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Уводни думи 

Тази книга е резултат от изследване, проведено от Българската 
асоциация на университетските жени (като част от по-голям проект), с 
название „Родови идентичности в преход: ролята на медиите и масова-
та култура в България преди и след 1989 година“. Реализацията на про-
екта протече в продължение на цялата 2009 г. и стана възможна чрез 
финансиране, осигурено от фондация ЕРСТЕ в границите на нейния 
интерес към обществените промени, настъпили в Централна, Източна 
и Югоизточна Европа след падането на Берлинската стена. Целта на 
проекта беше да се изследва динамиката на родовите (джендър) отно-
шения и роли в България – основно след 1989 г., но задължително в 
съпоставителен план с обществената действителност от предходните 
няколко десетилетия. Важна част от работата беше социологическа 
анкета, която обхвана 530 студенти от 8 университета, разположени в 
различни български градове. Нейните резултати са до голяма степен 
представени в статията на Румяна Стоилова, включена в този сборник.

Към процесите и промените в родовите идентичности на бълга-
рите от края на XX – началото на XXI в. подходихме, като съсредо-
точихме вниманието си върху най-разпространения, най-непосред-
ствено консумирания вид култура – популярната. Избрахме за на-
блюдение някои от нейните най-представителни области: криминал-
ния роман, поп и рок музиката, модните списания, няколко филма... 
Разбира се, за родови стереотипи не бихме могли да говорим, без да 
сме изследвали езиците, на които се случва разпознаването на човека 
като родово/полово същество, затова отделихме специално внимание 
на влиянието, което оказват медиите и рекламите с тяхното неизбеж-
но присъствие в публичния живот на днешното общество. Спортът – 
емблематично място на „мъжка“ културност, също попадна в обсега 
на изследване като механизъм за производство на един особен вид 
родова идентичност. И тъй като не може да има род (във всеки сми-
съл на думата) без първоначалното човешко делене на мъж и жена, 
поканихме да участва с текст върху митовете за възпроизвеждането 
в различни култури френската антроположка Марика Мойсееф, уче-
ничка и последователка на Клод Леви-Строс.

Съставянето на сборника изведе на преден план и „вечния“ ези-
ков проблем: как да предадем на български толкова лесния и все така 
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непостижим термин gender? В различните текстове са използвани 
пет различни варианта на възможната употреба: род, gender, джен-
дър, пол, полород. В крайна сметка решихме да оставим на всеки ав-
тор свободата да направи свой собствен избор, а за общите части (за-
главието и увода) да използваме термина, който вече две десетилетия 
се старахме да въведем – род. 

Сега, когато проектът е вече приключен, в най-едри линии мо-
жем да кажем, че родовите идентичности в българското общество 
след 1989 г. претърпяха дълбоки промени. Най-лесно се вижда разпа-
дането на традиционните патриархални роли в техния пролетарско-
комунистически прочит. Макар че, веднага трябва да се добави, това 
съвсем не е еднопланов процес, особено като се имат предвид някои 
конституционни права и придобивки на жените от същото време. 
Последните две десетилетия разместиха, преобърнаха, разкрепос-
тиха много стари представи, не на последно място под влияние на 
икономическите промени и сътресения в глобалния свят. В същото 
време обаче разширяващият се процеп между елитарна и популярна 
култура, между „висока“ и „ниска“ културност на различни слоеве от 
българския народ доведе до неочакван триумф на привидно отмрели 
и като че ли невъзможни в тяхната демодираност родови отношения, 
традиционни за дълбините на патриархалния свят.

Може би единственото, което можем да кажем със сигурност, е 
това, че системата от родови роли на българския човек продължава да 
бъде в процес на активно преобразуване. Промените се случват със 
скорост, която позволява да бъдат наблюдавани и дефинирани в гра-
ниците на усилията, които полага едно поколение учени, дори един 
конкретен човек. Всичко това превръща текстовете на тази книга не в 
сбор от донякъде окончателни заключения, а в една-единствена стъп-
ка от много по-дълъг път. Надяваме се, че този път ще бъде извървян 
докрай от българската хуманитаристика през следващите години.

Милена Кирова
Корнелия Славова



Медиите:  
между рода и реда
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Неравенството на половете в масовата култура. 
Социологически прочит 

Румяна Стоилова
Институт по социология, БАН 

Няколко основни характеристики се свързват с понятието за ма-
сова култура – съдържанието ѝ    включва набор от ценности и идеи, 
които произтичат от общи културни практики, предавани основно 
чрез медиите, рекламите, музиката и онези форми на изкуство, 
които достигат до максимално широка аудитория. Масовата култура 
се налага постоянно на хората, с нея те биват буквално облъчвани. 
За да бъде възприемана, тя представлява сплав от елементи от непо-
средствения всекидневен живот, които позволяват разпознаването на 
различни групи хора в нея, но тъй като се развива процесът на гло-
бализация, нарастват и елементите, които са разбираеми от различни 
национални и локални общности. Масовата култура възпроизвежда 
възгледа за човека като консуматор на определени идеи и модели на 
поведение. Всички тези характеристики правят изследването на ма-
совата култура от позицията на равенството на половете посредством 
анализ на предлаганите възможности за избор на модели на поведе-
ние твърде интересно. 

През 2008 г. е приета Резолюция на Европейския парламент от-
носно влиянието на маркетинга и рекламите върху равенството меж-
ду жените и мъжете (2008/2038 INI)1. В нея се визира влиянието на 
рекламите върху „ролите, свързани с пола“ и „представата за нормал-
но“ – дефинирано е значението на рекламите като инструмент както 
за оспорване, така и за поддържане на стереотипи. Призовава се за 
смяна на шаблона, за да се преодолеят „структурно положените сте-
реотипни образи“ за мъжете и жените чрез „анализиране на полови-
те властови отношения“. Вместо унифициране на ролите приемливо-
то и уместното за единия пол се представя като недопустимо, а оттук 
и като нежелано поведение за представителите на другия пол. Така се 
възпроизвежда един разделен свят, в който от личността се очаква да 
влезе в определени от културата роли в зависимост от своя пол. Под-

1 Резолюция на Европейския парламент относно влянието на маркетинга и ре-
кламите върху равенството между мъжете и жените, 2008/2038,PR/726178BG.doc.
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крепянето от рекламите и медиите на стереотипни представи ограни-
чава полето на мислимото и на избора, като по този начин утвържда-
ва неравенството между половете.

Полът е перформативен – твърди Джудит Бътлър, „конституи-
ращ онази идентичност, каквато се твърди, че той е. В този смисъл 
родовият пол винаги е правене... Няма родово-полова идентичност 
отвъд изразяванията на социалния пол; тази идентичност е перфор-
мативно конструирана чрез самите „изразявания“, които се смятат 
за нейни резултати“ (Бътлър 2003: 46). Следвайки тезата за полова-
та идентичност като конструирана от самите изразявания и в този 
смисъл предписвана от културата, става ясно, че не може да сме 
безразлични към ролите, позоваващи се на пола в рекламите и в 
медиите, защото тези образи имат свойството да творят реалност и 
идентичности. Особено важно е фокусирането върху онези образи и 
роли, които подчиняват жените на мъжете, като обвързват жените с 
норми на поведение, които ги правят по-малко свободни да избират 
и да бъдат, да направляват сами себе си отвъд традиционно припис-
ваните им роли и определения. 

В светлината на концепцията за пола като произведен, социал-
но конструиран в рамките на определена хегемонистична култура, 
която е мизогинистка, т.е. мразеща жените, Бътлър интерпретира 
родово-половата идентичност като „лична/културна история на при-
добитите смисли, подложена на имитативни практики, които допъл-
нително се позовават и на други имитации и съвместно изграждат 
илюзията за някакъв първичен и вътрешен аз или пък пародират 
механизма на това изграждане“ (Бътлър 2003: 202). Практиките на 
пародийно трансформиране на мъже в ролите на жени позволяват 
според нея да се види фалшивостта на тезата за непроменимата и 
вътрешно присъща полово определена природа и правят по-лесно 
възприемането на тезата за половата идентичност като социално 
произведена. От друга страна обаче, възприемането на женски роли 
от страна на мъжете в съвременната масова култура се интерпретира 
от други автори като подронващо женското достойнство (Lipovskaya 
2006: 4). Затова е важно уточняването, което Бътлър прави, че не 
всяко пародийно повторение внася безредие, че „някои повторения 
се опитомяват и се пускат в обрaщение като инструменти за кул-
турна хегемония“. Единствено пародийното преобличане на мъже 
като жени по начин, „който дестабилизира категориите на идентич-
ността и на желанието“ (Бътлър 2004: 203), е в състояние да разбули 
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перформативността, т.е. конструирането на смисъл. Възприемането 
на половите характеристики и действия като перформативни означа-
ва отричането на съществуването на изначална, природна идентич-
ност, спрямо която да може да се съотнасят и оценяват действията и 
поведението на индивидите, и „постулирането на някаква истинска 
родово-полова идентичност би било разобличено като регулативна 
фикция“ (Бътлър 2003: 206). Стремежът към регулиране на сексуал-
ното поле и налагането на хетеросексуалната норма като единствена 
са причините, които обясняват широко използваните груби сексу-
ални препратки в рекламите и в масовата култура на посткомунис-
тическото общество. Хомосексуалността, както и избраната полова 
идентичност са дълбоко чужди на културния модел на комунизма, 
а, оказва се, и за дълъг период след отпадането му като единствена 
културна норма.

Изходът от конструирането на пола като „йерархична бинар-
ност“ (Бътлър 2003: 219) е представянето на правдоподобни носи-
тели на половите атрибути като „изцяло и радикално неправдопо-
добни“ (Бътлър 2003: 206). Обръщането на привичните и познати 
„полово разполовени“ роли може да се причисли към стратегиите за 
освобождаване на личността в избора на идентичност и обогатяване 
на репертоара от изразявани емоции и качества. Ако излизането от 
правдоподобното, разчупването на познатото е мярката за освобож-
даването на пола от предзададените сценарии, то слабото присъствие 
в съвременната българска масова култура на реклами, които отгова-
рят на това изискване, има негативни последствия за идентичността 
както на жените, така и на мъжете. Доминацията на стереотипното 
представяне на половите роли и атрибути води до възпроизвеждане 
на традиционни модели на поведение и идентичности. 

Стереотипните полови роли имат еквивалент във всекидневните 
практики, те са положени в структурата на функциониране на обще-
ството и въплъщават отношения на субординация между жените и 
мъжете. Австрийската социоложка Ева Циба специфицира обществе-
ния и частен традиционализъм като два от механизмите, чрез които 
се възпроизвежда неравенството между мъжете и жените. Остана-
лите четири констелации, пораждащи неравенство между половете, 
са социално изключване, експлоатация, асиметрично преговаряне и 
обезценяване при общуване (Cyba 2000). Традиционните представи 
предписват ограничен набор от роли на жените – на пасивни жерт-
ви, на майки и съпруги, накратко реферирани в масовата култура като 
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типични за „слабия пол“2. Представянето на жените в рекламите пре-
димно в домашно-семеен контекст, грижейки се за децата и мъжа, добре 
илюстрира традиционализма в частната сфера, докато осмиването на 
жените в политиката е израз на публичния традиционализъм. Много-
бройни са примерите от медиите на стереотипни представи за женското. 

Публичният образ на жените 

В предизборна ситуация жени-кандидати биват представяни в 
медиите с директно уязвяващи ги изрази. Проблематично е и пред-
ставянето на самите жени в политиката, при което се създава впечат-
лението, че успехът на жените се решава от външността. Претендент-
ка за кметския пост през 2007 г. се появява на предизборен плакат с 
шест реда перли, естрадна певица се превъплъщава в кандидат-об-
щински съветник, сменяйки в предизборния клип сценичния си кос-
тюм с атрибути на бизнес дама. Създава се впечатлението, че сякаш 
става дума единствено за преобличане. Между медиен продукт и об-
рази, предлагащи се на политическата сцена, настъпва сближаване и 
изравняване.

В предизборните условия проличава и проблематичният публи-
чен образ на мъжествеността. Преекспонирането на темата за неси-
гурността върви заедно с лансирането на фигурите на генерали за 
цивилния кметски пост на София през 2007 г. Пеги Уотсън посочва 
„връзката между риска и поемането на риск като знак за морална сила 
и мъжественост“ (Уотсън 2004: 186). Обратно, в медиите се поддър-
жа устойчивият образ на жената като жертва, създава се усещане за 
непълноценност и несамостоятелност, за нужда от свръхпротекция и 
постоянна подкрепа на жената от мъжа3. На жената, нуждаеща се от 
закрила, съответства образът на мъжа-защитник. „Парадоксално из-
глежда, но ако представата за „пола“ при посткомунизма продължава 
да се гради като опозиция мъже–жени, това би означавало одобрение 
на самите условия, присъщи на прехода, които сами по себе си по-

2 „Нямам нужда да бъда кавалер в еманципиран свят на феминистки, които 
са си самодостатъчни. Искам да бъда кавалер сред съвременни и равнопоставени 
дами, които обаче не се срамуват да бъдат в ролята на слабия пол“ – вж. Тодоров, 
Галин.  Кавалер сред феминистки. – Космополитън, 14 май 2009. 

3 Труд (20.10.2007) информира за  собственичка на кафене, залята с киселина. 
Преди време е била физически малтретирана и нейната майка. Труд (22 окт. 2007) 
разказва за три ромски жени, две от които бременни, като жертви на автомобилна 
катастрофа.
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раждат маскулинизъм“ (Уотсън 2004: 187). На доминиращия тип мъ-
жественост, разбиран в качества като решителност, физическа сила 
и борбеност, опонира една традиционна представа за женственост, 
ограничена до семейството и сексуалната атрактивност. 

Женско лайф-стайл списание поставя образа на жена-политичка 
на корицата си и по този начин се опитва да разчупи традиционната 
представа, че жената е лош политик4. Вечерен тоалет подчертава жен-
ствеността ѝ  . Заглавието е „Жените, които стърчат“; то издава пре-
дизвикателство, агресивност и буквално копира подобни заглавия, 
рекламиращи мъже от света на шоубизнеса. Вестник поставя на цяла 
страница жените, избрани за евродепутатки, в нескрито дискримини-
ращ ги контекст: „Българският СЕКСтет в Европейския парламент. 
Диагнози без предписание за лечение“5. Материалът е поместен на 
цялата последна страница с голяма шаржова снимка на шестте поли-
тички. Жените-политички биват преценявани и отъждествявани със 
своята сексуалност. Авторът е посочен с докторска титла. Материа-
лът създава впечатлението за експертност, въпреки че е нескрито сар-
кастичен и повърхностен, без да се базира на никакви факти.

Медийният продукт „Пълна промяна“ в продължение на един час 
всяка вечер внушава, че промяната идва отвън, от ръцете на хирург с 
мощен скалпел, купува се с пари или се подарява от неизвестни, но 
много обичани благодетели. Разбира се, не е случайно, че подлагани-
те на пълна промяна са по-често жени. Най-голямото достойнство, 
което те демонстрират, е съгласие да се оставят в чужди ръце и да 
изтърпят болката на външната промяна, след което биват демонстра-
тивно харесвани и обичани. Посланието е, че жените са тези, за които 
най-важното е да бъдат красиви и харесвани.

Образите, които формират представата за красиво женско тяло в 
рекламите и в медиите, вероятно имат отношение към значимите ста-
тистически различия на отклоненията в теглото, наблюдавани сред 
двата пола. Чрез измерване и съпоставка с индекса на телесната маса 
е установено, че много повече мъже са в категорията хора с наднор-
мено тегло в сравнение с жените. В същото време два пъти повече 
жени на възраст от 15 до 24 години са отнесени към категорията те-
гло под нормата. България е между страните с висок дял на жените, 
които имат ниско тегло (18–19%). За сравнение – делът на мъжете с 
ниско тегло е под 10% в повечето европейски страни, включително в 

4 Списание „Ева“ от месец април 2009 г.
5 Величков, Петко. Седем. – Frognews, 24–30 юни 2009.
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България. Когато се наблюдават значими статистически различия, со-
циолозите търсят културните и структурните причини, които ги обу-
славят. Западните феминистки се опасяват от провал в постигнатото 
през 60-те и 70-те години освобождение на жените, загубено през 90-
те години върху полето на индустрията за красота: „Жените съзна-
телно се заразяват с ДНТ6, за да се принудят да купуват продукти без 
никакъв ефект и стойност. Състоянията, от които практически „стра-
дат“ всички жени, се определят като грозни и ненормални, за да им 
се внуши, че имат недостатъци на някои части от тялото, а може би и 
по цялото тяло. Изводът е, че върху телата им трябва да се въздейст-
ва дори с хирургическа намеса“ (Гриър 1999: 27–28). Женското тяло 
е поле, върху което се проектират женската несвобода, липсата на 
увереност, на желание за собствен избор и воля за автономно дейст-
вие. Марина Благоевич отбелязва: „В съвременния свят омразата на 
жените към себе си често е свързана с индустрията за разкрасяване. 
...С навлизането на пазара женската красота получи определена па-
зарна цена и „усилията по разкрасяване“ станаха задължителна част 
от стратегията за оцеляване“ (Благоевич 2004: 76). 

В разполовения мъжко-женски свят мъжете са в не по-малка 
степен от жените жертва на традиционните полово диференцирани 
роли, които ги утвърждават посредством противопоставяне на же-
ните. „Мъжествеността е в най-висша степен релационно понятие, 
построено пред и за другите мъже и против женствеността в своего 
рода страх от женското и най-напред в себе си“ (Бурдийо 2002: 68). 
Като скрит ефект отказът да приемеш в себе си елементи от чертите, 
определяни като „женски“, лишава личността от цялостност и хармо-
ничност. „Жените разбраха това малко преди мъжете и са доволни, че 
олицетворяват сдобрената със себе си човешка природа“ (Бадантер 
2002: 239). Мъжете обаче продължават да утвърждават себе си, про-
тивопоставяйки се на жените, поне ако се съди по една от най-успеш-
ните рекламни кампании за 2009 г.

Водеща марка бира на българския пазар провежда рекламната 
си кампания през лятото на 2009 г. под мотото „Манифест да спасим 
мъжа“. В различни клипове и билбордове мъжете доказват себе си, 
като се противопоставят на жените, мъжката идентичност е дефини-
рана чрез способността да се казва „не“ на жените. Мненията в ин-
тернет форумите по повод на рекламната кампания изразяват различ-

6 „Учените наричат прекомерното обсебване от някой недостатък във вън-
шния вид дисморфно неразположение на тялото“ (Гриър 1999: 25).
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ни чувства – от неприемане на посланията до убеждението, че това 
е реклама, която съответства на масовия вкус7. Във форумите и сред 
анализаторите се налага убеждението, че унизителни за жените са ре-
кламите за евтин алкохол. Макар и забранени със закон и в наруше-
ние, те продължават да бъдат излъчвани и да утвърждават стереотип-
ни сексистки представи. „Проблемът е, че голяма част от българските 
рекламисти се ръководят от принципа, че сексът продава.“8

„Сексуализирането на публичната арена“ (Sørensen 2005) далече 
не е феномен, характерен само за посткомунистическото общество. 
Препратките към сексуалността в масовата култура нарастват, наблю-
дава се тенденция към изчистване (clean-up tendency) на порнографи-
ята и утвърждаването ѝ    като приемлива в рамките на предавания с ма-
сова аудитория. Порнографията навлиза в масовата култура и изследо-
вателите алармират за „порнофикация“ и „сексуализация“ на публич-
ната сфера. В България тенденцията да се сексуализира публичната 
сфера се наблюдава дори в кампанията на бившите комунисти, при 
това с цел по-добро представяне на изборите за Европарламент9.

Няколко типа реклами могат да се идентифицират в медийното 
пространство като проблематични в представянето на половете. Пър-
вите са реклами, направени по формулата „Сексът продава“, излъч-
вани в най-гледаното време. Друга група реклами са носталгични по 
социализма. Те също са откровено традиционни в интерпретацията 
на половите роли, носят сексуални препратки и асоциации. Появя-
ва се и трети вид – заиграващи с представата за рекламиран чуж-
дестранен продукт, които съдържат отново визуални препратки със 
сексуален подтекст10. Трансформирането на посланието от национал-
но към европейско е стратегия за универсализирането му; нормата в 
един национален контекст се представя за валидна в друг национа-

7 „Отвратителна, сексистка реклама, която насажда омраза между полове-
те“; „Рекламата отлично пасва на... мислене, което... е ограничено и изключи-
телно стереотипно“.

8 Дачков, Явор. SOS вулгарни клипове по телевизията. Кога ще пресъхне кла-
денецът на сватята? – Уикенд, 9–15 май 2009.

9 Пенчев, Бойко. Червената Матрица. – Дневник, 19 май 2009: „Тия дни на 
Позитано 20 ври и кипи от смели идеи. Креативните умове от отдел Пропаганда 
и агитация излязоха със спиращи дъха рекламни продукти. Няма да коментираме 
скритите послания на презервативите с надпис Влизай REDовно.“

10 Като онези брускети, които биват рекламирани на фона на преминаваща 
пищна жена, наблюдавана от похотлив купувач на зеленчуци, посягащ към сочни 
червени домати.



18

лен, включително разпознаван като по-модерен, културен контекст. 
Вицовете са друг елемент, чрез който се утвърждават стереотипни и 
пряко уязвяващи жените образи в медиите11. Това, което се предлага 
като образ в медиите, се превръща в поведение. Медийните изслед-
вания доказват връзката между действителността и картините, които 
се произвеждат от масовата култура (Drotner 1996). 

Анализът на рекламите и медиите позволява да се установи до 
каква степен посланията и образите подкрепят традиционни очак-
вания и нагласи и до каква степен обратно – променят, провокират 
аудиторията да възприеме по-унифицирани полови ролеви модели. 
В българския контекст примерите за експериментиране и промяна на 
стереотипни полови представи са рядкост. Важен е и един друг тип 
анализ – на потребителите на масовата култура с цел да се установи 
доколко е стратифицирана аудиторията. По-нататъшният текст показ-
ва оценки и нагласи на студентите. Фокусът е върху културното по-
требление и структурата на свободното време. От резистентността 
на студентите или обратно – от подвластността им на традиционни 
ролеви модели, може да се съди за успеха на равенството на половете 
или, обратно, за устойчивостта на норми, предписващи поведение, 
диференцирано по пол. Изследването дава възможност да се устано-
вят най-предпочитаните канали, през които масовата култура достига 
до студентската аудитория. 

Изследване на студентските нагласи 
В периода 15–30 март 2009 г. са анкетирани 533 студенти от осем 

български университета, три от които частни (НБУ, Бургаски свобо-
ден университет, Арт колеж – София) и пет държавни (Минно-гео-
ложки университет, Софийски университет, Полицейска академия, 
УНСС и Югозападен университет), като два от държавните са извън-
столични12. Групата на студентите е в голяма степен хомогенна по 
своя социален статус – само 6 от анкетираните имат бащи, които са 
с основно или по-ниско образование, на 306 студенти бащите са със 
средно образование, на 211 – с висше (табл.1). Сходна е и структурата 
по образование на майката. Голямата степен на съответствие меж-

11 „Дано, Айше, пък да си девствена.“ „Дано, Манго, отвърнала тя, ама надали.“ 
Ами най-обикновена бутафория е това. За сплашване на бабите и на циганите (Труд, 
24 окт. 2007).

12 Изследването е възложено от БАУЖ и финансирано от Фондация ЕРСТЕ, 
Австрия.
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ду образователните статуси на родителите допринася за социалното 
затваряне на студентите. Въпреки масовизацията на висшето обра-
зование достъпът до него е в рамките на средната класа, а с това и 
поляризацията сред младите хора по образование е значителна. Като 
самоидентификация преобладаващо е съотнасянето към средната 
класа – 76,8%; работнически е произходът на 16,4%; от фермерски 
семейства са 0,6% от анкетираните. Съответно към високата класа се 
отнасят 5,3%.

Таблица 1. Структура на студентите по образование на техните 
родители

Образование 
на родителите

Образование  
на бащата (%)

Образование  
на майката (%)

Основно и по-ниско   1,1      1,0
Средно 25,8    20,9
Средно специално и 
полувисше

32,6    30,0

Висше 40,5    48,1
Общо 100,0  100,0

По пол сред анкетираните преобладават жените (69,3%), мъжете 
са 30,7%. Според местоживеенето най-малък е делът на студентите 
от село (5,9%), следвани от малък град (23%), град – областен цен-
тър (43,4%), и столица (27,6%). Сред анкетираните от турския етнос 
са едва 0,8%, от ромския – 0,6%, от друг етнос – 1,7%. Една трета от 
анкетираните студенти работят по време на следването (33,2%). При 
това не става дума за минимална заетост. Половината от работещите 
студенти са посочили като средна стойност за седмично изработе-
ното време 35 часа. Съответно и сумите, които те получават като 
доход от собствен труд, отговарят на една по-голяма натовареност: 
9,2% – до 200 лв., 47,4% – от 200 до 500 лв., и 43,4% – над 500 лв. 
При тези резултати може да се твърди, че студентите са значима це-
лева група за медиите и рекламата от гледна точка на потенциалното 
потребление. 

Предходни социологически проучвания показват, че ценностни 
твърдения, включващи пола, се приемат по различен начин от анке-
тираните мъже и жени, например споделянето на полово специфични 
стереотипни представи за ръководителите, които в по-голямата си част 
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представят жените в негативен план (Стоилова 2008)13. В настоя щата 
анкета най-силни са различията в мненията по полов признак относ-
но твърдението за способностите на жените в политиката. Мъжете са 
по-добри политици от жените според 56,6% от студентите, но според 
22,1% от студентките (К 0,437)14. Това твърдение изразява обществе-
ния традиционализъм, който подлага под съмнение ролята на жените 
в публичната сфера. Второто твърдение, че да се грижиш за дома и 
семейството е толкова удовлетворяващо занимание, колкото и платена-
та работа, се споделя от 35,4% от младите жени и от 55,8% от мъжете 
(К 0,198). В това твърдение се отразява по-скоро частният традициона-
лизъм, приписващ домашния труд на жените. В такъв възглед се прене-
брегва характерът на домашната работа: че е монотонна, непрестижна и 
неплатена, а това в крайна сметка я превръща в основна причина за нера-
венството между мъжете и жените. Традиционно възгледът се подкрепя 
по-често от мъжете, отколкото от жените. По повод на третото твърде-
ние: ако родителите се разведат, по-добре за детето е да остане с майката, 
съгласните сред жените надвишават тези сред мъжете. Това твърдение 
се споделя по-често от жените – 46,7%, и по-малко от мъжете – 22% (К 
0,231). Ролята на бащата се предефинира, младите мъже проявяват же-
лание и готовност да се грижат пълноценно и изцяло за своите деца. 
Рекламите следват промените в нагласата, а желанието за ефективно ба-
щинство и за по-голяма близост на мъжа с неговото дете преминава и в 
рекламно послание15. На билборд в столицата, рекламиращ минерална 
вода, е показан добре трениран, мускулест, гол до кръста мъж, прегърнал 
голо бебе, с надпис „Вода чиста като дете“. 

С твърдението, че в двойката е по-добре мъжът да бъде по-възрастен 
от жената, се съгласяват 90,6% от жените и 85,5% от мъжете (К 0,200). 
Тази нагласа, споделена във висока степен и от жените, и от мъжете, 
може да се види превъплътена в реклама на уиски по билбордове на сто-
лицата, изобразяваща възрастен господин, прегърнал предизвикателна 

13 Разбиране към подчинените проявяват както ръководителите-жени (13,4%), 
така и мъже (15,5%). Обаче воля и способност да се решават възникнали проблеми 
се приписват по-често на мъжете (18,4%), отколкото на жените (8,0%). На жените 
по-рядко се признава качеството обективно оценяване (8,0%), отколкото на мъже-
те (6,9%). Затова пък жените са преценени като преследващи по-успешно целите 
си според 19,0%, за мъжете същото качество е отбелязано от 12,2%. Във формули-
ровката на въпроса еднозначно се идентифицира негативната конотация.

14 Цифрите в скобите показват нивото на значимост на връзката. Колкото е по-
близка до 1,00, толкова полът по-силно диференцира мненията на анкетираните.

15  Вж. Реклама на минерална вода „Княжево“ (19 септ. 2009).
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млада жена, под която стои надпис: „Животът не е справедлив“. Очевид-
но тази реклама е разчетена спрямо традиционни нагласи, харесва се и 
продава. Жената е в ролята на обект, който бива подаряван. Младостта е 
задължителна граница за жената, след която нейната годност изтича, но 
не и тази на мъжа. Малко примери могат да бъдат дадени с реклами, ко-
ито провокират традиционната нагласа към съотношението на възрастта 
между партньорите. 

Повече от половината от анкетираните студенти – 59,4%, са съглас-
ни с твърдението, че „масовата култура и рекламата показват различни 
модели на поведение за мъжете и жените“. Според голямата част от ан-
кетираните (90,6%) рекламите са строго диференцирани в посланията си 
към двата пола и едва 9,2% смятат, че няма разлика в рекламите и те не са 
насочени специално към жените или към мъжете. По-често се разпознават 
рекламите, насочени към мъже (50,7%), по-рядко, но достатъчно много са 
рекламите, предназначени за жени (38,5%). 

Пет са най-често извършваните дейности от младите хора в сво-
бодното време – „слушам музика“ (95,3%), „ползвам интернет“ (93,4%), 
„гледам телевизия, DVD, видео“ (91%), „срещам се с приятели“ (89,6%) 
и „пазарувам“ (76,3%). Всеки втори студент твърди, че спортува всеки-
дневно или седмично (52,3%), и отново всеки втори студент – че чете 
книги всеки ден или седмично (50,4%). Основните канали, през кои-
то масовата култура влияе върху вкусовете на младите хора, са радио 
(главно чрез музиката), интернет, телевизия. Пазаруването заема трай-
но място в структурата на свободното време, а оттук и в културата на 
потребление.

Само 15,5% от студентите заявяват, че не спортуват или не се зани-
мават с някаква физическа дейност. Голямата част (85,5%) са физически 
активни и най-често посочваните дейности са фитнес, аеробика, плу-
ване, йога, бягане. Студентите спортуват или ходят във фитнес залите 
най-вече заради „физическото и психическото здраве“ – 70,7%, и за да 
„изглеждат добре“ – 62,1%. „Да се срещам с други хора“ като причина 
за физическа дейност е посочена от 21,8% от студентите, а състезател-
ният мотив („да се състезавам с другите“) е най-важен за 10,1% от тях. 
Различия се наблюдават в мотивацията на жените и мъжете по отноше-
ние на заниманията със спорт. Нагласата, която идентифицира занима-
нието със спорт предимно като състезание с другите, е присъща повече 
на анкетираните мъже. Тази мотивация е важна за 16,7% от жените сре-
щу 45,9% от мъжете (К 0,355). Спортуват, за да изглеждат добре, 90,8% 
от жените срещу 87,5% от мъжете. Втората нагласа – спортуването за 
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красота, диференцира по-малко (К 0,200) отговорите на мъжете и же-
ните, отколкото състезателната нагласа, която е много по-изявена сред 
мъжете, отколкото при жените. На интереса към спорта и състезанието 
отговаря участието на спортисти в реклами и риалити формати. Краси-
вото тяло е важно и за двата пола, като представите за красота са стро-
го полово диференцирани, но същевременно взаимно съответстващи си 
в рамките на общ културен контекст, който ги прави възможни и жела-
ни. Нормата, която се налага чрез масовата култура, е на силното, добре 
тренирано, но и подчертано сексуално тяло, постигнато освен с цена-
та на тренировки, също така чрез потребление на козметични продук-
ти, хранителни добавки и дори пластична хирургия. На подсилените 
със силиконов бюст силно изрусени изпълнителки от попфолк култура-
та съответстват подсилените с хранителни добавки мускулести мъже. 
Мъже и жени, стилизирани по подходящ начин, дефилират не само в 
шоубизнеса и рекламата; очакванията се пренасят и към полето на про-
фесионалните изяви, свързани с медиите и с политиката.

Таблица 2. Какво харесвате и гледате по телевизията?

Видове предавания  %
Филми/пиеси 68,5
Новини 57,3
Развлекателни програми, 
шоу 

56,7

Музикални 49,7
Документалистика 47,8
Реалити формати 36,2
Сериали 32,3
За природата 27,7
Спорт 26,9

Развлекателните програми (56,7%), музиката (49,7%) и риалити 
форматите (36,2%) съставляват общо значителна част от гледаните 
предавания по телевизията (табл. 2). Филми и сериали са гледани 
от 68,5%, новини и документалистика – от 57,3%, а спорт (26,9%) и 
предавания за природата (27,7%) са гледани от приблизително равен 
брой хора16. Малък е делът на посочилите, че гледат рекламите с ин-

16  Сборът на процентите надхвърля 100, защото студентите са давали повече 
от един отговор.
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терес и ги намират за полезни (6,6%). В най-много отговори е посо-
чено, че рекламите са гледани с досада (18,5%) и че се превключва 
каналът (65%). Най-често посочвани като гледани от студентите са 
„Стани богат“, „Шоуто на Слави“, „Мюзик айдъл“, „Господари на 
ефира“, „Комиците“, „Биг брадър“, „Отечествен фронт“, които са из-
броени в свободна форма, без предварително да са били фиксирани 
в анкетата, което подчертава тяхната разпознаваемост и трайно при-
съствие в потреблението на студентите през свободното време. 

Сред посочените вестници и лайф-стайл списания се наблюдава 
голяма дисперсия, която отговаря на предлагането на медийния пазар. 
Всекидневниците „Труд“ и „24 часа“ имат водеща роля за формиране 
на масовия вкус. „Космополитън“ е фаворит сред глобалните форма-
ти на списания, адаптирани за българската аудитория. Това е най-че-
теното списание сред студентите. Появява се и една устойчива комби-
нация от група потребители, които четат всекидневник, седмичник и 
списания, съответно „Капитал“, „Дневник“, „Тема“, „Нешънъл джио-
график“, което говори за вътрешна диференциация в културното по-
требление на една социално и възрастово хомогенна група, каквато са 
студентите. „Плейбой“ е сравнително рядко посочван. Най-слушана е 
рок и поп музиката – 38,3%, следвана от попфолк (21,4%), класическа 
(10,1%) и друга (22,4%). Като „друга“ са изброени както хаус, ретро, 
техно, електронна, хип хоп, така и етно, народна, сръбска, гръцка, 
чалга. Това включване в „други“ позволява да разширим аудиторията 
на чалга музиката сред студентите, които рядко се идентифицират 
като слушатели на „чалга“ и предпочитат да ѝ     дават по-престижни 
определения.

Повечето от анкетираните (81,4%) не посочват публична лич-
ност, на която се възхищават. За 17,6% от студентите съществуват 
влиятелни публични личности, а посочените имена варират от из-
вестни актьори и поп звезди от световното кино и музика до бъл-
гарски звезди от попфолка и шоубизнеса, ТВ журналисти, политици, 
бизнесмени, спортисти и интелектуалци (табл. 3). Почти половината 
от анкетираните студенти (55,4%) са посочили, че определена пуб-
лична личност има влияние върху начина им на мислене и поведе-
ние, върху отношението им към живота; 44,6% са посочили личност, 
от която се възхищават и той/тя е повлиял/а на външната им визия 
– начин на обличане, избор на козметика. Влиянието на публичните 
личности при жените засяга по-силно избора им на външна визия за 
себе си (52,9%), отколкото това е декларирано от мъжете (39,4%). Ве-
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роятно тук се корени причината за това, че посочените, разпознава-
ните като предпочитани личности-жени са външно атрактивни. При 
мъжете невинаги е така, вероятно защото се разчита те да имат повече 
влияние върху ценностите и поведението на харесващите ги. Спомена-
ти са и допълнителни мотиви за подражание – „желание за работа и за 
успех“, „съчетаване на кариера и майчинство“, „избор на гледна точка в 
живота“, „отношение към хората“.

Таблица 3. На коя звезда бихте искали да приличате?

Чуждестранни Български 
Жени – актриси,  
певици

Мадона, Анджелина 
Джоли, Вивиан Лий, 
Бионсе

Гала, Ирен Онтева,  
Лили Иванова

Жени – политици, 
интелектуалки 

Мадлин Олбрайт,  
майка Тереза 

Жени – журналистки, 
говорителки

Лора Крумова, Маргарита 
Михнева, Мира Добрева, 
Наталия Симеонова, 
Мадлен Алгафари, 
Миролюба Бенатова, 
Габриела Наплатанова

Мъже – актьори, 
спортисти, политици, 
шоумени

Дел Пиеро,  
Шварценегер, Лейтън 
Хюит

Слави Трифонов, Сергей 
Станишев, Бойко Борисов, 
Димитър Бербатов, 
Веселин Топалов

Мъже – интелектуалци Андрей Пантев, Георги 
Лозанов, Алексъндър 
Кьосев

Мъже от сенчестия  
бизнес, олигарси

Роман Абрамович Пламен Галев, Васил 
Божков

Сред публичните личности, посочени като харесвани, отсъстват 
български жени политици, за сравнение е посочена жена, известна 
от международната политика. Сред интелектуалките са посочени 
медийно познати лица на журналистки, но не и на университетски 
преподавателки. Сред мъжете интелектуалци има университетски 
преподаватели, бизнесмени, политици. Спектърът от роли, в които 
са разпознати мъже, приемани за модел и стандарт на поведение, е 
по-широк от спектъра на роли за жените.
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Заключение
Изследването на неравенството между половете върху равнище-

то на културата е важно, за да се разбере възпроизвеждането на не-
равенствата в обществото, в организациите и в семейството. Полово-
то стереотипизиране в масовата култура йерархизира половете и пре-
чи за постигането на ефективно равенство, като същевременно огра-
ничава пространствата за избор и изразяване не само пред жените, 
но и пред мъжете. Половият порядък е ясно видим и силно диферен-
циран в изискванията към мъжете и жените. Изходът е в унифицира-
ното представяне на половите роли. В мненията на студентите обаче 
преобладава разпознаването на рекламите като адресирани към опре-
делен пол за сметка на унифицираните послания. 

Измамността и същевременно привлекателността на масовата 
култура идват оттам, че моделът се изгражда за употреба в свободно-
то време, сякаш в противовес на професионалния свят, но на практи-
ка програмира ефективно индивидуалните избори както в публична-
та, така и в частната сфера. Отношението към рекламите и масовата 
култура е снизходително и примирително като към шега, докато, за 
да има повече умни и неочаквани послания, е нужна по-информирана 
и взискателна аудитория и потребители, готови да идентифицират и 
загърбят образите, които ги принизяват и ограничават. Сезирането 
на Комисията за защита от дискриминация е само един от възмож-
ните модуси на неприемане на образите, които деградират цялост-
ната личност до едни или други нейни атрибути17. Индивидуално-
то решение за отказ от потребяване на пошло рекламирани продук-
ти е друг модус. Все пак в началото стоят разпознаването на подчи-
няващото индивидуалността послание и готовността за оттласкване 
от него. Отказът от традиционните маркери на половите роли изисква 
любопитство и настойчивост в изпробването на поведение, което ек-
спериментира с традиционно приписваните модели на мъжественост 
и женственост както от страна на потребителите, така и от страна на 
създателите на рекламни образи и послания.

17 Вестник „Сега“ от 18 юни: „13 жени сезират комисия срещу реклама на 
мастика“. Жалбата до Комисията за защита от дискриминация е насочена срещу 
реклама на мастика „Пещера“ със заглавия „Страст на кристали“ и „Сезонът на 
дините“. Според тях рекламата „във всичките  ѝ      форми на проявление дълбоко и 
трайно ги дискриминира като жени“

. 
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Времето на жените срещу времето на мъжете
Социални роли и модели на прехода  

във фокуса на медиите

Тотка Монова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Глобалният конфликт в настоящото столетие няма да бъде  
между войнстващи идеологии, конкурентни геополитически идеи  

или сблъсък на цивилизациите. Новата ос на конфликта  
ще бъде отношенията между половете.

Рейхан Салам1

 Пропастта между половете зависи от държавата.
Хеерт Хофстеде2

Докато пишех този текст, излезе поредният брой на авторитетно-
то списание „Foreign Policy“ (август/септември 2009 г.), в което се раз-
вива тезата, че рецесията слага край на глобалната власт на мъжете. 
Заглавието „Смъртта на мъжкаря“ е изнесено на корицата, а Рейхан 
Салам категорично заявява (друг въпрос е как и дали го доказва), че 
времето на мъжете изтича:

Голямото прехвърляне на властта от мъжете към жените по всяка 
вероятност ще бъде драматично ускорено от икономическата кри-
за, защото все повече хора осъзнават, че агресивното и рисково по-
ведение, позволило на мъжете да се окопаят във властовите пози-
ции, както и култът към мъжкарството се оказват деструктивни и 
ненужни в един глобализиран свят. Вече наистина можем уверено 
да заявим, че най-трайното наследство на голямата рецесия няма да 
бъде смъртта на Wall Street. Няма да бъде и смъртта на финансовия 
сектор. Няма да бъде и смъртта на капитализма. Тези идеи и ин-
ституции ще продължат да живеят. Но мачизмът няма да оцелее. И 

1 Салам, Р. Смъртта на мъжкаря. – Foreign Policy. Издание за България, ав-
густ/септември 2009, с. 41.

2 Хофстеде, Х. Култури и организации. Софтуер на ума. С., Класика и Стил, 
2001, с. 117.
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изборът, който ще направят мъжете – да приемат новия исторически 
факт (к.а., Т.М.) или да се борят с него, ще има дълбоки последствия 
за цялото човечество.3

Наистина ли ставаме свидетели на окончателното предефинира-
не на мъжко-женските роли, за което А. Тофлър твърди, че е започна-
ло след Втората световна война, или просто сме въвлечени в поред-
ния медиен мегасюжет? Реално ли е да очакваме, че глобалната криза 
за няколко години ще помете устойчиви локални стереотипи и след 
десетилетия борби за равнопоставеност на половете в управленската 
йерархия жените – по обективни причини, по социално-икономиче-
ска закономерност – изведнъж ще се озоват на върха на властовата 
пирамида? Мисля, че за пореден път медиите представят  възможни 
социални модели едва ли не за даденост, че се констатира битийност 
на нещо, което все още е в сферата на менталното. Да не забравяме 
все пак, че медийната реалност, особено с навлизането на интернет 
в ежедневието ни, си извоюва статут на паралелен свят, съпътстващ 
реалното ни битие 24 часа в денонощието, независимо дали искаме, 
или не. Нещо повече, тя доказа, че може да изтласка онтологичното 
в периферията и да заличи границите на реално и виртуално. Все по-
често разказите за света подменят света, а меганаративите за страсти, 
емоции и конфликти създават усещане, че живеем и участваме в дра-
мата, която медиите пишат с продължение всеки ден.

Всичко това обаче не е причина социалните роли и моделите, ко-
ито медиите всекидневно натрапват на нашето внимание, да не бъдат 
изследвани и анализирани. Важно е да се отчита фактът, че е напъл-
но възможно един конструиран в полето на медиите модел след 
време да стане реалност в социално-политическия живот, а това ни 
изправя пред изключително важния въпрос за отговорността на ме-
диите и за тяхната регулация и саморегулация. Как медиите у нас по 
време на прехода представят мъжете и жените и сложните им взаи-
моотношения в различните социални полета би следвало да е сред 
прио  ритетните изследователски задачи и в рамките на този текст ще 
се опитам само да щрихирам някои ясно открояващи се тенденции. 
Във всеки случай споделям мнението на колеги, според които мно-
го от изградените образи, носители на идеята за промяна и преход, 
оказват по-скоро негативно влияние върху аудиторията и формират 
представата за свят, който не е осъществим, поне не с ресурсите, на-
следените стереотипи и манталитета на българското общество. 

3 Салам, Р. Цит. съч., 37–38.
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Няма причина да мислим, че преразпределението на управлен-
ски и политически позиции, което е резултат и от съотношението на 
силите мъже–жени и пряко рефлектира върху разпределението на 
различните видове власти в обществото, ще остане извън полезре-
нието на медиите. Още повече, че тези отношения твърде често, пак 
благодарение на медиите, манипулативно се преместват от сферата 
на социалното в сферата на сексуалното – от сексуалното до сканда-
ла има една крачка, а скандалът винаги е водеща новина в медиите. 
Всъщност А. Тофлър твърди, че именно медиите усъвършенстват и 
модернизират „културата на половата дискриминация“4. Мисля, че 
спокойно можем да допълним – на всяка дискриминация – и нашите 
медии са дали вече достатъчно примери за това.

Къде сме ние днес в контекста на прогнозите, че залезът на вре-
мето на мъжете вече ясно e очертан на хоризонта? „Примерът на Бал-
каните показва, че и в условията на икономическа криза мачото като 
ценности, самочувствие и поведение ще оцелее и ще просперира.“5 
Като привежда данни от изследвания за 2008–2009 г., Марчела Абра-
шева (регионален директор на „ТНС ББСС Галъп“) смята, че в Бълга-
рия успешно работи моделът „традиционно силна мъжка доминация 
във вземането на решения, съчетана с широко присъствие на жени 
във всички области на бизнеса, държавния сектор, политиката и уп-
равлението“:

От скромната българска камбанария не изглежда и политическият 
мачо да е засегнат сериозно от кризата на световния капитализъм. 
Ако съдим по резултатите от приключилите неотдавна парламен-
тарни избори в страната, той дори е във възход по нашите географ-
ски ширини. В политическите дебати в България има един-един-
ствен пункт, по който партиите и избирателите са напълно едино-
душни: току-що избраният след убедителна победа на партията му 
нов български министър-председател е 100% мачо във всяко отно-
шение.6

Ето как изглежда българският премиер според журналиста от Би 
Би Си Ник Хайъм:

Бойко Борисов е страховит мъж. С обръсната глава, дебел врат и ма-
сивни рамене на борец, какъвто е бил в миналото... седнал за интер-

4  Тофлър, А. Прогнози и предпоставки. С., 1992, с. 133.
5 Абрашева, М. Особености на балканския мачо. – Foreign Policy. Издание за 

България, август/септември 2009, с. 47.
6  Пак там.
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вюто на кресло, разположено пред изобилие от сребърни купи, тро-
феи и медали от дните му на спортист.7 

Важно е обаче да се отбележи, че изборът на Бойко Борисов 
съвсем не е женският избор на България. Данните от проведения 
от „Алфа рисърч“ exit poll са красноречиви: за Б. Борисов са гласу-
вали 40,3% жени и 38,4% мъже, което е в рамките на статистическия 
превес на жените в структурата на населението у нас. Анализът на 
Боряна Димитрова (директор на социологическата агенция „Алфа 
рисърч“) за участието на жените в политиката след последните ни 
парламентарни избори потвърждава изводите от изследванията на М. 
Абрашева – то е „истински пример за култура на мъжка доминация“. 
Б. Димитрова обаче прави едно много важно уточнение при опреде-
ляне на най-типичните характеристики на политическата култура във 
формирането на властта у нас:

В нея не жените са антураж на мачото, а всички хора – на лидера 
(к.а., Т.М.). Тази култура е възможна, когато политическото не е резул-
тат от утвърждаването на стратегиите на определени групи, а се фор-
мира в резултат от лична стратегия за индивидуално „селектиране“. С 
една дума, стратегията на всички е да са част от стратегията на лидера.8

В този смисъл много би ми се искало първо да видя залеза на 
натрапчивия образ на политика в нашите медии, който е окупирал 
пространствата не само на новините и анализите, но и на развлека-
телните и риалити формати.

Социологът Петко Симеонов, популярно лице и активен участ-
ник в събитията през първите няколко години след 10 ноември 1989 г., 
отдавна заяви, че обясняването на прехода зависи от това кой разказ 
ще надделее. За 20 години се натрупаха толкова разкази за прехода, 
че наблюдателят отвън трудно би се ориентирал какво наистина се е 
случило и променило в живота ни. Българският преходът е педантич-
но маркиран от множество социологически изследвания по всякакви 
поводи (каква грамада от цифри ни затрупва само в седмиците преди 
поредните избори!), но неведнъж сме ставали свидетели по колко раз-
лични матрици се коват интерпретациите и анализите, които често об-
служват моментната политическа конюнктура. Преходът се разказва от 
политолози, социолози, икономисти, писатели, журналисти, медийни 

7  Цит. по: Димитрова, Б. Мачо политическа култура в БГ вариант. – Foreign 
Policy. Издание за България, август/септември 2009, с. 42.

8 Пак там, с. 43. Вж. още: Социално-демографски профил на гласувалите в 
Парламентарните избори 2009, в: http://www.aresearch.org/general_election/1823.html
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експерти; историците засега са по-сдържани. Разказите ни представят 
новите пространства, където се разполагат сюжети и герои. За две де-
сетилетия едни и същи герои се движат на пръв поглед хаотично през 
новото време; при втори, по-внимателен поглед, ясно се съзира иконо-
мическата предначертаност на това движение – същите герои преска-
чат от роля в роля (и от партия в партия) без никакви притеснения, че 
могат да се окажат в състояние на социална неадекватност. Буквалното 
превъплъщение пък от мъж в жена и обратно се оказа дотолкова до-
ходно в шоу бизнеса, че някои дори определиха чалгата и нейния ярък 
представител Азис като „емблема на прехода“. Разказите за прехода 
например на Теодора Димова, Георги Господинов и Георги Тенев не се 
пресичат никъде с разказите на Христо Калчев, Александър Томов и 
Владимир Зарев. Изследователят не може да подмине и персонажите, 
населяващи сюжетите на Кеворк Кеворкян, Валерия Велева, Тошо То-
шев, Дмитри Иванов и пр. – списъкът е дълъг. 

Политическата травестия превзе медиите и отприщи мощна 
мемоарна вълна. Интервюто преживява своеобразен ренесанс, пуб-
личната изповед измести коментара, субективната оценка претопи 
експертното мнение. Дори за внимателния наблюдател новата кон-
стелация на социалните роли често е трудна за дешифриране, а за 
външните анализатори според мен тя продължава да е енигма. Ста-
нахме свидетели как един цар стана премиер, но в едни пространства 
неговата роля се маркираше с обръщението „Ваше Величество“, в 
други – с „Господин Сакскобургготски“, а в трети – просто със Си-
меон Борисов. Всяко от тези пространства имаше своето медийно 
покритие. И докато си вярвахме, че животът ни е сложен и тежък, 
защото сме принудени да живеем в непознати до момента като вре-
мепространство територии, докато се опитвахме да налучкваме коя 
е адекватната социална роля за новите места, където ни захвърляха 
поредните избори или политическите/икономическите/мафиотските 
сделки, Жан Бодрияр лаконично отсече, че ние живеем в друго прос-
транство – това на катастрофата. Според него страните от Източна 
Европа „могат да бъдат унищожени физически или морално, но не 
може да бъде проникнато в тях... Те никога няма да се реинтегрират в 
нашето пространство.“ Цитирам тук именно Бодрияр, защото негово 
е твърдението, че „когато държавата престава да бъде държава, гот-
вачката престава да бъде готвачка“9. Мисля, че проблемите в трудно 

9 Бодрияр, Ж. Илюзията за края или Стачката на събитията. С., Критика и 
хуманизъм, 1995, 63–64; с. 68.
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осъществявания ни преход са пряко зависими и от факта, че повече 
от четири десетилетия гледахме какво се случва, когато известните 
думи на Ленин – „всяка готвачка може да се научи да управлява“ – 
имаха своите реални проявления във всички сфери на обществения 
живот. Когато водещата роля на Партията във всички сфери на жи-
вота е основен принцип в управлението на държавата, а естетиче-
ският свят, толкова важен за духовността на едно общество, се гради 
върху мъглявите постулати на социалистическия реализъм, то няма 
как в социума да намерят своето реално битие класическите социал-
ни роли, познати ни от развитите демократични държави. А когато 
вместо класически социални роли, в това число и джендър-ролите, 
са налице псевдороли, когато режисьори са не свободният пазар и 
икономика и свободната воля, а апаратчици със съмнително образо-
вание и култура, тогава въпросът, кои точно роли предефинираме 
в периода на преход, е от ключово значение. Това поставя нови 
задачи пред изследователските ни проекти. Преди да дефинираме 
основните персонажи на тоталитарното общество и взаимовръзките 
между тях, както и екстраполирането им в медийни и художестве-
ни текстове, няма как да разберем защо в посттоталитарния период 
мутрата и мутресата са еталон за подражание на голям процент от 
тийнейджърите, а новобогаташът и белите якички, внесени от Лон-
донското сити, се слагат в един кюп и се превръщат в синоними на 
корупция, мафия, грабеж, национално предателство. 

Приложени спрямо мутрата и мутресата (вземам ги като нарица-
телни персонажи за един точно определен социален слой, който даде 
живот и на специфична масова култура), класическите определения 
за джендър-отношения, за мъжки и женски роли няма да ни помогнат 
особено при изследването на този вид общност, която няма аналог 
нито в тоталитарното, нито в демократичното общество. Тук регла-
ментацията на връзките и зависимостите е от друг порядък. В меж-
дуличностните отношения (с изключение на София–център и на още 
няколко големи града) през последните две десетилетия не само че не 
се разрушиха – напротив, затвърдиха се стереотипи от предмодерна-
та българска патриархалност, които в съчетание със специфичен мес-
тен патриотизъм и неонационализъм придобиха доста уродлив вид. 
Ролята на медийната среда при утвърждаването на тези стереотипи 
не може да бъде нито пренебрегната, нито оправдана.

Моделите на мислене, усещане и потенциално действие, които 
всеки човек е заучил през живота си, Хеерт Хофстеде нарича умстве-
на програма или софтуер на ума:
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Източниците на умствените програми на един човек се намират в со-
циалната среда, в която индивидът е израснал и е натрупал житей-
ския си опит. Програмирането започва в семейството. То продължава 
в квартала, в училището, в младежката среда, на работното място и в 
общността, в която живее индивидът.
[…]Те (умствените програми – б.а., Т.М.) са толкова различни, колко-
то и социалните среди, в които са усвоени.10

Тъй като хората принадлежат едновременно към различни групи 
и категории, те неизбежно притежават и няколко слоя умствено про-
грамиране: национален слой, регионален, разнополов, поколенчески, 
слой на социалната класа и т.н. 

Умствените програми на различните нива не са задължително хар-
монизирани. В съвременното общество те често влизат в частично 
противоречие – например религиозните ценности могат да влязат в 
конфликт с поколенческите; разнополовите – с организационните 
практики. Сблъсъкът на умствени програми в хората затруднява про-
гнозирането на тяхното поведение в нова ситуация.11

С какъв вид умствена програма преходът реално се сблъска?
Така в началото на ХХІ век в България съжителстват икономиче-
ски и социални отношения, които са характерни за три епохи – до-
модерната, индустриалната и постиндустриална (к.а., Т.М.). Едва 
ли има друга страна в света, в която най-голям дял в националния 
доход да имат услугите (характерно за постиндустриалната ера) и съ-
щевременно 20% от населението да се занимава със земеделие, и то 
(най-често) не като бизнес, а предимно като средство за поминък и 
оцеляване (к.а., Ю.Г.), така характерно за хора от домодерната ера. 
Така че, когато говорим за днешния българин, възниква въпросът – 
„За кой от българите (к.a., Ю.Г.) става дума?“12 

Ясно е, че тук еднозначен отговор е невъзможен, защото става 
дума не за програма, а за програми, като всяка от тях предполага раз-
личен по времетраене срок за промяна, а и подходът при овладява-
нето на едни нови социалните роли, като например тези, конструи-
рани от институциите на ЕС, също би трябвало да е диференциран. 
От дистанцията на времето може да си види, че в медийната система 
като цяло у нас има ясно обособени сектори, които обслужват на-

10  Хофстеде, Х. Цит. съч., с. 5.
11  Пак там, с. 13.
12  Генов, Ю. Защо толкова малко успяваме? Размисли върху това колко много 

ни пречат някои назадничави черти на нашата култура. С., 2004, с. 177.
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гласите и интересите и на трите общности – предмодерна, модерна 
и постмодерна. При това се инвестира доста капитал с цел да не се 
променя статуквото, като доминанта в медийните послания години 
наред са егалитарното и етатичното. 

Днес медийното пространство е изпълнено с риалити и шоу 
формати и сапунени сериали, налице е непрекъснато съкращаване 
на публицистичните предавания, високата култура тотално отсъст-
ва от малкия екран, липсва качествена елитна преса, има остър де-
фицит на рационални анализи и коментари, списанията и life style 
изданията са около 600, Cosmo-момичето директно се приземи в 
селския двор.

