изчислява, наблюдава и
предсказва емоционалното състояние и тенденции, по подобие на метеорологичните
прогнози (Fredericson & Losada 2005, Catalino & Fredrickson 2011, Fredrickson 2013).
Предходни изследвания с Лоренцовата система от диференциални уравнения са
осъществени от редица учени в различни сфери (Sparrow 1982, Frøyland & Alfsen 1984,
Michielin & Phillipson, 1997). Идеята за Лоренцова система е въведена в практиката за
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предсказване на времето през 1963 година и допринася за разширяване на хоризонта в
много сфери на науката. Оригиналната формула се оказва, че намира широко поле на
приложение в социалните науки и е подходяща за описание на много явления, при
които се наблюдава високо ниво на зависимост от случайността (Lorenz 1993, Hirsch et
al. 2004), например за изследване на сърдечно-съдовия ритъм или невропластичността.
„Хаосът подчертава способността на мозъка да реагира пластично на външния свят
и да поражда нови модели за действие или да създава свежи идеи.” (Freeman 1991: 78).
Тази пластичност от своя страна „позволява на системите да се справят с трудно
предсказуемите и постоянно променящи се условия в средата” (Goldberg et al. 1990:
49). Този феномен на наблюдаемата, но трудно предсказуема пластичност, според
Фредериксън, най-добре може да бъде представен чрез нелинейни уравнения, модели
на взаимодействие и двупосочни отношения. Те могат да са отличителен знак на
чувствителна зависимост към входящите условия, което означава, че макар и слаби и
нетрайни, някои емоционални състояния могат да предизвикват големи отражения покъсно или в друга сфера – феномен, често описвани с метафората ефект на пеперудата
(Nowak & Vallacher 1998, Danner et al. 2001). Фредериксън съвместно с Марсел Лозада
разработват математически модел, с който се опитва да покаже, че съотношението в
полза на положителната настройка пряко зависи от стойността на контролните
параметри в уравнението:
P/N= (c – Y0 – 1) b – 1

(Уравнение 17)

В тази формула P/N е израз на съотношението между положителните и
отрицателните състояния; c е израз на свързаността; Y0 представлява едно от трите
входящи условия (виж Фигура 36), а b – 1 е адаптирана Лоренцова константа (Losada &
Heaphy 2004, Fredrickson & Losada 2005, Fredrickson 2013).

Фигура 36: Входящи параметри в уравнението (Fredrickson & Losada 2005: 681)
Примерните входящи показатели в първоначалния модел са приложени към успешни
и неуспешни, според Лозада, бизнес екипи (Losada 1999, Losada & Heaphy 2004). Този
модел е възприет от Фредериксън, като особеното в него е, че за диференциалното
пресмятане се използват три психологически измерения. Накратко трите оси
кореспондират с три вида количествени параметри.
Като положителни-отрицателни твърдения (“positivity-negativity“, ос „Y“) се
отчитат тези, които съдържат конотации за емоции, свидетелство за очевидна подкрепа,
кураж и признание, а като негативни се отчитат неодобрението, сарказма и цинизма.
Като параметър за обективност-оправдателност (“inquiry-advocacy” ос „Х“)
количествено се отчитат предложени въпроси, целящи безпристрастно изследване на
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дадена позиция, а като оправдателност се отчитат аргументи, изказани в полза или
ущърб на нечия гледна точка.
Чрез параметъра аз-другите (“other-self”, ос „Z“) се кодират количествено тези
изказвания, които са насочени към аза - отнасящите се само към себе си, групата или
компанията, към която принадлежи субектът, а като насочени към другите се кодират
тези изказвания, които не се отнасят към себе си или хора, част от личния кръг, група
или компания. Наблюдения върху структурните характеристики (амплитуда, честота,
фаза) за тези три показателя им помага да проследят степента на съответствие между
тях във времето, т.е. да генерират необходимите времеви серии (∆t).

(А)

(Б)

Фигура 37: Динамичен нелинеен модел на екипната ефективност и положителната
афективност (Fredrickson & Losada 2005: 682, 683)
Ако съотношенията на показателите за положителност са известни, може да се
предскаже дали е налице комплексна динамика на процъфтяване (Фигура 37А).
Обширната тъмносива структура на Фигура 37A представя траекторията, изведена на
основата на данните за времевите серии на процъфтяващите високоефективни екипи.
Тя отразява висока пропорция в полза на положителни емоции (около 5.6). Найобширната област представя показателите за динамика във времето по оста
„обективност – оправдателност“. Траекторията на времевите фази в изказванията не
се дублира, като същевременно представя максималната степен на свобода и
поведенческа пластичност в системата. Според понятията на физиката и математиката
това е предпоставка за обем от възможности и разнообразие на перспективата – поширока хаотична пластичност и липса на т.нар. странен атрактор (“strange
attractor”). Траекторията на пространствените фази, според Фредериксън и Лозада, не
разкрива наличието на хаотична пластичност – нелинейна динамика, позволяваща
двупосочно взаимодействие между компонентите и промяна, която при най-малкото
влияние може да произведе положителен ефект и големи ползи в дългосрочен план.
Образуването на такъв патерн в графиката показва, че атрактора е чувствителен към
резултатите от динамиката в екипите по някоя от осите (напр. нивото на
„оправдателност“), които невинаги са пропорционални на условията (напр. изразената
положителност в емоциите). От друга страна динамиката по оста „положителнаотрицателна афективност“ също така представя хипотезата, че мисли и действия
взаимодействат с емоциите като относително независими системи и оформят
реципрочна каузалност чрез образуване на обратна връзка между сферите на
преживяване и поведение.
