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„Тревожносттаевъзможностзасвобода.“
СьоренКиркегор

Тревожносттаеемоционалнапроява,коятообединя-
вахорасразличенстатут,пол,възрастинационал-

ност.Тяееднаисъщаприотделнителичностиитехните
културникодове.Същевременно,раздалечавайкисеот
страха,скойтосаблизкикатоемоционалнисъстояния,
тревожносттазадаваповечевъпросивднешнотонеси-
гурно време, отколкото дава отговори. Откъде идвам,
накъдеотивам,защосъмроденточновтовасемейство,
какво искам– все въпроси, коиточовек си задава, от-
кактоеразумносъщество,икоитоговодятдоинтелек-
туалнииемоционалнипротиворечиявъпрекинеговата
идентичностидушевнанеповторимост.Тойепотопенв
двойственост,защотоеедновременносвободениогра-
ничен, принуден е да живее в противоречието между
желанотоинеобходимото,коетопредопределянегови-
тетревожнисъстояния.

Предидавлязавсъщносттанатематазатревожност
та,бихискалдаспоменаединотпредшественицитена
психоанализата,написалмногокрасивиизадълбочени
страницизанея.ЗигмундФройд(1856–1939)ероденго-
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динаследсмърттанавъпроснияавтор,чиитотекстове
оказватособеновлияниевърхуцялатаевропейскахума-
нитаристика.ТоваедатскиятфилософСьоренКиркегор
(1813–1855),койтопоирониянасъдбатаникоганеебил
цитиран от Фройд. Родоначалникът на психоанализата
естоялвстраниотвсичкиекзистенциалнивъпроси,по-
ставениотинтелектуалцитеифилософитевъввремето,в
коетоеживял.Всвоитеразмишлениявърхутревожност
таКиркегорсподеля,чеобщуванетоначовекснеяебелег
наличносебепознание.Тяеизразнаособеноинтимно
човешкопреживяване,чрезкоетоличносттасесвързва
съссебесиисдругия.Киркегорразглеждавсвоитетек-
стовепозитивнатастрананатревожносттакатоизразна
стремежаначовекдаизрастваинтелектуално,емоцио-
налноидуховно,катопрояваначовешкотолюбопитство
вопитасидазапълнипразнотатаидаразрешинапре-
жениетовсебеси.СпоредКиркегортревожносттаняма
нищообщосетичнитекатегориизадобро,злоигряхи
е индивидуално свързана с противоречивата страна на
свободата.Тревожносттанидававъзможностзапромя-
на,ноиникарадасечувстваменеспокойни,неспособ-
нидапотърсимопоравникогоосвенвсебеси.„Можем
дасравнимтревожносттасвиенетонасвят.Когатоокото
погледнебездната,изпитвамевиененасвят,коетозависи
кактоотокото,такаиотбездната,защотобихмемоглида
негледамевнея.Посъщияначинтревожносттаеприло-
шаване,предизвиканоотсвободата.“(SorenKierkegaard,
Traite du desespoir,Paris,Gallimard,1988,p.35.)

Презпърватаполовинанадвайсетивексеобръща
особено внимание на телесните усещания като вън-
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шен израз на емоционалните тревожни състояния на
личността– това е благодарение на психоанализата и
нейнияподходкъмприродатаначовешкотострадание.
Впосоченитеслучаивкнигатамисъмсеопиталдапока-
жаколкоинтимнаеблизосттамеждутялотоидушатав
изживяванетонатревожносттаикаксъвременниятчо-
вектрябвадатълкувазнаците,коитотялотоиподсъзна-
ниетомупращат,задаразбирасебесиисвоитедушевни
състояния. Въпрекиче тревожността няма конкретна,
видима причина, коятода я провокира, за разлика от
страха,тяносисвоитедълбокипослания,коиточовеке
желателнодасеучидаслуша,чуваиразбира.