Ситуацията с предефинирането на ролите и създаването на ме-
дийния им еквивалент се усложнява от факта, че в една тоталитарна 
държава репресивно се спира процесът на обективно възникване, съ-
ществуване и регулиране на социалните роли и модели на поведение. 
Налице е доминация на макророля – тази на партийния апаратчик 
и функционер, всички останали са нейни производни и по различен 
начин са ѝ    подчинени. Парадоксът (а и драмата на тези общества) е, 
че дори традиционно автономни роли като тези на експерта и на ин-
телектуалеца са под тотален контрол. Нищо не съществува извън по-
литическата доктрина и диктат и в този смисъл, според мен, за някак-
ви изчистени джендър отношения или джендър роли до 10 ноември 
1989 г. е невъзможно да се говори. Проблемът за равенството между 
половете в социалистическата държава не съществува – новата власт, 
най-демократичната, която историята до момента познава, про-
възгласява равенство между всички членове на обществото и по този 
начин a priori отношенията между мъжете и жените се уреждат. Не 
случайно в редица документи и програми на БКП гордо се цитираше 
фактът, че един от първите нормативни актове на народнодемокра-
тичното правителство в България е Наредбата-закон за изравняване 
правата на лицата от двата пола (16 октомври1944 г.), с която пробле-
мът за юридическото равноправие на жената е окончателно решен. 
Тази наредба впоследствие е утвърдена от Конституцията на Народна 
република България от 5 декември 1947 г. и след това от Конституция-
та от 1971 г.13 В този контекст продължавам да мисля, че най-типич-
ното за медийните послания и към днешна дата е преекспонирането 

13  По-подробно за тези и други нормативни документи, регламентиращи 
женското движение преди и след 9 септември 1944 г. вж. Трополова, Й. Демо-
кратични те женски организации и движения – механизъм за позитивни промени в 
положение то и ролята на жените. – Социологически проблеми, 1985, № 6.



35

на политическото във всичките му разновидности, а то от своя страна 
е неутрално към дихотомията мъж–жена, мъжки свят–женски свят. 
Политическото се интересува от предефиниране единствено и само 
на политически роли14. 

Последните избори ни демонстрираха и позабравени вече прак-
тики за декларация на безрезервна преданост към лидера. Дали това 
обаче ще породи авторитарни отношения от нов тип и как медиите 
ще ги отразят, тепърва предстои да видим. Ако трябва да прецизи-
рам, дефинирането на джендър ролите става първо в полето на 
политическото, а оттам се пренася и в другите социални сфери. 
Какво се случва в частното пространство, можем само да гадаем и 
да търсим примери в друг тип текстове – засега у нас медиите ин-
терпретират частното в рамките на таблоидния формат и на жълтата 
преса, т.е. през призмата на сензацията, скандала, секса, развлекател-
ното. Напрежението и конфликтите в междуличностните отношения 
(производните на тези конфликти, като стрес, депресия, алкохолизъм, 
домашно насилие, безработица, тормоз на работното място), семей-
ните отношения, възпитанието и образованието на децата, т.е. це-
лият сложен комплекс от проблеми, чието решение е пряко свързано 
с формирането на приемливи и работещи джендър модели, остават 
за съжаление в рамките на затворени експертни и неправителствени 
структури и организации. Обществото сякаш не изпитва потребност 
от легитимация на новите роли и идентичности, а може би не е готово 
да приеме преразпределението в социалните отношения, което – ма-
кар и бавно – все пак обективно се налага от новия тип икономика и 
пазарни отношения. Според мен дори не става дума за съпротива да се 
приемат новите роли. В различни райони на страната живеят различ-
ни по вид затворени общности, които обитават собствено времепрос-
транство. Този своеобразен житейски хронотоп обективно поражда 
и възпроизвежда адекватни на него социални роли, които уреждат и 
регулират отношенията в общността по места. Животът в подобни 
изолирани райони бе великолепно показан във филма „Там някъде“, 
излъчен в „bTV Репортерите“ на 4 октомври 2009 г., а социалният 
антрополог Харалан Александров обясни защо тези хора не трябва 
насила да бъдат карани да живеят по друг начин. За мен парадоксът 
е в това, че в България по време на прехода се открои следният фено-

14  Тази теза по-подробно съм развила в: Монова, Т. Джендър стереотипи в 
бъл гарската преса. Модели на прехода. – В: Род и ред в българската култура. С., 
Център за изследвания и политики за жените, 2005, 120–132.
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мен – паралелно мирно съвместно съжителство на предмодерно 
с постмодерно, което намери своя балансьор в лицето на медий-
ната масова култура, където „горещият таблоид“ на Венета Райкова 
съжителства с „В неделя със...“ на Димитър Цонев, с „Вечерното шоу 
на Азис“ и т.н. – при това диапазонът на темите за всяко предаване 
варира от силиконовия бюст на поредната фолк певица до полити-
чески предизборни платформи и интервюта с депутати и министри. 
Подобни формати наистина са съвършено непознати за западноев-
ропейските телевизии, където чистите жанрове наистина същест-
вуват, а жанровите граници са реална преграда срещу еклектиката 
от сериоз но–несериозно, високо–ниско, естетично–пошло. Тази си-
туация се дължи на факта, че автентичното постмодерно бе внесено 
отвън през второто десетилетие на прехода (според някои анализа-
тори това се случи с влизането във властта на юпитата на Симеон 
Сакскобургготски през 2001 г.) и представлява много тънък социален 
слой, който успява да се еманципира от масата и да живее там някъ-
де горе, автономно и необезпокоявано, по правила, които не важат за 
останалата част от социума. Докато това, което масово се припознава 
и само афишира себе си като постмодерно, в дълбоката си същност е 
псевдопостмодерно, псевдоинтелектуално, псевдоелитарно. То под-
ражава и имитира социални роли, но не може да ги създава. 

Изграждането на нова идентичност и нови социални роли е въз-
можно при наличие на ясен предходен модел, в който са били зада-
дени ясни взаимоотношения, адекватни на социалнополитическото 
устройство на държавата. За да се преформатира нещо, трябва да е 
налице формат, чиито параметри са измерими. Логично бе да се очак-
ва, че преходът ще постави нова ценностна рамка, която да предпо-
ложи и нов тип стратификация в обществото. В случая обаче не се 
оказа налице едно съществено условие – наличието на автономни и 
ясно очертани предходни роли. Ървинг Гофман определя социалната 
роля като „утвърждаване на права и задължения, свързани с опре-
делен статус“15. При тоталитарните режими обаче това не се случва 
– тук имаме ясно обособени два полюса: Партията, която е субект 
на цялата власт и всички държавни структури са ѝ   строго подчинени, 
и масата, чиято основна задача е да изпълнява всички партийни по-
вели. Диференцирането на социалните роли, необходимостта някои 
от тях да бъдат еманципирани от политиката и властта и съответното 

15  Гофман, Ъ. Представянето на Аз-а във всекидневието. С., Петър Берон, 
2000, с. 27.
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регламентиране на права и задължения вътре в масата не са от съ-
ществено значение – тук служенето на Партията е едновременно и 
право, и задължение; индивидът трябва да се чувства поласкан, че 
може да служи на Партията. Като имам предвид спецификата на 
фасадната демокрация на бившите социалистически държави, смя-
там, че определенията за термина „фасада“, въведени от Гофман, ни 
приближават до изясняване на нещата:

„Фасада“ е онази част от изпълнението на индивида, която се развива 
по един общ и строго определен начин, за да дефинира ситуация-
та за онези, които наблюдават изпълнението на ролята (к.а., Т.М.). 
Фасадата следователно е средство за изразяване от стандартен вид, 
умишлено или неволно използвано от индивида по време на предста-
вянето му. [...]
В допълнение към факта, че за различни рутинни действия може да 
се използва една и съща фасада, трябва да отбележим, че дадена со-
циална фасада може да се институционализира от гледна точка на 
абстрактни стереотипни очаквания, които тя създава, и може да стане 
устойчива и да получи смисъл, различен от конкретните действия, 
които се изпълняват в даден момент в нейно име. 
Фасадата става „колективна репрезентация“ и факт сам по себе 
си (к.а., Т.М.). Когато един индивид получи установена социална 
роля, той обикновено открива, че за тази роля вече има изградена оп-
ределена фасада.16

Фасадата на Комунистическата партия е сама по себе си факт, кой-
то поема функциите на всички социални роли. Нещо повече – налице 
са изпразнени откъм съдържание социални роли, един вид псевдо-
роли, своеобразен социален миманс, който има характер на поддър-
жаща роля спрямо централния персонаж. В масовката няма особено 
значение кой обществен слой представляват отделните социални роли 
– този на гражданите и работниците, на селяните или пък на научно-
творческата интелигенция. За масовката е най-важно точно да отговаря 
на лексикалната семантика, т.е. в буквалния смисъл да бъде възможно 
най-масова. Защото, разположена върху такива огромни пространства, 
фасадата става непробиваема, непоклатима. Само Партията и висшата 
партийна номенклатура могат да променят фасадата. Масата на прак-
тика има една реална роля – да усвоява и да представя колкото се може 
по-добре фасадата. В този смисъл и равнопоставеността между мъ-
жете и жените има просто фасаден характер. Тоталитарната държа-
ва впряга огромни ресурси, за да поддържа фасадата, и част от този 

16  Пак там, с. 33, 39.
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ресурс без съмнение са медиите. Както всички тоталитарни институ-
ции, така и медиите по същество са вид параинституции, те са лише-
ни от иманентно присъщите им специфики и функции и по същество 
главното им предназначение е да обслужват Партията. Така медиите 
са лишени от възможността сами да създават социални и културни мо-
дели и стереотипи, в това число и джендър модели; те само свеждат 
за информация до масите създадените в партийната централа модели. 
Тази централа произвежда герои, митове, сюжети и задава модела на 
единствено възможните отношения между тях. Така че образът на же-
ната – майка, съпруга, общественичка, труженичка и челничка в труда, 
жената, равна на мъжа, който е неин другар във всяко едно отношение, 
не е патент на сп. „Жената днес“. Това е просто един от конструктите 
на партийния мозъчен тръст. Не списанието създава образа. Единстве-
ната грижа на списанието е да облече матрицата в подобаващо съ-
държание. За Партията не е проблем дали аудиторията ще открие, че 
медийните герои нямат адекватен аналог в реалността; единственото 
важно нещо е да се създават герои, на които трябва да се подражава.

Един от проблемите на прехода е, че внезапно спря централи-
зираното „производство“ на герои и сюжети. Фасадата бе смъкната 
буквално за един ден, тържествено бе обявен фалитът на фасадната 
демокрация, но искрящите фойерверки изведнъж осветиха гола сце-
на. Оказа се, че зад фасадата няма нищо. Могат да се предефинират 
единствено реални социални роли и отношения, може да бъде прово-
киран конфликт между социално активни субекти и след поредица от 
повече или по-малко драматични сблъсъци да се стигне до пренареж-
дане на ролите в новия социален хронотоп. Между пасивни и апатич-
ни индивиди обаче, живели десетилетия с мисълта, че от тях нищо не 
зависи, и реално съзнаващи, че са били псевдоактьори, изпълняващи 
псевдороли, не може да се случи нищо. И години наред не се случва-
ше нищо. И медиите отново започнаха да правят това, което винаги 
са правили в последните 45 години – серийно производство на герои 
и сюжети. С единствената разлика, че сюжетите ставаха все по-пош-
ли, героите – все по-вулгарни, а дирижирането на медиите вече не е 
централизирано. Разбира се, социумът не търпи вакуум, в това число 
и по отношение на социалните роли, така че новото пространството 
бързо се изпълни с всякакви персонажи – от банално-битови до екзо-
тични по отношение както на политическата, така и на сексуалната 
си ориентация. 

Липсата на ясен предходен модел според мен не е резултат само 
на четири десетилетия тоталитарна власт. Еманюел Тод обяснява 
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идеологическата система, приета в управлението на една държава, 
с исторически преобладаващата семейна структура в тази държава. 
Според него в света има осем семейни типа, а в държавите, привле-
чени от комунизма, преобладава т.нар. екзогамна общностна семей-
на структура. Тод пише, че тази структура традиционно преоблада-
ва в Русия, откриваме я също и в Югославия, Словакия, България, 
Унгария, Финландия, Албания, Централна Италия, Китай, Виетнам, 
Куба и Северна Индия. Авторът твърди, че тези държави са били 
привлечени от комунизма, защото „комунизмът е прехвърляне вър-
ху партията-държава на моралните характеристики и регулаторни 
механизми на екзогамното общностно семейство“17. Същевременно 
от анализа, който Николай Генчев прави на социалнопсихологиче-
ските типове в нашата история, се вижда голямата изостаналост на 
българското общество спрямо развитите европейски демокрации. 
Може да се направи извод, че времето от Освобождението през 
1878 г. до 9 септември 1944 г. обективно се оказва недостатъчно, 
за да се формират класически автономни социални роли от запа-
ден тип, и това обстоятелство впоследствие допринася за бързото 
изграждане на комунистическата фасадност. Липсата на ясно дифе-
ренцирани и устойчиви ролеви модели след Освобождението прави 
лесно тяхното преформулиране и замяна с псевдороли след 9 сеп-
тември 1944 г. Липсата на устойчива демокрация лесно се заменя с 
фасадна демокрация. Според проф. Генчев в резултат на обективни 
исторически предпоставки у нас така и не се формират автентични-
те образи на буржоата, пролетария и интелигента. Всички те по ге-
незис остават трайно свързани със селото и селския манталитет18. И 
трудовете на други автори, изследвали българското общество през 
ХХ в., дават основание да се твърди, че всички социални роли в 
някаква степен са белязани от признак, който обобщено може да се 
нарече селскост.

Хеерт Хофстеде разработва специална методика за изследване 
на различните култури, като въвежда понятията мъжествени и жен-
ствени общества и култури, както и индекс за мъжественост. Като 
създава екип от специалисти и прилага неговата методика, Юлиян 
Генов провежда серия от изследвания у нас и установява, че:

17  Цит. тук е по: Хофстеде, Х. Цит. съч., 95–96.
18  Генчев, Н. Социално-психологически типове в българската история. С., 

ДИ „Септември“, 1987. Вж. главите: Буржоата – с. 100; Интелигентът – с. 134, и 
Пролетарият – с. 174.
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– Общият индекс за мъжественост19 на българската култура е 
46,9, което я определя като умерено „женствена“.

– Мъжете в България имат по-„женствени“ ценности от жените.
– Индексът за мъжественост (MAS) на българските мъже е 45,6, 

докато на „мъжките“ момичета е 48,1. Тези резултати са в унисон 
с изследване, проведено в 42 държави от всички континенти, което 
установява, че в 34 от тях съревнователността при мъжете е по-голяма, 
отколкото при жените. България, заедно с Румъния, попада между 
осемте страни, в които жените са по-съревнователни от мъжете.

– Българските жени проявяват по-висока инициативност и адап-
тивност към променящите се ценности в преходния период.

– Едва един от всеки петима българи (22,2%) е склонен да се въз-
хищава от силната личност и от успеха в живота. Повече от полови-
ната българи (53,1%) отдават предпочитание на умереното поведение 
и качество на живот пред проявата на хъс и стремеж към постижения.

– Единствено в София хората имат „мъжествени“ ценности (MAS 
= 51). Този индекс е най-висок и при хората с висше образование – 
50,8, докато при хората с начално образование е 37,420. 

„Мъжествените“ общества са общества на успеваемостта. В тях както 
за мъжете, така и за жените са характерни състезателен дух и амбиция 
за високи постижения. Ориентацията към високи цели и успех е воде-
ща мотивация както в училище, така и в работата. Насърчават се кон-
куренцията и дори конфронтациите в името на постигане на набеляза-
ните цели и резултати. В такива общества се адмирират успелите хора, 
като успехът на другите се приема като предизвикателство, а не като 
причина за завист. Акцентът в ценностните системи е върху справед-
ливостта – възнаграждение всекиму според работата и постиженията.
В противовес на това в „женствените“ общества доминира принципът 
на солидарността – от всекиго според способностите, всекиму според 
потребностите – принцип, добре познат ни от времето на социали-
зма. В такива държави хората симпатизират на по-малко успелите и 
съчувстват на неуспелите […]. За разлика от мъжествените култури, 
в които конфликтите се разрешават в честна битка, в женствените во-
дещи са компромисът и преговорите. Тези начини за разрешаване на 

19  Вж. Хофстеде, Х. Цит. съч., с. 366, 368. Женствеността се отнася за об-
щества, в които има съвпадение на половите роли – и мъжете, и жените трябва 
да са скромни, нежни и загрижени за качеството на живота. Мъжествеността е 
свойствена за общества, където има ясно разграничение между половите роли – 
мъжете трябва да се налагат, да бъдат твърди и насочени към материалния успех; 
жените трябва да са по-скромни, нежни и загрижени за качеството на живот. 

20  Генов, Ю. Цит. съч., 201–205.
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конфликти са предпочитана форма в женствените култури като Хо-
ландия, Швеция и Дания.[...]
В „мъжествените“ култури лидерите са решителни, вземат решения-
та самостоятелно, като се основават на факти, а не на консултации и 
групови дискусии. Общо взето, „мъжествените“ култури са по-малко 
либерални от женствените. Така например в САЩ и Великобритания, 
които принадлежат към „мъжествените“ държави, много хора смятат, 
че бедните сами са си виновни за окаяната си съдба и богатите не би 
трябвало да ги издържат.21 

Приведох този дълъг цитат, за да могат по-добре да се откроят 
парадоксите на прехода, пронизващи целия ни социален живот, да-
ващи своето отражение и върху медийната система като цяло. Преди 
да се даде оценка как медиите отразяват или дефинират социални 
роли и взаимоотношения, трябва да се очертае примерната схема на 
основните социални роли в България. Тогава ще стане ясно, че са 
налице герои и сюжети, които нямат нищо общо с класическите роли 
в западните демокрации. Важно е да се проследи разположението 
на социалните роли, съставящи ролевия репертоар на властта в то-
талитарната държава – висш партиен функционер, апаратчик (най-
високо в йерархията стоят тези, които са в апарата на ЦК, ключови 
властови позиции имат и апаратчиците в бившите окръжни и градски 
комитети на БКП), партиен секретар (на всички нива в партийната 
йерархия), партиен работник, служител в ДС. Състоянието на про-
тодемокрация продължи по-дълго от масовото очакване (според ня-
кои анализатори то умишлено бе забавяно във времето), а резултатът 
е перфектната трансформация на старите социални роли от ролевия 
репертоар на властта в нови – бизнесмен, банкер, предприемач, шеф 
на групировка, политически лидер, собственик на медия. Поради до-
брото образование, отличното владеене на чужди езици, честите пъ-
тувания в чужбина, разполагането с огромно количество информация 
и социалните връзки, за които редовите граждани дори и не предпо-
лагат, служителят от ДС се оказа най-адаптивната социална роля. 
Представителите на службите на практика заеха ключови позиции 
във всички социални сфери и общности. Мултифункционална се 
оказа и социалната роля дете на висшата партийна номенклатура. 
След спечелването на изборите от НДСВ през 2001 г. и след отказа 
на обществото да се запознае с факти от политическата история на 
бившия режим, както и с архивите, документите и досиетата на бив-

21  Пак там, 198–199.
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шата ДС, децата на бившата партийна номенклатура заеха ключови 
позиции в държавната власт и в новите политически формации.

Разграбването на държавата и разпределението на националния 
капитал и като тяхно производно предефинирането на ролите в пе-
риода на прехода са неутрални по линията мъжественост–женстве-
ност. Тук определенията на Х. Хофстеде не работят. Така нареченият 
стъклен таван не важи за съпруги/дъщери/снахи/любовници на бивша-
та партийна върхушка – те са собственички и шефове на банки, хол-
динги, медии и проспериращ бизнес, те са на ръководни постове в 
дипломацията и политиката редом с мъжете. „Стъкленият таван“ е 
за останалите, другите, граждани в държавата, независимо дали са 
мъже или жени, той е за всички онези, които са били извън ролевия 
репертоар на властта и преди 10 ноември 1989 г., и изключенията 
просто потвърждават правилото. Пробивът в тази перфектно работе-
ща система започна едва след приемането ни в ЕС, така че някакво 
обективно предефиниране на социалните роли тепърва ще се случва.

За участие на българските медии в предефинирането на социал-
ните роли или за изграждането на работещи в периода на прехода 
джендър роли и джендър отношения, адекватни на ситуациите, кои-
то глобализацията и новият век налагат, според мен е невъзможно 
да се говори. Това е обективен резултат от специфичната медийна 
среда, която бившата партийна номенклатура създаде с помощта на 
различни по вид посредничества. В продължение на две десетиле-
тия медиите имаха една основна функция – да легитимират пред об-
ществото трансформацията на ролите от бившия ролеви репертоар 
на властта в нов, да легализират трансформацията на националния 
капитал в частна собственост. Тази задача те изпълниха успешно. 
Непрекъснатото преразпределение на собствеността върху медиите 
у нас – последното тече пред очите ни от пролетта насам, е само една 
от предпоставките за създаването на трайно нестабилна среда, в ко-
ято редакциите и творческите екипи трудно успяват да реализират 
информационна стратегия, отговаряща както на изискванията на мо-
дерния свят, така и на специфичните особености на едно преструк-
туриращо се общество. Икономически са механизмите, които създа-
доха медийна система, в която a priori отсъства елитната, качест-
вена журналистика. Така днес налице е преса, изцяло доминирана 
от таблоида, и комерсиални телевизии, удавени в риалити формати 
и програми, където новинарските емисии са сведени до битови про-
блеми, произшествия и любопитни случки. Ако допреди 7–8 години 
за политическото се говореше с езика на политиката и доминираше 
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един отчетливо изразен политически дискурс, то днес дори за поли-
тика се говори с езика на таблоида, т.е. налице е таблоидизация (про-
фанация) дори на политическото, на властта, на институциите и уп-
равлението. Таблоидът по дефиниция не отговаря на въпроса Защо?, 
той не може да създава ценности; той следва общественото мнение, а 
не го води, не се конфронтира с него. Именно на базата на текстовете 
на този вид журнализъм проф. Богдан Богданов формулира понятията 
„жълт разказ“ и „черен разказ“, жълта и черна „светова визия“, които 
всекидневно създават медиите. Първият месец от новата 2009 годи-
на стартира, утвърждавайки тенденция, характерна за българската 
преса след 2001 г. – след поредните трансформации в собствеността 
тя окончателно се таблоидизира. Освен всичко друго този процес е 
следствие и от начина, по който самата власт заговори за политика по 
време на кабинета на Симеон Сакскобургготски. Политиката преста-
на да бъде сериозен инструмент, чрез който се управляват и решават 
социалнозначими проблеми – тя се превърна в спектакъл, в сцена, на 
която по-талантливи или съвършено бездарни актьори се движат в 
странен, понякога алогичен мизансцен. Така стигнахме до ситуация 
някои от най-важните теми в дневния ред на обществото да се обсъж-
дат на страниците на вестници като „Уикенд“, „Шоу“ или „Всичко за 
семейството“. Няма как темата за престъпността, корупцията и скри-
тата приватизация, за досиетата и за тоталитарното минало, оценките 
и разказите на личности, които някога са строили социализъм, а днес 
– капитализъм, да не звучат оперетъчно. Дори и текстът сам по себе си 
да е смислен и качествен, контекстът винаги е оперетъчен, защото се 
задава от огромно количество страници на издания, типологизирани 
от изследователите още през 30-те години на миналия век като „буле-
вардни“, „сензационни“, „таблоидни“ или „джазжурналистика“.  

Много интересни са данните от социологическите проучвания, 
които агенция „Маркет Линкс“ прави за медиите от януари 2009 г.22 
Те красноречиво сочат, че политическото послание се е разтвори-
ло, претопило се е, приело е всички характеристики, бележещи 

22 Агенция „Маркет Линкс“ прави социологическо проучване по специални 
регистрационни карти за период от 12 месеца – за цялата календарна 2009 г. – 
по поръчка на Фондация „Медийна демокрация“. Проучването отчита всички 
жанрове и жанровия баланс в медиите, основните теми и послания, ключовите 
думи и изрази. Анализират се 20 периодични издания, а от електронните медии 
Канал 1, bTV, Нова ТВ, „Хоризонт“ от БНР и Дарик радио. Регистрират се всички 
текстове, които се отнасят до вътрешната политика. Всички данни по месеци 
могат да се проследят на сайта на фондацията: http://fmd.bg 
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социалните факти в последните няколко години: размиха се границите 
не само между ляво и дясно, но и между политическо–неполитическо, 
частно–публично, единично–общо, жълто–сериозно, високо–ниско, 
допустимо–недопустимо. Категории като морално-неморално и до-
бро-зло никога досега не са изглеждали така анахронично. Всеки гово-
ри всичко за всекиго по всякакъв възможен начин на всички възможни 
места – това е натрапващата се характеристика, която бележи дори пре-
дизборната кампания през 2009 г. Така от страниците на вестници, оп-
ределящи себе си като сериозни, научаваме колко са високи кандидат-
депутатите, колко тежат, кой номер обувки носят, как се молят, кой е 
любимият им виц, защо са се оженили/омъжили, какво готвят, от какво 
най-често боледуват, колко време мога да изкарат без секс. Научаваме 
още каква информация се крие зад бенките на политиците, кой е техният 
асцендент и най-важното: какво са работили в миналите си животи.

Наблюдава се някаква странна всеобщност, паднали са всякакви 
бариери, всеки говори за всичко, без значение по страниците на кой 
вестник се публикува текстът – изключение правят вестници като „Ка-
питал“, „Гласове“, „Култура“, както и седмичното списание „Тема“. 
Говори се за политически идеи и се обсъждат партийни програми, при 
това съвсем сериозно, във вестници като „Уикенд“ и „Шоу“; наред с 
интимните сантиментални изповеди върви сериозна политическа 
пропаганда. Така в рамките само на един-единствен брой на „Уик-
енд“ например (бр. 27 от 4 юли 2009 г.) редом с пространни (по 1–2 
страници) интервюта на Бойко Борисов, Емилия Масларова, Божидар 
Димитров, Димитър Попов, Йордан Йотов, до които стоят също тол-
кова пространни коментари на Явор Дачков и Мирослава Кортенска, 
изведнъж се появява огромен текст, който още от заглавието ни казва, 
че борците имат прекрасни семейства, че са грижовни и любвеобилни 
и са отлични родители. Разбира се, от време на време при тях се стреля, 
но и те самите не знаят защо. Можем ли да наречем жълт и булеварден 
един вестник, който в рамките само на един брой публикува 17 обем-
ни политически текста, които спокойно могат да бъдат отпечатани и в 
т.нар. сериозна преса?! Наистина, къде са границите, къде свършва се-
риозното и почва вулгарното и развлекателното? Нормално ли е редом 
с анализа на прехода, направен от президента Желю Желев, да стои 
сълзливата изповед на една фолкпевица? Защото точно това се случва: 
успоредяват се взаимно изключващи се по място в пространството 
разкази, мирно съжителстват размишленията на президента Желев и 
неговата драматична изповед за самоубийството на дъщеря му с „дра-
мите“ около поредната пластична операция на дама от чалга бизнеса 
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и размишленията на Азис на тема „защо вече не искам да съм гей“. 
Във всеки случай участието на вестник като „Уикенд“ в предизборната 
кампания в частност и в евентуалното предефиниране на ролите като 
цяло по никакъв начин не може нито да се пренебрегва, нито да се ома-
ловажава – все пак става дума за вестник с 307 000 тираж.

В отговор на обвинителен текст на Едвин Сугарев Явор Дачков 
обяснява във в. „Гласове“, че се е съгласил да пише за в. „Труд“, за 
да го четат повече хора. Връщам се на вестник „Уикенд“ – ако най-
тиражно е жълтото, вулгарното, ниското, то там ли трябва да се случ-
ват дебатите, които в продължение на 20 години не се случиха в други 
медии. Това не е ли една отчайваща социална ситуация: гласът на 
интелектуалеца и на експерта да се чува само от възможно най-ниската 
трибуна? Нормално ли е също така вестник с претенцията, че пред-
ставлява качествената преса, да отдели повече място на десния гле-
зен и лявото коляно на Бойко Борисов, снимани от всички възможни 
ракурси, отколкото на кончината на Вера Мутафчиева? Според мен е 
доста тревожно, че интелектуалецът и интелектуалното у нас нямат об-
ществено призната и значима трибуна и са се свили до камерните спе-
циализирани (някои колеги ги наричат бутикови) издания и програми. 
Ако поглед нем прайм-тайма на телевизиите, то там се редуват риалити 
шоута и всякакви забавни и комерсиални формати, а проектът „Профе-
сорско каре“ на Re:TV очевидно не може да се случи на екрана дори на 
държавната БНТ. Така неизбежно стигаме и до въпроса, не е ли съзна-
телно изтласкано интелектуалното и експертното от централното про-
грамно време и от всекидневната преса. Къде и как може да се случи 
предефиниране на социалните роли в подобно медийно пространство?

Масовата преса и комерсиалните телевизии тиражират образи, 
герои и сюжети, които ни представят една отчайваща картина на 
прехода. Положено в контекста на джендър ролите, се съзира една 
вулгарна деформация на класически патриархални отношения. 
Сумарно погледнато, мъжествеността е синоним на власт и ка-
питал и се асоциира с бронирани джипове, черни очила и костюми, 
златни ланци. Мъжът колекционира яхти или маркови коли, специ-
ално произведени за него. Той е в центъра на бляскави светски проя-
ви, където честването на един рожден ден задължително предполага 
похарчването на някой и друг милион. Задължителен е и антуражът 
му от красавици. Мъжът осигурява парите, дома, елитното образо-
вание за децата и е господар както в социалното, така и в частното 
времепространство. Таблоидите утвърдиха и една специфична со-
циална роля – тази на съпругата (вдовицата) на новобогаташа или 
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мутрата с вариант – на неговата любовница. Женствеността се асо-
циира с перфектни външни данни, перманентна грижа за красотата, 
евентуални силиконови и други подобрения, задължително марково 
облекло. При наличието на прислуга, съпругата има за разрешаване 
една-единствена задача – да не допусне да бъде изместена от някоя от 
любовниците. „Женствено“ е дамата да е антураж, да грее по партита 
и коктейли, тя е украшение за мъжа, с което той се гордее; ако бля-
съкът поизбледнее, просто се подменя украшението. Трудно е тези 
медийни образи да бъдат отделени от кича, но за съжаление проуч-
ванията на общественото мнение показват, че именно този вид роли 
и отношения са мечтаният идеал за огромен процент от подраства-
щите. Тревожен е фактът, че множество значими за едно съвременно 
общество роли, както и сериозните междуличностни проблеми, пред 
които светът на глобалните комуникации ни изправя, не представля-
ват интерес нито за най-тиражните вестници, нито за комерсиалните 
електронни медии. Така реалната картина на света около нас се под-
меня всекидневно от псевдогерои и псевдосюжети, а невъзможност-
та да попаднеш в този лъскав и, външно погледнато, безпроблемен 
свят отключва множество прояви на агресия и депресивни състояния. 
Според мен най-точният образ на новите социални роли и взаимоот-
ношения, които преходът роди, е създала писателката Теодора Димо-
ва в романа си „Майките“.

Това, че масмедиите не се интересуват от сложни и значими за 
социума проблеми, защото не се „харчат“, което освен всички друго 
означава и че не продават реклами, съвсем не дава основание да се 
смята, че тези проблеми не съществуват. Не само защото сме членове 
на ЕС, но наложената през последните 20 години матрица на прехода 
вече се пропуква. Затвореното, изолирано съществуване на една об-
ществена система, в която тоталитарният ред е премахнат, вече е не-
възможно. Протодемокрацията може да забави някои процеси, но не 
може да отмени тяхното случване. В този смисъл въпросът, свърши ли 
времето на мъжете, е актуален и за нас. В редица издания (за съжале-
ние бутикови, както споменах по-горе), както и в различни блогове и 
сайтове могат да се прочетат множество разсъждения от следния тип:

Мъжът на Прехода нямаше меч, от мечтата му остана само разрухата 
[...] Стотици хиляди мъже се оказаха излишни като професия, като ман-
талитет, като приспособимост, като липса на наглост, нахалство, без-
пардонност, като грубиянщина и алчност. Мъжът на Прехода бе обезли-
чен по сценарий, в който бе въведен. Самочувствието му бе сплескано, 
същността му на глава на семейството бе оскърбително засегната, чув-
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ството му за синовен дълг към родителите – изместено от ужаса пред 
празните джобове. Масовото стъписване напълни кръчмите. Стадното 
чувство ни затвори в опушените с евтини цигари овчарници.23

Независимо от факта, че съществуват затворени общини, къде-
то времето е спряло в предмодерното, за един определен, макар и 
още съвсем тънък и все още без значимо социално присъствие слой 
важат характеристиките на Жил Липовецки за трансформацията на 
постмодерното общество в хипермодерно. Според него ние вече сме 
навлезли в ерата на хиперконсумацията, хиперкомуникацията и хи-
пернарцисизма.

В едно и също време преминахме от свят, центриран върху органи-
зацията на времето за работа, към свят, белязан от умножаването на 
социалните времена и развитието на разнородни темпоралности (сво-
бодно време, консумация, време за отдих, ваканции, здраве, обуче-
ние, плаващо работно време, време на пенсионирането) – и всичко 
това съпровождано от непознати досега напрежения.[....]
Класовите антагонизми се притъпяват, личните времеви напрежения 
добиват всеобщ характер и се изострят. Не вече класа срещу класа, а 
време срещу време [...] Намаляването на работното време, свободното 
време, както и процесът на индивидуализация доведоха до умножаване 
на темите и конфликтите, свързани с времето. Удари часът на отделните 
войни на времето, имащи отношение към субективното преживяване [...]
Трябва да си представяме хипермодерността като една метамодер-
ност, откроена чрез хронорефлексивност.24

Време за кариера или време за деца – това е според Липовецки 
въпросът, пред чието решение е изправена съвременната жена. Като 
отчита колко време „похарчва“ днес жената за домакински труд, той 
посочва, че именно жените ще започнат битката за преразпределение 
на времето. Личността все по-често слага себе си в центъра на всичко 
и едва след като удовлетвори всички свои потребности и желания, 
отделя време за другия, независимо дали той е мъж, или жена. Хи-
пернарцисизмът, който се превръща в основна характеристика на бо-
гатите демократични държави, неизбежно ще доведе до конфликти и 
до нова констелация на джендър ролите. Освен пробив в „стъкления 
таван“ и равнопоставеност при заплащането и заемането на ръковод-

23  Леонидов, Р. Мъжката самота или какво се случи по пътя през прехода, в: 
http://a-a-h.info/expo_june_2008/leonidov_bg.htm

24  Липовецки, Ж., С. Шарл. Хипермодерните времена. С., Изток–Запад, 2005, 
83–85. 
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ни постове жените все по-категорично ще поискат преразпределение 
на ресурса време, като тук ключов момент е стремежът към непре-
къснато увеличаване на личното време. В life style издания за дами 
с висок социален и икономически статус у нас повече от половината 
текстове са посветени на темата как най-приятно да прекарам лич-
ното си време, а в почти всеки брой има набор от съвети не само как 
жената да отстоява правото си на лично време, а и какви тактики да 
прилага, за да го отвоюва. Във всеки случай въпросът, дали да раз-
полага с такова време, въобще не се подлага на обсъждане – предмет 
на дискусия е какъв да бъде обемът на личното време и колко е ми-
нималното лично време, което една уважаваща себе си жена трябва 
да притежава. Времето според Жил Липовецки се превръща в стока, 
за него вече се преговаря, правят се сделки от типа ако ти предоста-
вя ресурс от мое то време, какво ще получа в замяна? Нямаме осно-
вания да се съмняваме, че факторът „време“ все по-категорично ще 
бъде включван в условия та за равнопоставеност на половете. В този 
смисъл историческият период, когато цялото социално и публично 
време принадлежеше на мъжете и именно те решаваха как да бъде 
разпределено времето на жената, вече е изтекъл. Индивидът вече е 
обърнат най-вече към себе си и едва когато реши проблема, колко и 
какви видове социални роли ще представят пред обществото неговия 
персонален ролеви репертоар, ще бъде склонен да споделя или да на-
пасва този репертоар с чуждия. И колкото е по-висок неговият обра-
зователен, социален и икономически статус, толкова по-сложни ще 
стават преговорите за преразпределение на мъжко-женските роли в 
обществото. Ако поглед нем посочените по-горе резултати от изслед-
ванията на Ю. Генов, според които индексът на мъжественост MAS на 
българските жени е по-висок от този на мъжете, може да се разсъжда-
ва върху хипотезата дали в резултат на нескончаемия преход българ-
ският мъж не е предал доброволно своето време на жените. Според 
масовата преса и комерсиалните телевизии това не само че не се е 
случило, но и е невъзможно да се случи по нашите географски шири-
ни – дотолкова открито мачистко е посланието им като цяло. Само че 
данните за психологическите и емоционалните нагласи от последни-
те няколко години дават основания за съвсем други изводи. Може би 
фактът, че обективно сме част от един все по-глобализиращ се свят, 
ще ни принуди да преминем от предмодерното в хипермодерното? 
Липовецки предупреждава, че преминаването от „пост“ към „хипер“ 
общество е съпроводено с тежки социални конфликти и сътресения – 
можем да си представим какво ще ни струва скокът от предмодерното 
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в хипермодерното. Във всички случаи обаче основната предпостав-
ка за подобен скок е гарантирането на добър икономически статус 
на мнозинството от хората. В този смисъл „културата на бедността“, 
която бележи всички проявления на социалното у нас, е основната 
причина, поради която предефинирането на социалните роли се от-
мества във времето. Едва след като житейският екзистенц минимум 
у нас стане история, мъжете и жените могат да започнат преговори за 
това кой колко време може да притежава. Дотогава жените гордо ще 
продължават да се наричат помежду си мъжки момичета, на чиито 
рамене се крепи цялата къща, а мъжете, преодолявайки самотата си в 
близката кръчма (по описания от Р. Леонидов модел), гордо ще вдигат 
наздравица за това, че цялото бъдеще време им принадлежи. 
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Да  отгледаш  неравенство,  
или  джендър идентичности в българската  

реклама

Милена Кирова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Рекламите са една от най-видимите придобивки на публичния 
живот в България след 1989 г. За „демократичния“ българин те са 
„като въздуха и водата“: по-често не ги забелязваме, но ги преживя-
ваме като неизменна част от нашия социален хабитус. Рекламите са 
винаги-тук – наоколо, и по този начин вътре в нас – дори когато ги 
възприемаме с периферията на съзнанието си или когато попадат в 
подсъзнанието, в онази психична зона, която, за разлика от несъзна-
ваното, може да възвръща спомени, останали до този момент изтлас-
кани в неактивната част на нашата памет. Всъщност именно от тази 
психическа топология на ранния Фройд (съзнавано-подсъзнавано-
несъзнавано) черпи опит едно от най-важните понятия на рекламна-
та теория: top of mind, или паметта, която може да генерира смисли и 
настроения посредством неактивни следи на сетивното възприятие. 
Сериозните рекламодатели рядко се целят в непосредствения ефект, 
който техните послания биха могли да окажат върху претовареното 
с информация съзнание на съвременния зрител/слушател/читател. 
По-често се прилага идеята, че рекламата – със своето специфично 
комплексно въздействие – може да формира емоционален и смислов 
отпечатък в подсъзнанието на този, който – волно или неволно – е ста-
нал неин възприемател. (Това ни обяснява и парадокса защо рекламно-
то поле поглъща огромни средства във време, когато три четвърти от 
телевизионните зрители на Запад твърдят, че „изключват“ вниманието 
си, когато настъпи времето за реклама.) Идва обаче момент, когато ня-
каква конкретна житейска ситуация възвръща смисъла на потиснатото 
послание, и тогава съзнанието произвежда „свое“ решение във вече 
подсказаната посока. Иначе казано, с термина top of mind (най-близо 
до повърхността на съзнанието) се означава онази позиция, която пър-
ва изплува нагоре в конкретната ситуация на необходимост от някаква 
стока или услуга. „The top of mind status“ е това, за което се борят всич-
ки реклами и което особено скъпо ценят всички рекламодатели.
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Ефектът на рекламата може да бъде разбран и през друг психоло-
гически термин – déjà vи, който е бил известен още преди да го интер-
претира психоанализата, но все пак на Фройд дължим едно от най-
убедителните му обяснения1. Образът на запотена бутилка мастика 
например се запечатва в паметта свързан със смътното преживяване 
на сексуална възбуда от гледката на апетитно разголени женски тела. 
След това каузалната връзка между двете явления може да изчезне 
напълно от съзнанието на рекламния възприемател. Но всеки път, ко-
гато се появи единият елемент (бутилка мастика или сексуална въз-
буда), вече е налице и потенциалната възможност от предсъзнание то 
(или неактивната памет) да изплува и вторият елемент, все така при 
липсата на съзнание за някогашната причина на тази връзка. 

Нека сега изберем България като фокус на нашите наблюдения 
и се опитаме да обгледаме развитието на рекламното поле през по-
следните няколко години на „свободен“ живот. За да бъдем адекват-
ни на неговата специфика обаче, трябва да започнем по-отдалече, от 
традициите на българската реклама, преди да настъпи 1989 г., и от 
пътищата за употреба на джендър стереотипи в нея.

Най-кратко казано, такива традиции по-скоро липсват. През пър-
вите две-три десетилетия след Девети септември рекламата е съзна-
телно изгонена от публичния живот  като реликт на буржоазния тип 
консумация. От нея всъщност няма и нужда (поне докъм средата на 
70-те години) поради нескриваемия недостиг на стоки и услуги в об-
щественото пространство. Какъв е смисълът да рекламираш някаква 
марка коли, след като дори за полукартонения „Трабант“ трябваше 
да се чака седем-осем години? До каква степен именно дефицитът 
обезсмисля рекламата можем да видим от факта, че в бившата ГДР, 
производител на тази кола, тя е била рекламирана, при това в истин-
ски телевизионни клипчета, още в края на 60-те години. (Те могат да 
бъдат видени и днес, очевидно внесени като куриоз, дублирани на 
български език в интернет.) 

В България първите соцреклами започнаха да се появяват пет-
найсетина години по-късно, като в тях се представяше не толкова 
конкретен продукт, колкото (чрез визуалното посредничество на този 
продукт) държавното предприятие – негов производител. Рекламна-
та употреба на джендър стереотипи преди 1989 г. също имаше своя 
специфика, която се състоеше преди всичко в осъзнатия отказ от та-

1 Най-подробната интерпретация на този термин се появява в изследването 
„Пси хопатология на всекидневния живот“, написано през 1901 г.
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кава специфика. „Джендър“-ът, с други думи (особено до началото на 
80-те години), беше подчинен на класовата принадлежност на инди-
вида. Жените от „своите“ класи: работнички, селянки и „прогресив-
ни“ интелигентки, бяха съзнателно десексуализирани. Сексапилът на 
„своята“ жена поне официално беше табу; той ставаше възможен за 
изображение едва като характерна черта на жените от чуждите, „вра-
жеските“ класи. Тази идея доведе до поне един положителен резул-
тат: рекламата не познаваше сексистки прояви, тъй като жената (поне 
според официалната идеология) се смяташе за равностойна строи-
телка на пролетарския свят. Не се допускаха опити за публично про-
повядване на неравенство между половете, както и тематизирането 
на различията между мъжа и жената (извън майчинството) със сред-
ства на масовите медии и на изкуството. Припомням всичко това, за 
да разберем по-добре защо свободата дойде с пристъп на „голотия“ и 
защо възвръщането на най-консервативните патриархални джендър 
матрици днес трудно се осъзнава като социален регрес.

През първата половина на 90-те години в появата на реклами 
у нас имаше нещо празнично; нещо, което огласяваше собственото 
ни желание за промяна и визуализираше „историческия прогрес“. 
Всъщност (ако някак изключим голите снимки във всички вестници 
и триумфалната поява на порнографска преса) истински сексизъм в 
рекламата от онези години нямаше. И това не е чудно, тъй като почти 
до края на ХХ в. делът на рекламите, произведени в България, ос-
тана изключително нисък: той не успя да надхвърли 10% от всичко, 
представено в медийното поле. Истинският възход в производството 
на родни реклами започна с началото на новия век. Тук ще представя 
само данни, които засягат последните пет години2. 

През 2006 г. петдесетте най-големи рекламни агенции у нас от-
читат общо 462 млн. лв. приходи от продажба. Това е с 18% повече 
от 2005 г., когато приходите им трябва да са били около 390 млн. лв. 
През 2007 г. председателят на Асоциацията на рекламните агенции в 
България Красимир Гергов съобщава за 28% общ ръст на рекламата 
у нас. Петдесетте най-големи агенции са достигнали приходи от про-
дажба в размер на 689 млн. лв., което е с 40% повече от 2006 г. Любо-
питно ще бъде да разберем какъв дял са имали рекламните приходи 
в различните видове медии, с други думи: кой печели най-много от 
разпространението на рекламни продукти? Няма никакво съмнение, 

2 Тези данни могат да бъдат намерени в официалния сайт на АРА (Асоциация 
на рекламните агенции в България), вж. http://www.arabulgaria.org
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че най-големият печеливш агент на медийния пазар са телевизионни-
те компании; нетният рекламен бюджет в телевизия през 2007 г. е бил 
около 240 млн. лв. На второ място идва пресата с дял от 21% в т.нар. 
маркетинг микс и печалба от 104 млн. лв. Изобщо 2007 г. засега бе-
лежи най-високия ръст на развитие, който е преживявал българският 
рекламен пазар след 1989 г.

През 2008 г. в резултат на достигналата до нас глобална финан-
сова криза значителна част от големите агенции отбелязват спад в 
сравнение с 2007 г. Въпреки това телевизионната реклама продъл-
жава да бъде в подем и успява да заеме 50% от целия маркетинг 
микс със своя нетен рекламен бюджет от 258 млн. лв. Експанзията 
се случва и като резултат от гъвкавата политика на някои национал-
ни канали, като bTV и Нова телевизия, които намаляват с около 26% 
цените за рекламни излъчвания още през януари3. Пряк резултат от 
телевизион ното разширение е още по-голямото (в по-рано започна-
лото) свиване на дела, който печелят радиото и пресата през 2008 г. 
Макар че все още заемат второ място, печатните издания страдат по-
силно от рецесията; тенденцията към спад на интереса от страна на 
рекламодателите в тях се дължи не само на кризата, но и на чувстви-
телното намаляване на интереса от страна на читателите – както към 
вестниците, така и към списанията в България. Външната реклама 
и радиото – благодарение на доста по-ниските си цени – успяват да 
отбележат лек ръст в сравнение с 2007 г.

През 2009 г. кризата се усеща още по-силно. Като цяло годината 
„преминава под знака на предпазливостта и немалка част от голе-
мите рекламодатели рециклират стари клипове и печатни визии за 
кампаниите си“4. Дори телевизията най-вероятно ще се окаже, че е 
отбелязала спад, но все пак е продължила да привлича най-голям 
дял от аудиторията и да печели най-големи приходи от реклама. Уп-
равляващият директор на водещата рекламна агенция Ogilvy Group 
Екатерина Тупарева обяснява успеха така: „Телевизията е все още 
най-ефективната медия поради специфичната ситуация в България: 
само два основни телевизионни канала с ниска цена на 1000 души и 
концентрация на аудиторията.“ Трябва да се признае обаче, че най-

3 А тези цени изглеждат доста внушително още в самото начало на новия век: 
9600 лв. за 30 секунди по БНТ или 6000 лв. за спот в „Шоуто на Слави“ по bTV. 
Вж. Георгиева, Паулина. Българските рекламодатели акостират при кабелните те-
левизии. – Капитал, № 12, 24 март 2001.

4 Вж. Борислав Кандов в „Капитал“ (№ 46, 20 ноем. 2009).
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мощните рекламодатели, като автомобилни компании и банки, рядко 
използват т.нар. локален криейтив, т.е. много често адаптират към 
българския пазар чужди визии и послания.

Изглежда, че най-тежко пострадала през 2009 г. ще се окаже 
външната реклама. Пазарът се е свил доста рязко – до 20% в София, 
до 40% в останалата част на страната, където по улиците и пътищата 
могат да бъдат забелязани множество празни билбордове.

До този момент съзнателно не написах нищо за едно друго, всъщ-
ност петото, рекламно поле в България. Неговото развитие започва 
доста по-късно в сравнение с предходните четири, но затова пък бе-
лежи особено бурен възход през последните две-три години. Имам 
предвид, разбира се, Мрежата, която е потенциалният печеливш от 
кризата и от затрудненията на другите медии. През 2007 г. рекламни-
те инвестиции в интернет достигат ръст от 89% в сравнение с 2006 г. 
През 2008 г. – 62% в сравнение с 2007 г. В пари това означава 14 и 21 
млн. лв. съответно за двете години. На пръв поглед не е впечатлява-
що, но в действителност става въпрос за най-динамично развиващия 
се сектор. Все повече рекламодатели мигрират към Мрежата – както 
заради по-ниските цени, така и заради по-сериозното таргетиране и 
по-лесното измерване на ефекта от рекламата5. Все още не знаем как-
во ще бъде участието на интернет рекламите в пазарния микс за 2009 г., 
но за 2008 г. то е достигнало 4,03%.

След толкова много цифри нека да кажем няколко думи и за това 
кой работи в българските рекламни агенции, като се има предвид съ-
отношението между жени и мъже. И тъй като никъде не успях да 
намеря подобна статистика, обобщенията ми се основават на частни 
разговори с хора от този бизнес. 

В екипите, които разработват конкретни рекламни кампании, 
съотношението клони към равенство. Така например в екипа, разра-
ботил последната кампания на „Каменица“ („Да спасим мъжа!“) за 
агенция „New Moment New Ideas Company“, участват три жени и че-
тирима мъже. По-големият брой графични дизайнери и криейтив ди-
ректори все пак са мъже, но сред управляващите директори, при това 
на водещи фирми, има и много жени. Рекламният бизнес изобщо се 
оказва едно от местата, където жените са успели да завоюват добри 
позиции и да покажат своите (творчески и особено организационни) 
умения. Важни причини са силно изявеният пазарен характер на ця-
лото поле и присъствието на чужди работодатели, които наемат кадри 

5 Вж. Зорница Стоилова в „Дневник“ (30 март 2009).
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според реалната им способност за работа. Развили са се условия за 
нормална конкуренция, които съответстват на амбициите, проявени 
от младите хора без разлика в техния пол. „Ние, жените, имаме нещо 
ценно – казва в личен разговор Станислава Ивкова, директор на аген-
ция „Крес“. – Склонни сме да отделяме повече внимание на детайли-
те и ги изпипваме по-добре. Мъжете проявяват повече смелост и са 
по-готови на риск.“ Може би точно тази „рискоготовност“ е печелив-
ша черта на един добър дизайнер или режисьор на рекламен клип, 
но грижовността и дисциплината очевидно дават по-добри резултати, 
когато човек отговаря за цялата фирма.

Добрите рекламни агенции отдавна са забравили да работят „по 
интуиция“. Всяка кампания има ясно зададена таргет-група; в отде-
лите за маркетинг се използват специализирани програми за проуч-
ване на потребителските нагласи; чрез анкети се изучават навиците 
на потребителите, техните интереси и предпочитания. И все пак този, 
който „плаща за музиката“, т.е. рекламодателят, има последната дума. 
Нерядко неговото мнение се различава от проекта на агенцията (ряд-
ко в посока към по-добър вкус) и натежава, когато се взема оконча-
телното решение.

В аспекта на най-широкото обобщение можем да кажем, че бъл-
гарските реклами като цяло принадлежат към т.нар. южен тип. Чо-
вешкият типаж в него е силно унифициран, като се залага на идеал-
ното, житейски непостижимото във външния вид. Подбират се под-
чертано красиви, извънредно пропорционални, лъскаво привлека-
телни лица, фигури и дрехи; не се търси идентификация на някакви 
конкретни групи от мъже и жени със самите тях (по отношение на 
възраст, професия или положение в обществото), а с най-едро очерта-
ните патриархални норми за мъже и жени. Неписаният закон на този 
вид реклама е да умее да съблазнява, да дразни въображението, да 
провокира мечтите... Не е чудно, че еротиката представлява един от 
най-важните механизми за постигане на подобна цел.

В южния тип реклама женският персонаж е принципно поделен в 
две големи (макар и неравномерни) групи. Първата и доста по-много-
бройна група обхваща образи на красиви, блестящи и привлекателни 
жени. Тук дори домакините приличат на феи. Във втората група по-
падат гротескни, окарикатурени в една или друга посока образи. И в 
двата случая погледът към жената е външен спрямо нейните собстве-
ни (даже неясно какви) потребности; тя се идентифицира с патриар-
халните стереотипи за женскост, винаги в техния крайно представен 
вид. Сега вече можем да видим разликата със „северния“ тип рекла-
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ми, разпространени най-отчетливо в скандинавските страни. В този 
случай типажът е подчертано обикновен, всекидневен и близък до 
това, което човек среща в своя реален живот; декорът е по-скоро стан-
дартен и лесно разпознаваем; посланието е по-силно специализирано 
и насочено към конкретни потребности на конкретни групи от хора.

Sex Sells
Сексът продава отдавна и по целия свят; в този смисъл бъл-

гарската реклама преоткри „колелото“ на един вече демодиран мо-
дел. Затова пък липсата на еротика в публичния живот преди 1989 г. 
привнесе радостното усещане, че сексът е нещо ново и присъщо на 
„свободния“ свят. Еротичният модел на рекламата се наложи като 
публична реалност с началото на новия век и видимо кулминира в 
прословутата „садо-мазохистична“ кампания на водка „Екстаз“ през 
2003–2004 г. Две голи женски тела, оплетени в кожени ремъци, вис-
наха в центъра на София, след което лъснаха и в националната те-
левизия. Тогавашният СЕМ дълго се колеба, преди да предприеме 
някакво действие, и най-накрая свали рекламата от ефир под натиска 
на асоциация „Родители“. Той, разбира се, щеше да постъпи много 
по-отговорно, ако беше приел някакви задължителни правила на ети-
ка в тази посока. Защото водка „Екстаз“ беше само началото. През 
следващите години станахме свидетели на жизнерадостния разцвет, 
който преживяха сексизмът и порнографията в българската реклама. 
Все пак, за чест на нашите рекламодатели трябва да кажем, че далече 
не всички бяха понесени от новата мода. 

Сексистко-порнографският модел се съсредоточи в две посоки. 
Първата се обедини около предлагането на алкохолни напитки, най-
вече с ниско качество и ниска цена, произвеждани от две-три фирми. 
При особено добро желание можем да разберем техния натиск като 
резултат от пазарната конкуренция: в България вече има 274 фирми – 
производители на алкохол, да не говорим за чуждите производители, 
които не само предлагат стока с високо качество, но и я рекламират 
с качествени лица (например Брус Уилис в реклама на водка „Соби-
ески“).

Водка „Флирт“, мастика „Пещера“, джин „Шесто чувство“, би-
рите „Каменица“ и „Загорка“... – всички те залагат на балканското 
безхаберие към сексизма. В поръчаните от тях реклами мъжът кон-
сумира жената (заедно с препоръчания алкохол и други привлекател-
ни предмети) или пък женската фигура служи като медиатор и първа 
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стъпка към върховното блаженство на алкохолната консумация (тя 
приготвя салатка за ракийката, споделена между мъже, или трябва 
да изслуша вълнуващия коментар, че на майка ѝ   „още не е пресъхнал 
кладенецът“). В тези реклами джендър стереотипите са непоклати-
мо консервативни, те се стремят да рециклират за медийна употреба 
най-традиционалистичните патриархални модели в условията на мо-
дерната градска среда. Парадоксът в България обаче е там, че точно 
тези шлагерни стереотипи на популярното консервативно въображе-
ние бяха изтласкани от публичното пространство в продължение на 
половин столетие. За немалка част от хората появата им не предста-
влява реликт на отживели обществени отношения, а „нововъведение“ 
и „модернизация“ на „задръстените“ български нрави. Това ни обяс-
нява сравнително високият процент на положителна (или най-малко-
то на индиферентна към сексисткото им послание) оценка, която те 
печелят от страна на мъжете, но и на жените в България.

Почти всички реклами на алкохол се произвеждат с прицел в 
консумативната страст на мъжа. Поради тази причина мъжът задъл-
жително се изобразява като субект на изключително удоволствено 
преживяване. А радостта да се консумира невъздържано и неопо-
средствено (животът) може да бъде изразена особено точно с „род-
ната“ думичка кеф. Мъжът-кефлия следователно е истинският герой 
на българската сексистка реклама – дори тогава, когато неговото 
присъствие е непряко, т.е. кодирано във възбудения поглед, с който 
възприемателят би трябвало да се взре в рекламата. Нищо чудно, че 
доминиращата тематика може да бъде единствено сексуална (другите 
удоволствия са или малко срамни за показ пред публика – например 
лакомията, или принципно недопустими в колективното простран-
ство – като агресията и разрушителните импулси).