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Фигурата със средна големина – по-светлосивата структура – представя тракторията
на модел за средно-ефективни екипи. Въпреки, че моделът има начало, което напомня
за „процъфтяващите” екипи, пропорцията между положителни и отрицателни емоции е
умерена (около 1.8). Стесняващият се обхват по оста „обективност –
оправдателност“ показва, че поведенческата пластичност не съответства на
очакванията за издръжливост на екипа. Най-ниско поставеният кръг на графиката
(лявото крило на структурата) отразява моментите на изключителни изпитания пред
изследваната система. След тази точка (по часовниковата стрелка) динамичната
система се стабилизира в ограничен цикъл по дясното крило. Според изследователите,
при този модел се предполага, че ако показателите на един екип следват тракеторията
на крайната емоционална негативност, той губи поведенческата си пластичност.
Тяхната способност да създадат успешен отговор на изпитанията на средата залинява и
се оказват погълнати от нескончаем цикъл на „самооправдания“, фокусирани
единствено върху „себе си“. Започват да се образуват кръгове около търсения странен
атрактор – малката бяла точка, която им служи за признак, по който могат да разчетат,
че това са траекториите на модела на поведение, при който слабоефективният екип
екип попада образно казано в окото на циклона. Този атрактор отразява най-ниско ниво
в пропорцията между положителни и отрицателни емоции (около 0.4). Това не
свидетелства за сложна и продуктивна динамика, присъща на високоефективните
екипи. Още от самото начало на времевата серия се наблюдават „самооправдаващи“
изказвания, ориентирани предимно към „себе си“, свидетелство за капсулиране на
гледната точка. Това води до затваряне в безкраен повтарящ се цикъл – фиксация на
атрактора в една централна точка, което предполага, че поведенческата пластичност на
екипа е част от системата на загуба не само на ресурси и време, но и на обща
ефективност.
Математически погледнато положително съотношение (ако пропорцията
положителни спрямо отрицателни е около 2.9) разчупва и с това разграничава сложната
динамика на „процъфтяването” в противовес на ограничаващият кръг на
„залиняването”. „Процъфтяването” на умственото здраве е едно от условията за успех,
което Лозада и Фредериксън свързват с преодоляване на критичен праг от 2.9. Това
може да изглежда психологически абсурдно от гледна точка на липсата на достатъчно
дълга времева серия или в ретроспектива. За разлика от сложното пеперудоподобно
изображение на Фигура 37А, в нелинейната структура на Фигура 37Б се представят
непластичен и ограничен цикъл на възходи и спадове, които могат да се обобщят по
следния начин: a) вероятно ще възникнат проблеми при прекалено много позитивност
– това кореспондира с изказаната от Шварц и Гарамони хипотеза, според която твърде
много положителни емоции водят до нереалистичен оптимизъм и еуфорични,
маниакалноподобни състояния (Schwartz et al. 2002); б) подходяща доза негативност
би допринесла за стабилизиране на общата пропорция и би изиграла важна роля за
консолидиране на сложната система на емоционалното „процъфтяване”. Без тази малка
и премерена доза отрезвяващи отрицателни емоции поведението би застинало или
зациклило в самоподсилващи се нереалистични тенденции. Авторите използват
термина подходяща негативност, защото подозират, че някои форми на негативност
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повече от други подкрепят „процъфтяването“. Отрицателните емоции варират според
това колко допринасят за бъдещото развитие на социалните отношения и личното
израстване стига да са ограничени във времето и да водят до успешно решение на
специфични обстоятелства (Fredrickson 1999). Чувството за вина, според
концептуалното виждане на Фредериксън например, израства от виждането, че нечие
поведение е отчасти неморално, но въпреки това е разрешимо в сравнение с чувството
за срам, което се корени във виждането, че един човек възприема себе си изцяло за
неморален. Изхождайки от тази логика Фредериксън смята, че неподходящата
негативност, често безкористна и обща, е обсебваща и може да подчини афективнoстта
на неблагоприятно ориентирано качество на живот (Gottman 1994, Fredrickson & Losada
2005). Такова сценариране на глобалните концепти по-скоро прилича на популяризация
на концептуалната рамка, подобна на тази, която Томкинс предлага в края на живота
си, изхождайки по-скоро от позицията на мъдростта и интуитивната очевидност,
отколкото от позицията на една емпирично обоснована система от кореспондиращи с
данните концепти и контекстуалните условия за заключения. Според предположенията
на тази позитивно-психологическа теория лоренцовият им модел показва, че високите
(но не и прекалено) нива на позитивна афективност са свързани с широта на
поведенческия репертоар, по-изразена пластичност и издръжливост на изпитания,
повече социални ресурси и оптимално житейско функциониране (Losada 1999, Losada
& Heaphy 2004, Fredrickson & Losada 2005). Това, което се подразбира като морално
послание и от техните изображения и тълкувания е, че за да се преодолее
токсичността на негативната афективност и за да се насърчи „разцвета” е необходимо
преживяването на положителност да надхвърля количествено преживяната негативност
и вероятно в такова съотношение, което да е достатъчно високо, така че да поддържа
положителна компенсация. Още повече, изтъква Фредериксън, в категориалнодименсионалното представяне на емоциите, чрез разработения от нея разширен-инадстроен модел, намира отзвук и идеята за две важни взаимообвързани понятия в
нелинейните модели – за локалната непредсказуемост и глобалната стабилност. Тези
два конструкта могат да се разпознаят при сложните биологични системи, при които
нерегулярността е отражение на ентропията (нивото на хаоса) в системата. Прави и
общо предположение, че ако негативните емоции стесняват умствения капацитет и
мотивират
предимно
животосъхраняващ
мисловно-действен
репертоар,
а
положителните го разширяват и правят по-пластичен, това поражда разнообразие. Побогатият диапазон от реакции, подходящо подбран спрямо момента и ситуацията, води
до положително нюансирани състояния, които обаче са по-трудно предсказуеми в
сравнение със състоянията, за които са характерни отрицателна валентност и стеснен
умствен репертоар (Fredrickson 2003, Fredrickson & Branigan 2005).