Тематазатревожносттапридобиваособенаактуал
ност днес, във време на пандемия, на съмнения, на
личнидрамиотзагубанаблизкихораилипсанаясен
отговорнавсяконивозапричинитезаслучващотосес
коронавируса.Точнотезисъмненияотносновъзниква-
нетоиразпространениетомупредизвикватдепресивни
реакциипримногохора,особенопритези,коитоносят
неразрешенаемоционалнапроблематикавдушитесиот
миналотоси.Вкнигатасипоказвам,четревожността,
отключенавнастоящето,беззначениеотповодите,се
свързваспричинитезатревожнисъстоянияпривсеки
отнас,коитоидватотвечепреживяното,нонедостатъч-
ноосмисленоиосъзнатонашедетство.Страхътоткоро-
навирусаитревожнитесъстояния,коитотойотключва,
абсорбира всички видими и невидими травматични
преживявания, през които човек е минал и носи буд-
нивдушатаси.Същевременносвързвамтревожността
насъвременниячовексопитамудаизградисвояцен-
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ностна система като възможност за самосъхранение,
способностдапостигапрофесионалноудовлетворение
и самосъзнание за реално самочувствие. Убеждение-
тонаСпиноза,чеотрицателнитеафектикатострахи
тревожностмогатдасепреодолеятсамоотповисши
градивниафекти,катожеланиезаобичитворчество,ми
епомагаловтърсенетонамояпрочитнапричинитеза
тревожноствежедневието.

Тематазатревожността,кактоитазизаагресията,ме
евълнуваламногопредиданастъпипандемията.Кни-
гатами„Агресиятавсемейството“самозагатназатова
колкосасвързаниагресиятаитревожносттакатоемо-
ционалнисъстояния.Тревожниятчовекеагресивен,ви-
нагинедоволенинеудовлетворен,търсещпричинатаза
тованайчестовъввъншниясвят.Агресивнаталичност
е дълбоко тревожна, защото е загубила способността
чрезезикадаобясниприродатанасвоитебезпокойства.

Етимологиятанатермина„тревожност“идваотла-
тинскотоangor,коетоозначававсичкоонова,коетоор-
ганически ме притиска за гърлото. Тревожният човек
описва по този начин своите неразположения– стя-
гане в гърлото, трудност при вдишване, сърдечни оп-
лаквания,болкивстомаха.Тревожносттаеафект,кое-
то недвусмислено говори, че на подсъзнателно ниво
вчовексеслучватпроцеси,коитосапосилниотнего,
потиснатиса,неосъзнатисаиподсъзнателногозали-
ват.Тревожносттаносинегативнаипозитивна страна
всебеси.Негативнатаетова,коетовсекиеизпитвалв
моментнадепресивносъстояние–апатия,безразличие
инеобяснимобезпокойство.Вположителенаспекттяе
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потребносттаначовекдасесъбуди,дасесвържесъссебе
си,дасинаправиравносметканатравмитеотдетство-
тоидаседистанцираотпроблемите,коитосамубили
вменениотблизките.Тяеопитначовекдасенамери
първовдетствотоидаразберекакблизкитему,бездаго
правятосъзнато,саразиграваличрезнегособствените
сиемоционалниконфликти.

Вмногоезици„тревожност“и„безпокойство“изра-
зяват почти идентичнидушевни състояния. Въвфрен-
скияезикнапримермалкатаразликамеждутревожност
(angoisse)ибезпокойство(anxiete)сесвеждадотова,че
тревожността е свързана с интимния свят на човека и
неговите вътрешни източници на напрежение, докато
безпокойствотоенасоченокъмвъншниясвят,апричи-
нитесенамиратизвънчовека.Набългарскиненамирам
разликавасоциациите,коитопредизвикваттезидватер-
мина,порадикоетогиприемамзасиноними.Моятана-
лизщетръгвавинагиотдълбиннитедушевнипроцесив
човека,беззначениедалисапредизвиканиотвътрешни,
подсъзнателнииливъншни,социалнифактори.

Настоящияттекстенасоченнайвечекъммислещи
ичетящихоранаразличнавъзраст,порадикоетосъмсе
въздържалотупотребатанастрогоспециализиранпро-
фесионаленезик.Честопътиизползванетонаопределе-
натерминологияимазацелизлишнодаусложниизло-
жението,задаприкриепразнинитенаавторавосмисля-
нетоназададенатапроблематика.Държанапростотата
ияснотатанавсякафраза,катоприемамтовазаособена
потребностотобщуванечрезразличнигледниточкипо
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темите,коитомевълнуват.Същевременновсичкиразка-
заниисторииилюстриратпобезспоренначинразглеж-
данитесюжетииначина,покойтотревожносттаговори
навсекиотнас.Получихсъгласиетонамоитепациенти
даговорязатехнитепреживявания,използвайкиини-
циалисцелдазапазяанонимносттаим.Такаразговорът
затревожносттастанаискрениавтентичен.