Немалко е писано  вече за естетиката и психологията на този 
вид реклами, като много подходящо се използват различни съставни 
понятия, в които присъства думата „чалга“: „чалга естетика“, „чал-
га ценности“ и т.н.6 Тези названия обаче оставят усещането, че сек-
сизмът е нещо ново, нещо „от вчера“, тъй като чалгата в своя моде-
рен вид се наложи у нас след 1989 г. Уместно ще бъде да прочетем 
цялата група реклами на мъжкия кеф през много известната – и у нас, 
и в цяла Европа през първите десетилетия на ХХ в. – книга на Ото 

6 Вж. например интервю със Светлана Куюмджиева в електронното списа  -
ние „Програмата“ (www.programata.bg) от 23 април 2009 г.
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Вайнингер „Пол и характер“7. Тя представлява завършена философска 
рационализация на модерния западен сексизъм. Жената тук е побрана 
в ценностния периметър на една стриктно двойствена оптика: тя е или 
безгрешна (т.е. безполова и всеотдайна на своето семейство) майка-ма-
дона, или курва (т.е. еротична съблазнителка). Самият Фройд (който се 
чувства ограбен в идеите си от по-младия Вайнингер) нерядко анали-
зира психиката на своите пациенти мъже именно като раздвоена меж-
ду тези две присъствия на жената и съответно – като тъсеща начини 
да ги „срещне“ в едновременните си връзки и отношения с двата типа 
жени. Сексистката реклама използва главно образа на жената-курва, 
примирен с идеите за публично благоприличие чрез символизацията 
на женското тяло с явления на природния свят; оттам и толкова много 
цветя, плодове, течности в символната визия на тези реклами. 

Макар че се среща и тук (главно във версията „грижовна съпру-
га“), жената-майка си остава запазена марка за рекламите на дома-
кински продукти. Там тя задължително трябва да бъде прилично 
облечена, истерично загрижена за съвършенството на дома, пърха-
ща около щастието на своите близки, инфантилно приповдигната 
и вечно засмяна. Особен колорит внася съперничеството ѝ    с други 
подобни жени. Мъжкото спокойствие изглежда вовеки осигурено от 
гледката на жени, които водят битка на живот и смърт, за да осигурят 
най-добрия семеен живот на своя съпруг. По повод на женските об-
рази в рекламите на домашни продукти един анонимен участник (по-
скоро участничка) в чат-сайта на Петя Кирилова-Грейди остроумно 
пише: „А за рекламите с домакини особено много ме възмущава как 
ги представят като злобно конкуриращи се помежду си коя ще изчис-
ти по-добре и, разбира се, не ги бива в тая работа, ако не им помогне 
Мr. Propper, който прилича на голям ходещ пенис.“8

Съвсем както по времето (и в книгата) на Вайнингер, жената 
от съвременните реклами има две основни превъплъщения. Тя или 
ощастливява семейството си, като с неистова упоритост пере, глади, 
готви, мие чинии, простира и бърше пода (междувременно седи на 
фризьорския стол, за да стане още по-достойна за него), или напълно 

7 След 1989 г. книгата много бързо се появи отново на българския пазар, 
макар и в съкратен обем. Вж. Вайнингер, О. Пол и характер. С., ИК Ренесанс към 
ДФ Декарт, 1991.

8 Сайтът се казва недвусмислено Openlyfeminist.com; в него могат да бъдат 
срещнати интересни мнения и разсъждения на млади хора, а самата Петя Кирилова 
е въвела и удържа една последователна стратегия на практически феминизъм.
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безсрамно ангажира телесните си прелести в „игри за напреднали“. 
По средата – между светицата на домашния рай и дяволицата на сек-
суалните удоволствия – няма нищо. Нищо, което да подскаже, че же-
ната има свой свят, свои проблеми и интереси извън периметъра на 
мъжкия поглед и отвъд прага на семейния дом.

Още един път бих искала да се върна към символната образност 
на цветята и плодовете в сексисткия тип реклами. Винаги става въ-
прос за „пращящи“ от свежест и вкус растения, които подсъзнание-
то безпогрешно разпознава като символен заместител на „напращя-
лото“ женско тяло. В този образен паралелизъм между природата и 
женското тяло няма нищо ново; в действителност май не познава-
ме по-архаична (материално засвидетелствана) проява на човешко-
то символно мислене. Най-ранните керамични фигурки от неолита 
засвидетелстват една вече налична традиция да се въобразяват при-
родата и жената аналогични заради общата им способност да раж-
дат и възпроизвеждат живот. С налагането си патриархатът укрепва 
наследената линия, като в същото време я променя радикално чрез 
процеса на нейната сексуализация. Старозаветната „Песен на песни-
те“ демонстрира чудесно поетическата сила на еротичната връзка 
между красивото човешко тяло и красивите явления на природния 
свят. Между древната израелска поезия и днешните „алкохолни“ ре-
клами без съмнение съществува връзка от цивилизационен характер. 
Съществуват обаче и разлики, които никак не говорят в полза на де-
мокрацията от нашето време. Там – едновременно еротизирани чрез 
„природни“ сравнения са и женското, и мъжкото тяло; тук – жената е 
внушена като съблазнително вкусен плод, но мъжът си остава човек; 
именно „човешкостта“ на неговия поглед задава гледната точка в тези 
реклами. Там – героите са представени в тяхната телесно-душевна 
цялост. Текстът се фиксира последователно върху отделни части на 
двете тела, но в крайна сметка се стреми да внуши героите като пси-
хофизически цялости; в противен случай едва ли би бил възможен 
онзи интерпретативен процес,  който примирява християнската църк-
ва с древната „Песен“, успявайки да прочете връзката между мъжа и 
жената като алегория на отношенията между християнската общност 
и Бога. Днес – напълно липсват следи от духовен живот на рекламни-
те героини. Телата им са разчленени от визуалния фокус върху най-
съблазнителните и „вкусни“ части. Там – мъжът и жената проявяват 
насрещна воля за секс, която може да бъде наречена и любов. Тук 
– женската фигура се кълчи и самопредлага с недвусмислени профе-
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сионални умения. Разликата между секса в единия и в другия случай 
не може да бъде сгрешена: вместо естетизирана еротика нашите ре-
клами предлагат порнография ширпотреба в особено демократични 
размери.

Тук трябва да кажем няколко думи и за втората група сексист-
ки реклами; става въпрос за доста по-евтини и затова – подчертано 
бездарни творения предимно в областта на т.нар. външна реклама. 
Можем да ги видим най-вече по билбордовете край магистралите, с 
тях обикновено се самопредлагат по-малки предприятия с ограни-
чен бюджет за подобни кампании. Принципът на неприкрития сек-
сизъм обаче е същият, а липсата на пари за добри агенции оголва 
неговото грубо, неартистично лице. Ще набележа няколко примера. 
Климатици „Клима“ с изключителна упоритост демонстрират своите 
качествата с помощта на млади красавици, сладострастно разголени 
и приканващо усмихнати под (очевидно) топлия повей на висящ над 
главите им уред. Автомивки и автосервизи се препоръчват чрез по-
легнало върху предния капак на някоя добре измита кола и оскъдно 
облечено женско тяло. Сливенската фабрика за кожени дрехи „Белка“ 
е представена с фигурата на гола жена, облечена в кожено палто до-
толкова, че да се виждат изцяло гърдите ѝ   . Във всички случаи липсват 
думи: интелектуалните занимания не са белег на този тип примитив-
на реклама. Воайорът, който профучава с колата край тях, трябва да 
постигне по най-бързия начин най-прости послания: измитата кола 
е като изкъпаната жена; купиш ли климатик, „сгряваш“ жената; под 
коженото палто на фабрика „Белка“ надзъртат малки, но вирнати 
нагоре гърди, които внушават алюзията за муцунка на животинче... 
Върхът на класацията за арогантна безвкусност обаче заема реклама 
на ауспуси, цветисто онагледени от два – колкото кръгли, толкова и 
голи – женски задника.

Изкушавам се да продължа още малко сексистката тема, за да 
демонстрирам колко симптоматична може да бъде връзката между 
качеството на един предлаган продукт и степента на джендър нерав-
новесието в неговата рекламна визия. Ще използвам три реклами на 
близки стоки: ракия „Стралджанска мускатова отлежала“ (вж. сн. 1), 
ракия „Пещерска гроздова“ (вж. сн. 2) и водка „Флирт“ (вж. сн. 3). 
„Стралджанска мускатова отлежала“ е една от най-добрите ракии на 
нашия масов пазар; мекият вкус и богатият аромат я правят пред-
почитано питие за хора, които обичат да сядат на смислен разговор 
с интелигентна компания. В рекламата ѝ   напълно липсва сексизъм; 
виждаме просто трима усмихнати млади хора, които са достатъчно 
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модерни, за да проявят „класически“ български вкус. Наистина, же-
ните са малко дръзко разголени (за разлика от мъжа, който изобщо 
не е) и „модерността“ на героите малко подозрително се измерва в 
представа за „тройка“, но тези внушения се удържат в границите на 
скрития намек.

Независимо от слогана „Мека топлина“ „Пещерска гроздова“ 
изоб що не е „мека“ ракия; тя има подчертано остър или „мъжки“ 
вкус, но все пак е достатъчно почтен представител на своя популя-
рен жанр и особено на своята популярна цена. На рекламата виж-
даме млада съпруга, която приятно е изненадала своя съпруг, като 
му е приготвила подходяща салата. Консуматорът (на ракия, салата 
и ласки) е само мъжът (можем да разберем доброто му настроение 
и привлекателната усмивка на малко момче), а жената е достатъчно 
добра домакиня, която осигурява „меката топлина“ на домашния рай.

Водка „Флирт“ е поръчала един истински шедьовър на вулгарната 
безвкусица под мотото „Действай!“. Сцената е очевиден и не твърде 
кадърен колаж, в който абсурдно прегънатата фигура на млада жена, 
облечена като за секс-витрина от „червения“ квартал в Амстердам, е 
залепена към декора на някаква университетска библиотека. Некадър-
ната порнография на тази реклама изглежда напълно адекватна само 
в едно отношение: ако я сравним с достойнствата на напитката, която 
представя. За нас обаче тя е твърде полезна, тъй като ясно можем да 
видим, че най-кресливият сексизъм се появява тогава, когато някаква 
евтина стока се опитва да си набави блясък и „качество“, провокирай-
ки ниското във въображението на масовия мъж-консуматор. 

Прекаленото джендър неравновесие в консумацията на секс по 
българските реклами очевидно е стигнало някак и до съзнанието на 
тези, които ги правят, защото (макар и много рядко) забелязваме про-
биви към преобръщане на субекта в активна позиция. Небезизвест-
ната водка „Екстаз“ се появи в рекламна версия, на която очевидно 
заможна бабичка се кипри пред огледалото, а на заден план срамеж-
ливо показва мускули разголен младеж. В самия край на 2009 г. по те-
левизията тръгна реклама на вино „Домейн Бояр“, в която „моментът 
на удоволствие“ разголи един комично сгрешил в обекта на похотта 
си мъж. И в двата случая обаче женското право на консумация има 
пародиен характер: първия път – като гротеска на старческото жела-
ние, втория път – като невъзможност за случване при вида на едно 
доста непривлекателно мъжко тяло.

Осмяната стара жена всъщност си има традиция на присъствие в 
българската реклама. Дори голяма компания като Mtel, която по прин-
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цип работи с професионални агенции и беше обявена за най-добър 
рекламодател на 2009 г. от АРА, се изкуши да експлоатира темата за 
червената бабичка. Накичена с екстравагантни бижута, разкрасена с 
тежък грим и нелеп маникюр в съчетание с домашно разрошена бяла 
коса, прехапала от усилие полуизплезен език, възрастната жена се е 
надвесила над клавиатурата на компютър в опит да постигне своята 
„интернет революция“ (вж. сн. 4). Сякаш за да не изостане в лошия 
вкус, и Globul (вторият „най-добър“ рекламодател за миналата годи-
на) направи подобна реклама на един демодиран модел от телефоните 
Samsung: бабичка-терористка напада магазин, за да отмъкне телефон, 
който иначе се предлага на твърде сговорчивата цена от 9,90 лв. с 
абонамент! Отново Мtel направиха голяма рекламна кампания върху 
пародийния андрогинен образ на един „кръстник“ от бизнеса със ста-
ционарни телефонни услуги. Трудно е да се каже със сигурност как-
ва е половата идентичност на тази карикатурна фигура с (поредната) 
къдрава бяла коса; така или иначе, ролята се изпълнява от любимата 
актриса на Мtel Латинка Петрова. По-важното е да видим, че в  слу-
чаите, когато внушава някакво свое послание с образа на възрастната 
жена, българската реклама не устоява на изкушението да акцентира 
върху деестетизираното, десексуализирано (изсъхнало, прецъфтяло) 
женско тяло. Липсата на сексапил се внушава като липса на женстве-
ност, като непривлекателна и даже карикатурна женскост. Гротескна-
та бабичка е обратната страна на примамливото със своята цъфтяща 
природност женско тяло, уловено в огледалото на мъжкия поглед.

Трябва ли да спасим мъжа?
Върху фона на представените дотук наблюдения вече изглежда 

редно да се запитаме: а може ли и мъжът на българската реклама да 
бъде грозен, отблъскващ или най-малкото смешен? Най-общият от-
говор ще гласи: може, но най-вече когато е представен в ситуации, 
които го карат да прилича на жена. Нека си припомним някои меж-
ду тях. Двама „изпаднали германци“ надничат иззад бара на френска 
кръчма и лакомо бодат с вилици лионскà наденицà „Леки“. Глупав 
съпруг купува насипно (вместо пакетирано) кафе „Нова Бразилия“. 
Широко ухилен негър дъвче вафла трепач. Група от пародийни маке-
донски хайдути точат зъби за македонска наденица с бабаитския въз-
глас „Ке умрем за нея!“. Общото между всички тези, на пръв поглед 
много различни реклами е в това, че внушават мъжкия образ като 
не-мъжествен и затова – смешен. Разбира се, критерият за липсваща-
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та мъжественост неизменно е скрит в някакъв стереотип на патри-
архалните представи за „истински“ мъж. Победените „германци“ не 
са истински войни; съпругът не разбира (но нима всъщност е важно 
мъжът да разбира?) от кафе; македонските хайдуци не са възпятите 
героични хайдути; сплетеният в множество плитки тъмнокож мла-
деж очевидно е твърде чужд на българските представи за мъж. „Жен-
скостта“ е кодирана в тези гротескни образи чрез изместването на 
мъжа от неговите традиционни качества с „автентична“ стойност: се-
риозност, достойна професия, независимост от битовите обстоятел-
ства, презрение към повиците на природното тяло... Пред нас, с други 
думи, е мъжът като карикатурна фигура на патриархалните представи 
за „важна“ мъжкост, мъжът-не-себе-си, т.е. мъжът-жена поради липса-
та на трета джендър позиция. Не е трудно да видим, че вторият по ред 
(но не и по степен) губещ в тази ситуация е самият мъж, който е при-
тиснат от невъзможността да бъде несериозен, рошав, шарен и лаком. 

Със задачата да спаси „важното“ в него се заема една от послед-
ните рекламни кампании на бира „Каменица“. Тя е насочена именно 
към отричането на онези тенденции, които заплашват с преобръща-
не цивилизационната парадигма на традиционния мъж. Героите на 
тази кампания отказват да поливат цветята, да се обаждат на тъща-
та, да разхождат кучето, да помнят годишнини, да ходят в МОЛ-а... 
Това, което се отхвърля като неадекватно за автентичната мъжкост, е 
именно „маргиналното“ и „различното“ в поведението на съвремен-
ния български мъж: да се съобразява със своите близки, да помага в 
домашната работа, да участва в грижата за дома. Отново сме стигна-
ли до Другия мъж, до мъжа-жена. Защото от кого всъщност може да 
бъде спасена „истинската“ мъжественост в нашия (все още) патри-
архален свят? Парадоксално трябва да отговорим, че слоганът „Да 
спасим мъжа!“ охранява и опазва мъжа преди всичко от... него самия. 

Посланието на „Каменица“ е изцяло представено в „не“-измере-
ния на мъжката идентичност: няма да поливам, няма да се обаждам, 
няма да пазарувам и т.н. (Още по-показателен е лозунгът, който обе-
динява поведението на всички герои от тази кампания: „Ние казваме 
не!“) Би било интересно да опитаме една хипотетична реконструкция 
на скрития позитивен модел, на мъжа-идеал, който наднича зад ре-
дицата отрицания. Този, когото срещаме в огледалото на отказания 
компромис, представлява един подчертано егоистичен, безпардонен, 
инфантилен (безкомпромисното отношение е типична реакция на 
ранната възраст) субект. Ако ни се стори някак национално познат, 
то е защото вече сме го срещали в „Бай Ганьо“ от Алеко Константи-
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нов. В първата част на тази неумираща книга героят броди из Евро-
па, като най-вече отказва да възприеме нормите на нейния ред: няма 
да стоя мирно в операта, няма да уважавам жените, няма да се къпя 
чинно в банята и т.н. И в двата случая телодушата на балканския мъж 
отказва да откаже на себе си онези удоволствия, които провокират 
разпадането на колективния етос. И в двата случая на преден план и 
с първостепенна важност излиза непосредственото задоволяване на 
индивидуал ните егоистични потребности без отношение към при-
съствието на другите хора. Зад своята скромна битова образност би-
рената реклама крие едно изключително амбициозно и провокативно 
послание: докато/ако се забавляваме с нейното остроумие, всъщност 
признаваме, че мъжът е вечно (егоистично) дете, което има неоспо-
римото право да задоволява своите инфантилни капризи. 

Това заключение на пръв поглед не изглежда особено „страшно“, 
много хора се чувстват дори умилени от него. (Цялата рекламна кам-
пания е организирана с професионални умения и не случайно получи 
от АРА първа награда за рекламна кампания в раздел „Стоки“.) Беда-
та идва едва тогава, когато някой се сети да се запита: но кои всъщ-
ност са субектите, които трябва да изтърпяват „сладкото глезене“ на 
мъжа? Ясно е, че не могат да бъдат останалите мъже, защото реклама-
та отчетливо акцентира тяхното братство и равенство в „несгодите“. 
Още по-зле изглежда положението след въпроса „защо?“. Рекламите, 
с други думи, не са безобидна декорация на нашата ежедневна среда. 
Те формират социалните идентичности с една шеговита непосред-
ственост, която – добре направена – укрепва съществуващите нагласи 
и възпроизвежда (точно защото имитира изкуство, а на изкуството 
„всичко е позволено“) крайностите в традиционния дисбаланс на чо-
вешките отношения.

Последното нещо, което искам да кажа в тази посока, е почти 
необсъждано до този момент. Немалка част от българските реклами 
в действителност тероризират мъжа. Те го приковават (точно както 
жените) в много едри модели на патриархалното поведение, не му 
оставят никакви „луфтове“ за индивидуалност и дори за нормалност. 
Една от последните реклами на лекарството „Трибестан“ (срещу за-
боляване на простатата) показва разговор между група пилоти. (А 
защо точно пилотите като емблема на „истинската“ мъжественост 
станаха хит в рекламната образност през последните години, също 
можем да се запитаме. Защо не например учителите? Със сигурност 
в България има повече учители – и сред тях повече болни от проста-
та мъже, отколкото сред пилотите.) Разговорът им е фиксиран в ре-
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жима на класическото мъжко „надмерване: кой колко често „вдига 
самолета“. Едва ли може да има съмнение, че най-„мъжки“ изглежда 
този, който го вдига по няколко пъти на нощ. Като се има предвид, че 
герои те на клипа са мъже на почтена възраст и че слоганът на кампа-
нията гласи „Бъди мъж!“, можем да си представим непосилния модел 
за подражание, който подобни реклами поставят пред всеки обикно-
вен съпруг. Изобщо рекламите за лекарства срещу болна простата са 
едни от най-жестоките у нас; те могат да размажат самочувствието на 
всеки мъж, при това не само чрез употреба на сексуални конотации. 
Като оживял предмет от среднощен кошмар изглежда например ходе-
щият писоар, който натрапливо преследва навсякъде един изтерзан, 
бледен мъж. Зрителят на този рекламен шедьовър се оказва жестоко 
притиснат от необходимостта да избира между лекарството „Просте-
нал“ и перспективата да се чувства самотен, непотребен и отвратен 
от присъствието на своя „най-добър другар“.

Вече завършвах статията, когато видях по телевизията поредната 
реклама на водка „Аласка“. По традиция тя пак е насочена с тежък 
акцент към мъжка аудитория, въпреки че основното послание този 
път е изречено от жена: „Харесвам силните мъже!“ И малко по-къс-
но: „Мъжете, които знаят какво искат и как да го постигнат“. Нор-
малният мъж на българската действителност отново е хванат в капан. 
Той или трябва бъде перманентно силен, да знае винаги какво точно 
иска и най-важното – как точно да го постигне, или е обречен да се 
налива с водка „Аласка“, докато стане годен да задоволи тираничните 
„женски“ изисквания за истински патриархален мъж.

Публичните образи на „здравия“, свръхпотентен мъж предста-
вляват аналог на образите, в които триумфира „напращялата“ от 
своя та неудържима природност жена. Те също залагат на колективни 
митологеми от зоната на популярното мислене и като всяка митоло-
гема зависят много повече от въображаемите желания (нерядко прео-
бърнати неспособности) на група хора, отколкото от реални практики 
на човешкото ежедневие.

Извън секса и проблемите с болната простата в българските ре-
клами триумфира младият енергичен мъж. Всъщност трябва да ка-
жем, че огромната част от рекламите имат за таргет-група именно 
младите (между 18 и 40 години), добре печелещи, професионално 
реализирани  хора. Мъжът тук е спретнат и елегантен, вглъбен в ня-
каква делова задача, видът му излъчва (нерядко прекалена) активност 
и добро самочувствие (вж. сн. 6), той умее да върши работата си така 
добре, сякаш има не две, а сто ръце (вж. сн. 5). Разголеното мъжко 
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тяло се среща рядко, освен ако не става въпрос за някоя скандална 
фигура от шоубизнеса (например Азис), за марка джинси, които из-
пъкват много добре върху фона на разсъблечената горна половина на 
торса, или за поредната екстравагантна приумица на водка „Флирт“. 
Този вид реклами се появяват най-често по билбордове в големите 
градове, най-вече в София. 

Тенденцията да се показват красиви разголени мъжки тела, ма-
кар и бегло, се появи у нас под влияние на западната реклама (типи-
чен представител на тази линия са джинси „Mason’s“ и „Levi’s“). Тя 
очевидно среща манталитетната съпротива на балканския маскули-
нен модел, който упорства да представя „сериозния“ мъж сериозно 
облечен. Все пак една минерална вода демонстрира „свежестта на 
природата“ с подчертано свежо и привлекателно мъжко тяло. В друг 
случай обаче традицията избра да заложи върху ефектния контраст 
между луксозно облечен хубав мъж и невинното голо телце на едно 
бебе (вж. сн. 7). Актоьорът Владо Карамазов показва костюм на сту-
дио „Andrew’s Fashion“, елегантно гушнал в ръце невръстната Рая, 
която изглежа щастливо усмихната в кариерата си на гол модел. (Мо-
миченцето е било избрано след кастинг на 50 бебета. Една анонимна 
статийка във в. „Труд“ с гордост описва нейното поведение на жена-
модел: „Рая се е държала като истински професионалист и заплакала 
само веднъж.“9 

За да приключим „мъжката“ тема, бихме могли да си зададем 
въпроса, какво е съотношението между мъжки и женски фигури в 
българските реклами? Разбира се, такава статистика не може да бъде 
намерена никъде, затова моите обобщения имат само приблизителен 
характер. През лятото на 2009 г. прекарах няколко часа в броене на 
рекламните табла по автомобилния път Бургас–София. В резултат на 
това упражнение успях да установя, че съотношението на женски, 
мъжки и смесени образи е съответно 2,5:1:0,5. (Не забелязах нито 
едно разголено в някаква степен мъжко тяло, по-скоро обратното: 
присъствието на специфични дрехи задължително емблематизираше 
съответната професия на мъжа. Далече не така стоеше положението 
с жените; тук „професионализмът“ изглеждаше от съвсем различен 
тип.) В телевизионните клипове съотношението изглежда доста по-
равномерно, тъй като рязко нараства броят на „смесените“ реклами. 
Ако сравним обаче само „чистите“ по отношение на един вид дж-
ендър присъствие реклами, съотношението 2,5:1 най-вероятно ще се 

9 Труд, 25 ян. 2009, с. 12.
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запази. Можем да кажем, че до този момент българските реклами про-
дължават да изпитват афинитет към женските фигури, макар че съ-
ществува тенденция да се разнообразява и драматизира едновремен-
ното присъствие на двата пола. Там, където има само мъжки образи, те 
са подчинени на стереотипите за мъжественост в степен, не по-малка 
от тази, която характеризира пристрастието на женските образи към 
нормите за женственост. Клишетата се подреждат в две основни посо-
ки: добра професионална реализация и митологична свръхпотентност 
(тук се включват и случаите, в които тя е заплашена или нарушена). 

Непременно трябва да се кажат няколко думи и за фигурата на 
мъжкия сексидол – едно „демократично“ откритие на нашия свят. Тя 
се търси преди всичко сред хора от артистични среди, между спор-
тисти и бизнесмени, които имат склонност към светски живот, а 
през последните години все по-често и между политическите мъже. 
(Дълбоката граница между две епохи личи особено ясно, ако се опи-
таме да си представим членовете на някогашното Политбюро или 
на ЦК на БКП, изправени пред възможността да излъчат измежду 
себе си сексмодел.) Самото название „сексидол“, подобно на думата 
„култов“10, се оказа преекспонирано в степен, която почти обезсмисля 
медийната му употреба. Това започна да се разбира и от самите мъже; 
като пример за неудобството да носиш клише-печат ще разкажа една 
любопитна сцена.

27 ноември 2009. Тече ранното предаване „Тази сутрин“ по bTV. 
Водещата тържествено обявява, че всеки момент в студиото ще при-
стигнат „двама от най-желаните мъже в България“. След това го пов-
таря, после потретва. Накрая пристигат актьорите Асен Блатечки и 
Ники Илиев. Поводът е постановката на „Идиот“ в театър „Сълза и 
смях“. Всъщност пристига само Ники Илиев, защото Блатечки е за-
къснял. Най-сетне се появява и той: влиза ведро усмихнат, в триум-
фално настроение и спонтанно протяга ръка на Ники Илиев. После 
сяда, прави опити да се концентрира; видимо се замисля. Резултатът 
е налице: изведнъж се сеща да протегне ръка и на водещата жена. В 
отговор тя подхваща отново лайтмотива за двамата най-желани мъже. 
Настроението на Блатечки изведнъж се разваля. „У нас всеки бастун, 
който се показва често, става сексидол“, мрачно процежда той.

10 Неотдавна зърнах изписано по Нова телевизия впечатляващото словосъ-
четание „най-култова“. Появата му добре демонстрира изпразването на днешното 
публично слово от ясни значения, в резултат на което се е появила тенденцията да 
се трупат една върху друга думи, за да се случи поне известен смислов ефект.
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В мрачното настроение, обзело Блатечки, виждам светлинката 
на една перспектива. Триумфът на чалга-естетиката се случва едно-
временно с процеса, в който патриархалните джендър стереотипи се 
оказват все по-силно разколебани и деконструирани. Този процес има 
ако не глобален, то поне със сигурност европейски характер. Две-
те тенденции вървят успоредно и едновременно в посттоталитарния 
свят; до този момент те почти не са се оказвали в отношения на допир 
и съпротива, тъй като все още засягат различни групи от хора в на-
шето общество. Рано или късно обаче ще дойде моментът, в който ще 
станем свидетели на тяхната среща, и тогава консумативното отно-
шение към „ексхибиционистичното“ тяло (тялото, изложено на показ 
с различни средства на публичното внимание) ще засегне не само 
жената, но и мъжа, който днес все още се удържа в ситуацията на кон-
сумиращ субект. „Потърпевши“ ще бъдат по-интелигентните и чувст-
вителни мъже сред вече изброените категории, а това неизбежно ще 
породи у тях недоволство и съпротива (впрочем същата съпротива, 
която днес презрително е определяна като „феминизъм“). Бъдещото 
недоволство на българския публичен мъж ще породи и специфични 
стратегии на неговия отказ да бъде обект на първосигнално желание 
за лакома консумация. Може би някъде около тази граница мъжете 
ще станат истински „феминисти“. И макар че по-вероятно няма да 
се наричат така (но как тогава – може би „маскулинисти“, ако не се 
разруши самата структура на женско-мъжката опозиция?), борбата 
срещу чалгизацията на българската култура ще придобие униджен-
дър характер.

В края на 2009 г. обаче все още сме доста далече от подобни 
тенденции. Според класацията на Световния икономически форум за 
степента на равенство между половете през 2008 г. България е била 
на 36-о място в света – след държави като Мозамбик, Лесото, Нами-
бия, – изпадайки с единайсет позиции надолу спрямо 2007 г., когато е 
била на малко по-почетното 25-о място. Тази класация, разбира се, е 
направена по икономически показатели, но ситуацията едва ли щеше 
да бъде по-добра, ако присъстваше и сферата на културата. 

Много далече от възможността да осмислят задълбочено възпи-
тателния ефект на медийната реклама изглеждат и публичните мъже 
в днешната ни действителност. Примерът, който ще дам, представля-
ва интервю с медийния експерт доц. Георги Лозанов в електронния 
вестник „FrogNews“ от 5 ноември 2009 г. Заглавието на този показа-
телен текст гласи: „Рекламите – динена кора за феминизма“; то вече 
подсказва, че разсъжденията на автора са провокирани от „феминист-
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ките“ реакции срещу рекламните кампании на бира „Загорка“ („Как-
во му трябва на човек...“) и мастика „Пещера“ (с диненото момиче). 
Според доц. Лозанов нищо обидно не може да бъде открито в слогана 
на „Загорка“: той представлявал разговорна фраза; израз, дълбоко вко-
ренен в масовото съзнание, който изричаш по навик. И всъщност е точ-
но така. Само че визуализирането на ситуацията в крайни (но изцяло 
подчинени на нейната логика) образи за пръв път доведе до осъзнаване 
на проблемите, които съществуват в самия език и в колективните на-
вици на нашето общество. Отказът да осъзнаеш тези проблеми (обяс-
нявайки кокошката с яйцето) е най-типичната проява на задоволство 
от доминиращата позиция, в която си се озовал „по рождение“.

Що се отнася до „динената“ реклама, тук Г. Лозанов изглежда 
по-склонен да признае съществуването на известен проблем. Според 
него тя приравнява жената с нейното тяло, поставя я в подчинена 
позиция спрямо мъжа, като я изравнява с вещите, но това явление 
е присъщо единствено на чалга културата, където превръщането на 
тялото във вещ не само че не е оскърбително за жената, а предста-
влява мерило за нейния успех. Бедата с динената реклама в крайна 
сметка била (само) там, че тя се е получила някак... безвкусна. Доста 
по-честно ще бъде да си признаем, че динената Галена е много вкус-
на за мъжките погледи. Как обаче ще обясним на всеки зрител или 
просто случаен пешеходец по улицата, че това, което няма-как-да-
не-види, не е онова, което вижда, ами безвкусица и чалга култура? И 
всъщност как ли би се почувствал един образован възрастен мъж, ако 
можеше да се озове разсъблечен на плажа, а в него, жадно вторачени, 
преценяващите погледи на група млади жени? Защото точно така се 
чувства всяка „обикновена“ жена, принудена да сравнява себе си с 
„динените“ прелести на една рекламна красавица. 

Както изглежда, бунтът на мъжете срещу сексисткото възпитание 
на рекламата трябва да бъде отложен за едно бъдеще-далечно време. 
И все пак съществуват алтернативни тенденции и в нашето настояще. 
В по-голямата си част те идват откъм младите поколения. В социо-
логическо изследване, което проведохме с 530 студенти от осем уни-
верситета в България, не само жените, но и мъжете по-скоро разпоз-
нават джендър дискриминацията в българската реклама. Трябва да се 
признае, че младите интелигентни хора по принцип по-лесно успяват 
да идентифицират дискриминативните (не само джен дър) стереотипи 
в медиите и масовата култура. Както изглежда, те са в по-голяма сте-
пен подготвени да разчитат символните послания в нашия свят, може 
би защото са израствали едновременно с него. В същото време инте-
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лигентни хора от по-старите поколения трудно улавят „нередното“, 
а когато им го посочиш – доста изкусно успяват да рационализират 
съпротивата си срещу това обяснение. И нищо чудно: джендър стере-
отипите не са просто идеология или отделни идеи, привнесени отвън; 
те са част от характера, от онова „аз“, с което човек дълго време (и 
колкото по-възрастен, толкова по-дълго време) и в относително рав-
новесие със себе си е живял.

Възпитание на погледа
Постепенно достигаме до въпроса за „възпитанието на погледа“, 

с който българският човек на новия век вижда рекламите, и за проме-
ните, които би трябвало да настъпят в неговия джендър манталитет. 
Може би най-силният импулс за излизане от привичното идва с шока 
на отвращението и личната обида. Може би прекаляването с патри-
архални стереотипи ще доведе най-сетне до съпротива срещу тради-
циите в степен, по-голяма от тази, която могат да предизвикат всички 
„учени“ обяснения. Всъщност така изглежда практическата ситуация 
в България след края на ХХ в. Публичният сексизъм започна да про-
извежда единични спонтанни реакции на възмущение и обида.

Първата (и така исторически важна) реакция принадлежи на Ве-
личка Христова от Пловдив през 2001 г. Заради слогана „Какво му 
трябва на човек – нова кола, мила жена и една добра бира“ тя подава 
срещу „Загорка“ жалба за дискриминация по пол с иск за обезщете-
ние от 100 000 лв. Нейният опит завършва с неуспех, но само в изме-
ренията на конкретния иск. Още на следващата година пет жени от 
асоциация „Анимус“ завеждат пет отделни дела за сексизъм в същата 
реклама. Част от делата печели „Загорка“, друга част – завелите ги 
жени. Кампаниите „Страст на кристали“ и „Сезонът на дините“ си 
изпросиха 13 жалби в Комисията за защита от дискриминация срещу 
рекламата през юни 2009 г. И макар че никоя от всички изброени 
дотук жени не си е поставила „слогана“ феминистка, самият факт на 
тяхната съпротива се възприема като необичайна, нередна, не-нор-
мална (т.е. „феминистка“) проява. Във вече споменатото интервю Г. 
Лозанов се заема да рационализира гнева към жените, опитали да 
осъдят „Загорка“, като ги упреква в меркантилност и „задни мисли“: 
„...задните мисли изглеждаха специално вложени от ищците за цели-
те на иска“. Очевидно е, че подобен гняв не може да бъде предизви-
кан от няколко жалби, постигнали при това твърде скромен морален 
и финансов ефект. Той е насочен много повече срещу факта, че изоб-
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що се появяват такива жалби, че статуквото, осветено от неписаното 
благоволение на медийните експерти, се е оказало нарушено. 

Именно в гнева на традицията виждам надеждата, че е започ-
нала известна промяна. Сексистката реклама – точно защото се поя-
ви така триумфираща в своята назадничавост и демодираност през 
новия век – успя да случи един неподозиран и неочакван социален 
ефект: тя се превърна в училище по спонтанен феминизъм, роден от 
обикновеното чувство за унижение. Но все пак, ако разчитаме, че 
балканският патриархат ще се сгромоляса от епизодичните атаки, 
които евентуално някога ще прераснат в общо движение, май че ще 
се наложи да почакаме още някое и друго столетие. Оказа се обаче, 
че има и много по-пряк път за решаване на проблема с традициона-
листичното неравноправие, пропагандирано чрез рекламата.

Още на 3 септември 2008 г. Европейският парламент изслушва 
доклад, подготвен от шведката Ева-Брит Свенсон, за влиянието на 
маркетинга и рекламите върху равенството на половете. Докладът е 
приет, макар и не без известна съпротива, в приблизително съотноше-
ние „за“ към „против“ и „въздържали се“ 4:1. Според заключенията 
на този доклад създаването на полови стереотипи в рекламата и ме-
диите може да бъде смятано за част от половата дискриминация. По 
време на обсъжданията се е изказала и българската депутатка Маруся 
Любчева от Платформа Европейски социалисти. Патосът на нейните 
думи е недвусмислен: „... да осъдим представянето на жените в недоб-
ра светлина, като обекти, провокиращи насилие, сексизъм, или като 
комбиниране на „горещи“ женски образи с още по-горещи, изкуси-
телни алкохолни напитки. Нима това не е унизително?“ Не е трудно да 
видим, че в паметта на българската представителка е заседнал имен-
но споменът за всички динени, джин-лимонени и страст-на-кристали 
реклами, които познаваме. Може би все пак трябва да благодарим на 
завода в Карнобат, да кажем добра дума за „Загорка“ и „Каменица“?

Но нека да видим как решенията на Европейския парламент дос-
тигат България и дали успяват да предизвикат промени?

Само няколко дни след решението на Европейския парламент (на 
11 септември 2009 г.) българската Асоциация на производителите, 
вносителите и търговците на спиртни напитки разпространява чрез 
БТА отворено писмо, в което се заявява, че няма да възлагат, одобря-
ват и изпълняват рекламни кампании, съдържащи обидни или уни-
зителни образи на жените и мъжете. Писмото твърди, че до края на 
2009 г. най-малко 75% от рекламите в бранша ще носят послание за 
отговорна консумация и нито една между тях няма да бъде адресира-
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на към деца, нито пък ще внушава пиенето като начин да се постигне 
успех в бизнеса, обществения живот или сексуалните отношения.

Малко е трудно да се повярва, че това решение е взето още в 
късното лято на 2008 г., защото именно след това се появиха едни 
от най-агресивните реклами на водка „Флирт“ и мастика „Пещера“. 
Сякаш зърнала ги отнякъде, Генералната асамблея на Европейска-
та конференция на производителите на спиртни напитки на 18 юни 
2009 г. взема категорично решение да забрани еротиката в рекламите 
на спиртни напитки, както и всички внушения за сексуално превъз-
ходство  заедно с намеците, че алкохолът води до по-добра социална 
реализация. Оказа се, че и това решение остава недочуто от родни-
те ни производители. В противоречие с решението на Генералната 
асамблея и с обещанието на българската Асоциация в самия край на 
2009 г. се появи рекламен клип на вино „Мераклийско“, който отно-
во използва нескриваемо сексуални конотации. Зрителят научава, че 
„Меракът идва отвътре“ (доста реалистично впрочем, защото „мерак-
лийско“ е очевидна хипербола за качеството на един продукт, който 
трудно би могъл да събуди удоволствие отвън), а самодоволен жен-
ски глас хвали съпруга си „чичо Стоян“, че „прави всичко с мерак“.

Този клип обаче е нищо (в него дори има игра на значения) в 
сравнение с един сексистки шедьовър на Нова телевизия, появил се 
също в края на 2009 г. Двама мъже (брадясал домоуправител и соб-
ственик на апартамент в същия блок) обсъждат – на улицата, край 
една жълта пластмасова кофа – изгодите от участие в новото шоу Big 
Brother Family. След като се оказва, че могат да се явят на кастинг 
само ако имат съпруги, но и двамата са разведени, с тънко чувство 
за хумор брадясалият изрича интелигентната фраза: „Веднъж да се 
разведеш, и да ти потрябва жената.“ Най-хубавото обаче идва в самия 
край, заедно с нов проблясък на мъжката мъдрост: „Жената е като 
крушка: един я сваля, друг я навива, но важното е да ти е в ръцете.“ 
Е, пред това откровение бледнее и бира „Загорка“...

Всъщност точно от бирата започнахме да усещаме полъх на нови 
тенденции за отговорност в рекламата. Под натиска на европейските 
директиви и в резултат на нашето собствено обещание „Шуменско 
пиво“ направи реклама, която прилежно, даже малко „зубрачески“ 
следва тенденциите за равенство между половете, расите и социални-
те групи. „Запознахме се на тъмно“ (отнесен към „Шуменско тъмно“) 
е девиз, който изричат поредица от различни двойки контрастно под-
брани хора. Стремежът очевидно е да се внуши как – пиейки „Шу-
менско тъмно“ – ще постигнем равенство и другарство между хората 
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в нашия свят. Наистина, образността е доста скована и гледащият ре-
кламата остава с усещането за нещо заучено и малко насилено. Все 
пак това са първите стъпки, почти без традиция, в създаването на 
„равноправни“ реклами; те изискват период на търпение. В изпълне-
ние на решението да се включи „послание за отговорна консумация“ 
до края на 2009 г. и „Шуменско“, и „Beck’s“ поставиха надпис с мал-
ки букви в дъното на картината: „Консумирай с удоволствие и мяр-
ка“. Макар че идва с препоръки от Европейския парламент, този вид 
надписи не принася особена полза. Познаваме го от практиката с ци-
гарените кутии, но не сме забелязали особени резултати от неговото 
присъствие, с което хората у нас бързо свикнаха и скоро престанаха 
да забелязват активно.

Къде сме днес: обобщения 
В края на първото десетилетие от новия век българската реклама 

изглежда силно нехомогенна и донякъде разнообразна, ако разберем 
еклектиката, липсата на собствен стил като разнообразие. На прак-
тика не би трябвало да говорим за „реклама“, т.е. в ед.ч., а за „рекла-
ми“ – за несъвместими типове образност и взаимно противоречиви 
стратегии на комуникация, които очевидно съответстват на различни 
типове/групи възприематели и рецепция. И не става въпрос задължи-
телно за разграничение по производител или по видове „стока“, защо-
то еклектиката може да бъде отличителен белег в поведението на един 
и същи рекламодател. Точно такъв пример е рекламната политика на 
Mtel, която се люшка между принципно несъвместимите крайности: 
от откровена подигравка със старите хора до опити да ги съблазни; от 
съзнателна диференциация на посланието по пол до пълна джендър 
унификация в потребностите и поведението на младите хора. Върху 
рекламните листовки на Mtel по едно и също време можем да видим: 
червени бабички, група от мажоретки, които присъстват главно с кра-
ката си, млад мъж, който общува с компютъра си като с капризна и не-
вярна любима, делова млада жена, която обикаля света, мъж и жена, 
седнали под Айфеловата кула в едно „споделено пътуване“... Всъщ-
ност лесно ще забележим, че представите за „споделеност“ и „еднак-
вост“ на половете се появяват само тогава, когато рекламата има за 
таргет група делови млади хора, учещи или работещи, които могат да 
си позволят ползването на специализирани стоки или услуги.

Едва ли може да има съмнение, че в българското рекламно поле 
доминира идеята за джендър стереотипи, които управляват поведе-
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нието на жените и мъжете и следователно трябва да бъдат възпроиз-
ведени с различни стратегии на визуална и вербална комуникация. 
При това става въпрос за силно консервативни стереотипи, които на 
практика все повече изчезват в практиките на обществения живот. 
Рекламата, най-просто казано, е повече и по-грубо консервативна от 
живота, нерядко тя влиза в противоречие с „нормалното“ поведение 
на съвременния човек. В същото време обаче тя е способна да работи 
като индустрия за производство на въображаеми модели, т.е. да задо-
волява фантазиите и бляновете на онези хора, които невинаги намират 
начини за пряката им реализация в бита, и по този начин поддържа 
една особена, шизофренична нагласа в поведението на съвременния 
човек. От много голямо значение е съдружието на рекламата с чалга-
естетиката в масовата култура; налице са тенденции към преливане 
на послания, образи и дори конкретни персони между двете зони.

Въпреки доминиращата консервативна нагласа можем да забе-
лежим признаци на започнало „размразяване“ в джендър навиците 
на българската реклама. Дори само опитите да се преобърне разпо-
ложението на субектно-обектните роли в границите на някакъв сек-
систки сюжет (да не забравяме, че сексизмът може да бъде насочен 
и към жените, и към мъжете) вече подсказват, че стереотипите не 
са чак толкова безкомпромисни, колкото изглеждат върху подиума 
на чалга-културата. Разбира се, експонирането на женски фигури 
като субекти на властта и желанието не води до деконструиране на 
патриархалния цивилизационен модел; подобни реклами са псевдо-
еманципаторски и всъщност втвърдяват традицията, провокирайки 
съпротива срещу въображаемия резултат от карикатурно представе-
ните промени. Истинската перспектива е скрита в онези – все още 
плахи – пробиви в джендър статуквото на нашето общество, които 
представят и мъжа, и жената извън традиционните им, патриархално 
предписани роли, или пък изразяват (реално съществуващата) тен-
денция към унифициране на мъжко-женските роли по отношение на 
техните семейни и социални функции.

Младостта и финансовата независимост изглеждат най-сигурни-
те гаранти на модерното „размразяване“. И обратно: колкото по-не-
образована и социално нереализирана е таргет групата на една рекла-
ма, толкова по-силно тази реклама изпитва съблазънта да работи по 
принципа на компенсаторно-въображаемото удовлетворение. Трудно 
е да се подцени ролята, която ще продължи да играе членството на 
България в различни европейски структури, за по-нататъшните про-
мени в областта на рекламата. С повече или по-малко (а нерядко и 
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без) желание българските рекламодатели и рекламни агенции ще бъ-
дат принудени да спазват известни правила на колективната джендър 
етика. Струва ми се важно в тази посока да продължат опитите за съ-
протива (съдебна, културна, морална) от страна на неправителствени 
(женски, феминистични, родителски, гей и др.) организации, както и 
самостоятелните инициативи на отделни хора.

В самия край на този текст не бих искала до оставя съвсем без 
внимание една нова тенденция на българския рекламен пазар, макар 
че тя няма пряко отношение към стереотипите с джендър характер. 
Имам предвид все по-засилващата се употреба на деца като рекламен 
персонаж. Наистина, децата отдавна участват в рекламите, но тради-
ционно само в онези случаи, когато са се предлагали стоки за деца 
или за дома като цяло. Напоследък обаче се засилва тяхната употреба 
като „не-себе си“, т.е. като символични носители на някаква идея, на 
някакво рекламно послание. Вече не се изненадваме, когато ги ви-
дим в реклами на коли, на мобилни телефони, на банкови услуги, на 
строителни фирми... – все продукти и дейности, които по принцип не 
свързваме с потребностите и желанията на малки деца. 

Типичен пример представлява рекламата на „Рено Лагуна“ (вж. 
сн. 8). Лъскавата черна кола и голата фигурка на малко момиченце не 
биха имали помежду си нищо общо, ако не беше слоганът на рекла-
мата: Baby boom в Renault. Всъщност и неговото значение е доста 
двусмислено. Дали моделът „Лагуна“ е толкова нов – „бебето“ сред 
останалите модели на „Рено“? Или пък, докато кара „Рено Лагуна“, 
човек се връща към първичната (детска) сила на своите сетива? На 
рекламната визия не са чужди и сексуалните конотации, голото тяло 
на момиченцето несъзнателно подвежда към тях: тази красива черна 
кола е най-подходящото място за романтичен секс, в който ще бъдат 
заченати (не по-малко красиви) деца.

Макар че се среща все по-често в България, „детската“ линия из-
глежда по-скоро внесена отвън, не случайно я виждаме най-упорито 
в кампаниите на банки и различни марки коли (успоредно с „Рено“ и 
„Хюндай“ разпространи подобна реклама). Може би най-драстичния 
пример на „бебешки“ персонаж зърнах във френска реклама на мине-
рална вода „Evian“: група потискащо еднакви голи телца подскачаха 
с неестествените движения на маловръстни роботи в нещо средно 
между акробатика, хип-хоп и азиатско бойно изкуство, за да внушат 
свежестта на живота. Поне на мен рекламният клип ми подейства 
шокиращо и отблъскващо. Може би защото сме европейци, но все не 
дотам? 
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За медийния образ на хората  
от ЛГБТ общността

Елка Добрева
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Не са много специалните български изследвания върху медийно-
то представяне на хората с хомосексуална, бисексуална и транс   сек-
суал   на ориентация, но все пак могат да се посочат някои публикации, 
визиращи проблема в съвременността, например с оглед на елек-
тронните медии (Ангелова), върху материали от пресата (Ангелова, 
Лякова), за интернет форумите и електронните сайтове (Великова), 
за печатните медии в аспектите на нетолерантността и нулевата то-
лерантност (Добрева), за еволюцията в медийния образ на хомосек-
суалността (Атанасов) и др. Темата обаче е колкото актуална, толкова 
и неизчерпаема, защото освен всичко друго е и динамична в отделни 
свои аспекти и затова изисква непрекъснато следене. 

Наблюденията върху българския печат от началото на ХХІ в. 
показват няколко съществени момента в говоренето за сексуалните 
малцинства. Прави впечатление например тенденцията към непре-
къснато увеличаване на броя на публикациите (особено във вестни-
ците „Дневник“, „Класа“, „Дума“), в които със сериозна загриженост 
се говори изобщо за нагласите спрямо хората с алтернативна сек-
суал ност в съвременното българско общество. В типичния случай 
се цитират обезпокояващи данни от изследвания и коментари, пра-
вени от наши или от чужди медии и от други институции, например 
в материали от типа: „USA Today разкритикува агресията срещу хо-
мосексуалистите в България /з/“ (П/29.06.08)1; „Българите са най-
нетолерантни в Европа спрямо гейовете /з/, Хомосексуалистите са 
приемани като врагове на обществото, на морала и на демограф-
ския прираст /пз/“ (Кл/03.08.08) или „Предпочитаме ром пред гей за 
приятел /з/“ (ДТ/09.11.09). 

Друга група публикации са посветени на критика спрямо прак-
тиките или поведението на определени институции и личности, срв.: 

1  Навсякъде в изложението знакът /з/ отбелязва заглавие, /нз/ се отнася за 
надзаглавие, а /пз/ – за подзаглавие.



77

„Хомофобия /з/, Как парламентът иска да забрани на гейовете и 
лесбийките да защитават правата си /пз/“ (К/13.03.09). Анализи, 
коментари и интервюта с подобно съдържание се появяват най-често 
по повод на обсъждани законопроекти или актуални теми (като ед-
нополовите бракове), но също така във връзка с конкретни прояви, 
организирани от българската ЛГБТ общност. Особено показателно е 
обаче нещо друго – в последните години по подобни поводи се пуб-
ликуват и материали с изрично заявено лично мнение на журналисти 
или читатели, включително и в регионалния печат, вж. например под 
заглавие „Гей омраза“2: „Този уикенд станахме свидетели на нещо 
грозно, което обаче измерва интелигентността ни като нация. Хо-
мосексуалисти излязоха на парад в София и бяха поругани от сто-
тина хулигани…“ (НД/30.06.08), или: „Дебатът за хомосексуалност-
та в задънена улица /з/, От известно време на уеб-страницата на 
вестник Дневник тече форум на тема – Лесно ли е да си сексуално 
различен в България. В качеството си на обикновен читател бих ис-
кал да използвам правото на лично мнение и да изложа някои мои 
виждания по темата…“ (Дн/15.04.05). 

Алтернатива на сериозната критика към хомофобията е иронич-
ното говорене за нея. Илюстрация за тази стратегия дава например 
следният фрагмент: „Нулева толерантност /з/, ‘Легни-стани’ – от-
крива парада ‘Стандарт’ със снимка в едър план на полицейска ку-
бинка и полегнал на зелена трева гологлав застъпник на традици-
онните ориентации. Поборници на конвенционалната любов бяха 
натръшкани и арестувани…“ (С/30.06.08). Срв. още: „Групата на 
хетеросексуалистите черноризци се натопорчи срещу участници-
те в официалната програма“ (С/06.06.09) – във фикционален текст, 
съдържащ алюзии към хомофобски изстъпления на Волен Сидеров; 
„Правоверни и правоориентирани турци разгониха мощен гейпарад 
в град Бурса…“ (Н/08.08.06);  вж. също под заглавие „ХомоБутильоне 
срещу ХомоКозовски“ една равносметка, в която се цитират изказва-
ния първо на номинирания за Комисар по правосъдието италиански 
министър по европейските въпроси Роко Бутильоне: „Хомосексуал-
ността е грях…“, а после на българския депутат проф. Иван Козов-
ски: „Ако хвана някой педераст и имам тази власт, пред Народното 
събрание целия ще го намажа с катран, ще го кача на едно магаре, с 
лице към задната му част, и така ще го разкарвам из града за нази-

2  Изписването на думи и словосъчетания със съставка гей (и други) в цитати 
предава оригиналните изписвания от цитираните вестници.
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дание“, след което идва: „Резултатът (Европейски съюз): Бутильоне 
сам си направи отвод от европейския пост… Резултатът (Бълга-
рия): Веселба за форумистите в информационните сайтове, които 
отразиха случката“ (Дн/08.11.04).

Наблюдава се и една друга практика – многократното критично 
връщане към случаи, станали емблематични за проявите на хомофо-
бия. Например току-що цитираното изказване на проф. Иван Козовски 
намира и по-късни осъдителни споменавания като следните: „Екс-
депутат искаше да въргаля обратните в катран /з/“ (М/28.12.05) 
или „…той беше заявил намерението си, ако му се мерне хомосексу-
алист, да го намаже с катран, да го качи на магаре с лице назад и 
да го разкара из града. След такова изказване в Европа леви, зелени 
и либерали скачат“ (Н/05.05.05). Достатъчно е да се отбележи само 
още един случай, регистриран първоначално от почти всички вест-
ници примерно така: „Очевидно вбесен от загубата с 1:3..., Батков 
нарече английския съдия Майк Райли ‘британски хомосексуалист’…, 
а за да бъде разбран правилно и от присъстващите чуждестран-
ни репортери, юристът направи изявлението си… и на английски с 
фразата this British homosexual“ (Дн/02.04.06). Очакваното продъл-
жение: „Наказание от 10 000 франка и забрана да посещава следва-
щите 2 мача на ‘Левски’ в евротурнирите отнесе и собственикът 
на клуба Тодор Батков…“ (Н/02.05.06). След редица по-нататъшни 
припомняния през последвалите месеци случаят влиза във „Футбол-
ната азбука на годината /з/“ в буква „Х“: „Думата ‘хомосексуалист’ 
бе официализирана във футбола от собственика на Левски Тодор 
Батков, който нарече така рефера Майк Райли след мача на ‘сини-
те’ с Шалке за купата на УЕФА“ (ММ/26.12.06). Но произшестви-
ето продължава да се цитира дори две години по-късно: „Батков да 
твори футбол, а не заглавия /з/, Да си спомним само култовото му 
изказване по адрес на английския съдия Майк Райли, дамгосан като 
‘британски хомосексуалист’, и последвалите неприятности за бъл-
гарския футбол от страна на УЕФА“ (Кл/09.03.08).

Проява на активна толерантност към хората с различна сексуал-
ност са също, макар и оскъдно представени в печата, някои публи-
кации с инициативна образователна насоченост, като например „Не 
може да има… /з/“, в която в. „Дневник“ препечатва от сп. „Егоист“ 
списък от изведени в ранг на правила срещу хетеронормативизма не-
гативни твърдения от типа на следните: „1. Не може да има други 
основания за индивидуалната идентичност освен индивидуалната 
воля. 2. Не може да има задължителна сексуална ориентация (хете-



79

ро- или хомо-) – тя е въпрос на личен избор… 3. Не може да има при-
вилегирована сексуална ориентация… 4. Не може да има нормална 
и ненормална сексуална ориентация… 5. Не може да има социални 
институти – брак, образование, армия, политика и пр., които да са 
недостъпни заради сексуална ориентация“ и т.н. (Дн/02.02.06). Съ-
щият вестник година по-рано публикува и съобщение за обявения от 
организация „Джемини“ конкурс за най-безпристрастен журналист, 
като дава и следната информация: „Част от проекта за по-обектив-
на и коректна информация по гей-тематиката е и ресурсният реч-
ник, създаден специално за журналисти“ (Дн/17.01.05).

Но категорично най-редки и съвсем изненадващи са публикации, 
в които се заявява откровено утвърждаване или харесване на елемен-
ти от хомосексуалната култура и всекидневието на хомосексуалните 
мъже и жени, например в пасажи като „Лесбийките са по-добри ро-
дители, твърди британски учен /з/“ (Дн/16.11.09) или „Уест Холи-
вуд е прекрасен квартал за живеене, естетически издържан така, 
както само гейовете могат да си подредят нещата…“ (Н/11.02.06).

Заслужава да се спомене и още една относително малобройна 
група публикации, в които просто се говори за аспекти от живота на 
хомосексуалните хора (например за узаконени бракове – точно както 
се публикуват съобщения за хетеросексуални бракове, сключени при 
необичайни обстоятелства или между известни личности). В таки-
ва случаи сексуалната ориентация на визираните лица се разкрива 
не самоцелно, предубедено или в услуга на атрактивността, а като 
релевантна за тематиката на материала. По този начин поне отчасти 
се компенсира недостатъчната позитивна (респ. неутрална) медийна 
репрезентация на хората от сексуалните малцинства. Имат се пред-
вид материали като следните два: „Лесбийки от Норвегия долетя-
ха до България, за да узаконят връзката си именно на наша земя. 
Вчера Янике Скроместьо и Силие Слотебрак подписаха и размениха 
халки в норвежкото посолство в София. ‘Това е първата гей брач-
на церемония в норвежко посолство по целия свят’, гордо отбеляз-
ва посланичката на скандинавското кралство Тове Старстайн“ 
(24ч/24.08.09); „Колко струва гей-меденият месец /з/, Британските 
хомосексуални двойки са похарчили 4,7 млрд. GBP за меден месец. 
Средният разход, който правят гейове и лесбийки, достига 5 хил.  
GBP /пз/“ (П/13.11.08).