След осъществен критичен дебат между Фредериксън и друг екип от математици
(Brown et al. 2013), които се усъмняват в критериалната и предсказваща валидност на
нейния пробен лоренцов модел, тя преразглежда някои от постановките си и
заложените очаквания към положителните пропорции, покриващи диапазона между 2.9
и 11.6 (Fredrickson 2013a). На основата на общи и неконкретизирани теоретични
виждания за значението на хаоса и промените в системите, както и заради редица други
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грешки в постановката и изчисленията, моделът на Фредериксън и Лозада се правръща
в куриозно, според математиците, нововъведение. Симулациите на диференциални
пресмятания получават състоятелна критика към някои от предпоставките си –
приканени са да преформулират параметрите на диференциалните уравнения, заложени
в основата на изчислението на модела. Това засяга най-вече трактовката на
променливите като зависими една от друга. Измеренията им трябва да отразяват
явления, които се развиват самостоятелно, според собствената им ограничена логика.
Прилагането им в диференциалния модел като зависими една от друга е неподходящо,
според техните критици, защото очевидно са изводими една от друга. Моделът като
цяло не кореспондира с предсказанията, получени при обработка на резултатите с
диференциалните уравнения. Използват се времеви серии в лабораторни условия, които
не отразяват състоянието на екипите в реална ситуация (след изследването).
Прогнозите им не са сравнени с бъдещи (или вече случили се след изследването)
моменти. Изчисленията, резултатите и тълкуванията им са по-скоро отражение на
положителното им желание да намерят потвърждение на своя теоретичен идеал.
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“Радостта е мистерия подобно на религията и не е нужно да се
рационализира.”
(Chesterton 1905: 103)

“...нови развития настъпват почти всеки ден и ... на всички изследвания
следва да се гледа като на първоначални опитни резултати...”
(Паркинсън 1989: 14)
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ГЛАВА IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Всеки от разгледаните модели съдържа и представя в определена степен
предпочитанията на изследователите в сферата 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 лицевите изражения, основните или първични емоции са четири, пет,
или шест, напр. щастие, гняв, тъга, страх (отвращение и изненада) (Izard 1971, Ekman
& Friesen 1975, Ekman & Friesen 1978, Kemper 1987). Различен набор от основни
категории, базирани на проучвания върху афективната преценка, предлага да се
включват по-сложни или т.нар. самосъзнателни емоции като гордост, надежда.
завист, срам и вина (Scherer 1997). Списъците, базирани на модели сравняващи
физиологията и поведението на животните и човека в сферата на емоциите, обикновено
включват и положителни емоционални категории като похот и привързаност (Panksepp
1998, Рамачандран 2018). 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 или съпричастие (Luborski 1977, Shaver
et al. 1987, Lazarus 1991, Keltner 2003). Да се оставя незавършен списъкът от възможни
категории, като се приеме, че изследваните лица могат да идентифицират състоянията
си с различна или отсъстваща от списъка с етикети категория би повлияло на хода на
цялостните изследвания. Очевидно концептуална незавършеност е трудно да се
постигне с оглед несъвместимостта на аргументите в продължаващата с десетилетия
научна дискусия необходими ли са категории или измеренията са достатъчни за
измерване на конструкта „емоции“. Дебатът се подчинява на правилата на диалектиката
и създава херменевтичен кръг – усъвършенстват се методите, но не и концепциите,
последователите им все повече се задълбочават в своите аргументи с течение на
времето и навлизат в нива на такива подробности, произтичащи от противоречията в
собствените научни методи; акумулира се знание, което по-скоро разделя и неизменно
се обезсърчават повечето ориентирани към синтеза учени да търсят и намират обща
база за постигане на окончателен консенсус. Пример за противоречия относно
обективността на измерванията би могло да се даде във връзка с придаването на
количествени измерения на емоциите. Когато от изследвани лица се изисква да
отбелязват своя избор измежду предложените отговори в даден списък с категории в
самооценъчната скала, се придава количествен аспект на дадено състояние, което
определя и границите на това, което се измерва чрез ефекта на „закотвяне“. Например
величината на силата, продължителността или какъвто и да е друг субективно
определен параметър за една емоция, оценена с число от 0 до n, сравнима ли е със
стойността, приписана на друга категория емоции, което от своя страна задълбочава
ефекта, водещ до изкривяване на субективните преценки и представянето им в
усреднени или стандартизирани стойности. Друго възражение би могло да се повдигне
по отношение на изкривяващите статистическата оценка условия е предполагаемото
налучкване и приравняване към най-близката категория. Mасово се прилага един
семантично и граматически неконсистентен подход при назоваването на категориите
емоции – комбинират се прилагателни, глаголи и съществителни при изработване на
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самооценъчни скали за афекти (напр. Russell 1999), емоции (напр. Plutchik 1997,
Фредерицксон 1998, Keltner et al. 2003, Rozin & Cohen 2003, Philippot et al. 2003, Scherer
2005, Toivonen et al. 2012, Cowen & Keltner 2017) или преозначени с по-общо понятие за
ментални състояния (Baron-Cohen et al. 1997, Baron-Cohen et al. 1999, Baron-Cohen et
al. 2001). Самото назоваване обединява качествено различни конструкти от сферата на
емоционалността – физиологични (напр. „адаптационен синдром“), афективни (напр.
„регулация“), емоционални (напр. „експресивност“), когнитивни (напр. „теория на
ума“), социални (непр. „емпатия“) и други. Това закотвя и изкривява параметрите на
избор в самооценъчния списък, който различните автори предлагат. Не би могло да се
очаква от хората винаги да са способни да направят най-точния избор. В процеса на
себеидентификация продължават да се прилагат правилата на общуването, често
контраинтуитивни и съобразени по-скоро с качествени критерии, един от които е, че
емоциите представят в суров вид умствено съдържание със субективно значение (т.нар.
„квалия“), за разлика от елементите на афективните състояния, на които може да се
придадат количествени параметри. Това е в противоречие с нормативните
количествени принципи, поради които не винаги откровеността и спонтанността
определят надеждността на резултатите. Откритостта на субектите зависи от залога,
който в ситуации на висока несигурност на прогнозите би променил условията на
самооценката, а решенията се определят от типа интуитивен анализ на грешките –
позитивно или негативно обяснение (Kahneman & Tversky 1982).
