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27th Collegium: Dimensions of Love during the Bulgarian National Revival
Abstract: The 27th Collegium of the Department of Bulgarian Revival Literature at the
Institute for Literature of the Bulgarian Academy of Sciences is dedicated to the topic
Dimensions of Love during the Revival. Together we will look for answers to the questions:
To what extent did the feeling of love motivate a person’s behavior during the Bulgarian
Revival? To what extent did a sense of duty prevail over love emotions? We will try to reveal
the different faces of love as they existed during the Revival.
Недка Капралова
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XXVII Колегиум: Измерения на любовта през Възраждането
Тазгодишният ХХVII Колегиум на секция „Литература на Българското възраждане” е
посветен на темата „Измерения на любовта през Възраждането“. Предлагаме заедно да
потърсим отговори на въпросите: Доколко любовното чувство мотивира поведението
на човека през Българското възраждане? Доколко чувството за дълг и искрата, която
разгаря патриотизма на българите, надделяват над любовните емоции? И потискат ли
ги наистина или така само е записано в съчиненията, достигнали до нас? Ще се опитаме
да разкрием различните лица на любовта в нейното битие през Възраждането.
Отговорите ще потърсим в няколко тематични полета:


Любовният дискурс в дидактичната книжнина (христоитии и здравословия;
писмовници), мемоарите, писмата, личните дневници.



Интимната любов в художествените произведения.



Интимната любов в писма, дневници, мемоари.



Любовта – позволена и забранена, здравословна и вредителна, извисяваща и
принизяваща, явна и скрита.



Любов, дълг и чест.



Любовта към Отечеството.



Любовта към Бога.



Родителска, братска и синовна обич.



Размишления върху Думите: ученолюбие, трудолюбие, човеколюбие,
любомъдрие, родолюбие, любородие, любословие, славолюбие, самолюбие,
честолюбие, властолюбие, страстолюбие, сластолюбие.
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Любов и омраза по ботевски или посланието на завета „силно да любят и
мразят“.

Освен разнообразните тематични полета, свързани с интерпретациите на любовта в
литературни, лични, дидактични, документални и др. текстове от възрожденския
период, програмата на Колегиума предвижда отделен панел, посветен на Найден Геров:
„Найден Геров – традиции и новаторства“.
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