Посочените дотук медийни стратегии трасират пътя към излиза-
нето на хомосексуалните, бисексуалните и транссексуалните мъже и 
жени от зоната на невидимостта и маргинализацията в публичното 
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пространство и щрихират една позитивна рамка в общото говорене за 
тях. Но все пак ясно трябва да се каже, че тази рамка не успява да из-
тласка встрани, нито дори да балансира други стратегии, очертаващи 
в друг регистър на медийната „реалност“ образа на хората с различна 
сексуалност.

Например съвсем очевидно е, че необходимостта от споменатия 
по-горе ресурсен речник за журналисти (вж. ИИМ) е належаща. В 
него се разяснява значението на основни термини, свързани с хомо-
сексуалността и транссексуалността (и това е нужно, защото в печа-
та често се наблюдават погрешни употреби и неправилни аналогии), 
дават се напътствия кои начини на изразяване да се предпочитат, а в 
рубриката „Оскърбителен език“ се изброяват думи и словосъчетания, 
които остро накърняват достойнството и честта на хората от сексуал-
ните малцинства. Тъкмо такива думи и изрази обаче твърде масирано 
присъстват по страниците на българските печатни издания в съотне-
сеност, от една страна, пряко към лицата, които са предназначени да 
обозначават, но също и към други лица, метафорично характеризира-
ни като притежаващи съответните качества. 

Например думата педераст и производни от нея форми редовно 
се използват като злонамерени етикети за хомосексуални и транссек-
суални мъже в откровено хомофобски контексти, срв.: „Парадът на 
содомията: Малко педерасти и много полицейска бруталност /з/, …
една от най-натоварените артерии на столицата беше блокирана, 
за да могат педерастите да се покажат“ (А/30.06.08) – във връзка 
с гей парад в София, или: „На Азис май му омръзна да се прави на 
гей. Водещият на вечерно шоу явно е решил, че педерасткият му 
имидж се поизтърка“ (Г/22.11.09). Наред с употребите, в които педе-
раст неправомерно изземва семантичното пространство на хомосек-
суален и транссексуален мъж, в печатните медии е много популярна 
и опозицията между хомосексуалност и педерастия, която понякога 
изразява поддръжка на хомосексуалността, но друг път не съвсем, 
например: „Веднъж ме попитаха колко са гейовете в България. 
Отговорих, че те са около 30–40 000. Но че педерастите са осем 
милиона“ (Т/17.05.06) – в изявление на светския хроникьор Евгени 
Минчев; „обратните там [в парламента] се държат като гнусни 
педерасти, а не като възвишени гейове“ (С/09.02.06); „Ако гей се-
мейство осинови 3-годишно циганче, след 15 години в най-лошия 
националистически случай ще имаме пълнолетен хомосексуалист 
със средно образование… Ако циганчето не бъде осиновено – през 
2023 година ще разполагаме с прост педераст, който с ръцете си 
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ще прави гарови чекии на дъртия Кузов“ (Н/25.06.08). Пейоративната 
сила на педераст(ия) се ангажира често и в метафорични употреби, 
особено в зона политика, като например следните: „Но педераст не 
е само влечение. При някои политици то е въпрос на политическо 
поведение“ (24ч/16.02.06); „Какво мислите за педерастията в поли-
тически смисъл?“ (Т/17.05.06) или „Няма по-гнусна съдба от това 
един народ да го управляват педерасти по душа“ (Дн/02.09.09).

По-рядка алтернатива е пейоративът педал, но все пак се сре-
ща, дори и в заглавия, срв.: „Виж педалите, мисли за циганчетата 
/з/“ (Н/25.06.08). Рядка е и употребата на швестър(ка), но ето един 
пример и за нея: „Дразня се от застаряващите швестърки като 
Елтън Джон“ (Н/16.09.06) – цитат от интервю с фолкпевеца Азис. 
В низвергващото назоваване на хомосексуалните мъже успешно се 
включват и псевдоевфемизмите мека китка (с изненадваща много-
кратност) и лява резба (относително рядко), които се използват и като 
обобщаващи названия, и по адрес на конкретни лица, например: „Във 
Варна пристигат ‘меки китки’ от 6 страни /нз/, Свещеници правят 
антигей парад /з/“ (М/22.08.05); „този виден представител на ‘ме-
ките китки’ в българската външна политика“ – визира се Стефан 
Тафров, под заглавие „‘Меките китки’ на българската дипломация“ 
(А/06.02.08). Честа практика е и заглавното назоваване на хомосек-
суал ните мъже (по-рядко жени) с този подигравателен пейоратив – 
евтин, но безотказен трик за повишаване на атрактивността на публи-
кацията, макар че вътре в нея се използва неутрално обозначение или 
пък изобщо липсва квалифицираща гей лексика, например в случаи 
от типа: „Ахмадинеджанд скандализира Америка /нз/, В Иран няма 
меки китки /з/, …на въпрос защо екзекутират хомосексуалистите 
в Иран, той отговори веднага: ‘В Иран нямаме хомосексуалисти 
като във вашата страна…’ “ (Ст/26.04.06). На основа мека китка се 
регистрира дори прилагателно, засега с характер на забавен оказио-
нализъм, в следния коментар на Иван Гранитски: „Жалко ще бъде, ако 
соцпартията стане заложник на мекотели и мекокитки субстан-
ции“ (Ст/25.06.08). „Недостигът“ на пейоративи се попълва чрез ока-
зионализми и неологизми и на друга база, срв.: „Манифестирането 
на гейщината никак не е на почит в инак космополитния Тел Авив и 
в Израел въобще“ (С/03.08.09); „Гейски номера /з/“ (С/05.10.09) или 
„Педализация с взлом /з/“ (Д/11.10.04). 

В някои контексти (основно в зоните политика и спорт) пейора-
тивната лексика е използвана или метафорично – в съотнесеност с 
лица и групи, непринадлежащи реално към общността на хомосек-
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суалните хора, например: „скандирания ‘Стоичков – педераст!’“ 
(ММ/28.03.07) и „‘Армейците’ към Фелипе да Коща: На добър час, 
педераст! /з/“ (Н/09.02.09), или пък референцията остава неясна за 
читателя, примерно в случаи като: „Красимир Каракачанов, депутат 
от БНС и лидер на ВМРО: Педерасти и сепаратисти подклаждат 
делата срещу Сидеров /з/“ (А/17.06.06). Срещат се и комбинации – 
метафорично съотнасяне редом с пряко, срв.: „‘Атака’ – дясна пар-
тия с лява резба /з/, Решен е спорът: леви или десни са корените 
на сидеровистите. Лявата резба надделя. Вече си имат фракция – 
Сидеров каза вчера, че педофилът-гей от неговата партия бил не-
разделен с друг от групата – Минчо Христов, ходели си подръка…“ 
(Н/01.02.06).

Квалификаторът обратен (обикновено в словоформа за мно-
жествено число) няма грубата пейоративна сила на педераст и педал, 
но носи определено оценъчно значение с негативен нюанс, затова е 
много предпочитан в говоренето за хомосексуалните (а понякога и 
за транссексуалните) хора. Среща се например като по-експресивен 
синоним на гей, срв.: „Хари Потър раснал между гейове /з/, Радклиф 
свикнал с обратните от малък, тъй като голяма част от прияте-
лите на родителите му били хомосексуалисти“ (ДТ/24.07.09) или 
„Обратният червен Ивелин Йорданов: Депутати от всички партии 
ходят по гейпартита“ (168ч/24.12.04). В голям брой текстове лексе-
мата обратен се появява още в заглавието, включително и тогава, ко-
гато вътре в публикацията е използвана само неутрална гей лексика 
или пък словоформа от парадигмата на обратен се среща еднократно. 
Ето няколко примера: „Генщабът отказва да пуска обратни в армия-
та /з/, Не е уместно хомосексуалисти да служат в армията. Така 
началникът на Генералния щаб… отговори на запитването на ‘Но-
винар’ ще се подчини ли на приетия от правителството закон срещу 
дискриминацията“ (Н/22.10.02); „Италианските обратни клатят 
премиера Проди /з/“ (М/11.03.07) – във вътрешността лексико-тема-
тичната линия е хомосексуалните… гейове и лесбийки… обратните; 
„Румъния дискриминира ромите и обратните /з/“ (Н/08.09.08) – във 
вътрешността фигурира хомосексуалистите. 

В много случаи самостоятелната употреба на думи с оценъчен 
характер или с явни пейоративни оттенъци се оказва недостатъчна за 
целите на подигравката или прякото обругаване и се прибягва до под-
силване с лексикални средства от тематичните полета на мръсното, 
гадното, гнусното, долното, срв.: „мръсен педераст“ (24ч/02.04.06); 
„гадни педерасти“ (Н/20.04.07); „гнусни педерасти“ (С/09.02.06); 
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„лесбийство зверско, гнусно, отвратително“ (М/12.03.09). До по-
добни изрази се прибягва дори при публични изяви, срв.: „Волен Си-
деров втрещи Околчица /з/, ‘Станишев, ти си турско мекере!.. Агов, 
ти си педераст! Цветанов, нещастник скапан… Цялата ви педе-
растка банда да се измита – гнусни, долни, друсани педерасти, оти-
вайте да лижете задника на Доган’“ (ДТ/02.06.09). Но думи от тези 
полета понякога придружават и неутрални елементи от гей лексиката, 
например в изрази като „гея мръсен“ (Н/21.03.06); „Мръсни тайни 
в ‘Цената на истината’ /нз/, Изневери и хомосексуалност лъсват 
в новото шоу /з/“ (168ч/10.07.09); „Анджелина Джоли изпаднала в 
шок, след като научила, че навремето съпругът ù Брад Пит е имал 
хомосексуални авантюри… ‘Погнусена съм’, признала Джоли…“ 
(Г/19.11.09). В подобни функции фигурират и лексикални единици от 
полетата на греховността, болестта, извратеността, ненормалността, 
неморалността, престъпността, срв.: „Новата формация ‘Нова сила’ 
дори се обяви за забрана на достъпа до властта на гейовете, защото 
те били като пристрастените към наркотиците и алкохола, сиреч 
болни хора“ (НД/08.09.09); „хора, иначе очевидно с университетски 
дипломи, спорят за това дали хомосексуалната ориентация е, или не 
е патологично заболяване и перверзия“ (Дн/15.04.05); „Абсолютно 
сигурно е обаче, че това е перверзия, всеизвестно е“ (Н/03.02.06); 
„психопатна сексуална извратеност“ (Д/27.12.05); „извратеност 
и грях“ (24ч/17.02.06); „ненормално състояние“ (24ч/02.02.06) и пр. 
Ето и още една показателна демонстрация на войнстваща хомофобия 
с комбиниране на негираща лексика от различни полета: „Богослови 
викаха срещу гей-парада, бил гнусно сборище /з/, ‘…Гей-парадът… 
е опит да се отвоюва територия, да се заличи границата между 
нормалното и ненормалното… шествието е против нежеланите 
псевдоценности, налагани отвън, и в защита на морала… Ние не 
можем да търпим такива гнусни сборища’… Богословите са убе-
дени, че хомосексуализмът е грях, а публичното демонстриране на 
сексуалните наклонности е дори престъпление“ (24ч/21.06.09). Съ-
ответно във всички подобни случаи пряко или косвено хетеросексу-
алността се обявява за норма, срв. още: „Приятелката ми е лесбийка. 
Да я връщам ли в правия път? /з/“ (Н/12.02.04). 

Честа практика е и съпровождането на гей лексика (включи-
телно и напълно неутрална) с изрични словесни сигнали за шоко-
вост, сензационност или скандалност. В някои случаи, обичайни за 
жълтата преса, построенията са съвсем елементарни и грубо сен-
зационират самата хомосексуалност, срв.: „Сензация! Убиецът на 
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Белнейски хомосексуалист /з/“ (У/03.11.19). Друг път положението 
е по-усложнено, тъй като вместо прякото сензациониране на хомо-
сексуалността се търсят начини определена негативна случка, близко 
или далечно свързана с нея, да се обяви за шокираща или скандална, 
например чрез конструкции като следните: „Мъже се чукат в съблекалня 
/нз/, Варна изпадна в шок след гей скандал в аматьорския МАХ /з/“ 
(7ДС/08.12.05); „ЦСКА привлече скандална лесбийка от женската 
НБА /з/, Байърс е по-известна със скандалната си репутация на 
терена“ (М/20.11.06); „Роналдо каза, че скандалът с проститут-
ки травестити, в който се забърка, няма да повлияе на дейността 
му…“ (Кл/07.05.08).  

За изнасянето на хомосексуалността в зоната на сензационното 
и развлекателното невинаги е необходимо да се използват специални 
словесни сигнали, съдържащи изричен семантичен показател за сен-
зация, атракция или шок. Съществуват и много други техники, които 
действат по-завоалирано. Например лесен ефект се постига чрез съз-
даването на оказионализъм, особено ако той се появи в заглавието, 
дори  публикацията иначе да е издържана в напълно неутрален тон, 
както е в следния случай: „Лесботеатралки се обзаведоха с втора 
рожба /з/, Актрисата Снежина Петрова, която от години живее 
‘семейно’ с авангардната режисьорка Десислава Шпатова, отново 
осиновила момченце /пз/“ (Ш/11.11.09). Подобен атракционен ефект 
имат и оказионализми, конструирани на лудически принцип, напри-
мер от типа: „Бруно – новият геЙрой на комизма и идиотизма /з/, 
Бруно – австрийски моден репортер с нестандартна сексуална ори-
ентация заминава да превзема Америка“ (ДТ/15.07.09) – начало на 
материал за филма „Бруно“; срв. също: „Гей(о)политика /з/, Едно-
половите двойки у нас вече могат да ликуват, защото държавата е 
на път щедро да признае тяхната законност“ (НД/01.07.08). Моде-
лът присъства и в изцяло иронични контексти, срв.: „Цялото кралско 
войнство втасало  /нз/, Хей, здравей, Гей Скотланд Ярд! /з/, Лондон-
ската полиция обяви, че търси гейове, лесбийки и транссексуални за 
охраната на кралското семейство…“ (С/28.09.09). Подобни изобре-
тения са недвусмислено свидетелство за нестихващия интерес към 
хомосексуалността като източник на забавление за читателите, но и 
за самите журналисти. Ето още един пример от тази серия: „Защо-
то са хомо-би-транс-сексуалисти /з/, В Харвардския университет 
ще бъде създадена катедра по хомосексуални, бисексуални и транс-
сексуални дисциплини… Слушателите на хомо-би-транс-сексуални 
лекции ще бъдат обучавани от водещи експерти по секс малцинства-
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та“ с надзаглавие, което елиминира всяко съмнение за евентуал на 
добронамереност: „Кьоше за права и слободии“ (С/11.06.09). Честото 
публикуване на иронични материали с хетеросексистка окраска ся-
каш се опитва да приучи хората от сексуалните малцинства да се при-
мирят с положението, че ще продължават да бъдат предмет на шеги 
(не само безобидни, но и злостни) от страна на сексуалното мнозин-
ство. А отделни пасажи, понякога дори цели текстове, са израз и на 
откровено воайорство, срв.: „Твърдата ръка на меките китки /з/, 
Но почти всеки вече е наясно кой дели легло с новия германски вице-
канцлер министър Гидо Вестервеле“ (24ч/31.10.09).

В услуга на превръщането на хомосексуалността в медийна ат-
ракция е и самото етикетиране на дадено лице като гей, лесбийка, 
травестит и пр., когато този аспект от персоналната му идентичност 
няма нищо общо с основната тематика на материала. Всъщност тази 
техника е най-разпространената – към употребата ѝ      са пристрастени 
всички жълти издания, но на изкушението да прибягнат до нея не ус-
тояват дори и най-елитните вестници. Основните използвани модели 
са три. Първият е свързан с изнасянето на сексуален определител в 
заглавието на публикацията и/или във въвеждащите ѝ   изречения. За 
илюстрация могат да послужат публикации от два различни вестника 
във връзка с избирането на премиер в Исландия с еднотипно реше-
ние за оглавяване на материалите и оформяне на уводните им части: 
„Лесбийка премиер на Исландия /з/, Новият премиер на Исландия е 
бившият министър на социалните грижи и социалното осигурява-
не Йохана Сигурдардотир. Така Исландия стана първата страна в 
света с премиерка отявлена хомосексуалистка“ (М/02.02.09); „Лес-
бийка стана премиер на Исландия /з/, Йохана Сигурдардотир… е но-
вият премиер на островната република… Това е първата страна в 
света с премиер – лесбийка, която афишира публично сексуалност-
та си“ (Н/02.02.09). Подобно заглавие се появява и във в. „Пари“: 
„Исландия се сдобива с премиер гей“, последвано от подзаглавие с 
показателно съдържание: „Почти никой обаче не се интересува от 
сексуалната ориентация на бъдещия лидер на страната, която бе 
на път да фалира“ (П/02.02.09). Но въпреки тази информация, сви-
детелстваща за толерантност към различността, остава фактът, че 
сексуалната ориентация на новоизбраната министър-председател-
ка е посочена на първо място в нейната номинативна верига (преди 
името, пола, възрастта  и т.н.) и следователно като първи елемент от 
нейната идентичност. Това категорично налага именно този елемент 
като определящ за нея. Впрочем във вътрешността на материала си-
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туацията се повтаря буквално, но с повече думи: „Сигурдадотир3 е 
един от доайените на местното гей общество. Самата тя никога 
не е крила сексуалната си ориентация… От 2002 г. насам новият 
премиер е женена за партньорката си Йонина Лодсдотир, което е и 
единствената официална информация за личното пространство на 
Сигурдадотир. И все пак, надали сексуалната ориентация има зна-
чение в такава ситуация, коментират местните медии.“ По такъв 
начин става напълно ясно, че заявената в подзаглавието толерантност 
към сексуалната различност е не от страна на българския вестник, а 
от страна на исландското общество. 

Моделът обаче се използва не само по адрес на видни личности 
– понякога се имат предвид никому неизвестни мъже и жени, чии-
то имена се споменават в печата по повод на конкретни (обикновено 
трагични или силно интригуващи) събития, срв.: „Геят Дочев правил 
секс с Гейтли от ‘Бойзоун’ /з/, Дочев се запознал с Гейтли и Коулс в 
гейклуб… По-късно тримата отишли в друг клуб за ‘обратни’…“ 
(24ч/16.10.09) – при смъртен случай, в който смъртта е в недоказана 
или изобщо липсваща връзка с хомосексуалността на починалия; срв. 
също: „Транссексуална спечели ‘Биг Брадър’ на Острова /з/, От днес 
тръгва кастингът за 12-те участници в българското издание на риа-
лити шоуто ‘Биг Брадър’. Докато десетки нашенци стискат палци 
да ги одобрят, транссексуална участничка спечели състезанието в 
Англия. Победителката Надя Алмада е бивш мъж, родом от Пор-
тугалия“ (М/09.08.04). Подсилен вариант на този модел е изнасянето 
на информацията в анонс на първа страница или пък в постпозиция 
към материала на последната страница от изданието – любим похват 
на жълтата преса. Например в един от броевете на в. „Шоу“ се съ-
държа доста обширен материал, анонсиран на първа страница така: 
„Балкански: Драго Чая пуска слуховете, че синът ми е любовник на 
Миро Каризмата“ (Ш/25.11.09). Специфична (и регистрирана само в 
единичен случай) разновидност на модела е заблуждаващото заглав-
но използване на дума от гей лексиката с цел да се повиши атрактив-
ността на заглавието за сметка на сексуалната различност. Находката 
е от интервю с наслов „Отделни курсове за ‘обратните’“, отнасящо 
се всъщност за шофьори на автомобили с десен волан (24ч/26.03.09). 

Вторият модел изнася в предна позиция отричането или пък при-
знаването на принадлежност към ЛГБТ общността. Среща се обик-

3  Различията в изписването на името са по оригиналите от съответните вест-
ници.
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новено в заглавните комплекси на интервюта с публични личности 
(основно по жълтите страници, но и в други издания, макар и по-
рядко), независимо дали буквално повтаря пасаж от вътрешността на 
публикацията, или е псевдоцитат, използван за целите на експресията 
и повишаването на атрактивността. Три илюстрации – първите две 
от един и същ брой на вестник – са достатъчни за онагледяване на 
този модел: „Стефан Илчев: Пея по-добре от Лили Иванова песните 
ù! /з/, Не съм гей, както си мислят някои /пз/“ (Ш/11.11.09); „Вера 
Маринова: Не се развеждам и не съм лесбийка! /з/“ (Ш/11.11.09); 
„Камен Во: Да, бисексуален съм! /з/, Да, плувал съм и на двата бряга 
на младини…“ (У/21.11.09).

Третият модел е свързан с кратко попътно посочване на сексуал-
ната ориентация или идентичност някъде във вътрешността на ма-
териала, най-често към края на текста. В такива случаи съответната 
информация не се натрапва като определяща за лицето – тя просто 
визира една от неговите характеристики. Моделът е предпочитан във 
всички вестници, които поне условно могат да се определят като „се-
риозна“ преса. Ето два примера от този тип: „Българин с вокалиста 
на Boyzone в нощта на смъртта му /з/, Освен музикалната си карие-
ра като вокалист на Boyzone, Гейтли бе известен и с нетрадицион-
ната си сексуална ориентация“ (24ч/12.10.09); „Сесил готова за 
подвиг срещу Моресмо /з/, 26-годишната Амели, известна лесбийка 
във френските хай-лайф среди, стъпи на върха на WTA-ранглистата 
на 13 септември 2004 г.“ (Ст/01.09.05). Следващият пример, чрез за-
главието „Шведска четворка“, интертекстуално препращащо към по-
пулярен фразеологизъм със сексуална семантика, представя вариант 
на този модел, като дава съответната информация в самия финал на 
текста: „Имиджът на групата Army of Lovers резонно ни кара да си 
зададем въпроса за половата ориентация на членовете. Тя е декла-
рирана отдавна: Александър, Жан-Пиер и Доминика са бисексуални, 
Ла Камила е лесбийка, а Де ла Кур – хетеросексуална. Действаща 
армия на любовта“ (К/13.10.01). По подобни начини въпросът с раз-
личната сексуалност отива на втори план, но елементът атрактивност 
остава ненакърнен – информацията се поднася като (уж) второсте-
пенен, но все пак пикантен и неподлежащ на подминаване щрих от 
идентичността на съответното лице. И вероятно няма да бъде про-
пусната и от читателите, след като е поставена в ключова позиция от 
текста (начало или финал). 

Трябва обаче да се отбележи, че някои случаи с подобно упоме-
наване на принадлежност към сексуално малцинство не като опреде-
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лящ, а като съпътстващ белег, са най-малкото двусмислени, понеже 
допускат и по-различна интерпретация, особено когато се визират из-
вестни личности. Става въпрос за това, че предложената информация 
в редица случаи може да се окачестви като добронамерена, равнопо-
ставяща сексуалните ориентации и идентичности и способстваща за 
извеждането на хомо- или бисексуалността извън зоната на мълча-
ние то и игнорирането на факти, свързани с хомосексуалната култура. 
Ето една илюстрация за такава възможна интерпретация във връзка с 
групата „Пласибо“: „С аромат на топъл летен дъжд /з/, …феновете 
са заинтригувани от един друг факт – Placebo е наполовина гей гру-
па. Стив е стрейт (нормален мъж), Стефан (или по-скоро Стеф) 
е гей, а Браян – бисексуален. Но стига с клюките!“ (Дн/03.04.03). 
По подобен толерантен начин се визира сексуалната ориентация и 
на други известни личности от шоубизнеса, спорта, изкуството, на-
пример: „Елтън Джон ще пее за годишнината на ‘Шопар’ в зала 1 
на НДК /з/“ и финални изречения: „През 1988-а, след развода си с 
германката Рене Блауел, Елтън Джон открито обявява своята хо-
мосексуалност. В края на 2005 г. той сключва брак с дългогодишния 
си партньор Дейвид Фърниш“ (Кл/12.10.08) или „Умира Жан Кокто 
/з/, Освен че е бисексуален, поетът е известен и с пристрастието 
си към опиума…“ (Дн/10.10.07). 

В пълен контраст с подобни практики е откровеното афишира-
не на примитивна хомофобия по страниците на вестниците. Такива 
случаи вече бяха цитирани, например във връзка с употребите на 
педераст, меки китки и др., но и без подобни квалификатори ни-
как не е трудно да се заяви омраза и нетърпимост към различните. 
Обикновено в такива ситуации вестниците цитират нечии хомофоб-
ски изказвания, поставяйки ги в критичен контекст, например както 
е в следните пасажи, свързани с първия гей парад в София: „Край-
нодесният Български национален съюз призова гражданите към 
‘открито съпротивление’ с лозунгите ‘Бъди нетолерантен, бъди 
нормален’“ (Кл/29.06.08); „Боян Расате: Гейове пълнят власт та 
/з/, Нетолерантност към хомосексуализма и педофилията, обя-
виха националисти /пз/“ (Ст/22.06.08); „Националисти обявяват 
седмица на нетолерантност към гейове /з/, Хомосексуализмът се 
демонстрира агресивно и заема властови позиции, заяви Боян Ра-
сате“ (Дн/22.06.08). Срв. и по други поводи: „[Ярослав Качински] 
бе предупредил, че хомосексуалността ще предизвика ‘краха на ци-
вилизацията’ “ (Кл/15.05.09) или – за участници в риалити шоуто 
„Биг Брадър“ – „Петър и Георги обясняват колко мразят гейовете 
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и циганите“ под наслов „Почна се“ (НД/01.10.08). В подобни случаи 
вестниците обикновено се грижат изрично да подчертаят, че става 
въпрос за изказвания, от които се дистанцират. Понякога обаче печат-
ните издания предпочитат да застанат в позата на безпристрастни ин-
форматори, добросъвестно изпълняващи задължението си да осведо-
мяват аудиторията, като просто цитират хетеросексистки изявления 
на определени лица и се въздържат от мнение и коментар. Ако става 
дума за изказвания на хора, случайно попаднали в медийния обектив, 
това няма особено значение, защото е важно не само какво е каза-
но, но и кой го казва. Затова съвсем друг се оказва случаят с видни 
публични фигури, ползващи се с висок обществен престиж. Ето две 
илюстрации на този подход по един и същ повод: „Станишев: Без му-
три – Борисов: Без гейове /з/, ‘…Няма да допуснем да ни управлява 
партия, която ще мутризира страната’, заяви премиерът. Отгово-
рът на лидера на ГЕРБ бе светкавичен: ‘Бих направил всичко хората 
с хомосексуални нагласи да бъдат извън управлението на страна-
та, защото това се отразява на психиката на народа и вземането 
на важни решения’“ (Ст/08.11.08); „Борисов отговори така: ‘Хомо-
сексуалистите трябва да излязат от властта’“(Кл/10.11.08). Ос-
тавянето на подобни изказвания без коментар осигурява възможност 
съответното твърдение, с опора върху авторитета на неговия автор, 
да търси собствен път в публичното пространство и съответно да на-
мери одобрение, адекватно на одобрението към автора му. По такъв 
начин медиите се превръщат в неволен (или преднамерен) мулти-
пликатор на хомофобски нагласи. Това е валидно и за случаите, ко-
гато става въпрос не за сериозни изказвания, а за шеги и закачки, 
защото те могат да се възприемат амбивалентно – и като безобидни, 
но и като осъществени от позицията на хомонегативизма, например: 
„‘Шпигел’ – Мъжкарството – политически фактор в България /з/, 
Един от най-разпространените афоризми на кандидата за висшия 
управленски пост гласи, че в България няма лесбийки, а ‘само жени, 
които още не са срещали Бойко Борисов’ “ (Дн/29.06.09) или – с автор 
проф. Николай Василев – „Класификационни истерии /нз/, Свобода на 
вторичните полови белези /з/, Седем установени човешки пола щяла 
да приеме с директива Европейската комисия… Засега имало шест 
основни пола – мъже хетеросексуални, мъже хомосексуални, жени 
хетеросексуални, жени хомосексуални, лица транссексуални, индиви-
ди бисексуални. Седмият пол (хермафродитите) бил още под въпрос, 
докато сменилите пола си напирали за осма графа – ‘нов пол’… Къде 
отива, кажете ми, деветият пол – евнусите?“ и т.н. (С/19.01.08).
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С възможни негативни ефекти е и оставянето без коментар на 
изказвания, в които съответното цитирано лице застрахова хомофоб-
ската си нагласа с позитивно самопредставяне. Обикновено в подоб-
ни случаи като аргумент за отрицателна реакция се използва показно 
демонстрираната хомосексуалност. Така е например в следната из-
вадка от интервю с Александър Борисов, лидер на БГНС – Варна: 
„Кампанията беше против гей парада на ‘Джемини’ в София. Това 
не е кампания срещу гейовете като цяло. Ние не сме хомофоби, 
но смятаме, че идва един момент, в който тяхната пропаганда 
се проявява агресивно и е насочена срещу нас, нормалните хора“ 
(НД/10.07.08).

Друга подмолна (или в най-добрия случай неправилно преце-
нена) тактика, превръщаща медиите в доброволни проводници на  
хомонегативизма, е свързването на различната сексуалност с опре-
делени болести – хепатит В, ХИВ/СПИН, сифилис. Непрекъснатата 
поява на съобщения с такъв характер допринася за стабилизиране-
то на съответен негативен стереотип в общественото съзнание. Ето 
един показателен пример за този тип свързване: „Откриха СПИН 
на 7 хомосексуалисти“ – в анонс на първа страница с препратка за 
подробности към вътрешна страница, където се открива по-обши-
рен материал със следния заглавен комплекс: „Мобилен кабинет със 
СПИН тестове тръгва из затворите /з/, 7 хомосексуалисти сеели 
ХИВ вируса /пз/“ (ДТ/11.03.07). За формирането и утвърждаването 
на негативни стереотипи спомага и тиражирането на твърдения за 
връзки между хомосексуализма и негативни явления или практи-
ки – педофилия, наркомания, проституция, порнография, кражби, 
углавни престъпления, например в цитирани (без коментар) изказ-
вания от типа на следното: „Според тях [БНС] хомосексуализмът 
и педофилията са свързани явления, които са опасни за нацията“ 
(Ст/22.06.08). Натрапването на връзката може успешно да се полу-
чи и в ироничен контекст с нескрита хомонегативистична подплата, 
срв.: „Път към низшето общество /з/, Има хора, които си дирят 
шансовете с всякакви чалъми. Една такава личност – варненският 
травестит Елза Парини, води дълъг и изтощителен разговор с ‘Мо-
нитор’… Най-обезкуражително за читателя идва анализът на г-н 
Елза за крадливостта на мъжете-кокичета. Склонността към ге-
пене не било травеститска, а национална черта…“ (С/24.07.06). Но 
няма нужда от специално утвърждаване на връзки от този тип. Доста-
тъчно е повторителното поставяне на елементи от гей лексиката в съ-
чинителни конструкции с названия на лица или явления с осъдителни 
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характеристики, например от типа на: „Педофили, гейове и замесен 
в убийство напират за митрополит /з/“ (168ч/20.11.09); „Русе обува 
проститутки и травестити /з/“ (С/26.11.07); „Хомосексуализмът 
и отвличанията за донорство са ежедневие /з/“ (НД/11.03.08); „мо-
рални  и обществени болести като хомосексуализъм, педофилия, 
наркомания, алкохолизъм“ (Дн/27.06.08) и мн. др. Тези конструкции 
са сигурно средство за равнопоставяне на назованите неща, при кое-
то оправданата негативна нагласа към едното по аналогия може да се 
пренесе и върху другото. 

Подобен ефект се получава и при конструирането на опозици-
ята мъжественост–хомосексуалност, в която хомосексуалността 
зае ма мястото на негативния член. Тази опозиция се радва на много 
добър прием в медийната сфера и се открива както в по-елегантни, 
така и в съвсем груби реализации, но, общо взето, с един и същ ре-
зултат, утвърждаващ тържеството на хетеросексуалността, например: 
„Бат Бойко да се поучи от Париж за водната концесия /з/, В по-
добна ситуация кметът на Париж Бертран Деланое прояви особена 
мъжественост. Макар да призна публично, че е хомосексуалист, 
Деланое тропна по масата…“ (Кл/22.01.08); „Ловът е нещо, което 
е вкоренено в мъжа. Генетически. Ловец хомосексуалист няма“ – 
констатация на актьора Иван Ласкин (Г/15.10.09); „Народът пита, 
Стоичков отговаря /з/, Футболът е за мъже, не за педерасти като 
Азис“ (7ДС/20.01.07). 

В единичен случай е регистрирано куриозно преобръщане на ус-
тановената хетеронормативистична йерархия, при което лесбийство-
то и травестията са поставени по-високо от хетеросексуалността на 
жената по параметрите ум и тяло, срв.: „Петьо Ангелов: Тя не е тяло, 
тя е ум. Сигурно е била лесбийка или травестит /з/“ – по адрес на 
писателката Айн Ранд (Н/23.10.09). Дали този когнитивен експери-
мент може да се отнесе към активната толерантност спрямо сексуал-
ната различност, е въпрос на субективна интерпретация.

***
Като обобщение на направения кратък преглед на положението в 

българските вестници през последните години за съжаление все още 
е възможно да се използва едно обезсърчително заглавие: „Медиите 
у нас са нетолерантни към гей общностите“ (Кл/01.10.08).
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Медийната видимост на хомосексуалността  
като парадокс

Николай Атанасов

Когато бях малък, едно от първите ми увлечения беше комер-
сиалното изкуство на Мадона. Тя беше постоянна звезда от развле-
кателните колони на вестниците, защото преекспонираше клишето 
„прелъстителка“ чрез различните си продукти – музикални албуми, 
фотографии, видеоклипове, филми, участия в телевизионни предава-
ния – и с това привличаше вниманието на българските редактори. В 
тийнейджърските си години не можех да се похваля с какъвто и да е 
багаж от знания в областта на хуманитаристиката и затова не можех 
да си обясня с какво ме привличаше тази „прелъстителка“. Трябва 
да е било нещо от личността ѝ  , защото визията ѝ   не ме привличаше 
физически, напротив – даваше ми усещането за хладна и недостъпна 
красота. Много скоро тя ми показа първата еротична целувка между 
двама мъже, която съм виждал през живота си – в документалния 
филм „В легло с Мадона“ от 1991 г. Това беше монументално съби-
тие за мен. След толкова много хетеросексуална показност най-сетне 
видях и Другата целувка, за която можех и аз да мечтая. Този медиен 
продукт отвори ново пространство в самосъзнанието ми. От него и 
от много други подобни разбрах, че не съм сам в хетеросексисткото 
чистилище на публичността.

Двайсетина години по-късно вече мога да предположа защо Ма-
дона ме привличаше с такова постоянство. Не беше толкова заради 
нарцисисткото себеутвърждаване на една репресирана личност, кол-
кото заради желанието да направиш нещо по-различно с живота си. 
Да не си просто винтче в непобедимата машина на патриархата, а да 
му се изплезиш с някой безумен акт. Аз не желаех Мадона, а исках 
да съм като Мадона. Тя се беше превърнала в емблематичната фа-
тална блондинка, която можеше да задържи и най-блуждаещото вни-
мание, и с това нейно оръжие успяваше да прокара своите послания 
за уважение към човешките права на различните и съвсем реално да 
влияе върху светогледа на подрастващите. Мога напълно отговорно 
да кажа, че дължа най-ранното си уважително отношение към „кур-
вите“, към „проститутките“ и изобщо към сексуално различните на 
влиянието на Мадона, a не на гимназиалното си образование.
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Подобно нещо се случва и с повечето подрастващи в България, 
които се образоват по темата за хомосексуалността единствено от ме-
диите. До края на XX в. у нас беше изключителна рядкост някой хо-
мосексуален човек да ти се е разкрил, камо ли да ти е разказвал какво 
точно се случва от другата страна на хомофобната завеса. Единстве-
ното знание за тези „болни“ хора беше достъпно в медиите, които 
брутално манипулираха представите на българската общественост и 
продължават да го правят вече 20 години след падането на тоталитар-
ната власт и 6 години, след като бяха отменени законите, забранява-
щи публичния ѝ   показ. И до днес най-честата хомофобна реакция си 
остава презрението към „парадирането“. Сякаш самата тази реакция 
не е поза от репертоара на хетеросексуалното парадиране.

Демократизирането на системата за получаване на информация 
след появата на интернет доведе до още повече парадокси. Десети-
на години след падането на тоталитарния режим, по време на кой-
то темата за хомосексуалността на практика е липсвала в медийното 
пространство, с отварянето на Мрежата рязко се отвори и висока кон-
куренция за вниманието на българите. В условията на такава кон-
куренция някои медийни табута се трансформираха в непресъхващ 
извор за експлоататорска журналистика, за шокиращи сензации, за 
средства, с които отчаяно се краде пренаситеното гражданско вни-
мание. Всъщност от 1989 г. насам насилственото разкритие на не-
чия хомосексуалност се превърна в емблема на функцията на журна-
листическия занаят – каква по-сензационна тайна може да има една 
публична фигура? В системата на псевдохристиянските ценности на 
българското общество убийците и изнасилвачите не бяха унижавани 
в медиите толкова, колкото мъжете, които практикуват анален секс. 
Тържеството на българския патриархат се случи на страниците на 
ежедневниците и мащабите на това зрелище все още не са напълно 
осъзнати от широката общественост.

В този ред на промени бих обособил три периода в представяне-
то на хомосексуалността в медиите от най-новата история на Бълга-
рия – държавно-спонсорираното ѝ   премълчаване до 1989 г., плахото, 
но все пак и по-нападателното вмъкване на темата през 90-те години 
на XX в., и накрая безогледната  ѝ    експлоатация след настъпването на 
XXI в. Настоящият текст ще направи скромен опит да посочи някои 
по-конкретни тенденции, ограничавайки фокуса си върху печатните 
медии, тъй като само те имат статута на основен източник на новини 
и през трите разглеждани периода. 
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Четиридесет и пет годишният тоталитарен режим е цензурирана 
страница в историята на българския печат поради пълната му зависи-
мост от властта, както и поради действащите закони, криминализи-
ращи публичното присъствие на хомосексуалните хора. В един свой 
проникновен анализ културоложката Гергана Попова разглежда това 
време през интерпретативните схеми на Мишел Фуко от изследва-
нето му „История на сексуалността“ и разяснява защо присъствието 
на темата за хомосексуалността в публичното пространство е било 
невъзможно. Погледът ѝ   използва изкривената перспектива на зави-
симостта власт–език–сексуалност и на режима на принудителното и 
упорито заличаване на всички дискурси върху секса. 

След 9 септември 1944 г. в България все още действа Наказа-
телният кодекс, обнародван през 1896 г., според чийто чл. 216 „за 
мъжеложство (педерастия) между лица по-възрастни от 16 годи-
ни, както и за скотоложство наказанието е тъмничен затвор до 6 
месеца“. Наказанията, засягащи само сексуалния акт между мъже, 
са сравнително поносими, но през 1951 г. законът се сменя: „За по-
лово сношение или полово удовлетворение между лица от еднакъв 
пол наказанието е лишаване от свобода до три години.“1 И не само 
тези актове са база за евентуални репресивни действия спрямо хомо-
сексуалните. На 11 януари 1945 г. е издаден Указ № 8, подписан от 
министъра на вътрешните работи Антон Югов, който нарежда съз-
даването на трудововъзпитателни общежития. В тях наред с крими-
налните рецидивисти са изпратени проститутки, сводници, сутеньо-
ри, комарджии, просяци и хомосексуални, обединени в категорията 
на „безделниците“. По късно, през 1959 г., повечето лагери (Белене, 
Персин, Бобов дол) се закриват, но голяма част от затворените там са 
изпратени в новото ТВО в Ловеч, действащо до 1962 г. (Скравена за 
жените), с Протокол А № 101 на заседанието на Политбюро на ЦК на 
БКП от 5 април 1962 г.2 

 Шейсетте години изменят незначително идеологическата пер-
спектива при третирането на хомосексуалността. Трудововъзпита-
телните общежития са закрити, а през 1968 г. хомосексуалните кон-
такти между пълнолетни партньори са легализирани. От второто 
изследване по темата, с което разполагаме засега и което е напра-
вено от историка Михаил Груев („Комунизъм и хомосексуализъм в 
България, 1944–1989“), става ясно, че легализирането на секса меж-

1  Наказателен закон. С., Наука и изкуство, 1951.
2  Българският Гулаг. С., Изд. „Демокрация“, 1991, с. 237.
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ду еднополови партньори се е случило по препоръка на медицински 
специалисти, между които и известния български сексолог Тодор 
Бостан джиев. Заслужава си обаче да се спомене и една спекулация 
по случая, която не е доказана с документи, но е споделена от някои 
съвременници на събитието, между които и музиканта Ицо Петрофф. 
Подозира се, че знаковата политическа фигура Цола Драгойчева е 
оказала най-същест веното влияние за промяната, след като е пледи-
рала пред самия Тодор Живков. Вероятният ѝ    мотив е бил личен – в 
началото на 60-те години е открила, че синът ѝ   Чавдар Драгойчев 
също е имал хомосексуални контакти и е привлякъл вниманието на 
загрижените по проблема власти3. 

До края на режима на Тодор Живков идеолозите от юридическото 
и от медицинското съсловие (както и авторите от Партиздат) отказват 
по какъвто и да е начин да тематизират хомосексуалността, нейните 
прояви, специфика, предпоставки, контингент. Успоредно с това въ-
преки наличието на законодателство, криминализиращо действията 
на хомосексуалните до 1968 г. и частично след това, те рядко биват 
осъждани, защото съдебната процедура и изпълнението на присъдата 
за конкретна постъпка сами по себе си представляват легитимира-
щи актове и форми на признато съществуване. Организираният от 
Държавна сигурност през 1964 г. съдебен процес срещу двайсети-
на интелектуалци, заподозряни в хомосексуална ориентация, е едно 
от редките изключения, но и той е предназначен само за вътрешно 
ползване, защото се провежда при затворени врати и остава напълно 
скрит от българската общественост. Сред обвиняемите в този процес 
са Атанас Свиленов, Васил Андреев, Борислав Георгиев, Георги Сла-
вов и др., като повечето от тях получават присъди4.

И така, от 1968 г. нататък забранени остават само проституция-
та и сексът с непълнолетни. Омекотяването на режима несъмнено 
е в полза на хомосексуалните, най-малкото по отношение на чисто 
физическата им невредимост, но, от друга страна, не внася никаква 
промяна в статуса им на индивиди, които оцеляват само ако запла-
тят високата цена на анонимността. Наред с частичното премахване 
на законовите ограничения новият Наказателен кодекс добавя една 
критично важна алинея 3, според чийто чл. 157 „този, който върши 

3  Петрофф, Ицо. Тайните на гей елита. Интермедиа ООД, 2009.
4  Вж. Сензация, 25 ноем.–1 дек. 2003; Ковачев, Петко. Съдят 26 души в гей 

дело през 1964 г. – 24 часа, 16 февр. 2004; Бостанджиев, Тодор. Всички обвиняе-
ми бяха вкарани в затвора. – Пак там.
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хомосексуални действия открито или по скандален начин или по на-
чин да подтикне другиго по пътя на извратяването, се наказва с ли-
шаване от свобода до две години или с поправителен труд, както и с 
обществено порицание“5. Декриминализирайки хомосексуалността, 
законът същевременно я заличава наново, като я натиква обратно в 
принудителна прикритост. По този начин появата ѝ    в медиите се от-
лага до края на 1989 г., когато пада тоталитарната власт.

В последното десетилетие на XX в. ситуацията рязко се променя. 
Въпреки че показността остава подсъдима до 2003 г., медийното табу 
бързо започва да се руши. В началото на 90-те години българската 
преса все още подхожда плахо, като допуска споменаването на гей 
личности само в жълти издания като „Диалог“, „Стандарт Уикенд“, 
„Нощен Труд“, по-рядко на развлекателните страници на в. „24 часа“. 
При това публикуваните статии се отнасят предимно за чуждестран-
ни личности: Елтън Джон и неговото влечение към кокаина („Стан-
дарт Уикенд“, 31 ян. 1993), Фреди Мъркюри и смъртта му от „гей 
чумата“ СПИН, тенисистката Мартина Навратилова и заплахите на 
нейна бивша партньорка за сензационни разкрития („24 часа“, 12 
юни 1991), легендата от американските уестърни Джон Уейн и него-
вата бисексуалност („Стандарт Уикенд“, 2 февр. 1992), прикритостта 
на немския писател Томас Ман („Стандарт Уикенд“, 2 февр. 1992), 
хобито на Дж. Едгар Хувър да се облича в женски дрехи, заради което 
е бил изнудван от американската мафия (статията е озаглавена „Ди-
ректор на ФБР бил срещан на педерастки оргии и се обличал в рокля 
с дантели“, „Нощен Труд“, 5–6 февр. 1993). 

В същия режим на представянето на хомосексуалността като скан-
дал са публикувани и новини за по-конкретни чуждестранни събития, 
които все пак се случват надалеч и не уронват достойнството на бъл-
гарщината – „Трима пияни войници пребиват обратен в САЩ“ („24 
часа“, 2 февр. 1993), „Мексиканците изгониха лесбийките и хомосек-
суалистите“ („24 часа“, 21 юни 1991), „Всеки четвърти германец е об-
ратен“ („24 часа“, 20 юни 1991), „Специален ку-клукс-клан изтребва 
хомосексуалисти“, подписана от Гей Кланов („Диалог“, 14 февр. 1992). 

Така хомосексуалността, ако изобщо се обсъжда, бива марги-
нализирана като нещо чуждо, порок на западните култури, който е 
несвойствен или поне рядко срещан в нашата „чиста“ нация. При-
съствието на различните в публичното пространство трябва да бъде 
именно различно – екзотично, скандално, ненормално, за да останат 

5  Наказателен кодекс. С., Наука и изкуство, 1969.
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те изолирани на безопасно разстояние от пиедестала на патриархал-
ната „нормалност“. От друга, по-опростена гледна точка този подход 
показва българската журналистическа среда като детска градина, в 
която малолетни и неосъзнали себе си хулигани се нахвърлят върху 
по-притеснителните деца, защото последните просто не умеят да се 
отбраняват, а и живеят със съмнението, че може би наистина заслу-
жават наложеното насилие.

В тази връзка като най-знаковото събитие в посттоталитарния 
печат бих посочил лова на (гей) вещици, който се провежда система-
тично в годините на прехода. Хомосексуалността се превръща в може 
би най-унищожителният компромат на българската политическа и 
медийна сцена, защото е представяна като свидетелство за липса на 
личен интегритет и за професионална слабост. Редица български по-
литици стават жертви на гонения чрез поръчкови статии от страна на 
опозиционните си колеги. Тези поръчкови статии са най-често ано-
нимни – подписани с инициалите на съответния вестник или с няка-
къв пошло изобретен псевдоним. 

Особено брутални са атаките срещу някогашния министър-пред-
седател Филип Димитров. В статия от първа страница на „Нощен 
Труд“ от 10–11 февр. 1993 г. са наложени следните унизителни стере-
отипи: „За да пасва на пасивния премиер, бил подбран и активния съ-
ветник Косьо Мишев.“ В друга статия, озаглавена „К. Ми изневерил 
на Ф. Ди“ („Нощен Труд“, 8–9 ян. 1993), е използван още по-непро-
фесионален език: „Все по-навътре в газетните дела навлизал екссъ-
ветникът на експремиера К. Мишев“. В тези материали зад проблема 
с хомофобията прозира по-фундаменталният проблем с мизогинизма 
и с полицейското охраняване на родовите роли в ареста на българ-
ския патриархат. Никъде в тях обаче не се пише за аналния секс като 
практика, която достатъчно много български мъже изискват от жени-
те си. Двойните стандарти в нашенските диксурси за сексуалността 
са непоклатими.

С подобен тип „журналистика“ е атакуван многократно и няко-
гашният говорител на СДС Михаил Неделчев. Заглавията са доста-
тъчно красноречиви: „Първият духач на републиката издуха фитила 
на бомбата“ („Стандарт Уикенд“, 6–7 юни 1992, подписано от „Духчо 
Таралежков”), „Мишо Неделчев дава сексуални съвети на доктора“ 
(„Диалог“, 11 февр. 1993), „Мишо Неделчев презрял „Мистър Ерос“ 
(„Нощен Труд“, 26–27 ян. 1993). Тези статии очевидно утвърждават 
мизогинистичното клише, че някои сексуални практики са унизител-
ни за „силния“ пол, макар и да са приемливи за „слабия“. Съпругите 
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на авторите би следвало да са много по-засегнати от самия Михаил 
Неделчев, но едва ли някой е бил изгонен от семейната си спалня в 
култура като българската, в която жените са второкласни граждани. 

Поръчкова статия от депутата на ДПС Юнал Лютфи срещу то-
гавашния посланик в Италия Стефан Тафров излиза и в средата на 
1993 г., отново в „Труд“, подписана от Валерия Велева със заглавие 
„Хомопосланик весели Рим“. В същото време компрометиращи ста-
тии за хетеросексуалните завоевания на други български посланици 
в чужбина така и не могат да бъдат открити в архивите. Ловът на ве-
щици през 90-те години има още няколко жертви, между които изтък-
натият български учен с международна репутация Богдан Богданов, 
бившият председател на парламента Йордан Соколов, журналистът 
Емил Кошлуков и др. 

В този дългогодишен медиен сериал истината за жертвите няма 
съществено значение – поразяващият феномен за изследване е ориен-
талският манталитет на българските журналисти, които представят 
хомосексуалността като най-злепоставящата възможна характерис-
тика на даден политик и допускат с охота враждебен, унизителен 
език на страниците на най-четените български вестници. Не е важно 
кой от засегнатите действително е хомосексуален мъж – това, което 
емблематизира медийната среда, е, че използването на сексуалното 
различие като пейоратив („педеруги“, „обратни“, „пасивни“, „меки 
китки“ и пр.) се превръща в общоприета практика и задава рамка за 
публичните дискурси относно гей малцинството във всички медии. 
Влиянието на този език върху представите на българското общество 
не може да бъде подценено. 

В тази връзка си заслужава да се върнем точно 100 години назад 
– към 80-те и 90-те години на XIX в., за да видим, че медийната среда 
и тогава не е била много по-различна. Вече разполагаме с едно пър-
во по рода си изследване на екип, воден от историка Стефан Дечев, 
публикувано в сп. „Анамнеза“ (2009, № 10), според което различната 
сексуалност е била използвана като компромат дори в онези ранни 
години от следосвобожденската ни история – срещу дошлите от чуж-
бина монарси княз Александър I Батенберг и Фердинанд.

Броени дни преди отстраняването на княз Батенберг от престола 
на 9 август 1886 г. българският писател Стоян Михайловски публи-
кува статия във в. „Светлина“ (26 юли 1886), в която отправя редица 
обвинения в безотговорност срещу княза, а между тях вмъква и на-
мек за неговите хомосексуални флиртувания с няколко офицери от 
тогавашния Първи полк. Тези обвинения са част от по-общата медий-
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на кампания против монарха, проведена, след като Русия дава да се 
разбере, че не одобрява присъствието му в българския политически 
живот. В статията на Михайловски между другото се разказва как 
в предходната сряда офицери от Първи кавалерийски полк и князът 
са се къпали в река Искър. Обръща се специално внимание на слу-
чилите се „игри и боричкания на Батенберга с офицерите във вода-
та“. Според описанието става дума за „държане за ушите и за теглене 
и държане на главата, съчетано с кикотене и подскачане“. Статията 
очевидно е прочетена правилно от българската общественост, защото 
неколкократно в последвалите години други автори се позовават на 
нея, за да припомнят за сексуалните странности на княз Александър.

Сходни са публичните представи и за следващия български мо-
нарх, княз Фердинанд. Слуховете за евентуалната му бисексуалност 
може би не са достигнали печата, но са подробно документирани в 
книгата „Спомени“ на мемоариста и княжески учител по български 
език Добри Ганчев, издадена от Българската академия на науките. 
Само няколко цитата са достатъчни, за да се добие обща представа: 
„развала и извратеност в мъжките му наклонности“; „дълбоко зара-
зен от древногръцкия порок“; „Имаше нещо болезнено, нещо ненор-
мално в природата на княз Фердинанда. И вкусовете му неестестве-
ни, и моралът му такъв. Неумерен, непостоянен, нито в чувства, нито 
в симпатии, нито във вкусовете си“; „Тез вкусове, тез маниери на княз 
Фердинанда даваха материал за подигравки, за насмешки, за много-
числени, разбира се, преувеличени и изопачени скандални разкази“ 
(Анамнеза, 2009, № 10, 239–241).

След такава историческа справка е логично да се заключи, че 
нито медиите, нито политиците в България са се променили значи-
телно през последния един век, поне що се отнася до отношението 
им към хомосексуалността. И тогава, и сега тя остава осмивана и от-
речена като порок на чуждите култури и като неприемлива за „здрава-
та“ българщина. Нещо повече – маргинализирането ѝ   се утвърждава 
като един от най-ефективните способи за отграничаването и изграж-
дането на българското национално самосъзнание.

Но да се върнем отново към края на XX в. Друга тенденция в под-
хода на българския печат към темата за хомосексуалността през 90-те 
години е подбирането на „обикновени“ личности от страната, които 
да представят някаква обобщаваща снимка на гей малцинството. В ня-
колко масивни публикации от началото на десетилетието в. „Диалог“ 
излага на показ двама транссексуални българи и техните житейски пъ-
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тища преди и след операциите им за смяна на пола. Подсъзнателната 
(най-вероятно) цел е да се подчертае, че тези българи/българки не са 
„истински“ мъже и че „обратните“ сексуални наклонности като цяло 
принадлежат към спектъра на женствеността, без да застрашават по 
никакъв начин монумента на българската мъжественост.

Вестник „24 часа“ пък поддържа постоянен дискриминационен 
тон, акцентирайки върху „обратната“ сексуална ориентация на реди-
ца престъпници: „Обратен мъж обвинен в убийство“ („24 часа“, 24 
февр. 1993); „Мургав хомо плаши с нож новата си изгора“ („Стандарт 
Уикенд“, 29 февр. 1992); „Извращенията се вършат по тъмна доба“ 
(„Диалог“, 20 март 1992); „Хомосексуалист е доубит с ножица в гър-
ба“ („Диалог“, 10 апр. 1992); „Пълнолетен „обратен“ приюти софий-
ския разпределител“ („Нощен Труд“, 18–19 май 1992); „Швестери 
счупиха телефона на двама полови атлети“ („Нощен Труд“, 5–6 юни 
1992). Последното посочено заглавие като че ли най-добре оголва ко-
рена на проблема – той е по-скоро родов, в граматическия смисъл на 
думата. В безцеремонната реалност на българския патриархат най-го-
лямото престъпление е нарушаването на границите на родовите роли. 
За да оцелеят в публичното пространство, мъжете трябва яростно да 
бранят ролята си на „силния“ пол. На тях им приляга да бъдат „по-
лови атлети“. Но не и на жените – те трябва си останат затворени на 
територията на „слабия пол“, ако искат да бъдат уважавани и желани. 
В така очертаната дихотомия „обратните“, т.е. сексуално различните, 
трябва да бъдат изтикани към противоположния полюс – на слабост-
та, за да не компрометират хегемонията на „истинските“ мъже. В кон-
кретното заглавие това изтикване става посредством обидната дума 
„швестери“ (от немската дума за „сестри“). 

Какво тогава остава като изход за гей читателите на българската 
преса? Те са колонизирани от доминиращата култура и неусетно ус-
вояват ценностите ѝ    като свои собствени, нищо че тези „ценности“ ги 
унижават публично и ги превръщат в третокласни граждани на бъл-
гарската държава. Хората от сексуалните малцинства, които интерна-
лизират или просто не успяват да отхвърлят догмите на властващата 
хетеросексистка култура, най-често не осъзнават как бездействието 
и оставането им под прикритие утвърждава същите тези догми. Така 
гей българите пасивно вършат черната работа на собствените си на-
силници, поддържайки цикъла на хегемонията на „по-нормалния“ 
вид (които имат деца) човешки същества. Сякаш хомосексуалните 
хора не могат да създадат свои деца.
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За да бъде завършен парадоксът, законите в България не поз-
воляват юридическо признаване на хомосексуалните връзки и оси-
новяването на деца от партньори в такива връзки. По този начин на 
гей гражданите се отказва шанса да бъдат „нормални“, защото им се 
забранява отглеждането на деца. Тоест те са упреквани, че не са нор-
мални, и едновременно с това им се забранява „да станат“ нормални. 
Оттук нататък, след като репресираните са приели чуждата вяра, че 
заслужават хетеросексистко робство, хегемонията се поддържа от 
само себе си. Мнозинството няма нужда да полага повече усилия в 
тази система освен обичайното поддържане на хетеросексистката си 
идеология и на институционалните структури за прокарването ѝ  . В 
такова публично чистилище хомофобният език на медиите е най-
ефективното оръжие за постоянен контрол и за безцеремонно погаз-
ване на човешкото достойнство на гей българите.