Обобщение на предпоставките, изведени най-общо от осъществения преглед на
тенденциите при развитието в науката за емоциите от втората половина на ХХ век до
днес може да насочи бъдещите изследвания на емоциите и сложните чувства в три
основни посоки:
1. Необходимо е да се изследват дименсионално ориентираните описания на
афектите и емоциите обективно. Показателите за първична емоционална оценка, която
настъпва и придружава преживяването на емоция (нивото на активация, хедонично
значение, осъзнатост, контрол, ориентация, първична реакция на приемане или
отхвърляне и др.) могат ли да се измерват преди всичко психофизиологично, а не само
интроспективно като самооценка и резултат от себенаблюдение? Степента на целева
или полезна съотносимост между двата вида мерки за афективност (възбудимост и
хедонично значение) може да послужи за определяне техния тип или измерение
(посредством едномерен, двумерен или многомерен модел).
Във всеки от разгледаните дименсионални модели се съдържа водещо съображение
при подготовката на експерименталния дизайн на изследването. Необходимо е
използваните категории да се съотнесат към една фундаментална рамка на разбиране за
значението на емоциите – тяхната контекстуална целесъобразност, степента на
мотивиращо въздействие, нивото на емоционален комфорт и важност, достъпът до
контрол върху емоционалните импулси, първичният афинитет и предразположение за
реакция, които емоциите създават. Като цяло е постигнат консенсус кои емоции какви
структурни измерения представляват и не е необходимо отново да се подлагат на
изпитание и да се възпроизвеждат вече утвърдени общи положения по този теоретичен
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проблем. При въвеждането на нови методи за удостоверяване на това дали кръговата
двуизмерна, триизмерна или многоизмерна мрежова насоченост на афектите е понадеждна и валидна за всякаква културна среда, биха могли да се получат изкривявания
или несъвпадения. Често предварителни очаквания за симетричност на
дименсионалните модели не съвпадат с резултатите от факторни анализи, които
отразяват асиметричната структура на афективните измерения (Russell 1980, Watson &
Tellegen 1984, Diener & Emmons 198, Russell 1999). Така се получават систематични
противоречия между теоретичен модел и анализирани данни за емоциите (Remington et
al. 2000). Към представените дименсионални модели, освен структурните, могат да се
приложат и функционални измерения – сила, честота и продължителност на емоцията,
които предоставят възможност и за една по-пълна иконометрична картина на емоциите
в действие (Tomkins 1963, Tomkins & Izard 1965, Tomkins 1984, Tomkins 1995, Pribram
1970, Kahneman 1999, Kahneman 2004, Kahneman 2006). Тези функционални динамични
измерения отговарят не само за хабитуирането на емоциите, т.е. превръщането им в
настроения и нагласи, които въздействат на нервната система. Социалната им
семантика ги превръща от количествено измерение в качество - бързина на активация
или деактивация, пластичност на емоционалната реакция (Davidson et al. 1990,
Davidson et al. 2009), положителна/отрицателна валентност, приемаща/отхвърляща
реакция, превъзходство/подчинение при властовите отношения, ориентация към себе
си/към външния свят и други (Osgood 1957, Osgood 1962, Osgood 1975, Adolphs 2010,
Barrett et al. 2007b, Barrett et al. 2014, Wager et al. 2015). Всички тези измерения са
критични при определянето не само на количествени аспекти на поведението. Те
рамкират и преценката за личностните качества, субективната концептуализация и
ценностната значимост на типа чувства.
2. Необходимо е още по-детайлно и обективно валидирано невронаучно обяснение
и описание на неспецифичните дименсионални и специфичните категориални аспекти
на емоциите. Това предполага подробно картографиране на невронните зони и мрежи,
но и изследвания, документиращи елетромагнитните физиологични и неврохимични
невронни взаимодействия между отговорните за афективната обработка на
информацията зони и мрежи в ЦНС. Невронаучното описание и обяснение биха могли
да дадат систематична и обективна перспектива в оценката на мотивацията, личността
и поведението при стрес и адаптиране. Това ще допринесе за изясняването на
уникалните профили на всяка емоция като вид субективно преживяване.
Всеки от детайлно обследваните категориални модели съдържа ядро от първични
езикови единици. Сложните емоционални концепти съдържат в себе си прости
категориални интуиции, но сумата от простите категории не изчерпва, а само частично
представя техния афективен прототип. Сложните чувства се дължат на качествената
взаимосвързаност – комбинируемост, която може да се пресъздаде чрез дублети,
триплети, с повторение (напр. при размяна на ролята на доминантната и подчинената
емоция) или без (при уникално съчетание между две, три и т.н), чрез различно
количествено съотношение на изразеността, между подобни или противоположни по
валентност, интензитет и т.н. (Фердинандов и Бардов 2017, Hoemann et al. 2017). Един
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от недостатъците на подобен бъдещ систематичен модел, който по синтетичен начин
представя базисни процеси като еволюцията от прости емоции към сложни чувства с
цялото многообразие и вариабилност, е че неизбежно ще изисква изследване на
културно-специфичните влияния и изкривявания. Динамиката и взаимовръзките между
прости биологични категории, изразяващи вида на емоцията и сложни културни
концепти за обяснение на типа емоционален опит са много повече отнасящи се до поглобални конструкти, като сценариите, съдържащи сложни, смесени и амбивалентни
емоционални състояния, отколкото до измеренията за прости емоции.
3. Феноменологичното или психолингвистичното изследване на емоционалната
асоциативност и рекурсивност се отнасят предимно до извеждането на емоционални
схеми с подчертано личен афективно-когнитивен (напр. ниво на осъзната мисловна
обработка на емоционалните стимули) и поведенчески (напр. ниво на схващане на
многопластовата културна контекстуалност и умения за приспособяване и промяна на
репертоара) характер, на основата на които да се осъществяват относително точни
статистически прогнози за изхода от сложното социално взаимодействие (Izard 1992,
Izard 2010, Izard 2011, Larsen & Fredrickson 1999, Gross & Thompson 2007).