Тези последни изводи важат в най-голяма степен за последния 
засега период, който бих обособил в историята на представянето на 
хомосексуалността в българските медии – периода на нейните про-
мискуитетни употреби през първото десетилетие на XXI в. За него 
бих обобщил, че медийната видимост на хората с „различна“ сек-
суал ност окончателно се утвърждава като множествен парадокс – на-
растващата толерантност се случва на фона на буквално увреждащо 
стереотипизиране, отслабването на личната изолация става за сметка 
на политическата активност, задоволяването с асимилацията предот-
вратява истинската справедливост, а превръщането на радикалното в 
пазарна стока подкопава потенциала му да доведе до реални промени. 

Представянето на една хомосексуална личност в печата си остава 
нож с две остриета – докато участието ѝ    в публичния диалог е исто-
рическа крачка напред за дезорганизираното гей малцинство, самото 
ѝ   появяване се заплаща моментално с цената на стигматизирането ѝ   
като различна. За щастие вече знаем, че именно този модел на се-
беразкриване, наречен от англоезичните гей активисти „coming out“ 
(излизане на открито), е доказаният път към интеграцията. Просто не 
е възможно да се води медийна дискусия за проблемите на гей бълга-
рите, без самите те да ги идентифицират и да се самоидентифицират 
като техни субекти, като потърпевши. В този смисъл медийните обра-
зи на хомосексуалността днес са критично значими за подрастващи-
те, защото те черпят информация за своето „различие“ от тях (поне в 
по-ранна и в по-уязвима възраст), а не от собственото си хетеросек-
суално семейство. Почти всяко дете научава от семейния си опит и от 
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медиите, че правилното решение е да презира хомосексуалността, а 
това обикновено се случва дълго преди момента, в който евентуално 
ще му се наложи да я признае за себе си. С това гей малцинствата се 
отличават от расовите и от етническите, а приличат на политическите 
малцинства – родителската подкрепа липсва, а самоидентификацията 
се случва сравнително по-късно и може да бъде прикрита при застра-
шаващи обстоятелства (което пък на свой ред води до обратния ефект 
да се отлага сериозният публичен дебат). 

Появи се първото българско поколение гей тийнейджъри, което 
е в състояние да извлече значителни ползи от увеличената си види-
мост – поколение, в което младите могат да обсъждат проблемите 
си по-свободно пред приятели, както и могат да си търсят сексуални 
партньори и романтични връзки успоредно с хетеросексуалните си 
връстници. Обратната страна на тази свобода е увеличената опасност 
за сигурността им пред враждебните предразсъдъци на родителите 
им, пред агресивните им съученици, пред нападенията на скинове, 
бенесари и други подобни на улицата или пред ловуващите сексуал-
ни насилници. 

Затова е крайно време да си дадем сметка какво научават за себе 
си гей децата в България. Преди 1989 г. – буквално нищо, докато не 
чуят от родителите и от приятелите си думата „педераст“, придру-
жена от някакво битово-фолклорно обяснение за болни, извратени 
мъже, които може да те нападнат в градската тоалетна. След 1989 г. 
менюто им се разширява с малко позитивни и с още повече негативни 
алтернативи на тоталитарното „образование“. Децата виждат „скан-
дални разкрития“ в пресата, при които обществеността възкликва 
колко е изненадана, че някакъв на пръв поглед „нормален“ мъж може 
да е гей! Виждат и стратегически подбрани от хомофобни продуцен-
ти карикатурни примери по телевизията, от които стигат до напълно 
логичното заключение, че не са „гей“, „мека китка“ или „педераст“. 
Както и второстепенни герои в чуждоезични филми, които според 
сценария нямат сексуален живот. Двойните стандарти в образование-
то, наложени върху различните деца, са неоспорими. Можем само 
да се надяваме, че някои от тях все пак са успели да видят филмите 
„Планината Броукбек“ или „Милк“, където също се убиват „обрат-
ни“, но поне и те са от добрите. Или да се надяваме, че в интернет 
ще попаднат по-бързо на статията за хомосексуалността в Уикипе-
дия, отколкото на вестникарските форуми, в които някакви непознати 
чичковци парадират с мераците си да пребиват хора като тях.
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НИЕ научаваме гей децата да мразят себе си от ранна възраст 
и по този начин автоматично ги натикваме в състояние на прикри-
тост, което изкривява всички аспекти от растежа им като личности. 
Изследвания, подкрепящи емпирически това твърдение, са налице в 
много западни държави, но не и в България, защото Националният 
статистически институт все още не е направил проучвания за каквото 
и да е нещо „гей“. При едно запитване на младия активист Радослав 
Стоянов от София през 2008 г. се оказа, че в НСИ са се въздържали 
през годините, защото са уважавали правото на българските граж-
дани да пазят в тайна подобна информация. Така кръгът се затваря 
– враждебната медийна среда принуждава хомосексуалните българи 
да се прикриват, поради което не можем дори да мечтаем за някаква 
достоверна статистическа информация, от която да се извадят прав-
диви заключения и да се освидетелства нуждата от ефективна защита 
на гей правата. Да перифразираме гениалния диктатор Сталин – щом 
няма видими гей българи, тогава няма видими гей проблеми. В края 
на 2009 г. новоизбраното правителство на Бойко Борисов дори взе ре-
шение да съкрати състава на Комисията за защита от дискриминация 
до едва петима членове.

Оттук идва и истински скандалният въпрос: колко още деца 
трябва да пожертваме, докато свикнем с дискомфорта да се отнасяме 
позитивно към хомосексуалните хора в медиите и докато благоволим 
да положим усилието да се въздържаме от враждебен език? И се из-
кушавам да дам един пример за положителното влияние на медиите в 
страна като САЩ, в която статистическите институти не се страхуват 
от думата „гей“. През 1996 г. едно момче на име Джейми Набожни е 
успяло да осъди своята гимназия в щата Уисконсин за това, че не е 
предотвратила редовно извършваното над него насилие. С помощта 
на медиите случаят се е превърнал във влиятелно събитие в история-
та на американското гей движение. Престъпленията срещу Набожни 
са били много, затова ще се огранича с две от тях. След като е разбрал 
за хомосексуалността на Джейми, един негов съученик в седми клас 
го е хвърлил на пода в класната стая и е симулирал изнасилването 
му пред подвикващата тълпа от останалите ученици. В друг случай 
друг съученик го е забил с юмрук в един писоар, след което трети е 
урини рал върху него. За успокоение на българската обществена съ-
вест се оказва, че дори и в Америка понякога трябва първо да се изпи-
каят върху теб, преди да решат да обърнат внимание на молбата ти за 
„специални“ права. Директорът на въпросната гимназия е отпратил 
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родителите на Джейми с обяснението, че малките момченца са си 
такива по природа.

Изобщо може да се заключи, че медийната видимост като авто-
матичен процес на себеразкритие донася за всяка личност едновре-
менно отложени ползи и моментални вреди (каквито са загубите на 
семейства, близки, наследства, работни места, социални статуси, фи-
зическа сигурност, контрол върху елементарни аспекти от ежеднев-
ния живот). Не трябва да се забравя също, че личното състояние на 
изолираност и невидимост може да се окаже непреодолимо дори при 
наличието на отчетливи и положителни публични фигури. Появата 
на актьора Мариус Куркински като открит гей мъж в началото на 90-те 
години беше първото по-влиятелно събитие в българската преса, кое-
то насърчи много хомосексуални българи да живеят по-свободен жи-
вот, но в същото време и втвърди стените на прикритостта за други, 
които не се идентифицираха с неутилитарната мъжественост на звез-
дата. Този сценарий се повтори в още по-голям мащаб при появата на 
поп-фолк изпълнителя Азис. И тук се изкушавам да добавя едно свое 
наблюдение: развоят на кариерата на Азис в края на 2009 г. е поред-
ното доказателство за силата на българската хомофобия, която успя 
да го опитоми и да го облече в „нормални“ мъжки дрехи за втория 
сезон на телевизионното му шоу, докато в Америка РуПол все още е 
релевантна икона, проправяща мостове между различните и взаимно 
уважаващи се субкултури.

Накрая бих искал да напомня, че състоянието на комерсиални-
те медии днес показва, че хората, които ги управляват, са изцяло за-
висими от спонсорите си. Затова решенията им се придържат към 
безопасното и предвидимото, което може да се понрави на най-мно-
гобройна публика, без да отблъсне потенциални потребители на сто-
ките на спонсорите. Това неизбежно включва и по-младите, които, 
между другото, трябва да бъдат „опазени“ от влиянието на „изврате-
ните“ хомосексуални. 

Начинът, по който последните са представяни в печатната преса, 
отразява двойните стандарти в ценностите и в интересите на нейните 
главни редактори. И това почти винаги са хетеросексуални семей-
ни мъже на средна възраст, които просто нямат свободно време (или 
воля) да разследват проблема задълбочено, за да променят отноше-
нието си към по-добро, да се освободят от предразсъдъците си и да 
прекратят унизителния журналистически подход към такава сложна 
и болезнена тема. В България, изглежда, сериозно се подценява влия-
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нието на всички медии в оформянето на обществените представи за 
човешката сексуалност. Редица американски изследвания показват, 
че хората, които редовно следят пресата, са по-склонни да проекти-
рат нейните версии за реалността върху собствените си представи. 
В такава ситуация печелившите ръководни лица имат интерес да за-
пазят статуквото – хомофобията на мнозинството им носи пари. Ако 
това статукво бъде разклатено и гей индивидите не са представени 
като неприемливи (вечно скандалният Азис, просещите за „специал-
ни“ права гей активисти), тогава читателите на изданието като потен-
циални клиенти на спонсорите му ще бъдат отблъснати. Кръгът от-
ново се затваря и медиите безцеремонно прегазват достойнството на 
малцинствата по пътя си към необходимите печалби. Езикът трябва 
да бъде негативен и унизителен, за да утвърди хомофобните предста-
ви на по-добре заплащащото мнозинство. Клишето, че истината има 
парично измерение, важи с многократна сила за гей българите.

Парадоксът на това статукво идва и от факта, че политиката на 
премълчаването минава за центристки избор на уважавани медии 
(като в. „Сега“ и Канал 1 на БНТ например), за златна среда меж-
ду екстремизма на фашизоидната групировка на Боян Расате и „из-
лишните“ оплаквания на гей активистите. По този начин публичното 
внимание е излъгано и приспано с големия наратив за златната среда, 
докато гей българите продължават да се страхуват от публично раз-
критие или от най-обикновения жест да хванеш за ръка партньора 
си на улицата. Българската „нормалност“ се оказва далеч от идеала 
за равенство пред закона между хетеросексуални и хомосексуални 
граждани, докато медиите продължават да тиражират изказвания на 
невежи господа (в моите очи направо престъпници) против „паради-
рането“ и „показната“ „ненормалност“. 

Как тогава да се търси справедливост за сексуалните малцин-
ства, когато мнозинството се опитва всячески да ги набута обратно 
в прикритията им с враждебната си публична реч? С описанията на 
своите гротескни светове пресата влияе върху точно тези хетеросек-
суални хора, които не могат да разчитат на свои собствени познания 
и имат време само за клишетата, които им се пробутват. Така почте-
ни данъкоплатци и уважавани личности са превърнати в „педеруги“, 
„сексуално зависими“ и „извратени“. И единственият им избор оста-
ва да си заровят главите в пясъка и да се преструват, че не са „такива“, 
докато анонимните им задници понасят камшика на политическата 
некоректност.
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Средностатистическата невидимост на гей българите ги прави 
особено уязвими пред властта на медийните стереотипи. Способност-
та на повечето от тях да прикрият своето различие е колкото спася-
ващо оръжие за самоотбрана, толкова и изолираща стена, която пре-
дотвратява пълноценната им публична интеграция. Като изключим 
малкото доброволно разкрили се личности като Мариус Куркински, 
Камен Воденичаров и Дим Дуков, видими остават само онези, чиято 
различност просто не може да мине незабелязана. Оттук нататък пра-
вилата на медийната игра нанасят двоен удар: първо – представят ги 
чрез най-карикатурните примери (неспособните да се скрият), за да 
потвърдят масовата представа за „ненормалност“; и второ – продъл-
жават да премълчават съществуването на тези от тях, които могат да 
се окажат „по-нормални“ и от повечето хетеросексуални българи. Ис-
тинска рядкост е да обърнат внимание на един хомосексуален човек, 
без да центрират ракурса си върху някакво негово различие, някакъв 
куриоз, с който да го запратят на границата на обществено допусти-
мото. В новините за престъпниците на закона никога не е нужно да 
се споменава сексуалната им ориентация, освен ако е „обратна“. Така 
стереотипите се утвърждават като най-силното оръжие, с което се ох-
ранява територията на моралния ред от претенциите на различните. А 
представянето им като „нормални“ е неприемливо, защото застрашава 
да разруши мита за хетеросексуалността като условие за нормалност. 

В крайна сметка парадоксът на медийното присъствие за различ-
ните е сходен с по-универсалния парадокс на човешката видимост 
въобще. Затова публиката би трябвало да е запозната вече с начините, 
по които може да отсее тези автоматични контрасти и клишета, които 
могат да бъдат позитивни, от останалите, които вредят както на хо-
мосексуалните българи, така и на здравословното функциониране на 
цялото ни гражданско общество. Но проблемът опира и до мързела, 
и до личната безотговорност на най-прогресивните личности – ин-
телектуалците, които имат шанс да окажат положително влияние, но 
вместо това продължават да употребяват безопасните за кариерата си 
популистки пейоративи като „педеруги“, „обратни“, „ненормални“, 
дори „болни“ (с което пък издават и отношението си към друга дис-
криминирана група – хората с увреждания). Все още има медийни ге-
рои, които се тупат в гърдите колко са „толерантни“, но държат да си 
запазят правото да употребяват публично унизителни думи. В едно 
интервю за Нова телевизия от април 2009 г. българският журналист 
Сашо Диков специално отдели време да обясни колко са интелигент-
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ни „педерастите“ и как той ги е впечатлявал с външния си вид на по-
млади години. Безотговорността в употребата на езика е дискретният 
чар на мъжката привилегированост. Що се отнася до жените, далеч 
не всички сред тях се идентифицират с другостта на хомосексуалните 
и уважават достойнството им. Ще си позволя да илюстрирам мисъл-
та си с един красноречив цитат от книгата „Мнения и съмнения“ на 
българския литературовед Никола Георгиев, който се отнася за тео-
ретичния феминизъм в литературата, но според мен важи по-скоро за 
общата картина в българското публично пространство:

Симетрията на двойката мъж–жена и център–периферия се наруша-
ва или поне се усложнява от безспорно доказаното наличие на така 
наречения от някои трети пол, лесбийките и педерастите. Те, и осо-
бено лесбийките, отвориха доста много теоретически затруднения и 
практически ядове на феминизма. Ако е да се определи мястото им в 
конфигурацията център–периферия, ясно е къде е то: там, в перифе-
рията, при унижените и изолираните. Хубаво, но след като в конфи-
гурацията мъж–жена жената също е поставена в периферията, трябва 
ли тя да дели обща черга с лесбийките и педерастите? Трудна работа. 
Посочени бяха няколко изхода от това щекотливо съжителство, но не 
ми е известно някой от тях да се е наложил като представителен. Към 
третия пол феминизмът се отнася с интерес и съчувствие, но не чак 
толкова силно, както към народите от третия свят.6

На пресконференция в София преди гей парада от 28 юни 2009 г. 
(репортажи бяха излъчени по повечето телевизионни канали) адво-
катката от Български хелзинкски комитет Маргарита Илиева парира 
един въпрос на журналистка, която я запита защо се оплакват орга-
низаторите, след като медиите са обърнали внимание на парада им. 
Маргарита Илиева ѝ   отговори, че спорадичното им внимание далеч 
не е достатъчно и че тепърва предстои българските медии да покажат 
професионализъм и да прекратят враждебния си език към гей граж-
даните на Република България.

Еволюцията на образите на хомосексуалността в медиите е важен 
урок за всички българи, защото илюстрира в детайли провинциал  ния 
и емоционално осакатения манталитет на обществото ни като цяло. 
Каква ирония: заради този манталитет Западна Европа пък гледа на 
нас като на различни или, казано по нашенски, „обратни“.

6  Георгиев, Никола. Мнения и съмнения. С., Изд. „Литературен вестник“, 
1999.
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Как жените и мъжете разказват за себе си1

Гергана Дачева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

В настоящата статия акцентът се поставя върху устните авто-
биографични разкази, като част от интервютата и наблюденията се 
основават на разработки, защитени като магистърски тези в магис-
търската програма „Лингвистика“ към Факултета по славянски фи-
лологии в СУ „Св. Климент Охридски“, и по-специално на текста на 
Ася Асенова.

Анализът е направен в три основни насоки:
– обвързване на темите, за които се говори, с езиковите особе-

ности;
– проследяване на маркерите на разговорност на различните ези-

кови равнища;
– диференциране на езиковите явления, характерни за мъжете и 

жените.
Темите, които мъжете и жените обговарят в своите лични исто-

рии, могат да се обобщят в няколко групи:
– Разкази за детството, дори и когато въпросите не са свързани 

с този период. Прави впечатление, че тази тема не само присъства 
в разказа, но и много често заема непропорционално голямо мяс-
то. Почти винаги се представя като някакъв друг свят, различен от 
настоя щето. В разказите на жени детството се свързва с безгрижните 
игри и хубавите моменти, които контрастират със следващите им раз-
очарования и трудности. При мъжете детството е представено като 
трудно, свързано с работа, лишения или лоши спомени, но е в кон-
траст със следващите успехи и реализации на личността. 

– Темата за образованието също е основна в разказите на мъ-
жете и жените. Ако образованието се оценява като недостатъчно от 
разказващия, непременно се изтъкват причините за това. Най-често 

1 Наблюденията са направени въз основа на 20 интервюта с десет жени и десе-
тима мъже на възраст между 20 и 45 години: 5 жени – между 20 и 28 години; 5 жени 
– между 28 и 45 години; 5 мъже – между 22 и 30 години; 5 мъже – между 30 и 45 
години. Данни за професията не са искани от интервюираните, а само образование 
– 5 жени  и 5 мъже са със средно образование, а 5 жени и 5 мъже – с висше, раз-
лични специалности (филолози, инженери, компютърни специалисти и медици).
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това са бедност, ранен брак или други външни обстоятелства. Тази 
тема се явява и когато разказващият говори за своята професия, като 
започва винаги с образованието си. Някои дори започват своя разказ 
с него: „Разкажете нещо за себе си.“ – „Първо, по образование съм 
икономист. Работя в сферата на туризма.“

– Период на заетостта: често целият разказ се структурира около 
професията. Особено характерно е за мъжете, които са се реализи-
рали успешно и са удовлетворени от своите занимания. При жените 
професионалната изява се свързва и с други теми, като семейство, 
приятели, пазаруване и други социални контакти. При по-възрастни-
те жени разговорите винаги се концентрират върху семейството и от-
глеждането на децата, а при по-възрастните мъже – към казармата и 
кариерата. При младите мъже след 1989 г. и особено след отпадането 
на задължителната военна служба тази тема се заменя от други, които 
са свързани с компютри и интернет технологии.

С оглед на комуникативната стратегия автобиографичните тек-
стове са по-скоро аргументативни, отколкото описателни по харак-
тер. Те представят житейските събития като действия, а не като със-
тояния. Затова се определят като наративни, като в съответния дис-
курс им се придава аргументативна сила. По отношение на хроно-
топа отново се откриват разлики между мъжете и жените. Разказите 
на жените се свързват по-често с пространството, например: „Родена 
съм в Русе. Майка ми и баща ми са евреи. Аз се ожених в Русе по 
стечение на обстоятелствата. Мъжът ми е русенец, учеше в София, аз 
учех във Варна...“ Разказите на мъжете са свързани повече с време-
вите ориентири.

Във връзка с посочените дотук различия между двата пола се 
наблюдават и специфични мъжки и женски езикови модели, които са 
предмет на настоящата статия.

Мъжете са по-склонни да дават конкретна информация, без да 
прибягват до излишни разяснения и уточнения, докато жените чес-
то се спират на детайли и незначителни подробности, обяснения. В 
женските разкази непрекъснато се добавят нови факти, персонажи 
и събития, които нямат много общо с цялостната логика на разказа. 
Понякога вместо конкретен отговор се разказва случка. На въпроса: 
„Смяташ ли, че приличаш повече на баща си?“, интервюираната от-
говаря: „Тези дни мъжът ми се оплакваше на майка ми, че не сядам, 
и тя му каза: Изцяло се е метнала на баща си.“ А когато въпросът е 
доста личен и интервюираната няма желание да го коментира, при-
бягва и до клиширани форми, при които началото винаги е (всеки) 
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човек: „Човек се сблъсква много пъти в живота с това...“ Визирайки 
и себе си, говорещата говори по принцип за общовалидни ситуации 
и обстоятелства, за перипетии, през които минава всеки човек в своя 
живот. На въпроса: „Правила ли сте досега някакви компромиси?“, 
интервюираната отговаря: „Компромиси всеки човек прави – къде 
по-малки, къде по-големи, на всеки етап от живота си...“ Затова и 
жените в своите разкази, независимо дали те са автобиографични 
интервюта или спонтанен, непринуден разговор, имат склонност да 
говорят повече за околните, отколкото за самите себе си.

Това от лингвистична гледна точка гарантира по-честата употре-
ба на безлични конструкции. Настойчиво присъстват и доста обоб-
щенолични изречения, дори и когато интервюираните разказват за 
самите себе си: „Ако постъпиш тактично, да издемагогстваш нещо 
– той се успокоява и вече можеш да подхванеш дадена тема, за да 
повлияеш. А не – като го видиш ядосан...“

Разказващите по обективен начин преценяват и констатират, 
включвайки себе си към всички, дори когато фактите се отнасят един-
ствено до самите тях. Но при лични преживявания на места има проя-
ви и на колебание при избора на форма на глагола и в някои сложни 
изречения или в две последователни кратки изречения се срещат и 
първоличната, и второлична форма: „... нямах право да настоявам да 
остане... колкото и да имаш чувства и отношения с него сериозни, не 
бива да го ограничаваш да...“

Тази непоследователност при избора на лицето поражда внуше-
нието, че дори и когато използва глаголи във 2 л. ед.ч., интервюира-
ната визира себе си, но се опира на обстоятелството, че проблемите и 
ситуациите, които разказва, са общовалидни. И тъй като присъстват 
при всеки човек, разказващият говори от името на всички за неща, 
които се отнасят до всички.

Изглежда, на жените е по-трудно да разказват конкретно за себе 
си, затова и толкова често се отклоняват и включват второстепенни 
детайли и обстоятелства. Като че ли по-лесно се оказва да разказват 
за хората въобще, да се причислят към всички останали, отколкото 
да говорят лично за самите себе си. А понякога именно тези моменти 
от живота се явяват и повратни или изключителни важни събития в 
техния живот. Затова в женските разкази има засилена употреба на 
местоимения и глаголи във 2 л. ед.ч., когато би следвало да има фор-
ма за 1 л. ед.ч., което благоприятства фреквентната поява на обобще-
нолични изречения. Например: „да намериш редовна работа“, „Ми 
навремето не те признаваха за човек“, „защото то не можеш и да се 
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караш“. В сложното изречение са използвани и двете форми – и за 1 л. 
ед.ч., и за 2 л. ед.ч., при това на един глагол, което демонстрира ко-
лебанието при избора на форма и гарантира говоренето за собствено 
личното преживяване.

Употребите на 1 л. мн.ч. имат разнородна употреба. И ако към 2 л. 
ед.ч. проявяват предпочитания повече жените, отколкото мъжете, то 
1 л. мн.ч. се използва и от двата пола. От една страна, това са разкази 
за отминал начин на живот. В тях разказващият сякаш не участва, 
почти не говори от свое име и непрекъснато включва в разказа си 
приети практики от типа: „Така беше едно време...“, „Едно време ня-
маше такова нещо“ и др. Използва през цялото време 1 л. мн.ч. или 
безлични конструкции. Разказва се или в сегашно историческо, или 
в минало несвършено време, които внушават обичайни, повтарящи 
се действия. Този тип употреби са характерни обикновено за по-въз-
растните мъже.

Мъжете по-често се унифицират с група, колеги или някаква общ-
ност, понякога и със семейна среда (обикновено братя, бащи, прияте-
ли, колеги). Понякога това е свързано само с един период от живота 
им (например детство, казарма, колегиална общност). В такъв случай 
дори и в разказа да липсва употреба на първоличната местоименна 
форма мн.ч., то в този участък на разказа се включва автоматично, тъй 
като не би могла да се мисли без присъствието на другия. Към тази гру-
па се включват и разказите на мъжете за войната, казармата и пр., а при 
жените – за детството: „татко ходи по комшиите... и ние се устройваме, 
храним.., правим.., ние си спим...“ Ако мъжете използват 1 л. мн.ч. в 
моментите, когато не визират само себе си, а разказът им засяга опре-
делена група от хора, то жените много често прибягват до употреба на 
1 л. мн.ч. дори и когато говорят лично за себе си, без да е необходимо 
да се причисляват към някаква група. Доказателство за това обстоятел-
ство е наличието на разнородни форми в едно изказване. Много често 
непоследователно употребяват форми и на 1 л. мн.ч., и на 2 л. ед.ч.: 
„При нас е... Имаш със завършването си... Работим всичко.“

Позицията, която обикновено жените заемат като разказвачки, 
по-често е тази на свидетел, отколкото на активен участник. Дори 
когато са в ролята на действащо лице, те много по-често използват 
1 л. мн.ч. или безлични изречения, за да опишат собствения си опит. 
„Нас ни съкратиха... и аз бях... Щяхме да се съдим... И млади мом-
чета, способни момчета – всички ни изгониха.“ Обикновено това са 
негативни емоции, свързани с принудително прекъсване на трудовата 
дейност и последвала смяна на професията. Включването на мн.ч. оз-
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начава приобщаване към всички потърпевши и възприемане на поли-
тическата реформа като масова, а не единствена само за говорещия. 
На тези места някои жени говорят в години, обвързвайки личните 
си преживявания с политически събития. „О, да, 91 година – тога-
ва започваше да се чува за безработица и беше голям шок. Нас ни 
съкратиха точно за една-две седмици.“ Или пък множествено число 
се използва при употребата на клиширани формули: „Все маскари 
политиците ни, всичките... И ние се оправдаваме. Може би и затова 
не можем да напреднем. Както сме възпитани в друга система, сега не 
можем да излезем, да изплуваме.“ По този начин понякога се офор-
мят разкази за околните, за някаква общност, с която говорещият се 
идентифицира. Най-често това са разказите за детството и семейство-
то на родителите или разказите на жени за децата или семейството, 
но нерядко и за професионалната им кариера.

Понякога идентифицирането с дадена група се упоменава допъл-
нително, за да се уточни коя точно се има предвид: „При нас, сред 
арменците, има един момент...“ Много често се споменава групата, с 
която говорещият (жени обикновено) се идентифицира: „Ние, скор-
пионите, можем да се самоизядем, после се раждаме. Общо взето, 
не се отказваме“, „Общо взето, ние, хората, много бъркаме, като си 
мислим, че точно в момента винаги имаме правилното решение“. От 
особено значение във всяка комуникативна ситуация е умението на 
говорещия да убеди събеседника в достоверността на своето твърде-
ние. В хода на автобиографичното интервю първостепенна роля изи-
грават именно разказните умения на говорещия.

Това се изразява най-напред в подбора на аргументацията на от-
делните случки и подреждането им в разказ. Конкретните условия, 
при които протича комуникативната ситуация, неминуемо оказват 
влияние върху речевото поведение на събеседниците. Желанието на 
говорещия да въздейства по определен начин върху слушателя дикту-
ва избора на определени езикови средства. Затова трябва да се отчитат 
не само граматическите им особености, но и редица екстралингвис-
тични фактори, които обуславят до голяма степен тяхната структура, 
фреквентна употреба и семантика. Убедителността на едно изказване 
зависи също и от отношението на говорещия към това, за което раз-
казва. В житейските разкази това става най-често чрез позоваване на 
автентичността. „С очите си съм го видял“, „Аз това съм го прежи-
вял“ са много характерни аргументи.

В този смисъл е интересно да се проследи как в различните на-
ративи се придава различен смисъл на едни и същи събития и перио-
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ди от живота. В този пункт е особено важна и определяща принад-
лежността към единия и другия пол. Жените и мъжете по различен 
начин осмислят случилото им се, значимото за едните и другите се 
оказва доста отдалечено и различно интерпретирано. От едната стра-
на на този факт стоят различните психологически нагласи, културните 
предразсъдъци и общоприети положения, а на срещуположната – ези-
ковите модели, които се следват и изразяват едните и другите. За така 
зададената проблематика самите начини на придаване на значимост 
на личните разкази са изключително интересни. Ключов се оказва 
стремежът да се оформят ядра на придаване на значимост на личното 
преживяване. Говорещият прилага изключително разнообразни тех-
ники, с които цели предизвикване и задържане на вниманието на своя 
събеседник, налага своята оценка и задава определено поведение у 
слушателя. По-голямата част от тях са неосъзнати и непреднамерени 
и въпреки това системно употребими в конкретни ситуации. Разказът 
на определени места, при конкретни теми изобилства с междуметия, 
обръщения, различни прагматични маркери и задължително запазване 
на пряката реч, разместване на словореда и други разговорни маркери.

В разговорната практика се наблюдава тенденция на закономер-
но и почти безизключително запазване на пряката реч. Мотивът за 
нейната употреба също е постигане на желан и въздействащ ефект 
върху събеседника. В житейските разкази се използва непрекъсна-
то пряка реч независимо от това, че се предават думи на участник в 
друга комуникативна ситуация, актуална за друг времеви период и 
пространство. Единият вариант на цитиране, към който се прибягва 
в житейските истории, е с въвеждащ глагол. Срещат се и примери с 
многократно сигнализиране на чуждата реч, което се постига чрез 
повторение на въвеждащия чуждата реч глагол. В тези случаи гово-
рещият с аналогични средства отбелязва и подчертава наличието на 
чужди думи. Явлението е много типично и е едно от проявленията на 
наблюдаваната в разговорната реч тенденция към многократност: „И 
мама преди това ми каза: Няма да гледаш нагоре, щото той се върти 
из целия салон“, „Излиза председателят на Комсомола, или както там 
се нарича, и казва: Ще започнем да прочистваме редовете на Комсо-
мола!“ и т.н.

След като на слушателя са ясни участниците в комуникативна-
та ситуация, за която разказва говорещият, той избирателно означава 
един от тях. При предаване на дадени реплики се оказва излишно да 
се уточни кой е говорещият, затова и въвеждащият глагол не случай-
но се изпуска. Той е очевиден за събеседника от наличната информа-
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ция, дадена до момента. Изключително често се срещат изказвания, в 
които закономерно се изпуска въвеждащият глагол: „Или пък решим 
с него, майка на работа: какво ти се яде? Еди-какво си“, „Като се 
връща от работа – носи. „Такова ми се дояде.“ Майка ми: Пак с твои-
те меса“. По този начин се целят и постигат по-голяма истинност и 
правдоподобно излагане на фактите, което е важна предпоставка и 
условие за успешна комуникация.

В тази посока на мисли следва да се отбележи и размененият 
словоред като поредно средство, практувано от говорещия за отбе-
лязване и наблягане върху значимото именно според неговата пре-
ценка. Най-често в началото на изречението се извежда и обособя-
ва акцентираната информация, онази, на която говорещият иска да 
наблегне и по този начин да насочи вниманието на своя събеседник 
именно върху този пункт. Затова са и толкова фреквентни примери 
като: „От Пловдив тука познати имам“, „Асистентки трябваше да бъ-
дем“, „Като балерина дойдох“ и др.

Много често в устното общуване се прибягва до структури с пър-
ви елемент един от глаголите видя, гледам, чуя, слушам, а също и 
чакам в императив. Те обикновено стоят в началото на изказването и 
се явяват въвеждащи неговата същинска част. Появата точно на тези 
глаголи в такава позиция не е случайна. За реализиране на комуни-
кативния акт е необходимо слухово възприятие, а пък императивната 
форма указва неговата категоричност. Влизат в употреба и в пряка 
реч: „той казва: Виж, там ти можеш, оправяй се!“, „Ами, вижте как-
во...“, „И в един момент викам: Виж какви сме глупачки“, „...той за-
почва: Ето, виж какво става сега; какво направиха тези или онези...“, 
„Ама виж какво – всички сме изнервени“, „Виж какво: той ми каза, 
като не съм доволна...“. Това е много чест модел на предаване на чуж-
да реч в житейските истории. В устното общуване винаги са в нача-
лото на изречението: „А бе, виж какво, аз, общо взето, гледам да не 
оценявам – след дъжд качулка. Можеш да изкажеш мнение.“ С малко 
по-различна семантика функционира и се употребява и глаголът ча-
кам в повелителна форма. Чрез него говорещият съвсем демонстра-
тивно подготвя събеседника за това, което следва да каже, и изисква 
от него определено възприятие, „отидох и казах... „ама чакай сега“. С 
използването на тези императивни глаголи говорещият дава указание 
на събеседника си и диктува неговото поведение. Затова и в разговор-
ната практика са по-обичайни, отколкото в биографичните разкази.

Хиперболизацията е друго средство, което говорещият също из-
ползва с цел привличане на вниманието върху определен факт, как-
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то и за да се създаде преувеличена представа. Хиперболизацията, до 
която доста често се прибягва в разказите и въобще в ежедневната 
реч, е съществена характеристика и особеност именно на неприну-
деното устно общуване. М. Цветкова обособява две основни групи: 
количествени („сто пъти“) и качествени („умрях от яд“) разговорни 
хиперболи. Като средство за изразяване на количествена хипербола 
се използват почти всички части на речта – съществителни, прила-
гателни, числителни, местоимения, глаголи, наречия. Най-често за 
обозначаване на извънредно голяма честотност и повторителност 
на определено действие говорещият прибягва до употреби на прос-
транствени и времеви наречия като постоянно, непрекъснато, вечно, 
винаги, никога и т.н. или прилагателни имена като цял. „Вечно ще 
мрънка...“, „Цяла вечност ще го чакам аз“, „...тя винаги ни защитава-
ше. Винаги, когато нещо се случеше, тя беше на наша страна и до нас. 
Винаги беше вътре в нашите неща“. Числителните и количествените 
съществителни винаги са кръгли числа: 100, милион, куп, камара и 
подобни: „Колко вече в на 100 години...“, „Една камара книги изче-
те“, „близо 100 приказки знам от нея“, „Сега, не съм кой знае каква 
чистофелница, ама да седна да ям, 10 пъти да стана да пипам бравата, 
10 пъти ще се измия...“. От местоименията най-висока честотност се 
забелязва при обобщителните – всеки, всичко, отрицателните – никой, 
никакъв, нищо: „Всичко, което съм пожелала, ако не ми се е пречело, 
съм го постигнала, но и това съм преодоляла“, „Всичките работи аз 
ги организирам“, „Никога няма да се уморя да търся“. Качествените 
хиперболи авторката обвързва най-вече с проява на негативни емо-
ции и реакции от страна на говорещия. Средствата, които служат за 
тяхното изразяване, са най-често глаголите умирам, падам, полудя-
вам, побърквам се, а също и устойчиви словосъчетания като изпадам 
в ужас, получавам удар, става ми лошо. В устното общуване почти 
безизключително тези глаголи се употребяват в минало или бъдеще 
време: „Ще полудея, ако нищо не стане“, „Ще падна от смях. Това не 
е истина“, „Побърках се вече окончателно“. В по-голямата си част 
разговорните хиперболи са по-присъщи за жените, а освен това са 
и многократно повтаряни в техните изказвания. Това не означва, че 
мъжете никога не прибягват до тяхната употреба, напротив, но не 
са така акцентирани, а и не са използвани в същата степен. Жените 
проя вяват по-голям афинитет към ефектно и въздействащо разказва-
не. А пък хиперболите се оказват удачно средство за постигане на 
желаната от тях цел и затова именно при тях се наблюдава по-голяма 
фреквентност. В повечето случаи хиперболизацията цели не толко-
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ва преувеличаване, колкото привличане и задържане вниманието на 
събеседника. Затова има широко приложение и употреба в устната 
практика.

В комуникативната ситуация говорещият моделира изречението 
според степента на значимост. На първо място се поставя същест-
веното, важното, за да се обърне внимание именно върху тази част 
от изказа, която е свързана с комуникативната цел на адресанта. Въ-
веждащите изрази показват отношението на говорещия към това, за 
което се говори, те съдържат оценката на съобщението. В този пункт 
поради набелязаните комуникативни техники не се наблюдава раз-
лична употреба от мъжете и жените, т.е. тези явления са разпределе-
ни масово и не се подлагат на опозицията мъже/жени.

Самите езикови модели са общоупотребими, но разликите се от-
криват по отношение на онова, което се цели с тях, на онова, което 
се определя като важно, значимо, ценно за едните и за другите. Тези 
явления позволяват да се проследи дали в употребите на едни и същи 
езикови модели се влага едно и също значение, а също да се определи 
степента на тяхното възпроизвеждане при едни и други представи-
тели на двата пола. Това е от особена важност, защото в различни-
те езикови употреби, които навлизат и се практикуват ежедневно от 
нас, едва ли винаги се влага една и съща семантика. Заложената ди-
ференциация между двата пола неминуемо ще изиграе роля в някои 
ситуации и ще доведе до специфично мъжки и женски употреби, ос-
мисляния и значения. По този начин дори и при наличието на еднак-
ви езикови особености и при двата пола, е необходимо по-детайлно 
да се осмислят вложените в тях смисли. Става въпрос, от една страна, 
за тенденция към многократност и размитост на изказването, и от 
друга – абсолютно противоположна тенденция към икономия и лако-
ничност. Тези две тенденции са продиктувани от психологическите 
предпоставки на разговорността, като спонтанност и непринуденост. 
Това са двете основни тенденции, които се проявяват под формата на 
разнообразни езикови особености.

Темпото и интонацията задават и бележат важното и значимото 
в изказванията на мъжете и жените. Репродуцираното на момента из-
ключително бързо темпо, почти без никакви паузи, демонстрира из-
вестно напрежение, стремеж към тотално изчерпване на проблема и 
поднасяне на информацията от своя гледна точка. По-отчетливата ин-
тонация съпътства моментите на осмисляне и интерпретиране на вече 
обговорени теми, на позната информация. Затова и по-често се среща 
при многократно засегнатите теми. Ускореното темпо демонстрира 
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емоционалната насоченост. Обикновено то се явява в чувстви телни 
пунктове, в които много често се срещат и редица лексикални пов-
торения. Безспорно и интонацията, и темпото на изказването оказват 
влияние на въздействието върху събеседника. Тези компоненти екс-
плицират оценката и задават поставения от говорещия акцент. Разли-
чието по отношение на мъже/жени на фонетично равнище се отнася 
до разлика в пунктовете, които се отчитат като важни. При мъжете 
засиленото темпо съпровожда говоренето по някакъв проблем, но не 
непременно от лично естество. За жените обаче то е характерно пре-
димно при разказването на собствени съкровени преживявания.

На морфологично ниво многократността се проявява както при 
имената, така и при глаголите.

При имената на първо място това е двукратното маркиране на ка-
тегорията определеност („филмът, вчерашният, беше страхотен“). В 
засилена употреба навлиза и нетипичната за българския език двойна 
определеност („тази, по-светлата“).

Наслагват се различни типове местоимения или се поставят там, 
където те не са необходими, например: „навъдят всичките някакви 
такива“ – от една страна, обобщителното местоимение всички е с 
определителен член, а от друга – в изказването фигурира и показа-
телното местоимение, което носи същото значение. Тези форми са от 
типа „облечи тази черната или онази синята блуза“, „всичките тези 
проблеми“, „...защото всичкото това готвене, чистене и пране“ и т.н.

При глаголите е много характерна полипрефиксацията. Може да 
се каже, че се отличава с по-голяма степен на употреба при жените: 
„Изпопребих се от бързане“, „Изпотрепах се, за да му помогна“, „И 
аз примерно отпочвам някаква тема“.

На синтактично равнище също се повтарят различни елементи, 
но най-вече удвояване на допълнението и подлога. Облигаторното в 
определени синтактични контексти удвояване на допълнението и в 
книжовния език подкрепя и фреквенцията му в спонтанното общу-
ване.

Има изречения, в които присъстват и пълната, и кратката дателна 
форма на личното местоимение: „на мене кожата ми е такава“, „тебе 
това ти е“.

По същия начин се удвояват и обстоятелствените пояснения: 
„там в Италия“, „а вътре какво е в училището, не знам...“. Удвояване-
то на подлога указва допълнително лицето, с което се обвързва дейст-
вието, и много често влиза в употреба: „Тя е софиянка, майка ми...“, 
„Те нали католиците имат ...“, „тя майка там пееше“.
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Друга синтактична особеност е удвояването на предлозите, както 
именни („крем за под очите“, „гривна за на глезена“), така и глагол-
ните („останал ни е още от навремето“): „...в продължение на около 
една седмица“, „Момичетата на по 26–27...“, „поне за пред децата“.

Най-фреквентната многократност обаче се проявява на лексикал-
но равнище.

В разговорна реч натрупването на елементи се явява и в случаи, 
когато е необходимо доуточнение. Затова те не съдържат нова ин-
формация: „и другите се изплашиха, между другото, другите моми-
чета...“, „...които живеят до нас; до нас, в близост до нашия блок, са 
бабите“, „...успях да си купя този, малкия магазин“. Понякога една 
дума или цял израз се повтаря умишлено: „Имаше дисиплина, дисци-
плина имаше едно време...“, „Не я отдавам на нуждата, че от нужда 
се прави“.

И глаголни, и именни елементи в хода на речта биват многократ-
но повтаряни, най-често разположени в началото на репликата. Мно-
го характерно е повторението на въпросителни думи: „Колко вече е 
на 100 години; колко пластични операции има... колко операции има, 
как вече не прилича на човек и как може...“

Особена употреба показват кратката винителна форма на лично-
то местоимение го, личното местоимение ср.р. ед.ч. то и показател-
ното местоимение ср.р. ед.ч. това, които заместват цели конструк-
ции, известни и познати на двамата комуникатори: „Това го искам, 
искам да се прибера в България“ – явява се нужда да бъде пояснено, 
повторено и акцентувано именно върху тази част от изказването.

Личното местоимение ср.р. ед.ч. то, подобно на показателното 
това, замества информация, известна на събеседниците. Много чес-
то е в началото на изречението: „То уж на майтап“. В изказването 
„То никога няма да стане“ личното местоимение придобива значение, 
подобно на конструкциите с показателното това.

В стремежа си да убеди своя събеседник говорещият много често 
прибягва до градация на действията или състоянията, за които гово-
ри. Целта, която мотивира употребата на подобни явления, е пости-
гане на ефектно предаване на някаква случка или събитие. Затова и 
доста често в житейските разкази и при непринудено разказване на 
някаква история сгъстено се предават единствено действията. От ези-
кова гледна точка това се изразява в зачестена употреба на глаголи, 
непосредствено един след друг. Обикновено това са последователни 
изречения, изключително кратки, в които първата позиция задължи-
телно се заема от глагола. Понякога те са с различно семантично зна-
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чение и в повечето случаи са предшествани от съчинителния съюз и. 
При прилагане на градация времето на глаголите винаги е сегашно, 
без значение, че става дума за минало събитие. Например: „и влизам, 
и го виждам, и му викам, и той ми вика, и после тръгваме“. Темпото 
на изказа в тези моменти обикновено е доста ускорено. Прибягва се 
и до повторение на една и съща начална конструкция: „не вярвах, че 
мога да го направя, не вярвах, че мога да се пречупя, не вярвах, че...“. 
Това е не само разказвателна стратегия, а много чест модел въобще в 
разговорната практика, отбелязващ фреквентна употреба повече при 
жените, отколкото при мъжете, въпреки че не е абсолютно изклю-
чена и при тях. Изведените езикови употреби се обединяват около 
една цел. Те обозначават посланията, които говорещият отправя към 
събеседника, те насочват към неговата оценка и поставения акцент. 
Затова и се очаква, дори и да липсва езиково различие, осмисляне 
според критерия пол, да съществуват такива във вложените смисли, 
цели и акценти.

В хода на разговора е нормално да се обговаря съгласието или 
несъгласието между събеседниците. В този аспект е установено, че 
особено в речта на жените са абсолютно закономерни поддържането 
на комуникативния канал и сигнализирането на активната позиция на 
слушателя чрез неколкократно потвърждение – „да да да бе да“, „не 
не“, „добре добре“, „няма няма“, „разбрах разбрах“, „така е така“, 
„много ясно е“ и др. Не в такава степен се употребява и от мъже в 
началото на изказването. Повторените утвърдителни елементи най-
често отново се налагат в началото на репликата или репликата се 
изгражда само от тяхното присъствие. Както се вижда от посочените 
примери, тези употреби като самостоятелни реплики при мъжете са 
по-нетипични. При тях много често, давайки оценка, съгласявайки 
се или не с казаното, мисълта бива продължена. При жените имен-
но такова продължение липсва повечето пъти. Като цяло в разговор 
мъжете не изразяват непрекъснато своето отношение и нямат необ-
ходимост да поддържат по този начин диалога. За жените обаче се 
оказва доста важна предпоставка за успешна комуникация. Постоян-
ното включване на другия събеседник се тълкува от говорещия като 
разбиране, одобрение или обратно, което оказва влияние на по-ната-
тъшното продължение на диалога.

Не толкова често, но има случаи, в които се повтарят и финал-
ните репликови елементи, които сигнализират края на изказа (и така, 
това е...): „но така е“, „Така беше“, „Така мисля“, „...може би пиесите 
ми не са достатъчно смешни, леки и така“, „...които винаги са играе-
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ли, но така е“. И те до голяма степен са приоритет повече на жените, 
отколкото на мъжете. Жените имат нужда не само са бъдат чути и 
разбрани, но и да получат оценка за това, което говорят.

Отговор на въпросите за различните езикови употреби от мъжете 
и жените, за значимото, обговореното или премълчаното и скритото 
дават и употребяваните прагматични маркери, като противопостави-
телните съюзи ами и ама, въпросителната частица нали, изрази от 
типа разбираш ли, сещаш ли се, просто, по принцип, значи и др. Всич-
ки прагматични маркери демонстрират изключително фреквентна 
употреба и от мъже, и от жени. В по-голяма степен тематичната об-
вързаност с наличие или отсъствие на прагматичен маркар ами важи 
за жените: „Ами то стана някак си, не знам, за мен беше естестве-
но, защото...“, „Ами не, смешно ми беше“, „Ами влюбих се...“, „Ама 
мъчеше се“, „Ами случвало се е“. В по-дълги и обстойни отговори 
липсва изобщо, дори и в първото изречение, с редки изключения, при 
които има осмисляне на оформянето и структурирането на цялостен 
изказ: „Ами мога определено да кажа.“ Тези сектори обикновено са 
изпълнени с много детайли. От направените наблюдения се устано-
вява, че употребата на прагматични маркери ами, ама и нали е силно 
обвързана с темата на разговора и се появява абсолютно закономерно 
на точно определени места. Ами се явява почти закономерно изклю-
чително само в началото на репликата. При мъжете много често беле-
жи нова информация или се изказва някаква констатация: „Ами тя се 
е женила много млада.“ А при жените ами в начална конструкция не 
е задължително да отбелязва нова тема на разговор. В случаите, ко-
гато жените не говорят единствено за себе си, почти не го използват. 
Наблюдава се засилена употреба на прагматични маркери в момента, 
в който започва личният разказ за себе си. В тези сектори речта става 
накъсана, все по-често се появяват фалстартове, изобилстват недо-
вършени изречения. Тук и за двата пола е по-характерна употребата 
на противопоставителния съюз ама като прагматичен маркер: „Да. 
А, нямаше романтика, ама...“, „Ама не само за това“, „Казва там, ама 
иначе...“, „Не съм, гладувал, не съм, ама...“. И ами, и ама много често 
се явяват и при обмисляне на отговора: „Ама как да ти кажа...“.

Интересното е, че когато започва употреба на един прагматичен 
маркер, автоматично се включват и останалите. И обратно, прекъсва-
нето на единия съпътства прекъсването и на останалите почти едно-
временно: „по принцип е така... разбирате ли...“, „по принцип много 
обича деца“, „Значи смятам, че това не е начинът“, „Тогава имаше, 
нали, и други фактори за...“. Това обстоятелство е доказателство на 
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тезата, че включването на едни или други прагматични маркери е 
силно обвързано с това, за което се говори, с желанието на интервю-
ирания да говори или да премълчи. Затова често тяхната поява е съ-
проводена и с редица други разговорни маркери, като разменен сло-
воред, запазване на пряка реч, тип изречения, а също и с определени 
конструкции, които бележат началото и края на репликата.

От гледна точка на прагматиката интерес представлява и оз-
начаването на участието и отношението на говорещия към това, за 
което разказва. Използвайки точно определена форма на глагола, го-
ворещият маркира такива прагматични фактори като свидетел или 
съзнателен участник в действието. Заеманата позиция на свидетел/
несвидетел най-ярко се очертава при проследяване на различни фор-
ми и времена на глагола. От гледна точка на темпоралната система в 
автобиографичните интервюта преобладава употребата на миналите 
времена. Обикновено в устните житейски истории се употребяват 
аорист и имперфект: „моят характер се изгради от трудностите...“, 
„...живя до 90 години“, „...беше много възрастен“. Те отбелязват, че 
говорещият е пряк участник в действията, за които разказва. Когато 
говорещият целенасочено иска да насочи вниманието към резултат от 
действието, прибягва до употреба на глаголи в перфект: „Завършила 
съм добро училище.“

В разказите освен използването на простите минали времена на 
изявително наклонение на места се засилва и употребата на преизказ-
ни форми. Най-често при случки и събития, разказани на говорещия 
от друг човек. Преизказните форми доказват неговото несвидетелско 
отношение към това, за което говори: „Тогава са раждали – бедни-
небедни, са раждали“, „После, като се оженили всичките братя, баща 
ми им направил на всички сватбите – трябвало вече да се отделят“. В 
знак на недоверие към чуждата информация, говорещият я препреда-
ва, като засилва несвитеделското отношение.

Употребата на сегашно време цели обръщане на внимание имен-
но върху този факт, който по някакъв начин се обвързва и има значи-
мост и в сегашния момент: „...купувахме. И аз намирам всичко това. 
Понеже съм вкъщи. Той идва от редовна смяна. Всичките работи аз 
ги организирам. Когато има възможност, и той ги прави. Но аз снаб-
дявах. Затова решавах.“ Сегашно време се използва доста често, тъй 
като транспонира и повтарящи се събития: „И тогава там живеехме 
при сестра му временно – в една стая. Те спят на леглото, ние – долу 
на пода.“ Също така употребата на сегашни форми на глагола отбе-
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лязват събитията, които са били повратни в живота на говорещите, 
които са оставили отпечатък в тяхното съзнание. Затова и когато раз-
казват за тях, връщайки се, те ги преживяват повторно: „Отиваме да 
празнуваме абсолвентския бал и той се напива до такова прасешко 
състояние, че аз не мога да го накарам да си тръгнем, докато аз съм 
трезва“, „На другия ден, като мина сватбата, той вече гледа други мо-
мичета“. Сегашното време е доказателство за неотчужденото отно-
шение към онова, за което се говори. То е знак и за продължаващото 
му осмисляне. В житейските истории се използва на места и бъдеще 
време: „все се страхувах да не правя лоши работи, защото хазяйката 
ще се кара...“. Често се явяват именно в интерпретациите за евентуал-
ни други решения: „Срам и позор, как ще се появя аз така – сключила 
брак и не харесала!? Абе, тръгваш и това е.“ Последният пример ясно 
демонстрира как в коментара за евентуални минали действия, които 
се отнасят единствено до разказващата, се включва и 2 л. ед.ч., и пра-
гматичният маркер „а бе“. В тези пунктове се явяват и доста чести 
повторения на определени думи и изрази.

Езиковите маркери на разказа се характеризират с внезапна про-
мяна на времената. Животът, разказван устно под формата на беседа, 
предполага употреба на минали времена – аорист и имперфект. Те 
правят референция към минали събития. Употребата на тези минали 
времена е ограничена до хронологичното представяне на събитията. 
Времевият компонент се оказва много важен. Житейската история е 
типичен разказ с типични времеви маркери. Внезапното включване 
на друго време е маркер за промяна в съзнанието на говорещия, за 
наличие на друга значимост в разказваното, която или е ориентирана 
към по-старо време, или се явява гаранция за неговото продължава-
що и до момента осмисляне. И по-точно тези факти са доказателства 
за непрекъснатото обмисляне и преживяване на даден проблем или 
случка, които не могат да се съгласуват с цялостния интерпретацио-
нен код на разказващия.

Различните значения, влагани от мъже и от жени, задават и раз-
личията на езиковите нива, които стават нагледни благодарение на 
лингвистичния анализ. По този начин различният избор на разказ-
вателна матрица, тематичният подбор, направен от мъже и жени, и 
наблюдаваните езикови разлики между двата пола доказват, че изна-
чално зададените различия между тях, поддържани и от културни и 
социални практики, действат с пълна сила и в ежедневно употребя-
ваната реч. 
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В заключение можем да направим обобщения в няколко насоки:
1. Именно устните разкази демонстрират темите на женското го-

ворене и проблемите, стоящи пред втория пол в ежедневието. Те са 
тези, които свидетелстват за начина на живот и мислене на жените 
и мъжете през последните десетилетия и едновременно ги обгова-
рят и интерпретират. Устните автобиографии показват предпостав-
ките за разликите между двата пола, механизмите за конструиране 
на властовите отношения в семейството и обществото и начина на 
упражняване на авторитет въобще. И именно поради тези причини 
е необходимо да бъдат изследвани и от чисто езикова гледна точка, 
за да се установи дали изначална и тотална полова диференциация 
води и до разлики в изказванията и схематизирането на разказите на 
мъжете и жените.

2. Анализите на различни автобиографични разкази показват, че 
особеностите на мъжкото и женското разказване за себе си и света 
наоколо проявяват устойчивост по отношение на тематиката, праг-
матиката и начина на изразяване. При по-възрастните мъже и жени 
се наблюдава тенденция към затваряне в по-тесен кръг от събития и 
фактори, докато при по-младите тенденцията е към максимално отва-
ряне към света и другостта. Съвременните интернет технологии съз-
дават изключително благоприятни условия за непрекъснатата интер-
ференция между хората и половете. Световната масова култура също 
оказва своето въздействие при създаването на унифицирани модели 
за подражание, насочени както към мъжете, така и към жените. Дори 
модата се включва в тези нови тенденции, като създава унисекс моде-
ли, които демонстрират опита да бъдат размити половите различия в 
облеклото на днешните хора. 
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Популярната култура не се радваше на особена почит по времето 
на социализма, дори бе пренебрегвана високомерно от официалните 
културни дискурси и практики. Този факт е доста парадоксален, тъй 
като самото название „популярна култура“ препраща преди всичко 
към нейната принадлежност към „народа“ и чак след това към качест-
вото ѝ    да бъде харесвана от широки слоеве. Според Маршъл Фишуик 
сред седемте стълба на популярната култура основно значение има 
именно „demos“ („обикновените хора“) – редом с „ethnos“, „heros“, 
„theos“, „logos“, „eikons“ и „mythos“ (1985: 12–15)1. Много съвременни 
леви теоретици на Запад (например Мишел дьо Серто, Андре Льофевр, 
Стюарт Хол, Лорънс Гросбърг, Джон Фиск и др.) изтъкват подривния и 
демократичен потенциал на „популярната култура“, както и естестве-
ната ѝ     връзка с културата на работническата класа – сбор от културни 
продукти, които традиционно са били произвеждани и консумирани 
от хората на труда. Самите определения „масова“ и „популярна“ (не-
зависимо от по-тясната връзка на първото с масовото производство 
и консумацията, с масмедиите и масите като цяло) показват, че тези 
конкретни културни продукти са широко харесвани или предпочита-
ни пред други културни продукти – включително и от огромни слоеве 
от буржоазията. 

При социализма се забелязваше известен парадокс: поради асо-
циацията на „популярната култура“ с „идеологическата диверсия на 
Запада“ се насърчаваше „високата култура“ (по дефиниция терен на 
буржоазията), т.е. „сериозната“ литература на канона, артистичните 
филми, както и институциите на операта, музея, художествената га-
лерия и т.н., докато поп културата бе осъждана като упадъчна, дека-

1 В превод на български седемте стълба на популярната култура са обикно-
вените хора, общността, героите (необикновените хора), божественото, слово-
то, образите и митовете на съответната култура. Естествено, в различните епохи 
някои елементи са имали превес над други, така както в съвременната популярна 
култура образите доминират над словото.
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дентска или авангардна2. Така тя често ставаше терен на идеологи-
ческа борба и надпревара между западната система на капитализма 
и съветската система на комунизма. По дефиниция обаче популярна-
та култура е „полето, в което се води борбата за и против културата 
на управляващите“ (Hall 1998: 239), и това допълнително обяснява 
напрежението между нея и тоталитарната власт, която не търпи съ-
протива. Именно затова комунистическият режим насърчаваше кла-
сическата музика, литература и изкуство: за разлика от рока, джаз 
музиката, хип-хопа, пънкарите или литературата на битниците те не 
представляваха заплаха за него.

 Самото терминологично разграничение между високата/сери-
озната култура и масовата/популярната култура поражда верига от 
оценъчни съждения, които винаги са идвали от страна на висока-
та култура. Затова не е случайно, че съвременните културологични 
изследвания, както и изследванията на поп културата в частност, са 
възникнали от силна марксистка позиция. Фредерик Джеймисън не-
веднъж е настоявал, че разграничението между високата и масова-
та култура е от времето на модернизма и че неговото заличаване е 
постмодерно явление. Сред това сложно теоретично и идеологическо 
преплитане между комунистическия модерен проект и посткомунис-
тическия постмодерен проект в зачатък ще се опитам да изследвам 
някои противоречиви процеси в българската популярна култура пре-
ди и след 1989 г. през призмата на модата и рода/пола3.

Защо точно модата? Избирам тази призма поне по няколко при-
чини. Първо, защото тя е едновременно „индустрия и културна сре-
да“ (Black 2009: 5)4 с много измерения: дизайн, технологии, бизнес и 
маркетинг, консумация, глобална икономика, материална и визуална 
култура, история, социална антропология и т.н. В последните две де-
сетилетия модата стана неразделна част от ежедневието и начина на 

2  При комунизма фолклорът в известен смисъл изпълнява функцията на по-
пулярна култура, но той е предимно в устни форми и се корени в дълговековната 
българска традиция, докато съвременните форми на попкултурата са свързани с 
масовото производство, пазара, медиите и рекламата. 

3  Имам предвид социалното и културното конструиране на мъжествеността 
и женствеността (gender), а не просто биологичните полови различия между мъже 
и жени (sex).

4  За повече анализ на модата като система на културна индустрия вж. статия-
та на Paul M. Hirsch „Processing Fads and Fashions. An Organization-Set Analysis of 
Cultural Industry Systems“ (Rethinking Popular Culture. Edited by Chandra Mukerji 
and Michael Schudson. Oxford, England: University of California Press, 1991). 
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живот в България: тя присъства в модните телевизионни канали и 
в MTV културата, в глобалните и местните конкурси за красота, в 
рекламната индустрия, в безбройните списания за мода, прически и 
стил, във филмовата индустрия. Затова връзките на модата със спо-
менатите области могат да послужат като индикатор за по-общите 
промени в българската култура във време на преход. На второ място, 
модата в българските земи – като част от общия стремеж към мо-
дернизация и цивилизация – винаги се е свързвала с влияния от За-
падна Европа или „Запада“. Етнографските проучвания показват, че 
още от средата на ХІХ в. модата на европейските дрехи спомага за 
преориентирането на българското общество от Изток на Запад – т.е. 
ориенталският традиционализъм бива преборен и чрез навлизането 
на европейските тоалети сред интелигенцията и заможните търгов-
ци. Преходният период в модите около 1855 г. е описан цветущо от 
някои български писатели, които коментират странната смесица от 
традицион ните „греко-турски дрехи“ и новите френски или виенски 
одежди – понякога в облеклото на един и същ мъж или жена5. В края 
на ХХ в. се забелязва поредната смяна на парадигмата в културата на 
обличането – отново наложена от Запад, но сега вече практиките на 
модата са много по-разнопосочни и свързани с консуматорската за-
падна култура, а не толкова с цивилизационните модели. И на трето 
място, модата – като една от „технологиите на рода“, е много чувст-
вителен лакмус за промените по линия на пола/рода във време на 
преход. Надграждайки теорията на Фуко за сексуалността като „тех-
нология на пола“, Тереза де Лоретис настоява, че родът „както като 
репрезентация, така и като саморепрезентация е продукт на различ-
ни социални технологии, като например киното, институционалните 
дискурси, епистемологиите, критическите практики и практиките 
на всекидневието“ (1987: 2), т.е. самата система на пола/рода е едно-
временно и социокултурен конструкт, и семиотичен апарат. Модата е 
именно една от многото технологии, които придават значение на ин-
дивидите в обществото, като конструират тяхната идентичност, статут 
в социалната йерархия, престиж, (само)репрезентация като мъже или 

5  Вж. описанията на новите градски одежди от Виена, Париж или Букурещ 
(панталон и сюртук за мъжете, рокля с турнюри с шапка и ръкавици за жените) 
в творчеството на П. Р. Славейков, Захари Стоянов, Иван Вазов или Сава Добро-
плодни, както и анализа на Райна Гавраилова на модите през Възраждането (Ко-
лелото на живота. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1999, 
159–165.
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жени. Освен това тя е тясно свързана с тялото, върху което са изпи-
сани индивидуал ните и колективните сценарии за женственост или 
мъжественост – оттук и най-кратката дефиниция на модата като „кул-
турно конструиране на въплътената идентичност“ (Barnard 2007: 6). 

Нека да започна с присъствието или по-скоро с отсъствието на 
модата като начин на живот в социалистическото общество. До 70-те 
години на ХХ в. почти не съществуват специализирани книги или 
печатни издания, изцяло посветени на модата. Темата се появява в 
чисто утилитарен план в по-общите наръчници към домакините, кои-
то включват съвети за облеклото редом със съветите как да си напра-
вим сапун или лепило, или как да премахнем паразитите и вредните 
гризачи (вж. например „Полезни практични съвети“ от С. Константи-
нов, 1955). Дори кулинарните книги предлагат съвети как трябва да 
се облича социалистическият гражданин, тъй като облеклото – редом 
с храненето – има важна роля за израстването на личността. Така на-
пример уводът към „Българската национална кухня“ (ред. Л. Петров 
и Е. Йорданов, 1983), преди да даде напътствия относно външния вид 
на социалистическия гражданин, прави следното сравнение между 
социалистическото семейство и буржоазното семейство: първото „се 
основава на новата нравственост и новия морал на хората, които се 
обединяват от колективизма, дружбата, взаимопомощта, честността, 
съзнателната дисциплина, социалистическия хуманизъм, патриоти-
зъм и интернационализъм“, докато в буржоазното семейство основ-
ният принцип е „всеки за себе си, бог за всички или накратко, човек 
за човека е вълк“ (1983: 5–6). И така следват цели десет страници за 
задачите на социалистическото семейство, което трябва да възпита-
ва „всестранно развити хора, активни и съзнателни строители и за-
щитници на социалистическата родина“ предимно „чрез домакинско 
битовия труд и инициативи, свързани с обществено-полезния труд“ 
(1983: 8). С една дума – перифраза на лозунга навремето „Трудът кра-
си човека“, т.е. всякакви други атрибути или стратегии на разкрася-
ване са ненужни. Още тук откриваме две напълно противоположни 
стратегии: от една страна, идеализиране на социалистическия бит/
строй чрез пропагандиране на красивите трудови хора (съответно и 
на техните ценности), а от друга – заклеймяване на капиталистиче-
ския начин на живот и на неговата ценностна система.

Вторият предговор към същата книга, озаглавен „Ролята на же-
ната за подобряване битовата култура на нашия дом“ (написан от на-
родната учителка Мара Пуховска), започва с една клиширана фраза 
навремето: „Жената е огледало на своя дом“, и вменява поредица от 
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задължения на социалистическата жена – майка, домакиня и труже-
ничка, като например „да осигури бюджета, храната и облеклото на 
семейството, хигиената на жилището, културното поведение и въз-
питанието на децата“ (1983: 10). А ето и конкретните предписания 
относно облеклото:

Жената трябва да се грижи за облеклото на всички в семейството. 
Ра  ботничката и служителката трябва да се обличат добре и красиво, 
но не натруфено и безвкусно. Селянката не бива да изоставя нашата 
национална носия с прекрасните шевици и мотиви и да огражданява 
облеклото си по начин, който само я загрозява. За нея, пък и за всички 
жени, са се погрижили жените-художнички и работничките-тъкачки, 
които масово произвеждат нови тъкани с български мотиви и шарки. 
От тези хубави платове тя може да си изработи ново, леко и удобно 
за работа облекло, в което да се запази националният стил. Децата 
трябва да се обличат спретнато и хубаво (1983: 14).

Пасажът недвусмислено разкрива императивите на социалисти-
ческия начин на обличане – удобно, семпло, ненатруфено, в наци-
онално-патриотичен стил, традиционно, съобразено с колектива и 
професията. Обеклото е функция на социалистическото трудолюбие, 
производителност и ригоризъм – с една дума, олицетворение на тога-
вашното клише „Скромността краси човека“. Облеклото „по матри-
ца“ е видимо в униформите на чавдарчетата и пионерчетата, в сините 
ученически престилки или костюми, в дочените работни дрехи или 
в спортните костюми, които обличат колективното тяло, но в същото 
време обезличават индивидуалното тяло. В официалните дискурси 
на соцмодата прозира странна смесица от утилитарна скромност и 
еднотипна красота – онова, което Гергана Попова определя като един 
от основните оксиморони на социализма – „жизнерадостният аскети-
зъм“. В изследването си „Обезтелесеното тяло на социализма. Три-
умфът на плътта и господството на образите в обърнатата перспекти-
ва на публичността“ авторката пояснява двойственото отношение на 
социалистическата държава към нейните граждани: от една страна, тя 
се опитва да „обезпечи минималната сигурност на телата“ чрез соци-
алната си политика за физическо оцеляване, хигиена и здраве на тя-
лото с цел да функционира колективното „тяло-машина“, но, от друга 
страна, репресивните държавни апарати ограничават и дисциплини-
рат същото това колективно и десексуализирано тяло (2006: 3). 

„Жизнерадостният аскетизъм“ прозира в самата естетиката на 
соцоблеклото: телата на героите на работническата класа се обличат 
в безлични и еднакви дрехи от НарМаг или ДетМаг, без да се прави 
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разграничение между бедни и богати, машинисти и интелектуалци, 
дизайнерски дрехи и т.нар. „ширпотреба“. Подобно на еднотипните 
жилища и обзавеждане, съществуват и стандартни формули за об-
леклото, изложени в т.нар. Дом на Модата и Дом на обувката (редом 
със серията от домове на културата, на Народната армия, на нефто-
химика и т.н.). Тук няма място за излишна „западна“ показност, лукс, 
сексапил или блясък, камо ли за „haute couture“. Но въпреки тази 
униформеност на колективното тяло или навярно именно поради нея 
индивидуалното тяло – потиснато и изличено от масата – настоява да 
бъде припознато и забелязано. Това „кощунствено желание“ за само-
изразяване и собствен стил се компенсира чрез практиките на едно 
друго популярно движение при социализма – „Направи си сам“ (от 
мебели и играчки до собствени дрехи). През 70-те години се появяват 
множество наръчници за ръчно плетиво, за шев и кройка, както и от-
делни приложения към женските списания или вестници (например 
„Ружица“ към сп. „Работничка“, „Домашна енциклопедия“ или „Ма-
газин за 1001 идеи“), които помагат на работните българки да усвоят 
изкуството на плетенето или шиенето, „за да усъвършенстват себе 
си, за да се облекат елегантно, икономично и удобно“6. Освен това от 
собственото творчество се очаква да обогати националните традиции 
и да внуши приповдигнато патриотично чувство. Виждаме го напри-
мер в следния призив: „Векове наред шевиците са украсявали облек-
лото на българката – те не бива да останат само музейни експонати, 
а е добре отново да красят нашите рокли, блузи и поли, да внесат 
повече български дух и в нашите домове. Това е наистина творчески 
труд, който удовлетворява. Така е постъпвала българката някога, ос-
тавяйки в шевиците частица от своята душевност“ (Мария Весели-
нова, „Жената днес“, 1964 г. – вж. сн. 16). По този начин дефицитът 
на модни стоки на социалистическия пазар – прикрит под преуве-
личените наименования „1001 стоки“ или „1001 идеи“ – се маскира 
допълнително като стремеж за самоусъвършенстване на българската 
жена в патриотичен дух.

Като цяло може да се каже, че до 60-те години на ХХ в. социа-
листическата естетика на облеклото е огледало на символите на 
пролетариата, съветизацията и на марксистко-ленинското разбиране 
за обществото, но в същото време е изкривено огледало, отричащо 
буржоазното консуматорство и „упадък“, олицетворени от кожени-

6  Цитатът е от предговора към първото издание на книгата „Ръчно плетиво“ 
от Елена Иванова и Цветана Папазова (ДПК „Димитър Благоев“, 1960).
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те якета, сините джинси, късите поли или дългите коси. Битката 
на идео логически символи е видима по страниците на българска-
та преса от 50-те и 60-те години на ХХ в. Ако погледнем кориците 
или редакцион ното съдържание на най-старото женско списание у 
нас „Жената днес“, ще уловим вятъра на промените през десетиле-
тията. Създадено през 1945 г., списанието е най-дългогодишната пе-
чатна медия в българската история, с огромен тираж на български 
(500 000), както и на руски език (100 000 броя се разпространяват в 
СССР). Като издание на Българския народен женски съюз (по-късно 
Комитет на българските жени) то има задачата да възпитава читател-
ките си в идеите на социализма7. През 50-те и 60-те години налага-
ната образност на социалистическата женственост и мъжественост е 
силно схематична и идеологически натоварена: така например кори-
цата на един брой от 1960 г. изобразява Хрушчов сред колхознички и 
работнички от братския Съветски съюз; на други корици откриваме 
обичайните фигури на български труженички, окичени с медали на 
социалистическия труд и с други отличия, на майки с деца в скром-
ни кухни, на усмихнати жени в тъкачни цехове, на учителки, които 
четат приказки на деца от детската градина, или на млади учени в 
бели престилки в научна лаборатория (вж. сн. 10 и 11). В изданията 
от 50-те и началото на 60-те години модата не присъства – по-скоро 
медалите или другите отличия на социалистическия труд красят сем-
плото работно или домашно облекло на соцжените. В чисто визуален 
план не се забелязва някаква подсилена или подчертана женственост 
– по-скоро се неглижират различията между двата пола чрез честото 
представяне на успешни жени в чисто „мъжки“ професии. Например 
върху една и съща страница на брой от 1963 г. срещаме три различни 
жени с конкретни имена и съдби, снабдени с типичните оръдия на 
„мъжкия“ труд: електроженистката-орденоноска Костадинка Добре-
ва, машинната монтьорка Иванка Тушева и строителната инженерка 
Нурие Хазимова. Всички те са усмихнати и ведри, излъчват увере-
ност и сила – облечени в тъмни мъжки ватенки и панталони, с при-
брани в забрадка коси. Придружаващият текст директно обявява ко-
мунистическата идеология на равенство между мъжете и жените на 
всички фронтове: „Скъсала с предразсъдъците и фанатизма, години 

7  „Жената днес“ е трябвало да се казва „Отечественофронтовка“, но е било 
прекръстено в последния момент. Неслучайно главна редакторка през първите две 
десетилетия е Рада Тодорова – една от основателите на Работническата партия, а 
след 9 септември 1944 г. – министър на труда и социалните грижи.
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наред тя работи по националните строителни обекти редом със своя 
другар…“ (1963, № 18, вж. сн. 12).

След 1965 г. „Жената днес“ (както и другите медии като цяло) 
променя рязко образността и посланията си, като започва да обръща 
много повече внимание на реалните проблеми, интимните чувства и 
желанията на българските жени, както и на изкуството и на добра-
та фотография. Женствеността е реабилитирана – постепенно се на-
лага една доста по-освободена и човечна визия за женска красота. 
На страниците на списанието започва да се представя българската 
мода – предимно чрез колекциите на фабрики „Божур“, „Руен“, „Рила 
Стил“ и завод „Витоша“ (вж. сн. 13 и 14), успоредно с елегантните 
и по-колоритни западни моди (напр. Кристиан Диор, хипи модата, 
препечатки от чужди модни списания и др.). Модите на „консума-
торското“ западно общество навлизат още по-смело чрез сп. „Лада“, 
основано през 1959 г. Корицата на първия брой изненадва с изобра-
жението на елегантна, добре облечена и гримирана жена – не особено 
различна от „буржоазните“ модели. Като специализирано издание за 
„мода, естетическо възпитание, култура на бита, дома и семейството“, 
от самото си начало „Лада“ успява да лавира между социалистиче-
ския „жизнерадостен аскетизъм“ и авангардните световни тенденции 
в модата: то първо предлага снимки на живи модели, отлично качест-
во на визуалния материал и полезна информация за женската аудито-
рия. Редом с българските модели за дамско, мъжко и детско облекло 
в него се появяват и снимки на модни и луксозни стоки от чужбина, 
качествени фотографии, аксесоари, нестандартни прически и дори 
снимки на момичета в къси поли през 1966–1968 г. (вж. сн. 9 и 17). 

Постепенно през десетилетията до краха на комунизма модата 
действа като неофициален канал за модернизиране на социалистиче-
ския бит, превръща се в симптом на освобождаването от стари пред-
разсъдъци и идеологии, както и в знак на появилото се към края на 
60-те години усещане за бунт в световен мащаб. Както отбелязва Дже-
нифър Крейг, модата е резултат „от взаимодействието между облек-
лото и конкретното разбиране за „индивида“ в дадена културна или 
социална среда“ (1994: 44). По този начин един и същ моден артикул 
може да придобие различни значения в рамките на една или друга 
„модна система“, политически или национален контекст. Например 
джинсовата култура на Запад (въпреки различията между дизайнер-
ски и недизайнерски джинси) залага на универсалността на джинси-
те или на онова, което Бодрияр нарича „нулева степен на обличане“ 
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(1996: 2) поради способността им да тушират разграниченията по 
линия на класа, пол, етнос, възраст, регион, религия и нация, както 
и да размиват границите между работа и свободно време, униформе-
ност и неуниформеност, прикриване и разкриване на тялото, градска 
среда и природа и т.н. В социалистическия контекст на 70-те години 
обаче копнежът на много младежи по труднодостъпните джинси не 
е просто копнеж по един „универсален“ и моден продукт, а копнеж 
по онова, което те въплъщават като „свръхзнак“ (ако използваме тер-
минологията на Ролан Барт) – усещането за избор и свобода на ин-
дивида. През 60-те години сините джинси са визуална метафора на 
младежката идентичност по целия свят (оттук и английската фраза 
„поколението на сините джинси“), но у нас те биват заклеймявани 
като проводник на американския начин на живот, на младежката суб-
култура и на сексуалната революция на Запад. Оттук и официалната 
съпротива срещу „упадъчните“ джинси или минижупите8, в някои 
моменти стигнала до крайности като поставяне на печати по краката 
на „неприлично облечените“ девойки. В крайна сметка обаче самите 
дисциплиниращи и ограничаващи действия от страна на репресив-
ния апарат правят „чуждите“ моди още по-желани. 

След 60-те години темата за модата не може повече да бъде игно-
рирана и затова държавата изпробва различни стратегии за очерняне 
на аморалната буржоазна мода и за противопоставянето ѝ     на жизнера-
достната соцмода. Това води до организирането на първите български 
конкурси за красота през 1967 г. (макар и за кратко) „Мис Черно море“ 
и „Мис България“, до създаването на най-голямата социа листическа 
модна къща (ЦНСМ – „Център за нови стоки и мода“), както и до из-
даването на повече български модни списания, книги или преводни 
издания от братските социалистически страни. През 1975 г. излиза 
първата българска книга за мода под съставителството на Надежда 
Рускова – „Модата: за и против“; през 1980 г. – книгата на С. Желяз-
кова и В. Караколев „Умеете ли да се обличате?“, както и преведената 
от полски „Красива всеки ден“ с редактор Г. Козловски, а през 1982 г. 
излизат монографията на Любомир Стойков „Чаровната диктаторка“ 
и „Подчиненото въображение“ на Владимир Несторов. Макар че кри-
тикуват „фалшивите“ ценности на западната мода (като нарцисизъм, 
търсене на удоволствия и еротика), тези първи соцнаръчници при-

8  Самите заглавия на публикации в женската преса подсказват официална-
та съпротива. Вж. например „Жената днес“: „Късите рокли разкриват възрастта“ 
(1966, № 8, с. 20) и „Да носим или не панталони“ (1960, № 4, с. 16).
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знават силата на красотата и привлекателността, а и дават полезна 
информация на своите читатели за модни дрехи, козметика и аксе-
соари. Като цяло се обръща много по-голямо внимание на женската 
мода, отколкото на мъжката – навярно поради убеждението, което съ-
ществува в много култури, че женският външен вид трябва да стане 
обект на възхищение/спектакъл, докато мъжкият външен вид трябва 
да подсили активността на мъжете в професионалната сфера и соци-
алния статус. Тук се намесва и един допълнителен фактор: поради 
относителното размиване на класовите различия в социалистическо-
то общество соцмодата – за разлика от западната мода – не отразява 
толкова съществуващите различия по линия на социален статус, пол, 
сексуална ориентация, възраст (т.е. дихотомиите мъжественост–жен-
ственост, андрогинност–еднополовост, работа–развлечения, домаш-
ност–светскост)9, а по-скоро се свързва с функциите на социален кон-
трол и с дихотомията конформизъм–бунтарство.

Популярната музика и естрадното изкуство, както и бързо раз-
виващите се електронни медии допълнително спомагат за навлиза-
нето на външните модни влияния на родната сцена. Нека разгледаме 
примера с популярния Международен фестивал за българска забавна 
песен „Златният Орфей“, който се отличава значително от другите 
по-патриотични национални фестивали за музика като „Ален мак“, 
„Песни за Бургас, морето и неговите трудови хора“, „Мелодия на го-
дината“. Още от първите си издания през 1965 г. „Златният Орфей“ 
– излъчван директно по националната телевизия – има особено визу-
ално въздействие чрез модерния си дизайн на сцената и залата, както 
и с бляскавите тоалети на родните и чуждестранните звезди. Почет-
ните гости от световната сцена очароват българските зрители не само 
с гласа и с музикалния си талант, но и с доста разкрепостените си за 
социалистическите стандарти облекло и сценично поведение: доста-
тъчно е да споменем колоритното присъствие на Жозефина Бейкър, 
Жилбер Беко, Салваторе Адамо, Ал Бано и Ромина Пауър, Рики е 
Повери, Хулио Иглесиас и дори Бой Джордж и Ла Тоя Джексън. Те 
повличат крак за най-различни моди и стилове на обличане през 70-
те години – например „дългите коси, бакембардите или двуредните 
вталени сака при мъжете, както и фризираните коси (в стил афро-
афро), макси- и миниполите, тежкия грим при жените. Българските 

9  За ролята на западната мода в конструирането на определени типове жен-
ственост или мъжественост, както и други модуси на идентичност вж. Craik, 
Jennifer. The Face of Fashion: Cultural Studies in Fashion. New York: Routledge, 1994.
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естрадни изпълнители бързо догонват модата от европейските сцени; 
особено впечатляващи са мъжете певци, които рязко излизат от калъ-
па на тъмните официални костюми и скованото сценично поведение. 
Достатъчно е само да споменем френско-италианския шик на Емил 
Димитров (с дълга коса, необичайни бели костюми или раирани пан-
талони, папионка вместо вратовръзка, нестандартни шевици и атри-
бути) или пък специфичния стил на Васил Найденов (тъмни очила, 
дълга коса, впити дънки и небрежни кецове), както и елегантно-не-
брежния стил на Стефан Воронов или Орлин Горанов. Рок групите 
и някои дуети като „Ритон“ внасят още по-смел „западен“ привкус 
с непознати до момента елементи на бунтарство, сексапил и дори 
еротика. 

По този начин самите практики на изнасяне на мъжкото или жен-
ското тяло във фокуса на вниманието на зрителя, както и специфич-
ните форми на обличане/разсъбличане на това тяло на публичната 
сцена създават една сложна визуална икономика, в която съществу-
ващите политически значения и ценности биват оспорвани, преос-
мислени и дори преформулирани (макар и негласно и несловесно). 
Социалистическата икономика на обличане на тялото има не само 
прагматични, но и символни функции: тя регулира и предписва оп-
ределени обществени норми чрез облеклото като елиминиране на 
класовите различия, социална и личностна прозрачност, подчертава-
не на производителната функция на тялото за сметка на сексуалната, 
моделиране на национална и пролетарска идентичност. Така дрехите 
са не само повърхност, материя или форма, а многопластов знак на 
отделната идентичност или, както казва Бодрияр, „тяхната материал-
ност е вторична, подчинена на произвеждането на тела, на идентич-
ности, на родова/полова принадлежност и на статут“ (1993: 59). 

Съвременните теоретици отдавна не гледат на модата като на фри-
волно занимание с повърхността и обвивката на социалните или сек-
суалните субекти, а като знак за идентичност. Разбирането за модата и 
идентичността се появяват сравнително по едно и също време – и двете 
са плод на модерната епоха, на историческия модернизационен процес 
от Ренесанса насам, както и на разбирането за публичната сфера като 
сцена за действие10. Според Ан Холандър историческият преход от 
практиките на „обличане“ към практиките на „модата“ е тясно свързан 
с новите идеи за модерния индивид, който е способен да участва в пуб-

10  Вж. Hollander, Anne. The Modernization of Fashion. – Design Quarterly, 
Winter 1992, 27-33.



140

личния живот и е готов да се отърси от ограниченията на традицията, 
т.е. „човек, който живее в настоящето и е ориентиран към бъдещето“ 
(1999: 106). Така модата може да действа като барометър на промяната, 
да даде израз на променящите се начини за обитаване на времето. 

Тази функция на модата като израз на исторически трансформа-
ции и огледало на променящите се социални отношения можем да съ-
зрем най-лесно в нейното разцъфтяване в посткомунистическия свят 
след 1989 г. С установяването на капиталистическия пазар в България 
модата превзема изцяло публичното пространство – нейните образи 
преливат от телевизионните и филмовите екрани, от стотиците спи-
сания, вестниците и билбордовете. Започва истинска война на марки 
и етикети: Prada, Gucci, Channel, Reebok, Paloma Picasso, Dolce & Ga-
banna, Ives Saint Laurent, Donna Karаn of New York… Но това не са 
просто красиви образи в красиви обвивки, а по-скоро една нова ин-
дустриална семиотика, съставена от търговски марки, реклами, име-
на – изграждащи нови митове и наративи за динамичен и успешен 
живот (видими в кратките, но императивни призиви, като For Suc-
cessful Living!, Be You!, Your Style. Your Rules!)11. Така новите визуални 
идентичности и бриколажни конструкции от света на модата градят и 
нова символна система – системата на свободния капиталистически 
пазар, проповядваща консуматорската култура и свободния избор. 

След години дефицит и недостиг на модни и луксозни стоки за 
посткомунистическите хора консумацията е средство да наваксат 
материалните липси и ограничения, да изличат следите от комунис-
тическата униформеност и да се приближат до стандартите на „мо-
дерната“ западна жена или мъж. Както вече споменахме, модата е 
свързана с философията за модерния субект – „индивида с опреде-
лена идентичност, който изразява вътрешните си качества чрез кон-
сумация“ (Campbell 1987: 12). Консуматорската култура не е толкова 
еднозначна: от една страна, тя комерсиализира културата и начина на 
живот (т.е. културните продукти се приравняват до стока на пазара), 
а от друга, внушава по-голяма свобода и чувство за избор: от избора 
на поредното списание до модела на идентичност. 

Българските и глобалните медийни дискурси агресивно внуша-
ват идеята, че жените и мъжете могат да бъдат прекрасни и възхи-
тителни именно като закупят рекламираните козметични продукти, 

11  Както твърди Лорънс Винсент, самата „маркова култура се крепи на опре-
делени митове и наративи, които трябва да създадат у консуматора положително 
отношение към съответната марка“ (2002: 68).
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дрехи, аксесоари или услуги. Ако отправим един бегъл поглед към 
съдържанието на нароилите се след 1989 г. лайф стайл списания, ще 
установим, че всички те залагат на модерното облекло като инстру-
мент за „стилизиране“ на тялото (особено женското) и поведението с 
редовните си рубрики Мода, Последен писък, Стил, Шопинг, Салон 
за красота, Модни тенденции и т.н.12 Всички те говорят в съблазни-
телно наклонение, като разчитат на метафори за „изкусителни пъте-
шествия“, „приключения“ или „флирт“, например: „невероятно пъту-
ване по световните подиуми: седмицата на модата в Париж“ (Мери, 
апр. 2008); „Мода. Бохемска рапсодия“, „Флирт с модата“ (Grazia, дек. 
2007); „Exotic Glamour: Пътеводител на най-екзотичните модни дес-
тинации за сезона“ (MODA, май 2008); „Разходка до London Fashion 
Week“ и „Pret-a-porter в Париж“ (Beauty, апр. 2009); „Магията на мо-
дата“ (EVA, март 2002); „Неочаквана ваканция“ (Жената днес, ноем. 
2007). Прави впечатление, че дискурсите на модното съблазняване 
са изцяло привнесени от западните медии – дори заглавията на лайф 
стайл списанията са на чужд език (Elle, Cosmopolitan, Eva, Beauty, 
Grazia, MODA) или имат подзаглавия на английски, като например 
списание „Мери“ (only for happy people). Много от „фешън“ рубри-
ките са анонсирани на английски език: „Easy Chic“, „Global Deco“, 
„Summertime“ (Grazia, юли 2008); „What We Love“, „Black magic 
woman, evolution of style, luxury edition, holiday like everyday“ (Grazia, 
дек. 2007), „Magic Hour, Future Perfect, Sheltering Sky & Shopping“ 
(Beauty, апр. 2009), а в случая с „Мода“ почти половината от редак-
ционното съдържание има английски заглавия: „Cover Girl“, „Gucci, 
Gucci, Gucci“, „Sky lines“, „Material Girl“, „Body Language“, „Total 
Abstinence“, „Color Fragments“, „God Bless America“, „Cool Summer“, 
„SOS“ и т.н. (MODA, юли–авг. 2008). 

Подчертано английският и понякога френски „акцент“ в модни-
те дискурси сякаш внушават допълнителната способност на модата 
да придобие онова, което Пиер Бурдийо нарича „символен капитал“, 
т.е. отличителен „западен“ вид и вкус, а оттам и средство за легити-
миране на по-добър социален статут13. Така модната индустрия има 
огромно влияние върху възникващите културни и социални елити в 

12  Модата е един от трите основни стълба на фиксираното редакционно съ-
държание в женските и лайф стайл списанията като цяло (редом с любовта и секса, 
както и с професионалната кариера и социален живот).

13  Вж. Bourdieu, Pierre. Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. 
Cambridge, Massachussetts: Harvard, 1984, 354-365. 
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посткомунистическа България (предимно новобогаташите и хората 
от медиите), които гледат на нея като на поредната техника за оси-
гуряване на социална мобилност, за натрупване на културен капитал 
и легитимност. Модата изглежда извор на промяна дори в очите на 
мнозинството обикновени жени и мъже, които не могат да си поз-
волят нейните прищевки, но се наслаждават на новата си воайорска 
позиция на „фланьори“, които се скитат из търговските молове и по-
глъщат с поглед изобилието от стоки (оттам и усещането, че модата 
сигнализира по-голям плурализъм, разнообразие и дори демократи-
зация в съвременното българско общество). Тук подсъзнателно се 
задвижват и механизмите на консуматорската култура, която издига 
на пиедестал своя субект – консуматора, като го овластява чрез сво-
бодата да избира, да мечтае безгранично, да желае, да притежава, да 
консумира, да се променя – точно обратно на комунистическия лайф 
стайл, определен от механизма на принудата. 

Механизмът на съблазняването е познат в постиндустриалното 
общество още от 70-те години на ХХ в. Неслучайно американският 
социолог Кристофър Лаш в книгата си „Културата на нарцисизма“ 
описва икономиката на изобилието и хедонизма чрез фигурата на 
„щастливата проститутка“ – именно защото консуматорското об-
щество се движи от способността да съблазняваш (т.е. да продаваш 
стоки, услуги, но най-вече себе си) и по този начин „преследването 
на удоволствията прикрива истинската борба за власт“ (1979: 66). 
Пазарните стратегии на съблазняване в посткомунистическата си-
туация са най-очевидни в променящото се отношение към жената и 
по-конкретно към женското тяло. Ако доскоро грижата за тялото у 
нас бе излишен лукс – то се схващаше само като инструмент за со-
циалистическото производството и възпроизводство на обществото, 
– през последните петнайсет-двайсет години медийните дискурси се 
опитват ежедневно да го еротизират, разкрасят и подмладят; да уп-
ражнят върху него контрол и повече ограничения в името на повече 
блясък и „цивилизованост“ на жените. По време на прехода медии-
те изграждат най-разнопосочни и често противоречиви представи за 
идеалната женственост в новото българско общество. От една страна, 
реабилитира се женската магнетичност с познатите  ѝ      компоненти 
сексапил, чар, красота, но, от друга страна, с навлизането на пазарна-
та икономика женската красота от идеал става стока с висока пазарна 
цена. Оттук и възникването на цяла една нова индустрия за създаване 
и поддържане на красотата, която се менажира по икономически за-
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кони. Все повече и повече разкрасяването се счита за задължителна 
стъпка в личностния и професионален успех, който често предста-
влява синоним на ефикасност, власт, богатство, цивилизованост и 
изтънченост. 

Модната индустрия (подобно на всеки бизнес) следва правилата 
на капиталистическата „култура на предприемачеството“, която спо-
ред Пол дю Ге лансира принципа на икономическата рационалност 
във всички области на живота – от работата и кариерата през обра-
зованието и социалните практики до емоциите. По този начин иден-
тичността се „организира“ по ефективен начин и личността се пре-
връща в „предприемач на собственото си аз“ (1997: 115). Принципът 
на „икономическата рационалност“ се прилага при изграждане на 
визията както за мъжете, така и за жените (по отношение на тяхната 
външност, начин на обличане, любовни и сексуални взаимоотноше-
ния, но най-вече в подхода към професионалната реализация). Оттук 
и лансирането на новия модел на западната делова жена, която въплъ-
щава ценностите на съвременната пазарна икономика като стремеж 
към самопознаване и самоконтрол (над тялото, емоциите, взаимоот-
ношенията, работата), както и чисто „предприемачески качества“, 
като по-голяма смелост и активност, способност да се поема риск и 
инициатива, традиционно скрепени за „мъжките“ роли (вж. сн. 15 и 
16). Променящите се характеристики на женската идентичност ясно 
могат да бъдат забелязани във все по-популярната и доходоносна 
професия „модел“. В началото на прехода медийното пространство 
бе изпълнено с лицата и телата на предимно чужди модели, които 
олицетворяваха утопичните желания на много българи по „западния“ 
начин на живот (фигурите на Клаудия Шифър, Наоми Кембъл, Кейт 
Мос и много други), но родните модни агенции бързо наваксаха за-
къснението (например класацията на стоте най-секси жени в света 
за 2008 г. в един от последните броеве на сп. „FHM“ се оглавява от 
български модели и звезди). 

И не на последно място модната индустрия в посткомунистиче-
ския преход е неразделно свързана и с нововъведената западна „кул-
тура на звездите“ (celebrity culture). Освен фигурите на моделите ус-
пешните „звезди“ от киното, развлекателната индустрия, популярна-
та музика и медиите също оказват влияние върху променящите се ро-
дови идентичности. Медийното пространство е изпълнено с модния 
блясък на чужди „звезди“ като Мадона, Анжелина Джоли, Пенелопе 
Крус, Холи Бери, Камерън Диас, Бионсе и т.н., които служат и като 
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модели за подражание („ролеви модели“) особено за младите хора. В 
същото време преходът нарои множество „звезди“ и на българската 
сцена – предимно от шоубизнеса и попфолка като Сашка, Глория, 
Алисия, Аксиния, Райна и т.н., – които налагат балкански привкус на 
българската мода. Така наречените VIP персони създават една дос-
та примитивна и еклектична естетика (или по-скоро антиестетика). 
С показването на изключително много плът и силиконови подобре-
ния, с впитите си и оскъдни дрехи, украсени с твърде много данте-
ли, ресни и цветни щампи, както и с прекаления си грим те създават 
впечатлението, че нямат усещане за стил и принизяват българските 
стандарти за мода. Каква визия за женственост и модерност предла-
гат холивудските и родните звезди на постсоциалистическите жени и 
момичета? Въпреки огромните различия между тях може да се каже, 
че те подхранват утопичните желания за постигане на бляскава жен-
ственост и известност, но най-вече предлагат терапевтично бягство в 
един измислен свят, където фантазията може да пребори проблемите 
и прозаичността на ежедневието. 

Филмовата индустрия също залага на модата като един от меха-
низмите за пораждане на желания, илюзии и мечти. Много от глобал-
ните телевизионни сериали поставят модния свят в центъра на вни-
манието, като внушават, че изкуството да се обличаш (съответно да 
пазаруваш и да изграждаш собствен стил) е синоним на изкуството 
да живееш – например „Грозната Бети“, „Приятели“, „Дързост и кра-
сота“ и много други. „Сексът и градът“ илюстрира най-красноречи-
во влиянието на модата при моделирането на женската идентичност, 
тъй като именно модата е петият основен герой в сериала. Филмът 
е структуриран като „витрина“ на последните модни тенденции и 
екстравагантни експерименти, които биват излагани на показ върху 
телата на четирите героини или върху контурите на Ню Йорк и Па-
риж: от чантите „Бърбъри“ и обувките „Маноло Бланик“ до палтата 
на Бъркин и роклите „Шанел“. В този смисъл филмът се приближава 
жанрово до индустрията на рекламата и модните списания, като ги 
адаптира към формата на телевизионния екран и интернет, илюстри-
райки властта на модата над всички възможни медии. Така съдържа-
нието на филма дублира в голяма степен съдържанието на модната 
преса, която от своя страна коментира модните продукти във филма, 
и така отново задвижва култа към модата. Всичко във филма се свеж-
да до мода: артистичният Алекс Петровски е „Mister Fashionable“, 
Кари Брадшоу е „модно гуру“, която украсява тоалетната си с постър 
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на „Vogue“, дори закъсненията за среща се определят като „модни“ 
(„fashionably late“). От форумите в интернет и от множеството публи-
кации в българската преса за филма и предимно за героинята на Сара 
Джесика Паркър научаваме, че много българки не само са гледали 
всичките шест сезона на сериала (както и повторенията му), но и се 
идентифицират с нея14. Тук възниква логичният въпрос: с какво точно 
очарова тя българските си зрители – с еклектичните си тоалети „haute 
couture“, с баснословните суми, похарчени за обувки, с ролята си на 
„фешън икона“ или с нещо друго? Как става така, че един продукт 
(макар и качествен) на постфеминистката развлекателна култура на-
мира толкова много почитатели в посткомунистическа среда, където 
феминистката идеология все още среща силна съпротива? 

Поради невъзможността да разгледам в детайли толкова обширна 
и важна тема, тук само ще маркирам някои хипотези за това парадок-
сално на вид явление. Постфеминизмът, или т.нар. (предимно в Аме-
рика) трета вълна на феминизма е идеология, която в голяма степен 
игнорира сериозните политически и социални въпроси, поставени от 
втората вълна през 60-те години, като акцентира на индивидуализма 
и свободния избор, включително и на правото на жените да се заба-
вляват, да бъдат независими, да формират и изразяват идентичност-
та си по свой избор. Въпреки многото противоречиви послания на 
филма относно брака, споделянето на властта или отговорностите с 
мъжете, като цяло той внушава тезата, че консуматорството и модата 
са не само източник на удоволствие и независимост за жените, но и 
средство за самоизразяване, самоутвърждаване, та дори и за власт. 
Дрехите и аксесоарите, които героините избират за себе си в различ-
ните ситуации, са знак на активен избор – начин да подсилят опре-
делена емоция според желанията и настроенията си или да изразят 
отношение към своята идентичност (постмодерният модел на „само-
рефлексивната идентичност“, която непрестанно се предефинира и 
ремоделира в свят на нестабилност и непрестанни промени по линия 
на етническа, класова и полова принадлежност). Според Силия Лъри 
материалната и консуматорската култура подсилват рефлексивното 
отношение към собственото „аз“ (като познания за стила на живот, 
здравето, модата и красота) и това отношение може да е особено про-
дуктивно при жените, защото „насърчава моделирането на естетизи-
рана и саморефлексивна идентичност, където стоките могат да се из-

14  Вж. напр. „ЕVA“ – „Когато Тузара срещна Кари“ (апр. 2007); „Cosmopolitan“ 
– „Шест сезона, които промениха света“ (юни 2008); „Прическа и стил“ (авг. 2009).



146

ползват за творческо ремоделиране на личността“ (1996: 76). В този 
смисъл, макар и повърхностна, връзката между външност и обмяна 
на стоки (база на комодификационния процес в постмодерната епоха) 
може да подсили усещането за личностна стабилност и увереност. 
Оттук идва и неподозираната сила на модния свят от холивудската 
индустрия („фабрика за мечти“) да оперира като вдъхновяващ и ос-
вобождаващ импулс за самомоделиране в реалността, включително 
и в посткомунистическата българска реалност. Естествено, това пре-
моделиране е само на ниво фантазия, но все пак дава възможност за 
предефиниране и различно въобразяване на идентичността. 

До 80-те години на ХХ в. феминистките теоретици бяха изклю-
чително критични към модата като средство за превръщане на жени-
те в стока или в обект за мъжко забавление, а понякога и като упраж-
няване на насилие над жените. През 1992 г. в бестселъра си „Завръ-
щане. Необявената война срещу жените“ Сюзан Фалуди настоява, че 
консервативната власт през 80-те години използва модата (макар и с 
по-гъвкави тактики), за да държи жените в подчинение именно като 
послушни консуматорки. В същото време обаче все повече изследва-
ния и феминистки автори изтъкват силата на модата като символ на 
власт за жените, както и като източник на удоволствие – например 
чрез увеличения достъп до публичната сфера или чрез възможност-
та жените да изразят и запазят своята различност, както и да инвес-
тират повече в собствената си визия. Подобно разбиране за модата 
като „арена на участие и наслаждение за жените, път за развитие на 
множествена субектност поради изместването на фокуса от работа-
та и домашните задължения към удоволствията и свободното време“ 
(Fenton 1999: 114) има освобождаващо въздействие върху жените. В 
този смисъл може да се допусне, че посланията на глобалната мода 
освобождават и овластяват (на подсъзнателно ниво) много български 
жени, които десетилетия са били възпитавани да служат на семей-
ството и обществото, като пренебрегват себе си. 

Мъжката мода не може да се похвали със същия огромен инте-
рес, на който се радва женската мода, но все пак и тя маркира своя 
територия след 1989 г. Макар и все още да не съществува специали-
зирано българско издание за мъжка мода подобно на английските 
„Arena“ и „GQ“ (Gentlemen’s Quarterly), популярните лайф стайл 
списания за мъже (по американски или британски лиценз) отделят 
доста внимание и на модните тенденции в мъжкото облекло редом с 
по-общите съвети относно сексуалните и социалните контакти, както 
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и рубриките за хоби, музика и спорт. Най-популярните лицензира-
ни списания на български, като „Maxim“, „FHM“ (For Him Magazine) 
и „Playboy“, изграждат представа за идеалния мъж като успешен в 
кариерата, във взаимоотношенията с противоположния пол (пре-
димно в леглото), остроумен, притежаващ различни умения, вклю-
чително и умението да се облича добре. „FHM“ отделя най-голямо 
внимание на модата: две от рубриките му са посветени изцяло на 
нея. Например „Фейсконтрол: Какво да купиш, как да го носиш“ 
дава полезна информация за цветните дънки и с какви видове ризи 
се носят те (май 2008 г.) или за подходящия избор на къси панталони 
(юни 2008 г.), докато рубриката „Ърбан мода“ предлага качествени 
фотосесии на мъжки дизайнерски дрехи от Diesel, Gas, Prada, G.F. 
Ferre, както и възможни комбинации на модни артикули, които мо-
гат да бъдат закупени на българския пазар. Посланията са насочени 
предимно към младите мъже, като се предлагат конкретни стратегии, 
чрез които те могат да моделират своята външност (оттук и цялостен 
успех). Директността на посланията се усеща в императивния тон на 
заглавията, както и в конкретните цифрови формули на предлагани-
те рецепти, например: „30 неща за модата, които трябва да знаеш“, 
„100-те най-секси жени в света“, „Дневна стража: Внимавай как из-
лизаш облечен“, „Ритай със стил“, „Как да се грижиш за костюма“, 
„Облечи се със скъп парфюм“ и др. Очевидно е, че мъжките спи-
сания също залагат на връзката идентичност–желание–консумация, 
макар че поради силно ироничния и хумористичен тон моделът за 
мъжка идентичност се оказва доста по-хлъзгав и труден за дефини-
ране. Консумацията се налага чрез непосредствена реклама на из-
вестни марки (Versace, Moschino, Puma, Sisley, Salvatore Ferrаgamo, 
Peppe Jeans), както и чрез интервюта със стилисти или дизайнери на 
успешни колекции (например „всесезонните костюми на Richmart“, 
„новите колекции на Springfield“ и „Tom Tailor“). В професионално 
отношение специализираното списание „MODA“ (за мъжка и за жен-
ска мода) предлага най-актуална информация и разчупена визия за 
различните стилове в мъжкото облекло – от последните дизайнерски 
колекции на Gianfranco Ferre, Strellson, Bottega Veneta, Vayk и др. 
до най-дребните детайли и аксесоари, които придават усещане за 
лукс и стил на деловия български мъж. През годините на прехода се 
налага идеята за мултифункционалността на мъжката мода, която 
вече не е просто функция на логоманията (както в началото на 90-те 
години), а по-скоро комбинация от елегантност, практичен градски 
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дизайн, удобство, класика и изтънченост. Определено тези модни 
тенденции са на светлинни години от безличната соцмъжественост 
в сиво или от балканския мъжкарски стил; те кореспондират все 
повече с визията за новия градски метросексуален мъж (SNAG, или 
sensitive new age guy). 

Мъжките лайф стайл списания също лансират по-разчупени мо-
дели на мъжественост чрез привнесената „култура на звездите“ – в 
случая чрез рекламиране на „звездния“ начин на живот, който во-
дят известни мъже от глобалния свят на бизнеса, киното, музиката 
и спорта. Така например изкуството да пазаруваш (изписано на ан-
глийски „The art of shopping“) се рекламира чрез примера на Бекъм 
(„An American Idol“), Брус Уилис или Димитър Бербатов („Playboy“, 
юли 2007), както и чрез някои по-колоритни родни звезди като Азис 
(„Maxim“, юли 2006). Рядко се срещат критични статии относно сти-
ла на обличане на българския мъж, като например интервюто с Вале-
ри Найденов в рубриката „Fashion“, провокативно озаглавено „Бъл-
гарският чорап“, където той коментира липсата на елегантност в сти-
ла на обличане на българските мъже поради наследените практики 
на униформеност и безличност в близкото минало (когато държавата 
е притежавала всички индустрии и контролирала цялата производ-
ствена и дистрибуторска мрежа), както и поради съобразяването с 
груповите норми и партийни догми. Именно по тази причина звучи 
изненадващо една констатация на международно маркетингово про-
учване върху стила на обличане в посткомунистическа Източна Ев-
ропа (по-конкретно в България, Румъния и Унгария), която твърди, че 
поради „силно традиционалистката среда в региона мъжете винаги 
са имали повече индивидуална свобода и затова са по-склонни да из-
разяват себе си чрез модата“ – за разлика от жените, които имат по-
конформистки нагласи, защото „са подчинени на мъжете както на ра-
ботното място, така и у дома, където продължават да носят основната 
отговорност за домашните задължения“ (Manrai 2001: 273). Според 
авторите на изследването двете основни оси на проучването – „модна 
осъзнатост“ и „конформизъм в облеклото“ – имат различни измере-
ния в различните страни, демографски групи и групи по пол, но като 
цяло мъжете са се възползвали в по-голяма степен от новата „шопинг 
революция“ и техните консуматорски практики са по-добре изразени 
в сравнение с жените поради по-високия им доход. 

Подобна статистика разкрива само част от противоречията, кои-
то могат да бъдат забелязани около практиките на модата: нараства-
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щите консуматорски желания срещу намаляващата покупателна спо-
собност на широки демографски кръгове, индивидуалистични срещу 
колективистични нагласи в облеклото, млади срещу възрастни консу-
матори, модна осъзнатост сред жените срещу неглижиране на модата 
сред мъжете и т.н. Някои от тези опозиции се задълбочават допъл-
нително поради едностранното и буквално разбиране на модата като 
„форма за изразяване на индивидуалността“ (Sennet 1994, Simmel 
1971) или като възможност за практично и въображаемо себеизразя-
ване – т.е. увереността, че вътрешни качества могат да бъдат изразя-
вани чрез външни характеристики. Дискурсите около модата непре-
къснато внушават, че тя може да подобри визията за даден индивид 
именно като изразява „грижа за себе си“. По този начин мисленето, 
влагането на време, енергия и ресурси, за да поддържаш гардероба 
си, се представят като специфична връзка със себе си, като начин да 
бъдеш модерен (т.е. в крак с времето). Така постепенно се формира 
опозицията модерен–немодерен (изостанал), която непрекъснато се 
задълбочава в резултат на бързото разслояване в българското обще-
ство. Тъжната истина обаче е, че много жени и мъже – предимно сред 
по-възрастните, които години наред изнасят тежестта на икономиче-
ските кризи на гърба си, – сякаш нямат контрол върху живота си, 
защото не се грижат за себе си и не изглеждат добре. Това е поре-
ден пример за противоречивото функциониране на новите ценнос-
ти в посткомунистическия свят: митът за идеалната жена или мъж, 
лансиран от модната индустрия, овластява едни, но се обръща сре-
щу други, които не могат да бъдат самодостатъчни или достатъчно 
ефективни (по-възрастните, бедните – предимно жени, изключени от 
съревнованието на „пазара на красотата“).

Дрехите във всяка епоха „обличат“ различни послания върху 
индивидуалното и колективното тяло: традиционализъм или космо-
политност, назадничавост или новаторство, модерност или изгнани-
чество от модерността. След почти половин век униформеност и ед-
наквост – „запазената марка“ на социалистическия стил – различията 
по всички линии (класови, етнически, родови или културни) експло-
дираха в българското общество и оформиха нови социални конфигу-
рации. В този контекст на радикални политически и икономически 
размествания модата е добър индикатор за бурните промени, настъ-
пили след падането на комунизма: след като беше сравнително пери-
ферна (дори табу) тема в социалистическата планова икономика, тя 
се завърна отмъстително след 1989 г. и зае доста видимо място в бъл-
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гарската пазарната икономика. Ако по времето на комунизма носе-
ше политически и идеологически послания (като конформизъм или 
трансгресия на установения символен ред, както и копнеж по „запад-
ния“ стил и свобода), след 1989 г. порасна до „фешън“/„лайф стайл“ 
индустрия и придоби статут на икономически и културен капитал. 
Модата при социализма имаше предимно утилитарна функция и бе 
инструмент за хомогенизиране на колективистичното общество, до-
като в годините на прехода тя придоби нови символни измерения, 
стана барометър на социалното разслояване, знак за успех и модер-
ност, както и модус за себеизразяване и грижа за себе си. 

 Модните практики след 1989 г. едновременно отразяват и под-
силват основното движение в българския преход от икономиката на 
държавното планиране и контрол към икономиката на свободния 
пазар, консумацията и предприемачеството. Затова те сигнализират 
промени и в ценностната система: от соцкулта към саможертва и ли-
шение в името на обществото, Партията и семейството към култа на 
консуматорството; от етиката на „жизнерадостния аскетизъм“ към 
етиката на удоволствието; от принципите на скромност и уравнилов-
ка към търсенето на екзотичност и разнообразие. Чрез електронните 
и печатни медии, чрез филмовото изкуство и разнообразните форми 
на популярната култура навлизат диктатите на глобалната мода, кои-
то оказват противоречиво влияние. От една страна, те модернизират 
родовите идентичности в преход според нормите на глобалния свят и 
пазар, като насърчават ценности, които не са традиционни за българ-
ското общество: нарцисизъм, индивидуализъм, икономическа функ-
ционалност, както и западния тип инструментално и прагматично 
мислене за оптимизиране и организиране на живота. От друга страна 
обаче, те подсилват усещането за изостаналост и неадекватност сред 
определени слоеве от посткомунистическото общество (като по-въз-
растните и бедните). 

След 1989 г. модните практики едновременно отразяват и създа-
ват бързо променящите се идеали за женственост и мъжественост: 
от безполовата женственост на „жената-труженичка-майка“ към аг-
ресивния сексапил на сексбомбите от развлекателната индустрия; 
от семпло облечения „герой на работническата класа“ към еклек-
тичния стил на новия мачо или метросексуален мъж. В социалис-
тическата култура, която цени предимно продуктивните и репро-
дуктивните способности на своите граждани, модата се стреми да 
изразява именно тези качества на социалистическите жени и мъже, 
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докато в капиталистическата култура, където се цени консумация-
та, тя подсилва конструирането на мъжете и жените като желаещи и 
свободни субекти (макар и субекти-консуматори). Но именно в този 
непрестанен сблъсък и предоговаряне между стари и нови ценности, 
между установени и алтернативни модели за мъжественост и жен-
ственост модните практики и дискурси могат да бъдат източник за 
дискурсивно предефиниране на родовите идентичности в епоха на 
преход.
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Жената в българския криминален роман

Владимир Трендафилов
Югозападен университет „Неофит Рилски“

Криминалният роман у нас е специфично мъжка територия, в 
коя то жената рядко влиза без извънредна причина или пък стандар-
тен облик. Това отчасти се дължи на самата литературна традиция 
с дълбоко патриархалните ѝ     корени. В нея жената писател не се чув-
ства много уютно преди 70-те години на ХХ в., освен ако не пише ли-
рика. Манталитетните очаквания на обществото към нея ѝ   отреждат 
хоризонт на реализация най-вече в областта на чувствата (любовта 
към любимия, децата, дома), тласкайки творческите ѝ   изяви главно 
към изповедно късите стихотворни форми. На мъжа същата традиция 
приписва патент над широката читателска аудитория, независимо 
дали вътре или вън от семейството, и му вменява предимство в ра-
ционалната мисъл и мащабното обобщение, чийто литературен екви-
валент са поетичният епос, художествената проза, научният трактат.

Но има и друга, по-универсална причина за гореспоменатия дис-
баланс. Криминалният роман е силно миметичен жанр, в смисъл че 
успехът му сред публиката е функция от документалната му близост 
до света на реалните престъпления и реалното им разследване. В 
извънлитературния свят обаче следователят, полицаят и останалите 
фигури на институционалния контрол са преобладаващо мъже (как-
то впрочем и престъпникът) въпреки свидетелствата за развитие в 
обратна посока, които никнат през последните десетилетия1. Макар 
че електронизацията на глобалното общество е неоспорим факт, кри-
миналните и антикриминалните практики в него все още не са дотам 
интелектуализирани, че в тях да не играят роля физическите разлики 
между мъжете и жените. Подобно недоразвитие наблюдаваме и в бе-
летризацията на тези практики.

Съществува и трета, този път локална, причина. Тя не осветлява 
нещо специфично около криминалния ни роман, а обяснява бавното 
еволюиране на който и да е литературен жанр у нас, включително и 

1  Дори днес в Щатите ситуацията е дисбалансирана. През 2004 г. измежду на-
чалниците в американските полицейски участъци само 1% са жени (Schulz 2004: 22).
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на най-популярните. Ние, българите, сме ужасно малко. Читателска-
та ни публика е пропорционално незначителна. Пазарът не е в със-
тояние да изхрани дори един скромен писателски елит, поради което 
литературата се оказва принудена да разчита за съществуването си 
на държавна или фондационна подкрепа. Това я бюрократизира, а 
отчасти и корумпира. Прави я зависима от взаимоотношенията ѝ   с 
различни институции и хора вън от сферата ѝ    , пречи ѝ    да развие непо-
датливост към атаки или поръчки от страна на влиятелни политици, 
свежда литературния живот до позиционни борби и прегрупирания 
между писателски кръгове. В резултат на това литературата се кон-
сервира, развивайки в себе си главно тези функции, които ѝ   осигуря-
ват просъществуване в рамките на наличното, завареното, очаквано-
то, целесъобразното. Поради липса на достатъчен интерес към нея 
тя не може да надскочи рязко манталитета на обществото, сред което 
се ражда и съществува. Не е трудно да се проследи как тези фактори 
са допринесли и за мудността в развитието на родния криминален 
роман, включително в обсега на темата за взаимоотношенията между 
половете и разпределението на социалните им роли.

Темата от заглавието съдържа два подвъпроса, които на места 
преплитат отговорите си, но в преобладаващата част от случаите ги 
държат на разстояние един от друг. Първият е: какво е мястото на же-
ната автор в историята на криминалния ни роман? Вторият – как-
ви са ролите, които заема жената герой в тази „история“? Вторият 
на свой ред има допълнителни разделения според фиксираните роли 
на героите от „тази“ или „онази“ страна на престъплението. Те са 
„следователи“ или „престъпници“, „положителни“ или „отрицател-
ни“, „добри“ или „лоши“, „наши“ или „чужди“. Останалите могат да 
гравитират към някоя от двете категории или да функционират като 
фон. Всяка от ролите (съответно на „добрите“, „лошите“ или „оста-
налите“) поема в себе си жени с варираща охота.