Например да се предвижда изкривеното и самопотвърждаващо се приписване на
значение между прости основни групи от емоции и сложни чувства и намерения, което
вероятно е резултат от извадкови специфики, напр. желанието за положително
себепредставяне (Ferdinandov et al. 2018a, Ferdinandov 2018). По този начин ще се
разкрият специфични субективни значения, оформени според собствен критерий,
резултат от развитие на метаемоционални преживявания – умение да се осъзнават
симптомите и осмислят мотивите на собствените емоции. Сложните конотации в
общуването като резултат от социализацията на първичните емоции, условията за
емоционална диференциация, способността в детайли да се обозначават и описват
собствените преживявания, теоретизирането на емоциите и културните рамки при
управлението на собствения афективен баланс според метасценарии – типове глобални
житейски преценки за лично благосъстояние – това са все предизвикателства за
множество бъдещи междудисциплинарни изследвания.
В настоящия преглед бяха представни източници и паралелно развиващи се
изследователски модели, които акцентират повече върху функциите, компонентите и
значението на емоциите, отколкото върху съдържанието и смисъла им. Нито един от
тях не описва или обяснява най-важния аспект от абстрактното естество на емоциите,
но все пак претендира за статистическа правдивост. Очевидно липсата на
мултидисциплинарна екипност и усет за комплексни системи възпрепятства
достигането до окончателен отговор на един централен въпрос – как емоциите се
съчетават и взаимодействат помежду си. Учените предпочитат да налучкват
блуждаейки, да се връщат към теми от незавършени дебати и да разчитат на случайни
открития от други области, поднасящи само отделни фрагменти от сложния пъзел на
реалността. Както показва анализа, емоциите не се развиват изолирано едни от други, а
могат да бъдат изведени такива взаимовръзки, които да обогатят общата картина за
сложни емоционалните схеми и категории на чувствения опит. Емоциите са случаен и
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количествен (стохастичен) продукт на обстоятелствата, но в същото време качествен и
необходим (детерминистичен) израз на уникален личен опит. Тяхното значение
продължава да зависи преди всичко от начина на концептуална обработка на събитията.
Възникващите емоции се различават от автоматичните „заразявания“ (неусетно и бързо
повлияване от емоциите на другите, най-вече когато групата е в състояние на споделен
афект), които са перцептивни по природа и се оформят без намесата на индивидуална
интерпретация (Neumann et al. 2000a), или от социалните стереотипизации и
себеотнесени критерии, които зависят от влиянието и достъпността на значимата за
момента социална информация и „културни рамки“ (Hofstede et al. 2010). Първичните
афекти произвеждат състояния, които съдържат последователност от причини и
ефекти, и следват закономерностите на „недекларативната“ (лична) и „семантична“
(езикова) памет (Johnson et al. 1992, Stepper et al. 1993, Strack et al. 1993, Murphy et al.
1995). Налага се общо впечатление, че емоциите могат да се характеризират с пошироки и абстрактни метафори за универсални нужди като непосредствено
емоционално угаждане („хедонизъм“) или понасянето на страдание в името на
предполагаемо удовлетворение в бъдещето („евдемонизъм“) и цивилизационни
стандарти като „субективно благоденствие“ (Larsen 2002) или „обективно щастие“
(Kahneman 1999). От друга страна се внедряват понятия, дефинирани в по-тесни и
специфични граници, но с претенция да описват глобални тенденции и общочовешки
различия, като например „диалектичност“ (Peng & Nisbett 1999), „амбивалентност“ или
„диференциация“ (Scott 1966, Kaplan 1972, Thompson et al. 1995, Priester & Petty 1996,
Barrett et al. 2001, Tugade et al. 2004, Lindquist & Barrett 2010, Kashdan et al. 2015).
Повечето представени в прегледа термини и конструкти обясняват отношенията и
преценките на индивидите и групите чрез физиократични, математически, дори
поетични образи или жаргон. Очевидно създаването и утвърждаването им са
необходими за развитие на академичната наука, но не и за напредъка на обективното
познание – многоезичието е оптимистично свидетелство за научна автофалсификация
на преходните постижения в психологията на емоциите (Popper & Eccles 1977). С
времето понятията се заменят с други, ревизират се дефинициите за едно и също
явление, което си остава същото. За всеки един от разгледаните модели, предполагащи
някаква целенасоченост в емоциите, е резонно да се зададе един скептичен върпос:
„Благосъстоянието [подобно на всеки един научен конструкт, бел. авт.] не е ли
резултат просто от някакви аритметични изчисления?” (Quoidbach et al. 2014).
Прегледът допринася за осветляване на още една важна посока в изследванията на
емоциите и чувствата – постепенните усилия за създаване на пластичен многоизмерен
модел, който да пресъздава статистически фундаментални аспекти както от простия и
първичен емоционален процес (Фердинандов 2018а), така и динамиката на по-сложните
концептуалнни емоционални преживявания (Wager et al. 2015). Конструирането на
такива модели и за сложните чувства може да покаже, че опитът да се пресъздаде
преценка за специфичност на емоционални преживявания, които варират по степен – от
простота към сложност – ще улови същественото и кохерентното в иначе трудните за
обяснение афективни програми (Levenson 2014). Успоредно на все по-нарастващата
комплексност на методите за валидизация на изследователските хипотези, свързани с
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простите емоции, беше проследена промяната в научния дуализъм или крайна форма на
„дихотомания“. Не е достатъчно само да се отрази факторно разделяне на емоциите на
два типа – положителни и отрицателни, но и „сакрализиране“ на положителните и
„демонизиране“ на отрицателните емоции. Ходът на историята, случайно или не, сочи
към постепенното усложняване на концептуализацията за сложните чувства и смесени
емоционални настроения, което е свидетелство за преодоляване на такива теоретични
недостатъци. От своя страна тази обща научна стратегичност – да се усложнява и
полиглотства, за да се преодолява дихотомичния подход, издава от една страна
цялостно търсене на опорни точки за точни преценки в плурализма и нужда от верни
прогнози чрез многоизмерни модели, но от друга се стига до крайности, като посочения
модел за хаотичните атрактори, който се оказва донякъде игра на самодостатъчни
конструкти без консистентност и приложимост спрямо реалните условия.