Още едно принципно уточнение следва да се направи. Българ-
ският криминален роман има къса история. Проблемът е сам по себе 
си интересен, но заслужава да му се отдели повече място, отколкото е 
нужно в рамките на настоящия текст. Ще въведа само две координат-
ни постановки, извънредно важни за по-нататъшното разсъждение. 
Първата е, че криминалният ни роман е социалистическо изобрете-
ние, рожба на периода след Втората световна война2. И второ, тъкмо 

2 Аретов (2007) го отвежда доста по-назад, но неговият обект на анализ не е само 
криминалният роман, а изобщо литературата, в която става дума за престъпления.
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поради силно идеологизирания си дебютен контекст той се появява 
и разгръща не като кримиребус (т.нар. whodunnit), а като шпионски 
роман с присаден кримиребусен елемент3.

Жанрът, по-прецизно казано, възниква у нас във втората полови-
на на 50-те години на ХХ в. под нормативното влияние на съветската 
военноразузнаваческа повест4. Това обстоятелство въвежда спрямо 
традицията някои композиционни ограничения, произтичащи не от 
друго, а от преструктурирания контекст около престъпността и раз-
следването ѝ   след установяването на социалистическа диктатура в 
страната. Най-напред, всеки вид разследване е погълнат стопроцен-
тово от държавата. Контролът над полето на правонарушенията (ко-
ето след 1944 г. има не само криминален, но и широк политически 
сектор) се осъществява изцяло от държавни служители, професиона-
листи на заплата, брънки в охранителната система на властта. Част-
ните детективски агенции, доколкото ги е имало, са изчезнали.

Оттук тръгва един парадокс, пряко свързан с настоящата тема, 
който се оказва непреодолим за целия период на социализма. Офи-
циалната идеология проповядва равенство между половете. Съще-
временно институциите на контрола се отличават с преобладаващо 
мъжки състав. Жените са концентрирани почти изцяло в администра-
цията и на практика отсъстват от следствието. Тази диспропорция 
неизбежно се отразява върху състава на героите в първите родни кри-
минално-приключенски произведения. А и в по-сетнешните.

Парадоксът оказва въздействие и върху професионалната при-
надлежност на героите. Поради това, че се заражда открай докрай в 
социалистическо време, от нашия криминален роман многозначител-
но отсъства фигурата на гениалния детектив аматьор а ла Огюст 
Дюпен (у Едгар Алън По), Шерлок Холмс (у Артър Конан-Дойл) или 
Еркюл Поаро и бележитата мис Марпъл (у Агата Кристи). „Добрите“ 
герои действат от името на държавата, защитават нейната кауза (за 
което всъщност са назначени на щат) и дори да проявяват на места 
инвенция, водещи при тях се оказват качествата, които им дават шанс 
за реализация в рамките на службата и служенето: изпълнението на 

3  По темата за whodunnit-а и разликите между него и шпионския роман вж. 
Symons 1985: 93-97, 214-232. Вж. също Cawelti & Rosenberg 1987: 34-54.

4  Първата книжна поредица за четива от този род е „Военни приключения“ 
на Държавно военно издателство, която стартира през 1956 г. с повести и романи 
на Николай Богданов, Владимир Дружинин, В. Н. Максаков, Лев Самойлов. Сред 
първите ѝ    20 заглавия само 3 са български, а останалите – съветски.
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дълга, предаността, жертвоготовността, дисциплината. „Лошите“, 
впрочем, воюват също с държавата и едва на второ място с конкретни 
индивиди, колективи или институции.

Може да е на пръв поглед странно, но това отсъствие на аматьо-
ра детектив от социалното поле задържа за дълго време влизането 
на жената като деен фактор в родния криминален роман, незави-
симо дали като централен герой, или като автор. Колкото и да са 
неравни правата на половете в дадено общество, художествените 
реализации на привилегирования пол създават прецеденти за себе-
осъществяване и на непривилегирования. С други думи, щом Дю-
пен е възможен някъде, логично е да се появят и негови женски 
аналози. Причината е в самото естество на свободния литературен 
пазар. Противно е на логиката му да държи една огромна част от 
читателската аудитория (каквато са жените в което и да е от нацио-
налните общества на ХІХ и ХХ в.) изолирана от шанс за иденти-
фициране с главния герой. Неслучайно първата героиня детектив в 
английската криминална белетристика се появява още през 1861 г. 
Това е г-жа Паскал от романа на У. С. Хейуърд „Изповедта на една 
детективка“ (Craig & Cadogan 1981: 15). Малко по-късно, през 1878 г., 
се появява и първата жена авторка на криминални четива – Ана К. 
Грийн (Scaggs 2005: 24)5.

У нас тези начала се осъществяват значително по-късно. Първа 
се появява обаче „авторката“. Това е Вера Мутафчиева, която иначе 
дължи реномето си на „сериозните“ си романи, а заглавието е „Повест 
с двойно дъно“. Издава го през 1974 г. Държавно военно издателство 
в популярната си поредица „Героика и приключения“. „Повестта“ не 
е типичен образец за жанра си и в определен смисъл е не по-малко 
„сериозна“ от другите заглавия на писателката. Вътре няма дори прес-
тъпление в класическия смисъл на думата, а по-скоро белетризация 
на педагогически казус. Едно момче избягва от къщи, върши дребни 
простъпки (разбива касичка в асансьор, скита безцелно из страната 
и за малко да избяга през границата), запознава се с милиция та и ин-
спектората за непълнолетни, отърква се в представители на ниски-
те, че и подземните нива на обществото, полека-лека отрезвява, дава 
сигнали, че иска да стане „човек“, и в крайна сметка помага на гра-

5  Вж. още Nickerson 1998: 2. Трябва да се има предвид и това, че въпреки ран-
ната си поява тази литература дълго време не попада в обектива на критическото 
внимание. Жените нямат свои позиции в света на реалната криминалистика (както 
вече споменах) и съответно биват подценени в света на художествената.
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ничарите да заловят нарушител. Последният го ранява почти фатално 
тежко, обаче в болницата успяват да го спасят. Хепиенд.

Сюжетът е „криминален“ само в плана на властващите тотали-
тарни ценности и техния капак над литературата. Той се занимава 
не толкова с престъпления срещу личността, колкото с прегрешения 
срещу държавата. Романът изповядва ортодоксална социалистическа 
идеология и в същността си представлява художествен трактат за 
възпитанието на младото поколение, така както може да бъде визира-
но от позицията на контролните обществени органи: родители, мили-
ция, учителско тяло. Основната тема на анализ очевидно е как да се 
култивират „правилни“ социалистически идеали у подрастващи, на 
които по обективни причини им е била спестена „суровата школа на 
живота“. Тук Мутафчиева възприема гледна точка към проблемите на 
съвременността, която би могла да се тълкува като типично „женска“, 
съвсем синхронна със заварената патриархална конвенция. Тя ги те-
матизира в плана на семейното възпитание, без да прекрачва, освен 
мимоходом, в „мъжките“ зони на голямата политика или генералното 
обществено преустройство. И все пак отношението ѝ    е по-особено. То 
е някак извисено, надсемейно, надчовешко, овластено „женско“. Ето 
как разказвач[кат]а коментира – одобрително – майката на момчето, 
която, въпреки че му е осигурила идеални условия вкъщи, в един ре-
шаващ момент му дава пълна свобода „да си чупи главата, ако щè“ по 
пътищата на живота:

Ето тази жена сега би трябвало да види отнякъде своето произведе-
ние – в чието съзряване през последните денонощия немалка роля 
бе изиграло именно старомодното ѝ   доверие... Наречи ги съвремен-
ност или общество. Макар обществото да бе си избрало – напук 
сякаш – чертите на развалени момичета, раирани скитници или 
дребни крадци на нафта..., всичко това все пак беше отрязък живот 
реален, без взети ръбове. Едничкият възпитател на добре възпитани 
иначе деца.                                                                                         

                                                                                   (Мутафчиева 1974: 80–81)

Мутафчиева определено не „говори“ от позицията просто на 
„жена“ или „майка“. Световъзгледът ѝ   се преплита преди всичко с 
този на „държавата-майка“, която няма време да се занимава с кон-
кретни човешки казуси и поради това отпуска средства, условия и 
територия на физиологичните родители, изисквайки съответно от тях 
производство на качествени подрастващи. „Повестта“ е рядък при-



158

мер за социалистическа дехуманизация на разказваческия глас. Да 
оставим настрана мудния ѝ  , чисто илюстративен сюжет. По-важното 
е, че дебатът в нея протича високо над конкретните съдби, постоянно 
се стреми да ги превежда на езика на статистиката и в крайна смет-
ка свежда потребностите на подрастващите чисто и просто до битов 
комфорт: един вид, „имате храна, имате дрешки, какво толкова ви 
липсва?“. Наличието пък на рецидивиращи психологически и идейни 
проблеми, въпреки комфорта, се тълкува изцяло в ущърб на „млади-
те“ – като неблагодарност или изнеженост – и се коментира с нотки 
на разочарована добродетел, високонравствена ирония, пропедевтич-
но негодувание. С тази настройка на коментарния глас авторката, без 
да щè, откроява особено силно моралната криза на социализма в са-
мото начало на загниването му:

[Шофьор на самосвал говори на момчето, след като го е взел на авто-
стоп:] – Моташ се по пътищата с таткови пари, а? ... Брей, късметлии 
сте, мамка ви! Де аз на твои години да съм ял таткови пари, де!                         

(Мутафчиева 1974: 33)

[При следователя:] Момчето влезе облечено в държавни дрехи, пряс-
но окъпано и подстригано – тук беше така. Нищо не го притесняваше, 
нито смущаваше – с него продължаваха доброжелателно да се разпо-
реждат; положение, към което бе свикнало.

                                                                   (Мутафчиева 1974: 44)

Ето същото внушение и в едно доста недружелюбно съчетание 
на диалог с авторов коментар:

[Момчето:] – Не искам никой да се грижи за мене... писна ми.
[Марго:] – Че кому не е писнало? Тук човек не може и да пропадне, 
бе! Мене питай: цяла държава се е впрегнала, пречи ми да пропадна. 
Пък мене ми се щè, нà!“
И проклетата вчерашна, а жена, дръзко вирна нос, блесна с ослепи-
телни зъби и дори седнала, пролича как изпъва добре гледано, добре 
хранено тяло, за да изтъкне как нищо не ще я спре в пропадацията.

(Мутафчиева 1974: 28)

За Мутафчиева „Повест с двойно дъно“ е първият и последен 
опит в жанра. Още десетина години минават, докато се появи първа-
та и единствена засега писателка, изявила склонност да се посвети 
изключително на литературата за престъпления: Донка Петрунова.
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Това е характерна черта на зараждането на женския ни криминален 
роман. Пишат го „неспециалистки“ в жанра и обикновено пробват по 
веднъж, след което не повтарят. Освен в случая с Мутафчиева такива 
примери имаме налице още при „Три кита в аквариума“ на Неда Ан-
тонова (1982), „Телеграма с много неизвестни“ на Свобода Бъчварова 
(1985), „Престъпление от любов“ на Цилия Лачева (1985) и „Седем 
живи Марии“ на Петя Караколева (1991). Същевременно повечето от 
тези произведения получават отчетлива жанрова центровка. За Му-
тафчиева вече беше споменато. Що се отнася до останалите гореиз-
редени романи, три от четирите излизат в криминално-приключенски 
поредици: първият и вторият – в „Лъч“ на „Народна младеж“, а чет-
въртият – в „Героика и приключения“ на Военно издателство. Само 
третият е издаден като свободно заглавие от „Профиздат“.

Тези, последните романи, повтарят още два рецидива, заложе-
ни от Мутафчиева. Те също слагат акцент върху нравствено-дидак-
тичния контекст на интригата, а не върху самата интрига. Събитията 
са по-маловажни от характерите, а характерите са по-маловажни от 
моралната оценка на постъпките им. Авторките, в унисон с цялата 
социалистическа конвенция по отношение на жанра, се стремят да 
покажат, че произведенията им не са стандартна сензационна лите-
ратура, че криминалният роман може да бъде и сериозно четиво. И 
същевременно „сериозността“ на жанра е монтирана върху конвен-
ционално „женска“ трактовка на темата. Жената и мъжът са възпро-
изведени като фигури, отговарящи съответно за територията вътре и 
вън от дома6. Разликата е само в това, че докато при Антонова, Бъчва-
рова, Лачева и Караколева „женскостта“ се реализира главно в битов 
(домашен или междучовешки) план, у Мутафчиева реализацията ѝ   е 
институционално-държавническа.

Тук следва да се направи поредното уточнение. Въпреки казано-
то не е справедливо да дефинираме битоописателството и нравстве-
но-психологическия ракурс като недвусмислено „женски“ елементи 
в художествената ни проза от времето на социализма. Формулата то-

6 Известно изключение прави в това отношение романът на Свобода Бъч-
варова, но само в частичен план. Сюжетът му протича извън България. Става 
дума за преследване на нацистки военнопрестъпници, което води главните герои 
(българи) до един стар замък в Белгия, където по-нататък се разгръщат основните 
събития. В романа има интрига, мистерия, известно напрежение, все характерни 
за класическия кримиребус. Но мотивационната платформа под сюжета е пак би-
тово-семейна, т.е. „женска“: дъщеря върви по следите на покойния си баща, стар 
комунист.
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лерира такова тълкуване, но е по-сложна. Има и още една причина, 
може би даже по-важна. През втората половина от съществуването си 
системата на социалистическата власт започва постепенно да допус-
ка критика към себе си, стига тази критика да не оспорва легитим-
ността ѝ  . С една дума, някои недостатъци в устройството на околния 
живот вече могат да се оповестяват; забранено е само от наличието 
им да се правят политически изводи. Ето защо най-сигурната, най-
безопасната платформа на критиката оттогава нататък се оказва нрав-
ствената позиция. От началото на 70-те години на ХХ в. в българ-
ската белетристика се заговорва все по-усилено (макар и най-често 
абстрактно) за разочарованите идеали, за битовизирането на живота, 
за оеснафяването на младото поколение и т.н. Това са все примери за 
подменен обект на социалната критика, за художествена проектодос-
товерност, която търси обиколни пътища за изявата си, без опасност 
от държавна санкция. В резултат от всичко това голяма част от кри-
миналните романи от онова време, включително и гореспоменатите, 
могат да се окачествят не като „масова“ или „популярна“ книжнина, а 
като нравствено-дидактична белетристика с елементи на престъпле-
ние в сюжетната линия.

Но един принос на тези дебютни „женски“ криминални романи 
в никакъв случай не трябва да се подценява. Те са сред първите жан-
рови четива от този род у нас, чиито автори очевидно не се чувстват 
длъжни да строят криминалната си интрига върху шпионско-дивер-
сантска основа. За това вероятно спомага именно нравствено-бито-
вата им („женска“) самоопределеност. Но независимо от причината 
пионерство в тази тематична посока не може да им се отрече.

Донка Петрунова е двоен новатор в криминалния жанр. Най-на-
пред, тя е първата българска „професионална“ авторка на криминал-
на литература. Започва да издава книги по темата, макар и не точно в 
жанра7, още преди политическите промени през 1989 г. Впоследствие 
се ориентира към жанрова белетристика. И второ, но не по значение, 
тя е създател на първата ни белетристична жена детектив – следова-
телката Веса Бонева от романа „Вила Мистерия“ (1995), преутвър-
дена впоследствие и от Елена Ботева в „Мафиотски романс“ (2002). 
Тези, както и останалите  ѝ    произведения след промените, са изцяло 
романи на новата действителност и новата литература, концептуални 
криминални бестселъри, родени под въздействието по-скоро на един 

7  Ранните книги на тази писателка (Петрунова 1986; Петрунова 1988) са кри-
минална документалистика.
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глобален фон от книжнина и филми, отколкото на родната традиция. 
Героите общуват помежду си неформално, на отработено развързан 
език, женските персонажи са еманципирани и ефикасни, без каквито 
и да било неуверености (Веса Бонева е типичен пример в това отно-
шение), сякаш отдавна са внедрени като такива в родната ни литера-
тура. Ценно съпровождащо обстоятелство е и фактът, че криминал-
ната интрига при Петрунова се разгръща на гъст фон от събития и 
реалии, взети от актуалната действителност.

Идва ред да разгледаме и мястото на жената в „неженската“ ни 
художествена криминалистика. Както можем да заключим от изложе-
нието и изводите дотук, това място е периферно. Като художествен 
герой жената служи преди всичко за фон на събитията (вярна съпруга 
на следователя, багеристка в строителната бригада, където рабо-
ти изчезналият8  и т.н.) или изпълнява пасивно-обектна функция във 
веригата им (жертва на престъплението). Рядко обаче има ключова 
роля в развитието на събитията, освен ако не е отрицателен герой: 
ако не се числи в редиците на престъпника или „врага“. Факт е, че 
в историята на литературата ни за престъпления жената е била зна-
чително по-често престъпница, отколкото следователка9. Обратното, 
ролята ѝ    на деен участник в разследването или на възлов сподвижник 
в процеса му почти не се среща, освен напоследък, през последните 
двадесетина години.

Едновременно с това ролята на жената, макар и бавно, еволюира 
успоредно с еволюцията на жанра. В самото му начало тя е съвсем 
конвенционална, схематична и маргинална. Криминалните романи 
на 50-те години се пишат от мъже и за мъже. Те са толкова подобни 
един на друг, че каквато и да е селекция измежду тях би дала доста-
тъчно добра представа и за останалите. В същината си това са сухи 
логически казуси, в които детайлизирането на характерите отсъства, 
а героите са клиширани функции като в италианската комедиа дел 
арте, само че без хумора. Жената на практика не присъства в тях 
като жена, особено пък в качеството на обект на мъжки желания. Тя 

8  Първото е многократно употребявано клише. За характерен пример вж. 
Пеев (1980: 5), където жената на следователя става рано, когато и той трябва да 
стане рано, прави му кафе, приготвя му багажа и пр. За второто вж. Лачева (1985).

9 Това очевидно е поредна жанрова интерпретация на една от опорните идеи 
в патриархалния световъзглед, фигурираща още в Стария завет, но доразвита 
извънредно много през втората половина на ХІХ в.: схващането за жената като 
за тайнствена и застрашителна твар, съчетание на неустоима красота и гибелна 
опасност.
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е обикновен инструмент за преместването на фабулата от една точка 
в друга точка.

За десексуализацията на жената герой известна роля играе са-
мото естество на обществото и литературата ни от онова време, почти 
изцяло завладяни от морално-реторичните възбрани, характерни за 
селото и малкия град. Решаващо е обаче влиянието на официалната 
идеология, която осъжда не само публичното проповядване на нера-
венство между половете, но и тематизирането на различията между 
тях в литературата и изкуството. Сексапилът на жената е табу. Ак-
центът при обрисовката  ѝ    пада върху верността, родитбената функ-
ция, партньорството в рамките на дома и службата, и бляновете по 
комунистическото бъдеще. Ако има изключения от това правило, те 
дават по-скоро повод на читателя да заподозре, че тук се казва нещо 
друго – че ситуацията има скрит код, който трябва да се разшифрова.

Гореказаното може да се види съвсем отчетливо у един от воде-
щите ни криминално-приключенски автори от периода на постстали-
низма – Христо Минчев. Готов пример за това е романът му „Ориент 
експрес“ (1959). В него главният герой, разузнавачът Соколов, при-
дружен от познат журналист (инвариант на двойката Шерлок Холмс 
и д-р Уотсън), разкрива зловеща диверсия на конклав от западни раз-
узнавания и частни фирми, на които им се зловиди успехът на българ-
ските сортови семена в чужбина, поради което организират заразява-
нето им с някаква растителна болест. Сюжетът е изцяло абсорбиран 
от интригата. Характерите са засегнати бегло. И най-характерното – 
почти няма жени. Появява се само една, и то във вид на труп. Тя не 
произнася нито една реплика. Просто влиза, за да бъде убита. Ролята  
ѝ    е на дребна брънка от диверсантско-предателския ребус, който Со-
колов и колегите му от милицията ще разгадаят до края на книгата.

Малко по-сложна картина на проблема – поне повърхностно 
– предлага повестта „Цезиева нощ“ (1957) на Георги Марков. Това 
е първото издадено произведение на прочулия се впоследствие (с 
други заглавия) писател, чийто сюжет носи ясните белези на един 
младежки компромис в угода на бъдещата кариера. Наш професор 
(Родованов), гордост на родната медицина, е тежко болен и може да 
бъде излекуван само ако бъде доставен спешно цезий от Съветския 
съюз. В медицинския институт междувременно са проникнали двама 
вербувани агенти на чуждо разузнаване, които правят всичко възмож-
но пратката да не стигне до професора и да не му продължи дните. 
Ситуа цията протича драматично и завършва с неизбежен успех за 
родната милиция и гарантирана слава за родната наука.
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Още в началото сюжетът въвежда младата сестра Антонова, коя-
то с привлекателния си вид контрастира рязко на Минчевия роман, а 
и на цялата литературна парадигма от периода:

В този момент вратата се открехна и се подаде глава на жена с буйни 
руси коси и красиво бяло лице, върху което рязко се очертаваше яр-
кото червило на устните. Очите ѝ    бяха нежно-сини. Но в тях имаше 
някакво особено спокойствие, съсредоточеност, която сковаваше чер-
тите ѝ     и правеше цялото ѝ     лице неестествено. Човек имаше впечатле-
ние, че тя всеки момент може да прихне да се разсмее, но се сдържа 
и се преструва.

(Марков 1957: 9)

Сестра Антонова тук е изобразена през очите на младия д-р Ва-
силев, от които най-вероятно надзърта самият автор:

Нейната близост го изпълваше с вълнение, той не можеше да я гледа 
хладнокръвно и се чувствуваше смутен като юноша.

(Марков 1957: 5)

Днешният читател би могъл да възприеме всичко това като кратка 
еротична интерлюдия за отмора на ума. Съвременниците на Марков 
също биха отбелязали в съзнанието си не без естетическо съпричастие 
„русите коси“, „красивото бяло лице“ и „нежно-сините очи“. Но веро-
ятно също така биха наострили внимание по адрес на няколко други 
детайла: „ярко червило на устните“, „особено спокойствие“, „скова-
ни черти“, „неестествено лице“. Това са кодове за предизвикване на 
подозрение, сигнали за непринадлежност на героинята към „своите“, 
следи, които белетристът уж случайно изпуска пред взора на читателя, 
за да го заведе стъпка по стъпка до престъпника или поне до един от 
тях. „Яркото червило“ в онзи контекст е „буржоазен“ белег, емблема 
на западна консумативна култура, недостъпна за родната икономика 
и забранена от социалистическата норма за обществено благоприли-
чие. Косите, освен че са „руси“, са и „буйни“: това, в едно време на 
скромно прибрани или подрязани женски коси, се тълкува лесно като 
своеволие, лоша дисциплина, зловреден индивидуализъм. „Особен“, 
„скован“ и „неестествен“ пък са функционални синоними. Те обозна-
чават човека, който „се дели от колектива“, различен е, крие нещо, не 
е прозрачен, ясен, спонтанен и засмян – сигурни художествени симп-
томи, че в него има някаква нередност, ако не е и направо „предател“.

Впоследствие всичко се оказва точно така в повестта. Целият 
този чар е бил само примамка за наивници. Антонова е разобличе-
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на в края като един от двата отрицателни персонажа. Другият пък, 
ученият Симански, е обозначен като „чужд“ по по-различен начин. 
Той демонстрира в един ключов момент женомразство, което, спо-
ред кода на периода, подтиква читателя да го подозира в „буржоазен“ 
произход (изповядва патриархално-еснафски световъзглед за нера-
венство между половете и затова по всяка вероятност принадлежи 
манталитетно към „бившите хора“), в неискреност (вътрешна при-
критост, непрозрачност) и следователно пак в потенциално или реал-
но „предателство“:

Симански я погледна небрежно, съвършено равнодушен към нейната 
хубост, и когато тя затвори вратата, запита:
– Коя е?
– Сестра Антонова – отговори Василев. – Познавате ли я?
– Не! – категорично отсече биологът. – Не обичам жените! За мен те 
са и си остават хора второ качество!
– Интересно! – засмя се Василев.
– Кое е интересното?
– Че вие сте биолог, а поддържате такава теория!

(Марков 1957: 9)

Времето на 60-те и 70-те години е златната епоха на социалис-
тическата „кримка“, когато се появяват каноничните ѝ   образци: ро-
маните на Андрей Гуляшки, Богомил Райнов, Павел Вежинов. През 
този период българската литература получава повече тематични и сти-
лови свободи, отколкото през предходното десетилетие. Едновременно 
с това започва масиран процес на интеграция между нея и властта. За-
честява (в сравнение с предишни периоди) издигането на писатели на 
важни държавни постове или в ръководството на културни институции. 
Започват да ги избират за депутати в Народното събрание. Слага се на-
чалото на редовни срещи, формални и неформални, на Тодор Живков 
с писатели, както и на серия от съвместни инициативи между писател-
ския съюз и министерствата на отбраната и вътрешните работи10.

Тази институционална еволюция на литературата влияе пряко 
върху родния криминален роман. Властта започва да гледа на него 
като на един от важните си инструменти за идеологическа пропа-
ганда. Именно поради тази причина той си остава още дълго вре-
ме „шпионски“. Набира и самочувствие – едва ли не на водещ жанр. 
Чрез гореизредените си автори проявява амбиции към високите сти-
листични, идейни и характеро-аналитични нива на художественост-

10  За част от тези дейности вж. Мигев 2001: 204–269.
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та, а чрез тях – и към статута на „сериозна“ литература. Същевремен-
но става по-авторски, по-индивидуализиран, все повече клони към 
абсорбиране в личния изказ на писателя, отколкото към жанровата 
щампа. Поради всичко това тези романи, с някои изключения (най-
вече заглавията от същия период на Павел Вежинов), представляват 
не толкова вериги от сюжетни събития, колкото галерии от характери, 
сред които, разбира се, все по-често и все на по-преден план заемат 
своето място и жени.

На пръв поглед странно, но тъкмо това развитие довежда до из-
вестно снижаване на статута на жената в криминалната белетристи-
ка. Романите на 50-те години са щампово деиндивидуализирани, но 
поради функцията си на дял от официалната пропаганда не си позво-
ляват да дискутират взаимоотношенията между мъжа и жената дру-
гояче освен егалитаристично. С авторизацията на тези четива от 60-
те години нататък в тях навлиза серия от дребни детайли, инцидент-
ни реалии и стилови своеобразия, но заедно с тях – и серия от лични 
възгледи, включително предразсъдъци. Част от тия предразсъдъци 
визират конкретно жените. С други думи, докато схематичният ро-
ман на 50-те години успява по-лесно да представя препоръчителните 
отношения между половете като реални, сега част от реалните отно-
шения изплуват на повърхността на сюжета и художественото слово.

В романите на Гуляшки за Авакум Захов, които въвеждат в 
шпион ската тема солидни примеси на битова драма (в това се състои 
основно новаторството им), трактовката на „женската“ тема е някак 
съзерцателно консервативна, ненастоятелно патриархална. От една 
страна, мозъчната дейност се върши изцяло от мъже. На жените са 
им отредени все аксесоарни роли. Балабаница е момчиловската ха-
зяйка на Захов, апетитна матрона, толкова омаяна от него, че е винаги 
готова да му предложи легло, включително и собственото си. Христи-
на, жената на полковника от ДС Манов, влиза в сюжета единствено 
като майсторка на „вкусна юфка със зеле“, любимо ядене на гениал-
ния детектив (Гуляшки 1969: 63). Ирина Теофилова от „Приключе-
ние в полунощ“ пък е максимално централна – работи, вярно, само 
като секретарка на д-р Петър Тошков, началник-отдел към Центъра 
за борба със заразните болести, но е достатъчно съблазнителна, за 
да предизвика към себе си извънслужебното внимание на Захов, и в 
крайна сметка се оказва даже шпионка. Подобно на съименничката 
си от „Тютюн“ на Димитър Димов тя достига максималната статутна 
реализация на женски персонаж в българската литература: трагич-
ният образ на умна, но обречена красавица.
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Същевременно Гуляшки е вложил в атмосферата около женски-
те персонажи един медитативен мъжки възторг, изпълнен с ясни, но 
кротки желания, често пъти даже отплеснати в съседни тематични 
области, за да не се афишират като това, което са. С изображение-
то на тези мълчаливи взаимоотношения той е успял да придаде 
към образите на централните си герои мъже серия от симпатични 
щрихи. И най-вече местен манталитетен колорит, достоверно фолк-
съчетание на равни дози похот и свян. Ето епизод от „Случаят в 
Момчилово“:

[По адрес на хубавата д-р Начева с вирнатото носле:] Стори ми се, че 
моментът не е подходящ, за да ѝ     съобщавам новини във връзка с мле-
конадоя на нашата Рашка. А също така ми се стори, че не е красиво 
за един сериозен и делови човек като мене да зяпа бюста ѝ     от толкова 
близко. Затова наведох глава и започнах да чертая с върха на обувката 
си някакви геометрични знаци.

             (Гуляшки 1969: 68)

Другаде самият маниер на разказа е идилично еротизиран11:
И Стоян... пък му разказвал за селските обичаи от северозападните 
краища: какви песни се пеели на сватба, на кръщенка, как булките 
опичали баница под връшник, колко била сладка жълтата крушовица 
и пивко виното от онова грозде, дето му викали отело.                                                                        
Нещо желязно го хлопнало отзад по тила и ето какво станало, значи – 
вместо да осъмне пред пункта, събудил се – за голям срам – в чуждо 
легло...
                                                (Гуляшки 1969: 21)

За разлика от Гуляшки Павел Вежинов изтласква жените на за-
ден план в сюжетите си, но не заради предразсъдъци, а защото отделя 
внимание преди всичко на криминалната интрига (обикновено меж-
дународен шпионаж), в която участниците са – по обясними и вече 
споменати причини – главно мъже. Доста по-различно е обаче отно-
шението на Богомил Райнов. При него жената не е просто перифери-
зирана. Тя е охулена. Получава се нещо като парадокс, но точно пи-
сателят, който максимално грижливо поддържаше през социализма 
интелектуален имидж, демонстрира в „женската“ тема див, шаячен 
патриархализъм. Не на едно място из романите му читателят може да 
си създаде впечатление, че той не изобразява жените, а си разчиства 
сметките с тях:

11 Курсивът в цитатите е мой – В.Т. 
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Стопанката ме придружава до вратата, като не без гордост разхожда 
издутия си корем. Миловидна женичка, с природен дар да бъде до-
макиня, майка и командир вкъщи. Странно как е попаднала в оная 
лентяйска компания. Вероятно в търсене на съпруг.

(Райнов 1970: 283)

– На никакво кино не е ходила.
– Но тя каза, че е ходила.
– Нали ги знаете жените: щом се уплаши, и почва да лъже.

(Райнов 1986: 245)

После на подиума се появява Роза, привлечена сякаш в компанията, 
за да служи като антипод на Лили. Роза е поетично безплътна и изоб-
що кльощава като манекените от модните журнали. Мършава не само 
във фигурата, а и в останалите си изяви, включително и в изразните 
си средства. Нейният речник, поне доколкото мога да съдя от разпи-
та, се изчерпва главно с „да“, „не“ и половин дузина възклицания, 
значително по-смътни по значение. Една съвсем безцветна персона 
– сиви, сякаш избелели от слънцето очи, пепелява, някак повехнала 
коса, бледи устни и костюм с широк панталон в неопределен сивобо-
зав цвят.

(Райнов 1986: 246)

Богомил Райнов разгръща екстремна форма на женомразие. Ни-
кой физически, психологически или умствен тип жена не е подминат 
от жаждата му по окарикатуряване на противния пол: нито глупавите, 
нито умните; нито слабите, нито пълните; нито омъжените, нито не-
омъжените. За него жената става за консумация в свободното време, 
но не за общуване. Изключенията се броят на пръсти и фактически 
са полуизключения, защото на върха в личната му йерархия от герои 
жени стои без конкуренция образът на Дорис Холт (Едит) от „Няма 
нищо по-хубаво от лошото време“: закръглена, умна и способна да 
свири втора цигулка.

Двете десетилетия – 60-те и 70-те години – почти се покриват по 
криминална параметрика, но с някои изключения. През 70-те тради-
цията, започната от Гуляшки, Вежинов и Райнов, става норма в жан-
ровата ни литература. Тримата, общо взето, служат за ориентир на 
други автори и кандидат-автори при избора на тема и дори на някоя и 
друга стилистична конвенция: интелектуалният скепсис, ироничният 
цинизъм, отделни детайли при описание на труднодостъпни сцени и 
реалии от консумативната култура на „западния“ свят. Задълбочава 
се само, като обща тенденция, психологизмът в повествованието. За 
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сметка на това шпионският сюжет избледнява, а през 80-те години 
почти изчезва. До голяма степен това се дължи не на съпротива от 
страна на творците, а на естествения разпад на идеологическата, а 
впоследствие и на политическата система.

В подобен план се променя и образът на жената в „кримките“. 
Предразсъдъците по неин адрес остават да съществуват в някаква 
форма, но полека-лека избледняват поради растящото филмово и 
литературно влияние от Запад и също така растящото нехайство на 
тоталитарната цензура към въпроса, какво въобще става в културата. 
Интересите на властта към края на социализма стават все по-тясно 
икономически и все по-разсеяно идеологически.

Колкото и да се е развивал образът на жената през социалистиче-
ските десетилетия на българския роман, промяната в него след 1989 г. е 
коренна, органична. Самата „кримка“ също се променя. Старият кри-
миребус, със или без шпионска сюжетна матрица, отива окончателно 
в миналото, а на негово място идват полицейският трилър и черният 
роман („ноарът“). Трансформацията е миметична и идва в отклик на 
обстоятелството, че докато през социализма държавата е всесилна, а 
престъпниците се крият по ъглите и подземията на обществото, хао-
сът на новото време уронва стабилитета на държавата и създава усло-
вия на престъпността не само да действа в много случаи безнаказано, 
но и да се настани в обозримата част на околния свят.

Едновременно с това новата художествена ситуация еманципира 
литературата за престъпления, дава ѝ   шанс да престане да се срамува 
от себе си и да се крие зад параметрите на „сериозната“ литература. 
Криминалният роман става – не изведнъж, но постепенно – по-не-
престорено жанров. Това идва преди всичко като отклик на потреб-
ността от пазар и публика, но е и реакция на манталитетна освободе-
ност от цензурата в системата на социализма.

Интересно е, че героинята в тези романи също се еманципира, 
учестява своето присъствие, централизира го. Тя все по-рядко е при-
датък към мъжа и все по-често е негов полуравностоен или равно-
стоен партньор. Явлението е много очевидно например във „вулгар-
ните романи“ на Христо Калчев, може би най-успялата в търговски 
план литература от този жанр. Това са иначе безформени „ноари“ с 
хаотични сюжети, елементарен език и чести грешки, понякога скан-
дално груби. Във „В очакване на Шейха“ например речниковото 
опре деление на „терор“ се оказва, че е „семиотично тълкувание“, „ди-
сидентството“ е станало „десидентство“, „агностикът“ е „агносист“ 
(Калчев 2004: 5, 6, 53). Героините на Калчев обаче са също такива дей-
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ни фактори в сюжета, както и участващите мъже. При всичките не-
достатъци на тези писания типологията на героите в тях е безупречна. 
Важността на всеки е функция от сюжетната му роля, а не от пола му. 
„Женскостта“ не липсва от описанията на жените, но е инструмента-
лизирана, подчинена е на функциите и стратегиите, които подтикват 
притежателките ѝ   към едно или друго действие. Поради това често 
пъти потенциалната еротика в нея отстъпва на други внушения:

Бенина приключи с разговора, барманът  ѝ    сервира, тя запали цигара 
и с чаша в ръка се обърна в полупрофил към игралната маса. Беше об-
лечена в карминеночервена рокля, впита по тялото ѝ  , ботуши „Бали“ 
в същия цвят. Дори чантата ѝ   грееше като засъхнала кръв. Тя знаеше, 
че е расово животно, и много добре си даваше сметка, че мъжете ня-
маше да се забавят.

(Калчев 2004а: 106)

Властната женска фигура е по принцип често явление в тия 
„вулгарни романи“. В „Синдрома на глутницата“ това е Бенина. В 
„Спрете полета на Сокола“ е Джоана, видяна при това през погледа 
на герой мъж:

После изключи телефона и тръгна за Драгалевци. Имаше среща с 
една необикновена жена, която едва ли беше по-млада от него, но със 
сигурност имаше повече власт от който и да било политик в България 
или престъпник.

(Калчев 2004б: 116)

Еманципираната героиня не е плод на литературна конвенция. 
Плод е на новите условия в новото време. Тя се движи наперено, дейст-
ва освободено, говори разпуснато („по мъжки“). В романите на Алек-
сандър Томов например разликите между мъжката и женската реч са 
почти напълно заличени: жените псуват „като мъже“, а мъжете кряскат 
„по женски“ истерично12. Рекордът на реторичната хибридизация обаче 
като че ли за пореден път принадлежи на Христо Калчев. Цитираната 
по-долу „женска“ реплика излиза пак от устата на вездесъщата Бенина:

– Влюбена съм в тебе, Сотан ... или както е шибаното ти име... Пре-
живях девет оргазма тази нощ и ги искам непрекъснато. Откажеш ли 
ми тази услуга, ти си мъртъв!
Исус [гореспоменатият Сотан – б.м., В.Т.] излезе от ваната. Бръсней-
ки се пред огледалото, той ѝ   отговори кротко:
– Още една заплаха, Бени, и ще ти зашия шундата с телбод!

(Калчев 2004б: 135)
12 Вж. Томов 2005: 6–7 и другаде.
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Самият секс при новата кримигероиня е по-открит, по-активен, 
по-„егалитарен“, отколкото бе допустимо в дискретните му изобра-
зявания в миналото. Това се наблюдава и у автори като Марин Дамя-
нов, който иначе конструира в „ноарите“ си отявлено „мъжкарски“ 
повествования:

Рускинята ми надява един презерватив и се държи като добронамере-
на масажистка; но аз така не обичам – изпитвам чувство за вина, ако 
не усещам, че и на жената ѝ   е приятно. Постаравам се много, тя се 
възбужда, даже изкрещява провлачено... но за моя изненада, вместо в 
тоя момент истинската фиеста най-после да почне, Наталия видимо 
се ядосва, оправя ме набързо, става и си тръгва.

(Дамянов 2004: 91)

Трудно е да се прогнозира как ще се развиват занапред място-
то и функциите на героините в криминалния ни роман. Сигурно е 
обаче, че те ще продължат да усвояват нови и нови социални роли, 
ще влизат във все по-сложна комбинаторика от действия и взаимоот-
ношения. По социалната карта на българската художественост има 
още много бели „женски“ петна. Въпреки редицата експерименти 
напоследък в тази насока, все още виждаме новаторства там, където 
би трябвало отдавна да е усвоена територия. В трилъра си „Етюд с 
морени“ (2008) Тодор Андонов поставя героинята си Росица Дине-
ва в рядък контекст на композиционно-инструментален център. Тя е 
„мъжкарана“, бивша европейска шампионка по плуване. Оперира си 
очите след близо 25-годишен брак с български новобогаташ (Добрин 
Динев – Рино) и отново може да вижда. Месец по-късно получава в 
колет по пощата главата на мъжа си. Останалото е процедурата на 
разследването и разкритието. Във веригата на сюжетните събития 
Динева е едновременно душата на организацията, мозъкът на опера-
цията и мечът на възмездието.

Въобще ясно е, че имаме налице не инциденти, а тенденция. Со-
циалните роли в света, който ни заобикаля, се преразпределят през 
последните двадесетина години. Неслучайно литературата за пре-
стъп ления, в качеството си на миметична художественост, реагира 
тънко на промените и ги въплъщава.
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Gender стереотипи в два български филма  
и тяхната рецепция в Словения

Людмил Димитров
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Наблюденията и обобщенията в този текст са резултат от три-
годишно проучване, направено сред по-голямата част от студентите, 
посещаващи лектората по български език, литература и култура в 
Люблянския университет, Словения. Целта на експеримента бе да се 
проследи чуждата (южно)славянска рецепция на gender стереотипите 
в българското кино преди и след демократичните промени от 1989 г. 
и тя да се съизмери с мисленето за свое и чуждо, близко и далечно, 
пол и идентичност, наложено върху полиетническата и мултирели-
гиозна славянска общност на Балканите. Киното бе избрано поради 
актуалната му свръхкомуникативност и функцията му на универса-
лен – предпочитан и ползван от най-широк кръг потребители – фик-
ционален дискурс. Така формулирана, тази задача в началото съвсем 
не бе предпоставена, изискваше се време, докато узрее и се адаптира 
към условията на страната-„домакин“. Озоваването ми в Словения 
и постепенното ѝ   опознаване породиха у мен различни идеи как да 
бъде намерен по-адекватен подход за осъществяване на подобно на-
мерение, но все още оставаше една основна неяснота – кой да бъде 
филмът/филмите, представен(и) пред аудиторията като врата, през 
която най-провокативно може да се проникне в „the Promised Land“ 
България. На естествения въпрос: гледали ли са някога български 
филм, повечето студенти отговаряха с „не“, а нищожният процент 
утвърдителни отговори означаваше или кратко, най-често туристиче-
ско пребиваване у нас, по време на което са гледали български филм 
по някой от телевизионните ни канали (без някаква особена следа в 
паметта им), или че – случайно – бяха попаднали на излъчения през 
2005 г. по Словенската национална телевизия „Мила от Марс“ на ре-
жисьорката Зорница София, излязъл по екраните година по-рано. На 
другия не по-малко логичен въпрос: какъв български филм биха ис-
кали да гледат, отговорите също се разминаваха, варирайки между 
съвременна комедия, историческа драма или екранизация на класи-
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ческа литературна творба, с неизменната уговорка филмът – който и 
да е той – да бъде „хубав“, каквото и да (не) означава това1.

Държа да уточня, че за словенците България е terra incognita – по 
тяхному казано, „черна дупка“ – или премълчавана, или внушавана 
и поддържана предимно в негативен аспект през цялото близо 75-го-
дишно съществуване на бивша Югославия. Причините, разбира се, 
са политически и по-често идеологически (пропагандни), а нашите 
автентични идентификационни модуси, като езика (азбуката, ориги-
налните средновековни глаголически и кирилски ръкописи), огромна 
част от личностите, отделни големи периоди от социокултурната 
история, музикално-песенния фолклор, изкуството и литературата, 
дори националната кухня и т.н., са или изземвани от, или приписвани 
като изконни на Македония и внедрявани в силно проблематичната 
от научна гледна точка македонистика. В този смисъл България в съз-
нанието на словенеца не притежава ясен образ (стереотип), колкото 
и забележимо да е отварянето на света (и на нас към него, и на него 
към нас) през последните две десетилетия. По-интересното обаче е, 
че и Словения в съзнанието на самия словенец е или с неустанове-
ни стереотипи, гравитиращи към съседните култури, или оспорвани 
(понякога и отричани) от тях и със силно разколебани поведенчес-
ки gender модели, независимо от официално следвания патриарха-
лен кодекс. За разлика от една Русия например, фиксирана трайно в 
женска проекция и пазеща остатъчен матриархат, в чийто контекст я 
презентират не само трафаретни сувенирно-кичозни женски символи 
като „матрьошката“ (майчицата) и „берьозката“ (брезичката), но къ-

1  В случая е много важно и реципрочното обстоятелство: аз също не бях гледал 
нито един словенски филм. У нас, за разлика от Югославия, независимо от липса-
та на диференцирана (разграничаваща) информация, нейната не само масова, но и 
по-елитарна култура бе относително достъпна и в някаква степен позната (филми, 
преводи на книги, театрални постановки по пиеси на техни драматурзи, музика – 
неизбежната чалга, но също поп и рок), макар че всички изяви на хора на изкуството 
от тогавашната ни западна съседка се възприемаха под общия знаменател „сръбско“. 
Едва в хода на последните войни там съобразно с целите и исканията на отделните 
националности и етноси постепенно започнахме да отличаваме сърби, хървати, бос-
ненци, черногорци, шиптери, словенци и т.н., като тук съвсем естествено не включ-
вам македонците. А, оказва се, не всичко и всеки, които у нас бяха станали известни 
като идещи от Югославия, там се ползват със същата популярност. Красноречив 
пример е, да кажем, легендарният от 70-те години актьор с хърватски произход Гой-
ко Митич с ролите му в „индиански“ филми, произведени от киностудията на бив-
шата ГДР „ДЕФА“ – в Словения никой никога не е чувал за него!
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дето и традиционните трима южнославянски братя по-често са три 
сестри. Обратно, в Словения мисленето за южнославянски реалии 
– езици, територия, история – не излиза извън рамките на някогаш-
ната държава Югославия и упорито не желае да се разположи в ес-
тественото си гео-етнокултурно пространство между Триглав и Черно 
море, предпочитайки като „долна граница“ по-познатия ѝ   улегнал в 
съзнанието на обитателите ѝ    Вардар2. Това, за съжаление, е пред  става, 
доминираща и в словенската хуманитаристика, в която България при-
съства най-често само теоретично или бива посочвана като недобър 
пример3.

Но нека не оставаме с впечатление, че подходът на днешните 
словенци към България се основава на предразсъдъци или поне че 
предразсъдъците са водещи в отношението към нас. Констатираните 
дотук особености са по-скоро стереотипи на един предишен контекст, 
в който се е намирала Словения и който в настоящия момент продъл-
жава да бъде силно определящ за идентичността им независимо от ко-
ренно променената ситуация, от смислените модерни конституцион-
ни и законови уредби и от усилията на различни официални, но също 
така неформални движения и отделни влиятелни личности за отскуб-
ване от мутиралата югоносталгия. Напротив, както неведнъж добро-
намерено са споделяли с мен съвсем дистанцирани от балканските 
проблеми (в това число и от реалията България) университетски 
преподаватели и известни интелектуалци и журналисти, към нас има 
очевидна толерантност, на неформално равнище по-често изразява-
ща се в симпатия, и в най-лошия случай неутралност, за разлика от 

2  „От Вардар до Триглав“ е една от идентификационните националистически 
песни на Югославия, в която се очертава и „конституира“ територията на много-
националната държава, претендираща за монопол върху южното славянство, пре-
зентирано чрез едноличната власт на авторитарния вожд „маршал Тито“. (Според 
по-известния апокрифен вариант на същата песен предпоследният стих от чет-
въртата строфа: „нека нашата любов те води“, по-често се изпълнява като: „нека 
маршал Тито те води“.) Изключително популярна и пораждаща силни сантименти 
дори и днес, до самото разпадане на федерацията тя е задължителен момент от 
всеки битов ритуал – сватба, изпращане на войник в армията, абсолвентски или 
абитуриентски тържества и т.н.; тя е своеобразният неформален химн на СФРЮ. 
Вж. http://www.youtube.com/watch?v=8GxgIVpIb1g.

3  Още през 2006 г. с изумление установих, че мой колега, професор по срав-
нително литературознание в Люблянския университет, не знаеше името на нито 
един български автор и не познаваше нито едно българско художествено произ-
ведение, независимо че в Словения преводи и на класически, и на съвременни 
български текстове съществуват.
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традиционно негативните настроения към румънци или италианци 
(последните – като техни съседи и исторически врагове)4. Изяснява-
нето на проблема за предпоставките и обстоятелствата, в които исках 
да въведа кинообраза на родината си, не бяха маловажен фактор за 
избора на филми и за структурирането на съпътстващия ги комен-
тар. Например, колкото и по презумпция в моето собствено съзнание 
знаменитият филм на Въло Радев „Крадецът на праскови“ (1964) да 
беше подходящ за прожекция и заради хуманната си тема, и заради 
блестящата Невена Коканова заедно със сръбската кинолегенда Раде 
Маркович, се оказа, че съвременното поколение студенти не позна-
ва нито Раде Маркович, нито сръбската култура (интересът просто е 
нулев). Да не говорим за напълно неясния им и потискащ („мъжки“) 
контекст на Първата световна война, на чийто фон се развива дейст-
вието, с присъствието на навяващия ужасяващи асоциации лагер за 
военнопленници, ако си дадем сметка за неотдавнашните войни на 
територията на разпадналата се федеративна държава. И доколкото 
моята задача покрай конкретните цели на проучването се свеждаше 
и до това да направя презентация (реклама) на българското киноиз-
куство, избраният филм трябваше да бъде достъпен за по-широка ау-
дитория (масовото присъствие е предимно от първокурсници), все 
още недостатъчно владееща български език. Беше важно да се избере 
и подходящ филм от новото българско кино, така че по възможност 
двете творби да се сблъскват, но и да се допълват, проблематизирайки 
и уплътнявайки зададената тема на проучването.

Контекстът донякъде ме улесни, а донякъде и очерта любопитна 
интрига със своята неподозирана амбивалентност: попаднах в ситуа-
ция, в която трябваше да показвам пред словенска студентска аудито-
рия образци от родното ни кино, произведени преди и след демокра-
тичните промени, но самата им демонстрация протече в също не по-
малко преходно време: една година преди приемането на България 
за членка на Европейския съюз (2006), в годината на приемането ни 
(2007) и една година след това (2008). В този смисъл за „стереотипи 
на прехода“ може да се говори в две измерения: преход от тотали-
таризъм към демокрация (1989–2007) и преход-промяна в политиче-
ския статут на България от страна, нечленуваща в ЕС, в пълноправна 

4  Говоря единствено за отношението на словенците към нации и етноси, кои-
то не са част от бившите югославски народи. За специалните и сложни отношения 
между тях самите, поддържащи и изтласкващи нарцистични травми и ксенофоб-
ски изблици, ще стане дума по-късно.
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негова членка. Правя уточнението, защото фактът на влизането ни в 
състава на ЕС видимо промени отношението на словенците към нас 
в позитивен аспект.

Обмисляйки с кой точно филм да започна проучването, се спрях 
на класическата продукция на Методи Андонов от 1972 г. „Козият 
рог“. Аргументите за избора ми бяха няколко. Филмът е до голяма 
степен безсловесен – езиковата бариера е нищожна, позволяваща в 
много висока степен пълноценно естетическо възприемане и от чуж-
денец; действието визуално компенсира необходимостта от диалог 
и това е най-характерната и оригинална външна особеност на след-
ваната от режисьора поетика; актьорското изпълнение е виртуозно. 
Разказът е условно исторически, доколкото действието е оттласна-
то три века назад, реалиите на турското робство в социален и поли-
тически аспект са ясно маркиран декор, но са поднесени модерно, 
следвайки сюжета на отмъщението, в чийто контекст конвенциите на 
авантюрното се атакуват с едва видимо поднесена пародия. И още 
нещо. Насилието, на което основно залага агресивната естетика на съ-
временното американско кино, имаше шанс да бъде съпоставено с / 
наложено върху насилие, възприемано от собственото ни национал-
но съзнание едва ли не като единствения начин за възстановяване на 
несправедливо нарушеното във фабулата социоморално равновесие. 
И не на последно място в творбата на Методи Андонов се разиграват 
разнотипни и много смело поднесени за времето gender проекции, 
привидно прикрити под романтико-готическия художествен модел 
на преобличането, тайната, припознаването, фалшивото възкръсване, 
обсебването от демони, фаталистичното сбъдване на езическо-суе-
верни прокоби и предсказания. Филмът беше включен и в корпуса 
български произведения в рамките на панорамата на киното на 27-те 
страни членки на ЕС, организирана от Словенската държавна фил-
мотека (Slovenska kinoteka) и официално показан в Любляна на 24 
февруари 2008 г.5 

Колкото до втория филм, бих казал, че „той избра мен“, както 
звучи модното клише от журналистическия и литературоведския 
жаргон. През 2006 г. в рамките на традиционния Люблянски кино-

5  Освен „Козият рог“ словенските зрители видяха и „Крадецът на праскови“, 
„Лачените обувки на незнайния воин“ на Рангел Вълчанов (1979), „Време раздел-
но“ във версията „Време на насилие“ на Людмил Стайков (1987) и блок българска 
еротична анимация. Обявените „Любовта е лудост“ на Васил Гендов (1917) и „В 
царството на розите“ на Александър Вазов (1928) за съжаление не пристигнаха.
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фестивал бе показан документалният филм на режисьорката Адела 
Пеева „Чия е тази песен?“ (2003). На следващата година Словенска-
та национална телевизия също излъчи филма, а само няколко месеца 
по-късно поради проявения голям интерес от страна на зрителите го 
показа повторно. Така аз за първи път гледах вече получилия множе-
ство овации и престижни награди български филм именно в Любляна 
и в този смисъл впечатленията и реакциите ми бяха непосредствени, 
успоредени на тези на зрителите в киносалона и без предварително 
изградена представа. Редно е да споделя, че дотогава не знаех нищо 
за този филм. А темата му попада в „епицентъра“ на сепариращо-
асимилационните етнокултурни инерции на Балканите, чийто ме-
тонимичен модел са процесите на разпадане на бивша Югославия, 
придружени с несъизмерими по жестокост военни конфликти; той 
гравитира около ядрото от травматични комплекси на Homo Balka-
nicus, привидно вървейки по дирите на „една песен“ с намерение да 
„отгатне“ или директно да „установи“ чия е тя – утопичен и хитро-
умно оправдаващ фабулата въпрос-камуфлаж. По-провокативен за 
словенската рецепция е фактът, че темата е не толкова съвременна 
(от гледна точка на притихналото след обявената в началото на 2008 г. 
независимост на Косово роене на самостоятелни държави в прос-
транството между „Вардар и Триглав“), колкото актуална: Словения 
не участва пряко във филма, но много представители на етносите, 
присъстващи в киноповествованието, имат свои активни диаспори в 
нея; за тях Словения е благодатен „оазис“, намирайки се в който те до-
броволно потискат и прикриват своята етнопринадлежност. „Чия е тази 
песен?“ успя да провокира тъкмо „патриотичното“ им честолюбие, 
което пък придаде нов колоритен аспект на проучването. Най-сетне 
чрез този филм недвусмислено бе проумяна съвсем новата полити-
ческа реалност: Словения и България са възможно най-отдалечени-
те южнославянски страни, те буквално са разположени в северния и 
южния край на голямата етноезикова общност, но са единствените ѝ   
представителки, членки на Обединена Европа. И още. Ако „Козият 
рог“ предполага взирането в един художествен образ на България 
и българското като обект, „Чия е тази песен?“ вече силно редуцира 
еднопосочния поглед и равнопоставя България на всички останали 
балкански страни, водейки разказа от позицията на субект-инициатор 
на издирването. Gender провокациите също не са малко, но поради 
тяхната естествена разнопосочност и многоликост ще ги очертая по-
късно, без да ги подреждам в самостоятелна парадигма, както това 
позволява „Козият рог“.
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Преди обаче да представя процеса на изследването и изводите от 
него, ще направя сбито изложение на съществуващите идентифика-
ционни стереотипи в Словения, приликите и разликите с български-
те и специфичния контекст на самия експеримент. За да не оставям 
съмнение за тенденциозност при описваната и бездруго деликатна 
тема, ще започна най-напред с нас самите. Исторически комплекс 
на българина е неговата принадлежност към малка нация, изживяла 
своя зенит в някакво далечно и невъзстановимо минало, понастоя-
щем бедна, унижена и незначителна. Този стереотип ни е наложен 
преди всичко от „големия брат“ СССР, под чиято опека се намираме 
плътно половин век, а традиционните трафарети на преклонение и 
обич пред Русия заради приноса ѝ   в освобождението ни от турците 
е лайтмотив на културния и политически дискурс още от времето на 
Възраждането. Но това е същевременно поведение на квазидобро-
волно послушание на зависимия слаб пред подчинилия го силен под 
привидно-оправдателната актантна функция (в смисъла на Проп и 
Греймас) на негов благодетел. Ние, както знаем, най-често се иденти-
фицираме със самите себе си, по-рядко с Балканите, само в отделни 
случаи с Европа и почти никога със света. Световният рекорд на ня-
кой български спортист например никога в мисленето ни не успява 
да обхване реалните измерения на номинацията „световен“. Оттук и 
видимата липса на самочувствие и социализация на българина сред 
представители на други общества и националности, за което много 
допринася, разбира се, и ниският ни жизнен стандарт.