Същевременно беше подчертана и необходимостта от фино разграничение, включване
на непредвидимостта и коректни нелинейни ценностни и асиметрични модели –
свидетелство за напредък в начина на мислене и конструиране на научни парадигми,
което ще замени „линейно-регресионното“ мислене и ще преразгледа социалното
значение на „нормализацията“, приравняваща естествените събития към
статистическата средноаритметична величина и детерминанти в мотивацията. Макар и
често неплодотворни, все пак опитите на психолозите започват да отчитат
основополагащия факт, че хората са парадоксално устроени по природа, трудни за
промяна и непознаващи изцяло себе си ригидни системи, което от своя страна
подхранва и негативистични научни вярвания от типа „лошото е винаги по-силно от
доброто” (Cacioppo et al. 1999, Baumeister et al. 2001, Rozin & Royzman 2001, Bolte et al.
2003). Такива научни изкривявания могат да затруднят бъдещето развитие на
психологията на емоциите – прекаленото й отваряне и размиване на фокуса и целите й,
т.е. допускане на т.нар. плуралистична грешка (“pluralistic fallacy”). Колкото повече се
стимулира дебата между непримирими позиции, неминуемо се мотивира и вярата в
натрупване на аргументи pro et contra. Този ефект може да доведе до дисбаланс в и
намаляване на шанса стогодишния спор да бъде преодолян, а парадоксите – разрешени.
От друга страна, натрупването на големи и недостъпни данни от изследвания очевидно
води до несъпоставимост и несъвместимост. Всеки подход произвежда с времето,
съобразно интереса на Пазара или на Академията (стремящи се към печалба и/или
принос), конкуренция между речници и интерпретации, които очевидно губят своята
привлекателност пропорционално на скоростта, с която случайността ги фалсифицира.
Малките пробиви, въпреки че не водят до революционни открития, по-скоро
допринасят за поддържане на ритъма на овехтяване на тезите и парадигмите,
произвеждани от многоезичността в афективната психология. Този ритъм и система на
функциониране потвърждава тяхната научност, но създава и почва за съмнения в
екзистенциалната им пригодност – прекалената находчивост на изследванията харчи
капитала и намалява целесъобразността им. Методологията е изправена пред дилемата
как да се обединят „малката наука“ (полезна за индивида, ergo потенциално за всички)
и „хай-тека“ (полезен на мнозина, ergo не за всички). А в същото време „науката има
нужда от ранообразни стилове и подходи“ (Рамачандран 2018: 19).
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„...създадена по сценарий, но създадена и да се отклонява от сценария...”
(Мукхърджи 2017: 494)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: МЕТОД ЗА ОСМИСЛЯНЕ НА ЧУВСТВАТА
Основни принципи в “Kарта на чувствата”
Индивидуалната „карта на чувствата” нагледно представя как се използват личните
резултати от анонимното интернет тестиране с пробния модел, достъпен на
https://testrain.info → „Изследвай чувствата“. Този експериментален метод съдържа
няколко стъпки, които служат за идентификация и избор измежду представени
емоционално натоварени понятия с различно ниво на абстрактност (прости емоции,
теми и сценарии). Автоматично се изчислява и хипотетично „предимство на
сценариите” със специално адаптирана за целта формула (Ferdinandov et al. 2018a).
Рамката и контекстът на интерпретация на тези идентификации зависят от типа
ориентация в психологическата практика. Формулирането на индивидуалните истории
свързани с категории по необходимост изисква обобщение и намаляване на обема на
съдържанието до кратък и оптимален вариант, което неизбежно се отразява на
пълнокръвността и цялостното обрисуване чрез „карта на чувствата”. В аналитичния
подход изначално се предполага този недостатък – да се скицират живи и
многопосочни емоционални цялости чрез твърде абстрактни обобщения. Те редуцират
специфичната конкретика, която стои в основата на извеждането им. Създаването на
„карти” при сценариен анализ на отразените по дигитален начин емоции и чувства е
ползотворно само когато се отнася до реални човешки субекти или голяма група от
хора (Ferdinandov et al. 2018).
Използва се алгоритъм за извличане на конкретното съдържание, който стъпва на
предварителното допускане, че една абстрактна категория може да се разглежда като
полупроективен стимул. Даден човек може да вложи в една абстрактна единица от
изследването своя асоциативен опит, да свърже според лична логика избрани понятия,
съобразно показатели, изчислени и придадени на припознати лични намерения. Този
подход се операционализира чрез алгоритъма за създаване на „карти на чувствата” и по
опростен начин, служейки си със сгъстена форма на преразказ на собствени
преживявания, представя обобщена индивидуална специфика и възможност
участващите да създадат прозрение и/или да си изведат поука. Диаграмите, които се
създават, илюстрират как чрез кратки и кондензирани по своя смисъл истории могат да
се изведат качествени различия в контекста на личностно възприемане и индивидуален
смисъл, приписан на избраните етикети за „теми“ и „сценарии”. Използват се
стилизирани графики по начин, който да защити и запази личните данни на
участниците в експеримента. Те са редуцирани и като обем на съдържанието, за да се
илюстрарат повтарящи се емоционални реакции и стереотипност в чувствата. Така се
изяснява тяхното обобщено екзситенциално значение и се предлага алтернатива, която
обединява разгледаните в прегледа научни редукционистки подходи, представящи
емоционалните преживявания като сценарийна последователност (Alexander 1988,
Alexander 1990, Demorest & Alexander 1992, Demorest 1995), емоционална рекурсия
(Gross & Thompson 2007), или динамична система (Frederickson & Losada 2005).
Методът бе създаден, за да „приземи” абстрактното разглеждане на емоционалната
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асоциативност и да открие и подплъти индивидуалните асоциативни връзки с
конкретно лично съдържание като обедини трите подхода. Видоизменената форма на
един от методите за създаване на умствена (мисловна) карта се опира на идеята за
емоционална рекурсия, защото предпоставя вероятния момент на взаимно извикване и
създаване на затворен цикъл от обратни връзки между емоционално натоварени
представи и схеми за реакции. Използва се термина рекурсия, който е зает от
компютърното програмиране и моделиране, като работна научна метафора (Gergen
1995), но в случая приложена към индивидуалните емоции. Значението на този термин
в случая отразява начина, по който отделният човек успява да види как цикличното
самоизвикване на поредица от едни и същи прости емоции или сложни чувствени
състояния води до взаимосвързаност, в случая с цел да се обясни дадена стилизирана
житейска сцена или тема с отчетлива лична мотивация – например представяне на
стратегия за самосаботиране или начин на постигане на успех в живота. По този начин
ще се приложи и онагледи метода за извличане на сценарийни последователности, като
се приложи и идеята за емоционална рекурсия, но не в контекста на междуличностните
отношения (интерсубективен контекст, Ekman 1993, Gross 2007), а като лично
преживяване (интрасубективен контекст). Всяка абстрактна категория може да се
отнася до ограничен брой представи, които в обобщена форма пресъздават конкретен
опит с поредица от събития и се основават на някакъв водещ обобщаващ принцип,
който е носител на повече или по-малко конвенционален уклон в убежденията
(Фердинандов 2018). Така се обединяват многозначни и индивидуални впечатления за
преживявания и събития, и се съпоставят с по-близки или по-отдалечени спрямо
общоприетите разбирания възприети „водещи правила“, основа за житейски сценарии.
Методът дава възможност без да се задълбочава прекалено детайлно върху една или
друга частна картина или схема, след прилагане на гореизложените критерии и
построяване на общата диаграма от последователности, да се обърне внимание на поотчетливите тенденции – от една страна да се образуват водещи „социално-желателни”,
доброкачествени, а от друга недоброкачествени, „конфликтни” тенденции (Ferdinandov
et al. 2018a). Разкрива се също така и парадоксален синтез – едновременно съчетание
от противоположни по значение „теми“, „сценарии“ и емоционално натоварени
събития и отношения.
Чрез метода за създаване на „карта на чувствата” могат да се потвърдят още
веднъж три ключови предположения на Силван Томкинс, по-конкретно, че житейските
„теми“ и „сценарии” могат да „присъединяват”, „изключват” или „абсорбират” други
такива съобразно собствената логика на изследваните субекти и в зависимост от
придадената стойност под етикета „предимство“ на „сценария”. „Картата на чувствата”
може да се използва и като средство за преодоляване на пречки при конструиране на
субективни връзки и постепенна интеграция на емоционално значими ситуации и
представи за тях. С това допринaся за по-точното протоколиране на индивидуалните
преживявания по време на психологическо консултиране, ориентирано към подкрепа и
развитие на личността или при създаване на рапорт по време на психотерапия (напр.
при когнитивно-поведенческа терапия, Beck 1976, Beck 1990; рационално-емотивна
поведенческа терапия, Ellis 1962, Ellis 2001, Ellis 2004; схема-терапия, Bennet-Goleman
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2003 и други). С комбинирането на самооценъчен тест за идентифициране на
емоционалните стереотипи и създаване на „карта на чувствата” се цели едно
допълнително обогатяване на общия набор от методи за изследване и експлициране на
личността. Моделът се основава на естествената простота и непокътнатост при
формулиране на единиците за анализ. Отстоява необходимостта от по-цялостно,
обективно и динамично описание на индивидуалните различия при дълбинно
изследване на случаи, но също така служи за демонстрация и обяснение на
закономерности и особености, които са неизменно присъщи на емоционалната
реактивност и рефлексия върху сложните чувства. Това подпомага постигането на
удовлетворяваща и умела осъзнатост (“mindfullness”).
Стъпки при изграждане “Kарта на чувствата”
Логиката на рекурсията повтаря неограничен брой пъти включване, свързване и
усложняване на обратните връзки, натоварени с чувства. Процесът на добавяне
(Фигура 38 до Фигура 40), се подчинява на два принципа на нервната система, които са
наблюдавани и установени от Едуард Де Боно – тенденцията всяка жива система да се
самоорганизира, за да постига целите и желанията си с някаква степен на ефективност,
но също така да се уморява/пренасища и затова да пести утечки на енергия (De Bono
1969, De Bono 1993). Според този модел за изобразяване на осъзнатото усложняване на
мисълта, толкова, колкото е необходимо, създава проектирани едновременни
взаимосвързаности между „сценариите”. Понятията представляват начална точка за
определяне на т.нар. логически балони (“logic bubbles”) – те притежават склонността да
се свързват помежду си и да образуват “централен цикъл” от рекурентни теми и
„сценарии” („perpetual bind”, “feedback loop”). Проективният алгоритъм, който се
предлага за индивидуално изпълнение след приключване на експерименталната
асоциативна процедура, се базира на концепцията за реципрочната обратна връзка в
перцептивната организация и категоризация. Тези фундаментални отправни точки са
приложени след приключване на самооценката и регистриране на окончателните
резултати от тестирането. Процедурата за създаване на „карта на чувствата” се състои
от три стъпки. Изграждането на „карта на чуствата” започва от централните сценарии –
тези с най-голямо „предимство“ съставляват централния цикъл („centrals”, Фигура 38).

Фигура 38: Първа стъпка в построяването на „карта на чувствата”
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Всеки „сценарий” участва само в един цикъл и трябва да се употреби като начален
асоциативен стимул еднократно. Може да се добавят разклонения, а веригата по всеки
„сценарий“ да се усложни, колкото може да понесе кратковременната памет на лицето.
Единственият риск е, ако продължи твърде дълго, да стане глупаво или да заприлича на
самоцелна игра на думи. Така се избягват смислови повторения и излишък на
асоциации (тавтология и редундантност). Също така могат да се създадат няколко
централни цикъла от два и повече сценарии, които да изобразят многопластовото и
противоречиво естество на индивидуалните чувства, нагласи и намерения.
„Сценариите” трябва да са придружени от поне едно кратко описание (под кратко се
има предвид едно завършено изречение, без телеграфната реч) на конкретна житейска
ситуация, която има пряка смислова връзка с дадения „сценарии” (Фигура 39).

Фигура 39: Втора стъпка в построяването на „карта на чувствата”
Кратките разкази се формулират чрез къси и прости изречения – така натоварените с
личен емоционален смисъл думи представят житейската сцена в сгъстен вид. Ако се
налага употребата на фрази с преносен смисъл (символи, метафори, аналогии и други
литературни тропи), те трябва да бъдат придружени от кратки определения, които да
поясняват смисъла им. Те се добавят към първоначалното описание съдържащо израза
с преносно значение като подхранващо описание. Впоследствие етикетите на
сценариите се заместват със съставените лични истории (Фигура 39).
След това се добавят събирателните „сценарии” (“collectors”), ако са избрани
такива, а именно сценариите със средно ниво на предимство спрямо другите.
Сценариите с най-малко предимство в сравнение с останалите се разпределят по
желание като второстепенни подхранващи логически единици (“feeders”). Повтаря се
същата процедура, изпълнена за централните сценарии, като се съставят истории, които
да не повтарят смисъла на предишните, но да поясняват все по-конкретно какви са
източниците на чувства (Фигура 40).
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Фигура 40: Трета стъпка в построяването на „карта на чувствата”
Възможно е да се създадат повече от един централни цикъла в една карта с
прилежащите към тях събирателни и подхранващи сценарии. Примерни индивидуални
„карти на чувствата”, изработени с участници в експеримента, изявили доброволно
желанието си да участват в този процес, могат да бъдат разгледани след обобщението.
Включването на повече подробности и разклонения в ретроспекцията продължава до
момента, в който участниците не почустват, че темата е изчерпана или са умствено
уморени от процеса.
Обръща се внимание при появата на отклоняващи или изкривяващи процеса
реакции, които затормозяват асоциативния процес и откровеното себепредставяне при
описване на конкретни житейски ситуации. Това най-често са стратегии за справяне с
дискомфорт и стрес от емоционален тип, регулаторни процеси като потискане или
преоценка, психологически защити като „интелектуализация”, „забравяне”, „отричане”,
„отрицателно формулиране” и др., или „идентификатори на субективното значение“
(виж стр. 113, Alexnader 1988) – всички те изкривяват непълното или дисхармонично
представяне на Аза с цел да смекчат собствените чувства или отношението към себе си
като например да омаловажат или прикрият лични слабости, като изфабрикуват
погрешни впечатления, „да стабилизират поведението и да поддържат
последователност и повествователност в живота“ (Рамачандран 2018: 30).
Отклонения от задачата да се изработи „карта на чувствата” може да се наблюдават и
под формата на създаване на метафора – за нея се препоръчва да се поиска кратко
поясняващо определение. Може да се отчита и времето за създаването й. По този начин
може да се оцени качеството на взаимодействието между психолог и тестиралите се
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според типовете обмен на нагласи – „допълване”, „противоречие“ или „отблъскване“
(виж стр. 127, Kiesler 1982), т.е. дали „експерименталната ситуация” е
взаимодопълваща се или се получават ефекти на съпротива или смущения на процеса
като се появят несъответствия или неясноти по дадени показатели или понятия.
Обобщение
По време на самия процес на „картографиране” на чувствата, субективно
припознатите тенденции под формата на прозрения или поуки, извлечени от кратките
разкази, неизбежно служат за изява на запаметената, възпроизведена или въобразена
индивидуална идентичност. Спецификите, които „картите на чувствата“ описват са
качествени, същностни и съдържат екзистенциално значими различия в начина, по
който хората разбират и осмислят живота си, чрез споделените особености, запечатани
при представяне под формата на тяхната наративна идентичност. От друга страна
методът предлага подход за ориентирано към отделния случай изследване на вероятно
илюзорните връзки между разбрани по собствен начин думи, пресъздадени под
формата на серия от лични „корелации“, базирани на подобието, аналогията,
асоциативността, субективната причинност и приписването на значение. Може да
подпомогне заемането на алоцентрична (различна от своята) гледна точка спрямо
своите чувства и така да се открият значими несъответствия, които биха били
пренебрегнали или потиснали, ако не са подложени на такова щателно преразглеждане.
Чрез примерните схеми е представен целенасочен стремеж да се пресъздадат
наративните характеристики на самата личност независимо от склонността единиците
на анализ да станат предмет на негативно себеподценяване („negative bias”) или твърде
положително себепредставяне (“positivity offset”), без да се придържат към една
вероятно универсална тенденция за компенсация на предполагаеми рискове, печалби и
загуби от живота (Tomkins & Izard 1965, Tomkins 1984, Kahneman et al. 1982). От тази
гледна точка графичното изобразяване в абстрактна форма на въобразената
свързаност между житейски теми, сценарии и сюжети улавя по непосредствен начин
характеровите образи и техните културни убеждения. Въпреки, че остават на заден фон
в разказаната история, всъщност те са легитимни аспекти на личността сами по себе си.
Подобно на личностовите черти и мотиви, темите и сценариите говорят за типове
последствия от индивидуалните различия между хората – склонността да се
наслаждават, замърсяват или възстановяват съществуването си (McAdams 2001,
McAdams 2004).
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