Статуквото в Словения в някои аспекти се припокрива с нашето, 
но е с по-различен генезис. Тя също е малка страна, сред най-малките 
в региона и в Европа – на нейния фон България е „твърде голяма“ 
(по собствения им израз), а за мен винаги е било любопитно да на-
блюдавам в тяхно лице поведение на хора със съзнание-комплекс за 
принадлежност към още по-малка нация. Подобен „минимализъм“ 
се подхранва и от още един съществен факт: за разлика от Бълга-
рия Словения е само на двайсетина години, тя никога по-рано не е 
била самостоятелна държава със свой етнически владетел – повече 
от хиляда години се намира в рамките на Австрийската (и по-късно 
Австро-Унгарската) империя под властта на австрийския император, 
после се озовава в състава на Кралството на сърби, хървати и сло-
венци, управлявано от сръбска династия, прераснало постепенно в 
Югославия с наложен републикански авторитарен режим. Но тъкмо 
Словения е първата страна, която на 25 юни 1991 г. обявява независи-
мост, отделяйки се от Югославия, и на практика тласва постепенното 



180

разпадане на цялата федерация. Ако статутът на България като бал-
канска страна е безспорен – тя е не просто на полуострова, тя заема 
идеалния му център, – то за Словения подобно определение е малко 
или повече неточно, доколкото само половината от нея географски 
принадлежи към Балканския регион. Етноидентификационният код 
на населението ѝ   е подчертано славянски и славянството е дефини-
ращата ги макрообщност. Претендират за „чиста“ нация – антропо-
логично, езиково и културно са обособени, независимо че смесените 
бракове (най-вече между представители на бившите югонационал-
ности) са не малко, а една значителна диаспора словенци са концен-
трирани основно в Аржентина, Канада и Австралия. На територията 
на всичките им съседи – Хърватия, Италия, Австрия и Унгария, също 
живеят етнически словенци, официално признати от правителствата 
на тези държави и с изключение на Хърватия получили статут на на-
ционални малцинства.

Българите са широко скроени, отворени, любознателни и особе-
но щедри, словенците – по-тесногръди, затворени (понякога депре-
сивно), а при техния повече от задоволителен жизнен стандарт са не-
обосновано пресметливи и често прекомерно прагматични – гордеят 
се с прозвището си „славянски евреи“. Основен техен екзистенциа-
лен комплекс, прераснал и в стереотип, е суицидалният: това е дър-
жавата с най-висок процент самоубийства в Европа – средно между 
400 и 500 на година при 1 900 000 население. Българите обаче са по-
самодоволни, самоуверени и с илюзорно поддържащо ги самочувст-
вие; словенците са по-сдържани, говорят по няколко езика, но значи-
телно по-алиенирани един от друг – спрямо чужденците са латентни 
ксенофоби. Българинът е възможно най-гостоприемният балканец, 
докато да имаш обикновено познанство със словенец и да попаднеш 
на гости в дома му, дори и след много време, е почти невероятно. 
Чувството за хумор и особено за самоирония у българина – смеховата 
ни култура като цяло – е също с няколко степени по-високо от това на 
словенеца, ако за словенеца изобщо може да се каже, че притежава 
чувство за хумор или смехова култура: по принцип той не създава 
вицове и не ражда остроумия (каламбури) дори в литературата си; 
вицовете са от времето на Югославия и в основата си са или универ-
сални, или сръбски и по-често босненски и черногорски. Най-сетне 
и религиозното поведение на двата народа не съвпада. Българската 
православна църква е твърде слаба институция и нашето религиозно 
мислене често е атеистично и суеверно; католицизмът на словенците 
в много отношения е строг, почти фанатичен, въпреки че значителен 
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брой апатични и атеистично настроени хора все повече доминират в 
обществените прояви. И в двете държави има малцинствени групи: 
католици (у нас) / православни (у тях), мюсюлмани (макар че спе-
цификата на преобладаващата част от мюсюлманите в Словения – 
босненците (бошняците) – е, че са славяни, приели доброволно, а не 
наложено им, исляма), както и евреи, и един малък процент предста-
вители на други вероизповедания.

Религиозното поведение, струва ми се, е уместен повод за преход 
към характеристиката на gender стереотипите, доколкото църквата е 
традиционен регулатор на външното полово въздържание и потис-
натост. Когато говоря за формални или неформални подражания и 
демонстрации на „обществена полова идентичност“, ще се придър-
жам към начина, по който разбира това понятие Джудит Бътлър: не 
биологичните, а придобитите (вторични, волеви) социални разлики и 
отношения между мъжа и жената в конкретен социален контекст (вж. 
Butler 1990, а конкретно за словенския контекст: Zupan Sosič 2006).

И в двете страни официално доминира патриархалната норма-
тивност, изразяваща се във външна потиснатост и култивиране на 
хетеросексуалността като „правилна“ полова ориентация. Всяко пре-
местване и вариране от тази норма подлежи на повишено общест-
вено внимание, възможни са санкции и дори репресии, независимо 
от постоянно декларираната на държавно и правителствено равнище 
толерантност. При прехода от тоталитарен режим (пуритански за-
творен, притискащ с ветото на патриархалното статукво телесното 
и поведенческото разкрепостяване) към демократична и либерализи-
раща обществените отношения система в началото на 90-те години 
на ХХ в. медиите у нас рязко снеха половите ограничения в сферата 
на манипулативните стратегии и не само рекламите, но и повечето 
предавания на живо (забавно развлекателни, риалити, токшоу и др.) 
започнаха не просто да налагат, но до голяма степен и да разчитат 
на сексуалната агресия като пазарен (комерсиален) механизъм, но-
сещ приходи. Отначало изглеждаше, че те са предприели стратегия 
към налагане на хомоестетиката (предимно в гей вариант), пропа-
гандирайки подобен тип поведение (най-вече на шоумени, актьори, 
светски хроникьори, чалга звезди) като нещо актуално и модно. Тази 
линия обаче не се задържа и около настъпването на новия век се за-
беляза почти противоположната тенденция, особено силно проявена 
в развлекателни предавания като „Шоуто на Слави“, последвано от 
„Комиците“ и „Шоуто на Канала“. Трябва да споменем също така, 
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че през първата половина на 90-те години бяхме свидетели на бум 
в еротичната и порнографската индустрия, пренесена от списания-
та и филмите на видео и DVD (значително по-разпространявани и 
достъпни от киното) към естрадната и поп музика, и не съвсем оби-
чайно до този момент – към театъра с откровеното разголване в него; 
издаването на подобен тип литература (повече преводна и по-малко 
оригинална) също констатира бум, но тенденцията кулминира глав-
но в набиращия все още тогава главоломна популярност интернет. 
Това допринесе за бързото травестиране на културата, образование-
то и нау ката, отнемайки елитарната им и балансираща функция на 
сфери с високи естетически и етически принципи и критерии. В този 
пе риод се появиха и неформалните движения, които в своята разно-
ликост гравитираха към по-обемащата queer идея (движение) и се 
еманципираха в опити за публицистично аналитично отразяване и в 
успешни академични спецкурсове, дисциплини и монографии. Тен-
денцията към уличаване в различна полова ориентация на публични 
личности постепенно се отля към политиците, придавайки негативен 
оттенък на репутацията на набедените, което се запазва и до днес.

В Словения толерантността към трансгресията на половете, към 
травеститите, откровените би- и хомосексуалисти, както и към де-
монстративната свръхсексуалност (било във вариант сексизъм или 
мачизъм), традиционно е голяма. Неодобрително (благодарение на 
католицизма) се реагира по принцип на интервенциите и посегател-
ствата спрямо семейния морал (в смисъл на изневяра, прелюбодея-
ние, мимолетни авантюри, особено когато става дума за известни 
личности), рефлектиращи върху малолетните им деца. Редки, но 
периодично заявяващи за себе си са проявите на екстремистки дви-
жения като това на скинарите, съвсем неотдавна нападнали извес-
тен бар в Любляна, място за срещи на хомосексуалисти, където бе 
пребит известен журналист, застъпник на свободата на хората с раз-
лична полова ориентация. Фактът предизвика шумен медиен дебат, 
в който насилието бе категорично заклеймено, но публично заявени 
симпатии към „гейовете“ не бяха регистрирани. Любопитен детайл 
от външно демонстрираната отвореност на словенците към свобода-
та на самоопределяне и допускането на поведение, несъвпадащо с 
предписанията на хетеросексуалната матрица, е например провеж-
даният традиционно (в 25 издания досега) „Фестивал на филмите с 
гей и лесби тематика“, основан в Любляна през „Оруеловата“ 1984 г. 
(Тъй като говорим за кино, бях силно изненадан, че още през 2006 г. 
на въпрос, имат ли популярност телевизионните сапунени сериали в 
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Словения, студентите доста ентусиазирано посочиха като най-пред-
почитан нашумелия от няколко години – недопуснат у нас поради 
„скандалност“ – американски сериал „Queer as Folk“, излъчван, раз-
бира се, извън праймтайма, но все пак по канал с национален ефи-
рен обхват. Факт, на фона на който нашата представа за морал си 
остава все още патриархално примитивна.) Не по-малко интересни 
са поддържаните стереотипи във вербалната практика. Чуждоезич-
ните филми в Словения обикновено се показват със субтитри, които 
с безпардонна откровеност предават ругатните, псувните, цинизмите 
и всякакви други непристойни изрази буквално; в това отношение 
възприетите у нас евфемизми – и в субтитрите, и в дублажа – при тях 
са категорично непознати. И обратно, нашият уличен език е изпълнен 
с много повече цинизми и вулгаризми, отколкото разговорната прак-
тика на словенците.

Неочаквани констатации могат да се направят и за сценичните 
изкуства. Любопитен е не толкова фактът, че в словенските театри 
всяка година се появяват по няколко експериментални постановки, 
интерпретиращи различни аспекти от gender проблематиката, колко-
то, че режисьорските решения на отделни сцени в тях (напоследък 
особено ярко) стигат до бруталност в показването на насилие и секс, 
подлагайки на изпитание зрителската поносимост/издръжливост, и 
в крайностите си често прескачат границата на намека, еротиката, 
изобщо естетиката, преминавайки в самоцелен натурализъм и по-
казност. Опитах се да си обясня това явно противоречие между вън-
шната сепарираност и интровертност на словенците и демонстратив-
ния им ексхибиционизъм и сценическа екстатичност („безсрамие“), 
кои то присъстват и в тяхното кино (и то не само в новото). Най-убе-
дителният аргумент за обратите в поведенческата им амплитуда е 
изтласкването-освобождаване на натрупалата се и задържана пора-
ди необщителност и неангажираност с нищо извън себе си енергия. 
Наблюдавал съм много пъти как някой външно скромен, сдържан и 
почти незабележим индивид (без значение мъж или жена) се акти-
визира и променя до неузнаваемост, стига да му бъде поставена за-
дача, предполагаща някаква обществена изява (роля). Изпълнението 
на онова, което се изисква от него, е съчетано с енергийно отприщ-
ване, равносилно на взрив (мастурбация). Тук се намесват, разбира 
се, и стереотипни елементи от народопсихологията като традицион-
но оскъдно въображение, непоемане на самостоятелни инициативи, 
отсъствие на креативен заряд в замяна на постоянна готовност да се 
представи като блестящ изпълнител на идеи, вменени му отвън, без 
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лична оценка и отношение към тях. Последното е свързано и с основ-
ното различие между българи и словенци: нашият индивидуализъм и 
скепсис (изразен в отрицание и „репчене“) срещу тяхната пасивност, 
стигаща до стерилност, покорност и различни прояви на прибързана 
солидарност (консенсус).

На фона на вече казаното дотук нека да се върна към филмите.
Рецепцията на избраните кинотворби протече в различен дискусио-
нен режим. По повод на „Козият рог“ организирах разговор с импро-
визирано задавани провокативни въпроси, а за „Чия е тази песен?“ 
проведох писмена анкета, участниците в която можеха по желание 
както да запазят анонимност, така и да изпишат името си. Като резул-
тат взаимнодопълващите се засичания между двата филма маркираха 
следните няколко общи места, формулирани тезисно. Ако може да се 
каже, че българското кино има свой канон, то „Козият рог“ със сигур-
ност е част от него, а „Чия е тази песен?“ е сред завидно популярните 
ни съвременни филми, включително и в чужбина; филм без думи вле-
зе в диалог с многоезичен филм; в качеството си на зрители студен-
тите получиха възможност за съпоставяне на художествените идеи 
и принципи на правене на кино в България чрез безспорни образци 
от ХХ и ХХІ в.; не на последно място „Козият рог“ е мъжко, а „Чия 
е тази песен?“ – женско заглавие; първоначално непозната и някак 
„плашеща“, през киното България постепенно се превръща в тайн-
ствено привлекателна. Защо всичките тези хаотични констатации се 
оказаха силно провокативни при повечето обсъждания и периодично 
се повтаряха, синтезирани в различна форма?

„Козият рог“: пасторалният трагос 
Без да разрушава хетеросексуалната матрица, „Козият рог“ ус-

пява силно да атакува нейната несработваща общовалидност и по-
ставя ред полемични въпроси за преносите между биологичния (sex) 
и обществения (gender) пол. Първоначалната покъртителна емоция 
от трагичния край на историята бързо бе трансформирана в крити-
чески хъс за споделяне на по-дълбоки екзистенциални наблюдения. 
Целият разговор се фокусира върху псевдопатриархалния поведен-
чески стереотип, формулиран остроумно от един студент като: „да се 
правиш на мъж“. Опитахме се – доколкото бе възможно – да снемем 
историческия колорит и да работим с въведените във фабулата инва-
риантни положения, съзнавайки, че конкретизирането на епохата е 
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само мотивираща трансмисия, чрез която филмът по-безпроблемно 
би се вписал в националния (ни) контекст. (По време на българския 
тоталитаризъм турското робство е една от големите разрешени теми 
и формалното придържане към нея гарантира нецензуриран достъп 
до публиката.) За словенската рецепция на творбата подходът също 
се оказа уместен и работещ, защото реалиите на планината, селския 
поминък, колибата и примитивната естетика както на нежността (лю-
бовта), така и на жестокостта (убийството не толкова на виновните 
насилници, колкото на невинното животно), характерни за обикнове-
ните хора, навикнали на трудоемка черна работа, но особено силно 
развили чувството си за чест и семейно достойнство, са все стерео-
типи, смятани от словенците за изконно техни. Подсказах на ауди-
торията още един, вторично обвързващ ни интертекстуален пласт, 
за който тя, съставена от представители на съвсем ново поколение, 
нямаше предварителна информация. Киноповествованието интер-
претира не само мотива за отмъщението; то демонстрира самия про-
цес (алгоритъм), по който възниква хайдутството. Караиван, смирен 
и незабележим дотогава човек, рязко се обявява извън колектива (т.е. 
„проличава“, оличностява се) и едновременно с това излиза извън 
закона и света, когато група турци в негово отсъствие изнасилват и 
умъртвяват съпругата му пред очите на невръстната му дъщеричка. 
Превръщането му в хайдутин в този смисъл е предизвикано от посе-
гателство върху неговото лично (мъжко) достойнство. От литератур-
на гледна точка това е рамката на епическия повествователен модел, 
емблематично използван у нас при конструирането на националната 
митология. А документиран художествен факт е, че присъствието на 
българина в класическата словенска литература се представя от иден-
тичен образ, вдъхновил някои от техните големи поети по време на 
освободителните ни въстания от ХІХ в. Тогава българинът се оказва 
в центъра на вниманието им не само с усилията си да моделира своя 
нов статус на свободен човек, но и – доколкото романтизмът обхва-
ща най-силния период в южнославянските литератури – с героичния 
си пример за подражание, покривайки измеренията на универсалния 
славянин. Забележителен пример в това отношение е поемата на Си-
мон Грегорчич „Заветът на хайдутина“ (1870), чийто сюжет се гради 
върху архетипа „мъж на честта“ (Honnête homme) и събраното около 
него хомогенно йерархично общество (хайдутите пред своя умиращ 
воевода). Поемата се радва на невероятна популярност през целия 
ХХ век, а отделни трафаретни цитати от нея се превръщат в лозунги, 
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обосноваващи необходимостта от обявяване на националната незави-
симост на Словения през 1991 г.6

Преднамереният опит от моя страна да контаминирам двата 
контекста: словенския литературнокласически и българския услов-
ноисторически, предизвика разнообразни мнения, обосновани до 
различна степен на убедителност, сред които най-проникновеното за 
целите на провежданото проучване, изказано от студент, бе следното: 
Ако в персонажната парадигма на лироепоса хайдутинът е позитив-
ният главен герой, във филма, който гледахме, Караиван съвсем не се 
вписва в представите за протагонист. Режисьорът пресъздава негова-
та двойна трагедия: веднъж външна (умъртвяването на съпругата му 
вследствие на насилие, причинено от други, маркирани като враго-
ве, турци, несвои) и втори път вътрешна (убийството на дъщеря му, 
причинено от него самия, предхождано от целенасоченото потискане 
на женскостта ѝ  , т.е. той извършва двойно издевателство над детето 
си). Воден от желанието за възмездие, Караиван не успява нито да се 
справи сам, допълни студентът, нито да спре до един момент, след 
като с убийството на двама от турците, участвали в престъплението, 
вече е успял да всее страх и смут сред останалите от тях. Негови-
ят травматичен опит се задълбочава и прераства в самоцелно пре-
следване на отмъщение (на саморазправа), сред жертвите на което 
попада и собствената му дъщеря. Тази тенденция рязко разрушава 
героичния ореол на Караиван и вменява позицията на протагонист 
на влюбения в Мария овчар. Така сюжетът реагира оправдано и на-
време, за да „санкционира“ поредния злодей, провалил епическия си 
потен циал, присъждайки функцията на положителен герой на пасто-
ралния персонаж. Обезумелият баща безпаметно подема саморазру-
шителна мисия, започвайки да отмъщава на самата женска природа 
заради нейната слабост и неиздръжливост, натоварвайки я с мъжки 
функции. В този смисъл Мария е принудена да осъществи пренос в 
gender идентификацията си и да „постигне“ противоположния пол, 
подражавайки на едностранчиво мъжкото (сведено до безчувствена 
агресия), само и само да доведе докрай вече самоцелната задача ни-
кой от насилниците, независимо от социалния им статус, да не жи-
вее с чувството за безнаказаност. Това продължава, докато друг мъж, 
следващ различна поведенческа тактика, пробужда у нея женското ѝ   
самоосмисляне и възстановява нейното природно (биологично) рав-

6  Вж. поемата на български език в мой превод в: Литературен вестник, № 3, 
21–27 ян. 2009.



187

новесие. Оттук нататък сюжетът рязко „успокоява“ предизвикател-
ното експериментиране върху gender стереотипите и се връща в ло-
ното на традиционната патриархална история с повече или по-малко 
очакван край. У Мария се активизира съпротивата срещу принудите, 
произтичащи от подчиняващия авторитет на бащата, и в съзнанието 
ѝ    надделява биологичната полова конвенция, в следването-постига-
не на която тя се оказва твърде неопитна. Всъщност това е най-слож-
ната и интересна провокация на филма: верността на собствената 
(женска) природа е въпрос не толкова на „естествено“ поведение (по 
подобие на фолклорните стилизации, да речем), колкото на подража-
ние, на имитиране, на маскарадна роля, на пре-въплъщение (влизане 
в нова плът).

Друго проблематично ядро в дискусията се оформи около зна-
ковите образи на козата и кукерите. Тук по-енергична изява демон-
стрираха студентките. Тласък на разговорите даде становището на 
една от тях, че „Козият рог“ налучква много от предхристиянските 
универсалии на българи и словенци, които и прикриват, и унифици-
рат gender статусите ни. Логично бе направена асоциация с антич-
ните езически Дионисиеви вакханалии, въвеждащи семиосферата на 
трагоса. Студентката се опита да обоснове жанровата рамка на фил-
ма, следващ логиката на класическата трагедийна интрига. И още. 
Свръхсемантизирането на козата е кодифициран филмов джокер за 
потенциалната функция на сексуалността, която като семиотична 
система се разполага в обтегната парадигматична ос, балансираща 
между хетеро- и хомо- поведенчески стереотипи, заедно с примиря-
ващата ги безполова (антиполова) андрогинна същност. Козелът е ан-
тичното животно, дало име на трагедията и символ на сексуалността; 
неговият рог може да се възприеме като евфемистичен вариант на 
фалоса, травестиран от пронизващ/оплождащ символ (нож); общото 
в двата раз-половени варианта е проникването. Подобни разсъжде-
ния спряха вниманието на студентите върху камуфлажно-ритуалната 
поява на кукерите, срещащи се в стереотипен вид и при словенците 
и известни под названието „куренти“7. В случая етимологията на по-
нятията, както и функцията им, свързана с природните цикли и суе-
верия, е без значение. Много по-съществена е тяхната символична 
роля на езически демонични божества, лишени от полова определе-
ност, които идват, за да въздадат справедливост. Тъкмо снемането на 
маската – разкриването на физиономията – въздейства на вързания и 

7  Курент – дявол, таласъм.
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влачен до изнемога турчин (героя на Климент Денчев) като „открове-
ние“: той изведнъж съзира лицето на мъртвата жена, негова жертва, с 
която преди години се е гаврил, сега възкръснала и млада, тълкувано 
в религиозния дискурс като знамение за сигурна смърт. Ужасът се 
засилва от пронизителния и заглушаващ звук на кукерските чанове 
– какофонична хиперболизация на хармоничния звън, идещ от хлоп-
ките на стадото. Героят остава в изолирано стерилно поле, очи в очи 
с греха и смъртта си.

Чия е (тази) песен на песните?
Филма на Адела Пеева гледаха 53-ма студенти, а анкетата поже-

лаха да попълнят 16. Сред тях имаше чисти етнически словенци, деца 
от смесени бракове между словенци, сърби, босненци, македонци и 
хървати, и една полякиня (намираща се в Люблянския университет 
по програма „Еразъм“). Преди да представя резултатите от анкетата 
обаче, ще се опитам да обобщя кръга от въпроси и постановки, върху 
които разговаряхме импровизирано веднага след прожекцията (сту-
дентите попълваха въпросниците вкъщи).

В някакъв смисъл продължихме дебата, започнат около „Козият 
рог“, с опит да дефинираме наративния модел на филма. Класиче-
ската творба на Методи Андонов, както стана дума, следва логиката 
на епическия сюжетен модел, ритмично насичан от любовната исто-
рия, в която хайдутинът и любовникът не са един и същи персонаж, 
а във фанатичното преследване на отмъщение бива жертвана жен-
ската идентичност (и тяло). „Чия е тази песен?“ – обратно – спекули-
ра върху сюжета на пътуването-дирене, в който интегрира елементи 
от авантюрната (пикарескова) композиция. Провокирана от спора в 
една истанбулска кръчма чия е песента, която свири оркестърът, ре-
жисьорката, ментор на собствения си киноразказ, поема обиколка из 
Балканите, следвайки кръговата траектория на пръстен, който в мо-
мента на затварянето си (у нас) за малко не се превръща в неин клуп 
– накрая един подпийнал вбесен акордеонист се заканва да я беси. 
Пътуването завършва в Югоизточна България, а началото е положено 
в Истанбул, символичния кръстопът между Азия и Европа, Изтока 
и Запада, Изтока и Балканите. След Турция, с все по-нарастващ ин-
терес за разплитането на загадката, последователно се пренасяме в 
Гърция (о. Лесбос), Албания, Босна, Македония, Южна Сърбия, за 
да стигнем до областта Петрова нива в Странджа планина, на самата 
граница с Турция. Усвоени са както поредица строго йерархични (и 
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нерядко интимни) топоси, като дом, път, ателие, занаятчийска рабо-
тилница, храм/черква, джамия, така и лишените от йерархия площад-
но-карнавални места: кръчма, ресторант, читалище, пазар, летен теа-
тър (концерт), сватба на открито, поляна (нива). На този фон обединя-
ващ ключ към разчитането на подтекста си остава концептът „песен“.

Както при тълкуването на „Козият рог“ се наложи да привличам 
на помощ чуждия (словенски) лироепически литературен контекст с 
образа на българския воевода хайдутин, така за по-точното изясня-
ване на смисловите заложби в многонационалния документален ки-
носюжет на Адела Пеева трябваше да изясня на студентите отделни 
положения от българската лироепическа традиция. Имам предвид 
литературното битие на заглавното понятие „песен“.

„Песен“ в българския поетически лексикон от Ботев през Яворов 
и останалите символисти до Багряна и Вапцаров битува в парадигма-
та на женското. Тя е синоним на „стихотворение“, но и хармонично 
съчетание от текст и мелодия, което е съществен момент от идеята 
на филма. „Чия е тази песен?“ предлага своеобразна инверсия на ар-
хетипа „Вавилон“. Песента някога е била обща, докато сега всеки 
народ я е пригодил към своя език (дори в по няколко версии), запаз-
вайки неизменното – мелодията. Колкото и според предпоставения 
от текста жанр аранжиментите да са различни, толкова тя остава при-
познаваемо една и съща. В този смисъл мелодията е нейната изконна 
(първична) природа, текстът – вариация, вторичност, култура. Мело-
дията е и онзи херменевтичен код, през който всеки народ тълкува 
другия като посегател и враг, но не и като близък и свой. В настойчи-
вото търсене на „автентичния собственик“ на песента обаче за вни-
мателния зрител става все по-ясно, че постоянно задаваният въпрос 
е условност, с която се проследява дали някъде ще бъде допусната 
мисълта (идеята) за песен-матрица, инвариант, от който произлизат и 
към който гравитират всички останали варианти; нещо като виртуа-
лен протообраз, изначална „песен на песните“. Понятието се оказва 
удобно и за провокиране на различни прояви на gender стереотипите 
при отделните балкански етноси.

Пътувайки последователно от страна в страна, режисьорката 
среща издирвания художествен обект в две основни версии: на ли-
рическа любовна песен и на военно-патриотичен марш (химн). В 
Турция намира и двете: любовната (за писаря, в когото са влюбени 
всички жени) и маршовата (с която се празнува завземането на Кон-
стантинопол). В Гърция песента съществува също с повече текстове, 
но все любовни. В Албания – този мъгляв балкански „Албион“ – въ-
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преки неговата сепарираност и агресивност, песента е само любовна. 
В Босна отново, както и в Турция, е и любовна (за хубавата анадол-
ка), и религиозно-призивна в изпълнението на смесения хор. В Ма-
кедония е любовна – за Паца Дреновчанката, но пък дервишът бабà 
Ерол я обявява за „джихадска“. В Сърбия е любовна – за красивата 
циганка Кощана, а в България е химн, пят в чест на Преображенското 
въстание. От споровете между интервюираните от Адела Пеева хора 
и аргументите, с които те защитават песента единствено като „своя“, 
в нашето обсъждане се промъкнаха следните по-любопитни твърде-
ния, гравитиращи към gender проблематиката. Песента е едносъщна 
с индивидуалното тяло на жената, а маршът – с колективното тяло 
на мъжа. Кодифицираща система в единия случай е хетеросексуал-
ната матрица – любовният импулс от мъжа към жената (в албанския 
вариант от жената към мъжа), а в другия – отбранителната страте-
гия на хомогенното мъжко общество (чета, войска, армия). То може 
да воюва не само за територии, независимост, идеи, но и за песен. 
Един съвсем кратък пример. Докато старците мераклии в сръбската 
кръчма във Враня, където по-късно се разразява скандал, все още са 
във весела фаза, те изпадат в еротична логорея, признавайки съвсем 
недвусмислено своята импотентност. На този фон записът на мъж-
кия вариант на песента в изпълнение на босненския мюсюлмански 
хор буквално взривява обстановката и ожесточава компанията срещу 
българския снимачен екип с обвинение за мародерско посегателство 
върху обекта на тяхното обожание (песента-любовница) в момента 
на споделената им слабост (сексуална немощ).

Резултати от анкетата
Анкетата е съставена от следните шест въпроса: 1. Вълнува ли ви 

темата на филма? 2. Коя според вас е причината една любовна песен 
да се превърне във военен марш? 3. Мъжка или женска е песента? 
Защо? 4. За какво в действителност говори (разказва) филмът? 5. Ре-
жисьорката е българка. Мислите ли, че филмът е субективен? 6. Чия 
всъщност е тази песен? (Кратък отговор или тълкуване на заглавие-
то). Ето и обобщение на отговорите.

1. Десет от анкетираните отговарят с „да“, четирима – с „не“, а 
становищата на двама са неопределени. Някои от позитивните отго-
вори звучат така: „Националността на Балканите има много роли“; 
„Изненадва ме, че хората могат да стигнат до омраза за толкова дреб-
ни неща, каквато е една песен“; „Из нашите краища все още преобла-



191

дава голяма нетолерантност към другите“; „Колкото по-хубаво звучи 
песента, толкова по-силна омраза предизвиква“. Различна позиция 
застъпва студентката от Полша, която осмисля историята дистанци-
рано, но аналитично, за разлика от другите, по-плътно идентифи-
циращи се с някое от изразените във филма мнения: „Много важен 
филм. (…) Той доказва, че не е възможно да мислиш собствената си 
култура, без да познаваш глобалния исторически контекст.“ Като ар-
гумент, че темата не ги вълнува, отговорилите отрицателно посочват 
неизненадващата развръзка и още: „Глупаво ми е да виждам как из-
куството се употребява за политически цели.“ Най-лаконичното от-
хвърляне бе направено с аргумента: „Не мога да кажа нищо. При нас 
тази песен не е позната.“

Както се вижда, позитивните мнения се доближават. Вълнуваща 
е темата на филма, възмущава надделяващият комплекс на присвоя-
ването, подчинил този на споделянето, а реминисценции неминуемо 
се правят с бивша Югославия, която е много силен идентификацио-
нен фактор най-вече в самосъзнанието на онези, чиито родители са 
с несловенски етнически корени. Сред изразилите мнение, че фил-
мът не ги вълнува, беше и студент, чието възмущение всъщност го 
опровергаваше. Според него от самото начало било ясно, че никой 
няма да „преотстъпи“ песента на другия. Причината: режисьорката 
се обръща към твърде обикновени хора („простаци“), изразяващи 
емоционално първосигнално мнение. Възраженията на част от коле-
гите му: не всички обявяват песента за своя. Такъв е случаят с маке-
донския музикант Илия Пейовски, който определя ритъма като чужд 
на местния фолклор. Освен това повечето от интервюираните са ин-
телектуалци, хора с отношение към музиката: кинорежисьор, самоук 
цигулар, оперна певица, акордеонист, народна певица, ръководител 
на певчески хор, професионален композитор, свещеник и едва след 
това „обикновени“ хора. Но така или иначе всички студенти, прово-
кирани от темата и съпреживяващи споделеното във филма, го оцени-
ха високо; онези, които бяха пожелали да забравят миналото си или 
това на своите родители, изтласкаха стаени травматични комплекси, 
уплашени, че повествованието разкрива нелицеприятна истина за тях 
самите.

2. Вторият въпрос също поляризира мненията. Отговорилите на 
него са 15, един лист е с празно поле. Тук най-често видяното се пре-
разказва, без да се анализират вероятните водещи мотиви при жанро-
вата трансформация на песента в марш. Посочва се не причината, а 
при кои народи прекрояването е факт („Турците правят от нея марш“). 
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Има обаче и няколко полемични становища. Например уж елементар-
ното: „Така турците искат да изразят любовта си към родината.“ Тук 
очевидно заработва митологемата, полагаща песента в триадната па-
радигма родина-майка-любима, характерна и за нашата литература. 
Само в този случай песента е оправдана като химн; той също уверява 
в любов, но не „битова“, а висока. Друго по-необичайно мнение: „В 
Босна под въздействие на вярата е измислен текст, превърнал песента 
във военна. Но и в България от регионална песен тя се е изродила 
в националистическа.“ България тук тенденциозно е въвлечена като 
„естествена“ част от националистичната вълна на Балканите, проя-
вила се предимно сред бившите югорепублики. И още един отговор: 
„Всеки народ се опитва да индивидуализира песента по свой модел, 
за да я употреби с различно предназначение в точно определен мо-
мент.“ Вероятно и без насилие върху сюжетите бихме направили асо-
циация с насилствената употреба на женското като мъжко в „Козият 
рог“ при узурпирането от Караиван на личността и самосъзнанието 
на дъщеря му, довело до трагичната развръзка (формулата „да се пра-
виш на мъж“). 

3. В тази последователност логично произтича третият въпрос. 
Извън стереотипните отговори: „Песента е женска, маршът – мъжки“, 
са маркирани и няколко интригуващи нюанса: „Песента е подходящо 
да бъде изпълнявана от мъж, защото в нея се пее за жени“; „Дали ще 
е женска или мъжка, зависи от съответната държава“; „Мелодията не 
предполага родово разделяне. Разликите се появяват само в текста – 
сръбската е очевидно женска, гръцката – очевидно мъжка“. Разбира 
се, най-двусмисленият въпрос от анкетата е именно този. Предполага 
се първо да бъде намерена негова концептуална формула – какво ще 
се разбира под „женска“ или „мъжка“ – и на тази основа да се градят 
разсъжденията. За съжаление, подходите се оказаха едностранчиви, 
но в цитираните по-различни мнения се вижда нещо твърде ясно от-
носно интересуващите ни gender стереотипи. Родово определяща за 
песента е самата полова детерминираност на държавата, в която е ро-
ден или с която се идентифицира съответният възприемател – нещо, 
за което говорих в началото. И тук, трябва да признаем, има тенден-
ция към религиозно обособяване: мюсюлманските страни гравитират 
подчертано към мъжка ипостаза, християнските – към женска с всич-
ки условности на така направеното наблюдение.

4. Четвъртият въпрос е последен върху съдържателната страна 
на филма и се опитва да провокира аналитичното разчитане на за-
ложените в него метафори. Няколко отговора: „Филмът започва да 
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издирва откъде идва песента, но преследва друго: да разкрие как 
живеят хората на Балканите“; „Филмът говори за безсмислието да 
се присвоява една песен, след като музиката не познава граници“; 
„Филмът показва неспособността на различни хора и народи да при-
знаят и общото между себе си, и другите наоколо – по-упорити сред 
тях са деструктивните процеси, отколкото обединителните“; „Това е 
филм за една голяма, немилостиво разпарчетосана култура. Дори пе-
сента не успява да я закърпи“. И най-екзотичното мнение: „Филмът 
издирва една българска по произход песен, която останалите балкан-
ски народи са осиновили и са я облекли със своя националистична 
носия.“ Най-жалкото е, че нито една от посочените гледни точки не 
успява да се отърси от убедеността, че филмът говори именно за пе-
сен, и да надскочи конкретиката на заглавното понятие. Но така или 
иначе поне на интуитивно равнище се признава по-широката задача 
на киноразказа – да представи съвременна моментна снимка на бал-
канското общежитие, задушавано от исторически и идеологически 
предразсъдъци.

5. Затова петият въпрос се прицелва в друго: до каква степен 
сред зрителите би било приемливо субективното начало и биха ли 
повярвали повече на тенденциозността, отколкото на обективния 
подход. В спонтанен разговор със студентите, преди да попълнят въ-
просниците, засегнахме същия проблем от по-друг ъгъл и повечето 
от тях отговориха съвсем директно, че ако филмът беше субективен, 
тогава можехме да очакваме happy end именно в България, но, как-
то се вижда, там положението е най-лошо. Авторката не е пощади-
ла своята страна, напротив – сякаш е най-критична именно към нея. 
Писмените становища обаче изглеждат по-различно, защото в част 
от тях се усещат предразсъдъци спрямо безспорните професионал-
ни качества на филма: индиректно въпросът предполага даването на 
оценка. Няма как да не направи впечатление неопределеността на 
повечето претенции: „Аз например бих имала по-различен подход 
към определени народи, като знам какво се случва на Балканите“; 
„Авторката е субективна, защото я интересува не толкова песента, 
колкото нейният фон“; „Филмът е субективен, защото личи явното 
отношение на режисьорката към държавите, които посещава“. И точ-
но обратното мнение: „Мисля, че филмът е напълно обективен, тъй 
като успява да разкаже историята така, че всеки да се заинтересува от 
нея.“ Най-нестандартните мотиви за субективността на творбата се 
изричат в един от анонимните въпросници: „Субективният момент 
е в отсъствието на външен коментар. Не е потърсено мнението на 
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специалист, който не принадлежи към нито един от участващите в 
историята етноси и няма основания да претендира, че песента е не-
гова“. Среща се и становище, според което обективността се постига 
в сблъскването между строго субективни (албанската оперна певица 
Тереза Крешова) и по-дистанцирани позиции (македонеца Илия Пе-
йовски). Рекапитулацията на изразените гледища показва, че филмът 
или се тълкува половинчато и емоционално, или по-задълбочено и 
не толкова повърхностно, в зависимост от личната пристрастност на 
възприемателя към темата.

6. Последният, шести въпрос привидно връща към началото (дуб-
лирайки самото заглавие), но разликата е, че е ретроспективен – сега 
вече филмът не предстои, а е познат и донякъде премислен. Затова 
и отговорите често обобщават споделеното по предишните въпроси. 
Преобладава тривиалното „песента е обща“, дори един от отговорите 
изброява просто седем прилагателни: „гръцка, сръбска, босненска, 
албанска, македонска, българска, турска“. Но има и оригинални мне-
ния. Например: „Общо духовно наследство не се дели“, и близкото до 
него: „Песента не е нещо, което да се притежава – то може само да се 
използва по подходящ или неподходящ начин“. В едно пък се навяват 
директни асоциации с Ботевата поезия: „Бих казала, че това е песен, 
която Балканът пее. Балканите би трябвало да се гордеят с тази своя 
обща песен, тя наистина е прекрасна.“ И още две становища, звуча-
щи като сентенции: „Песента е на всички, които я обичат“; „Песента 
е на този, който я пее“.

Не зная доколко подходът към анкетата беше стереотипен, но 
писмените отговори се отличават със значително по-голяма опросте-
ност и наивност, отколкото дебатите, разгърнали се непосредствено 
след показването на филма. Затова ще си позволя накратко да споде-
ля по-интересните постановки в тях. „Чия“ е въпрос с имплицитна 
семантика, той реферира към собственост, притежание, права над 
някого/нещо. Песента обаче е колективно духовно наследство – тя 
е всеобща и ничия (мнение на студентка). Оригинално наблюдение 
направи и остро реагиралият на първия въпрос студент. Той забеляза, 
че преди да бъдат попитани за „тази“ именно песен, никой от интер-
вюираните, независимо в коя държава се намира, няма конкретно и 
постоянно отношение към нея. Тя е един от многото фолклорни или 
в друг жанр меломански образци. Веднъж обаче посочена (нарочена) 
и така въвлечена в някаква, макар и виртуална кауза, песента се пре-
връща в оръдие, в агент, активизиращ идеологически механизми за 
нападение или отбрана. Песента може да не е точно „тази“, и дори 
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изобщо да не е песен, а да става въпрос за нещо съвсем различно, но в 
предзададената ситуация конфликтът отново би бил неминуем, което 
е поредната експликация на стереотипното мислене.

След всичко казано дотук мога да изразя предпазливото станови-
ще, че през киното традицията и в България, и в Словения се тран-
сформира и напредва видимо бързо в посока към успоредяване на 
половете, взаимната им социална заменяемост и толерантност към 
нарушителите на „насилствената хетеросексуалност“ (Zupan Sosič 
2006: 314), макар и да продължава да бъде спъвана от предразсъдъци, 
основани на психотравми, получени в един по-далечен или по-близък 
предишен момент и все още неотшумели достатъчно. Тъкмо киното е 
медията, която благодарение на своя свръхкомуникативен дискурсен 
код най-ефективно посредничи за премоделирането на gender сте-
реотипите и за трайното им еманципиране. Нищо че в конкретния 
балкански и собствено южнославянски случай от духа на една песен 
винаги може да се (въз)роди трагедия – това, както е известно, е ак-
сиома (стереотип?), която не е измислена нито от мен, нито от Адела 
Пеева, нито дори на Балканите. Колкото до ефекта на катарзиса – на-
блюденията върху него все още предстоят.
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Полородът на поп музиката:  
една българска версия

Димитър Камбуров
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Защо ставаме рок музиканти? 
А как иначе си представяте 

с нашия вид, образование и акъл
да се оженим за топмоделки?

Слаш, бивш китарист на Гънс Ен' Роузес

За връзката между популярната музика, разбирана широко, и 
т.нар. gender, джендър, който тук ще предаваме като полород, е пи-
сано недотам много и отдавна. Всичко започва от основополагаща-
та статия „Рок и сексуалност“ на Саймън Фрит и Анджела МакРо-
би (Frit, McRobie 1978), в която те постановяват както мъжествена-
та маркираност на рок музиката, така и социалните и културните 
основания за тази маркираност. Както отбелязва Сара Коен (Cohen 
2001), анализът на Фрит и МакРоби се отнася не до сексуалността, 
а до полорода, без те все още да знаят това. Общо място във всич-
ки изследвания оттам насетне е, че рок и поп музиката по-скоро фор-
мират и моделират определени полородни нагласи и дори идентич-
ности, вместо да дават израз на някакви естествени или иманентно 
присъщи полородни характеристики. Сара Коен предприема модното 
днес изследване на случай (case study), като бавно и внимателно на-
влиза в личния полороден опит на фронтмена на една инди-рок бан-
да, откъдето извежда и своите обобщения. Този радикално индукти-
вен подход е всъщност мним, доколкото авторката изхожда от оче-
видни полородни предразбирания, които случаят само потвърждава. 
Изборът на инди-изпълнител сам по себе си е проблематичен, докол-
кото инди-идеологията се основава на реакция и съпротива срещу ак-
туални мейнстрийм тенденции. Този избор всъщност предрешава из-
водите, тъй като инди-алтернативността предписва и предначертава 
поведения и саморефлексии дори повече, отколкото това е валидно за 
поп звездите, чиято политика на поведение често е по-недосъзната, 
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макар че рядко е спонтанна. Ако си позволим да обобщим основния 
недостатък на полородните изследвания на съвременната поп и рок 
сцена, ще кажем, че той произтича от предпочитанието към някакъв 
твърде частен обект на изследване. Култът към конкретиката и еди-
ничността на равнището на факта всъщност недотам парадоксално 
произвежда все същите клиширани изводи за социокултурната, ин-
дивидуалната и жестово-манифестната мотивираност на полородна-
та идентификация.

Що се отнася до българската ситуация, наблюденията са по-
скоро спорадични и допълващи изследвания с друг фокус (Стателова 
1993). Така например Венцислав Димов (2001), първият изследовател 
на българския поп-фолк, разграничава две полородни начала в него1, 
но както ще покажем, неговата версия е твърде мека и снизходителна 
към женските полородни основания в попфолка. Ивайло Дичев в на-
рочна глава – „Поп-социализъм, поп-преход“, от новата си книга (Ди-
чев 2009) мимоходом отбелязва първоначалната доминация на мъже-
те в чалгата и постепенното им изтласкване от жените на попфолка, 
едно наблюдение, което кореспондира с интуициите и хипотезите на 
този текст. Все пак Дичев не си поставя полороден фокус на изслед-
ването, поради което и изводите му са в по-скоро други социокултур-
ни посоки. Накрая трябва да спомена с благодарност Калина Захо-
ва (2007), чиято дисертационна теза върху „Песента като синтетично 
изкуство“ е дала много от импулсите за актуалното наблюдение, как-
то и полезни библиографски внушения.

Воден от съзнанието за отсъствието на познато ми обобщава-
що изследване върху полородните аспекти на популярната музика, 
този текст ще се осмели да предложи една по-едра обяснителна рам-
ка за случилото се през последните десетилетия. Ще стане ясно защо 
от перспективата на текста делението Изток–Запад няма особена те-
жест. Годината 89-а също може да се вземе само като условен, онагле-
дяващ праг относно по-продължителни процеси. Впрочем, ако тряб-
ва да се предложи някаква по-същностна темпорална межда, тя би 
трябвало да е по-скоро накъде на границата между 70-те и 80-те го-
дини, когато диското, пънкът и попът, при все различните си мотиви, 
се оказаха съучастници в убийството на рока на 70-те. И както в гло-
бален план 89-а е логическо следствие на 79-а, когато започват пазар-

1 1) Мъжкото начало: футбол, борец, баровец, мачо, жени, еротика, далавера, 
ментета, кръчма; 2) женското начало: любов, съблазнителност, щастие, женитба, 
любовно страдание, женски празник, сладък живот, семеен уют, родители, деца и пр.
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ните реформи в Китай, Русия се забърква в Афганистан, а на власт 
идват Тачър и Хомейни, така и в културен план 89-а е само ефект. 
Текстът изхожда и от предположението, че делението на популярна/
масова култура, от една страна, и висока/елитарна, от друга, в полето 
на музиката се оказва проблематично предвид познати постмодерни 
съображения, но и по причини, свързани с дигитализираните форми 
на потребление на музиката. В резултат възприятието и на класиче-
ски музикални жанрове и образци се оказва в плен на пасивната вто-
ричност, характерна за популярната музика. Намерението на текста е 
да разясни защо и в какъв смисъл популярната музика на прехода в 
лицето на уж най-оригиналното ѝ   отроче (или изчадие?) – попфолка, 
не разполага с особено своеобразие от перспективата на своя гене-
зис, функция и социална маркираност, в това число и по отношение 
на полорода. Текстът ще се опита да разпознае общите тенденции зад 
явления, които привидно изглеждат екзотични и уникални, но са по-
скоро локален ефект на етапа на модерност, в който се е озовал запад-
ният, ако не и глобалният, свят. Българската версия може да се разпо-
знае в най-добрия случай като най-прост пример за тенденции, които 
всъщност я овъзможностяват и предизвикват.

Музиката е несъмнено най-дисбалансираното изкуство от глед-
на точка на полорода, т.е. на социокултурната детерминираност на 
пола. Музикалната класика, която се помни и подлежи на обнова чрез 
съвременни изпълнения и записи, е почти изцяло мъжко творение. 
Музиката от Късното средновековие и Ренесанса насам, нотирана и 
така податлива на възпроизвеждане, е написана от мъже. Що се от-
нася до нейното изпълнение обаче, от класицизма и барока насам 
достъпът на жени става все по-голям и дори бива насърчаван като 
част от доброто девическо образование. От Просвещението насетне 
музикалният свят е пълен с жени, които пеят, свирят, преподават, ко-
репетират, танцуват, снимат, шият костюми, късат билети и слушат 
музика. Но само допреди двайсетина години в полето на класическа-
та музика жените нямаха достъп и съответно успех нито като компо-
зиторки, нито като диригентки; впрочем, подобно на министърка или 
пилотка, самите думи все още звучат недодялано на български2.

2 В интерес на коректността към фактите, поне доколкото те засягат Бъл-
гария, трябва да се добави, че професиите диригент и композитор (дори ако не 
искаме да ги наречем диригентка и композиторка) съвсем не са били чужди на 
българската действителност и преди двайсетина години, т.е. по комунистическо 
време. Ето няколко примера за жени, добре институционализирани в диригентска-
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Ограниченият достъп на жени до собствено творческите роли в 
света на музиката съответства на факта, че това е най-консервативното 
изкуство от гледна точка на традицията, на музикалния канон. Све-
товният музикален репертоар на оркестри, музикални състави, 
изпъл нители и оперни театри озадачаващо се свежда до шепа ком-
позитори, разположени в периода между ХVІІ и ХХ в. Реално всеки 
средно информиран човек може да каже, че в центъра попадат име-
ната на Бах, Хендел, Вивалди, Хайдн, Моцарт, Бетовен, Шуберт, Шу-
ман, Менделсон, Брамс, Чайковски, Рахманинов, Малер, Шьонберг, 
Стравински, Хиндемит, Прокофиев, Барток, Шостакович, Месиен. 
Вероятно още десет пъти по толкова са композиторите, чиито твор-
би се изпъл няват с някаква регулярност в залите на Европа, Амери-
ка и Азия3. Опер ният репертоар е още по-стеснен: Монтеверди, Хен-
дел, Глук, Моцарт, Белини, Доницети, Росини, Верди, Вагнер, Пучи-
ни, Рихард Щраус, Берг... Може би броят на въобще поставяните не 
е повече от 5 пъти по-голям. Естествено, всички са мъже и са мал-
ко. Разбира се, ситуацията днес е по-различна, изпълнява се музика-
та на относително внушителен брой съвременни композитори, ала 
за малко от тях може да се каже, че са звезди или класици: Бритън, 
Люто славски, Лигети, Шнитке, Пярт, Губайдулина, Саарияху, Типет, 
Булез, Мадерна, Ноно, Ксенакис, Варез, Берио, Райх, Глас, и може би 
още толкова композитори могат да претендират за този статут. Тук, 
както се вижда, поне две жени са накарали мъжете да се посместят, за 
да им направят място в съвременния музикален канон.

та професия: Радосвета Бояджиева – щатен диригент на Софийска народна опера 
от края на 60-те години, по-късно главен диригент и художествен ръководител на 
Врачанската държавна филхармония; Росица Баталова – главен диригент на Со-
фийския музикален театър в продължение на три десетилетия и главен художест-
вен ръководител на Дамския камерен оркестър към Държавна концертна дирекция; 
Невена Томова – много надеждна диригентка, загинала при катастрофа в началото 
на 30-те си години, но дотогава главен директор на Българска камерна опера. От 
друга страна, цяло поколение композиторки навлизат и стават известни с началото 
на 60-те години: Румяна Станчева, Юлия Ценова, Дора Драганова, Лили Лесич-
кова, естрадната изпълнителка и авторка на песни Мария Нейкова... Всички те са 
носителки на множество български и международни награди (бел. ред.).

3 Преди двайсетина години един английски музикален историк предизвика 
шок, когато в селекцията си на десетте най-велики композитори на всички време-
на отказа да включи името на Брамс. Разгърнатото му обяснение включваше и тор-
моза, упражнен от последния и сподвижниците му върху кариерата и признанието 
на Брукнер, ала първият минималист на възвишеното също не беше допуснат в 
клуба.
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На пръв поглед докъм 50-те години на ХХ в. ситуацията в све-
та на изобразителното изкуство изглежда същата, ако не и по-
дисбалансирана. Все пак броят на великите художници мъже и на 
техните познати творби е значително по-голям, звездите на съвре-
менната визуална сцена са далеч повече, а процентът на жени в него 
е твърде съществен, без, разбира се, все още да заплашва мъжката до-
минация. Лесно е да се види, че в полето на литературата жените като 
че ли открай време са имали повече достъп. И все пак едва от литера-
турната готика и пришествието на романа насам те трайно настъпват 
в един несравнимо по-обширен западен канон4.

Ако се върнем сега в полето на класическата музика, ще видим, 
че от далечната абатиса Хилдегард фон Бинген от ХІІ в. на света се 
налага да изчака седем века до появата на две композиторки, оста-
нали в сянката на велики мъже: Фани в тази на брат си Феликс Мен-
делсон и Клара Вик – на своя съпруг Роберт Шуман, чиято музика тя 
отдадено и виртуозно пропагандира пред цяла Европа, доброволно 
занемарявайки несъмнения си композиторски талант. Близо век по-
късно на сцената се появяват сестрите Буланже, от които Лили умира 
на 24, а Надя доживява до 92 години. Ейми Бийч и Жермен Тайефер 
също имат място в музиката от първата половина на ХХ в. Но едва 
през втората половина на ХХ в. редом до Губайдулина и Саарияху 
следва да се поставят и силните присъствия на Елейн Таафе-Цвилиг, 
Глория Коутс, Джоан Тауър, Ив Беглариан, Бет Андерсън и като че 
ли това е всичко5. Все пак сред десетината имена от съзвездието само 

4 Динамиката с жените в литературата на ХХ в. например личи доста ясно 
от Нобеловите награди. Там обичайното съотношение е едно към девет на де-
сетилетие в пасив на жените. Всъщност жените по-често присъстват в първия 
половин век заради скандинавските пристрастия на комисията. Все пак е явно, 
че през 90-те години и в първото десетилетие на ХХІ в. съотношението е три към 
седем, като този пробив е още по-забележителен в светлината на факта, че преди 
това жена за последен път е получавала наградата през 1945 г. – Габриела Мис-
трал; с други думи, благодарение на Тони Морисън, Надин Гордимър, Вислава 
Шимборска, Елфриде Йелинек, Дорис Лесинг и Херта Мюлер жените могат да се 
присъединят към любимия поизтъркан лозунг „четирдесет и пет години стигат, 
времето е наше!“.

5 В огромния лист от съвременни композитори, които се изпълняват от пла-
теното интернет радио „Contemporary Classical“, броят на композиторките пак се 
оказва десетократно по-малък, като те присъстват най-често с песни, изпълнявани 
от тях самите, какъвто е случаят с Лори Андерсън, Мередит Монк и Адаманда 
Гала; или пък музиката им се появява в албуми с недвусмислени заглавия, като 
например „Feminissimo“, включил третата цигулкова соната на Гражина Бацевич.
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руската татарка и финландката могат да претендират за топвеличина, 
съизмерима с тази например на Булез или Глас.

Този обзор върху ситуацията в полето на класическата музика 
не е отклонение от темата. Именно от камбанарията на класическа-
та музика се виждат по-ясно проблемите с диспропорцията и потен-
циално с дискриминацията спрямо жената като музикален творец. В 
същото време и беглата съпоставка с популярната музика показва до 
каква степен тя е отворила порти за жената в музиката. Ала просто-
то свръхприсъствие на жените в попа не е достатъчно, за да се отчете 
преврат и преображение. Следва да се осмислят както ролята на же-
ните, допуснати на музикалната сцена, така и последствията от и по-
сланията на женската доминация в полето на поп музиката.

Всъщност тази доминация не е равномерна и зависи от стила и 
жанра. В полето на госпъла, блуса и джаза например жената е допус-
ната преди всичко като глас и изпълнител. Освен пианистката Тоши-
ко Акиоши сякаш няма инструменталистка от световна класа, коя-
то да ръководи собствен оркестър или група. От друга страна, мъже-
те певци в джаза традиционно са възприемани с недоверие като пре-
калено сантиментални и като цяло женствени. Хладният Синатра и 
продраният Армстронг не променят правилото, че в джаза мъжете 
свирят, а жените пеят. Показателно е, че двамата най-популярни джаз 
певци напоследък – Ал Жеро и Боби Макферин, осъществиха про-
бива си чрез имитирането на инструменти. Елла Фицджералд е кла-
си по-значима от орнаменталния хумор на Армстронг в дуетите им. 
Реципрочно, пианистките и цигуларките в кое да е джаз-комбо само 
потвърждават стриктното разделение на ролите. Оттук и изводът, 
който ще се превърне в теза на текста: повишената роля на гласа в 
целокупната музика на ХХ в. и особено в популярните ѝ    стилове и 
жанрове води до пришествието на жени в нея, а оттам и до радикална 
промяна в същността и смисъла на музиката като изкуство и медиа.

Преди да опишем мащабите на това преображение, следва да 
забележим ограниченото място на жените в рока. Изключения като 
Джанис Джоплин присъстват изключително като глас с блус-минало. 
По правило допускането на жени до рока води до неговото компро-
метиране в посока на поп музиката: „Флийтууд Мак“ и „Мидъл оф дъ 
Роуд“ са само най-ярките примери. Към Джоплин несъмнено след-
ва да се прибавят още имена на забележителни рок жени: револю-
ционната Грейс Слик от „Джеферсън Еърплейн“, засенчената Нико 
от „Велвет Ъндърграунд“, първата „фронтгърл“ – Криси Хайнд от 
„Претендърс“, безподобната Пати Смит, безкомпромисната Ши-
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ниъд О'Конър, хитро дивата Кортни Лъв, стилистката Пи Джей Хар-
ви, минималистката Трейси Чапман, новаторката Бьорк, различна-
та Джони Мичъл, надарено неумелата Дебра Хари, доста вечната 
Тина Търнър, нетърпимо значимата Йоко Оно, ранната Линда Рон-
щад, умната Сюзън Вега, дръзката Аланис Морисет, а също и моми-
четата от „АББА“, от „Гоу-гоу гърлс“, от „Бенгълс“, за да се стигне 
до слабата музикантка и феноменална медийна персона Мадона. По-
степенното феминизиране на рока логично доведе до неговото поп-
преобразяване и всъщност до залиняването на жанрове като хард рока, 
хевиметъла, прогресиврока, артрока и симфоничния рок. Не е тайна, 
че пънкът, това патрицидно изчадие на големия рок на 70-те, беше за-
ченат от де(кон)структорки като Йоко Оно, Нико и Деби Хари. С при-
шествието на New Wave и New Age поглъщането и премилането на 
рока в хищна паст на женския поп под знамето на Мадона доведе до 
смъртовидната криза на рока през 80-те. Нито грънджът, нито инди-
то по-късно успяха да реанимират рока до престижа и нивото му от 
70-те. Разбира се, жените в рока и попа не са виновни за ролята им на 
рок убийки – те или вършеха отредената им от мъже продуценти ра-
бота, или пък търсеха своето място под слънцето, приемаха или нала-
гаха ту модела на пасивни секскукли, ту на мъжеядки. Някои правеха 
това под знамето на феминизма, но по-голямата част от тях възпро-
извеждаха повече или по-малко съзнателно класически патриархал-
ни модели на женска зависимост или на набедена хиперсексуалност, 
на ирационална безкомпромисност или на прагматична оправност, 
всички те вписани в наложени им властови редове.

И тъй, жените установиха или пък възстановиха властта на пе-
сента и на гласа с всички произтичащи от този феномен последствия. 
През гласа и песента жените наложиха принципа на повторението, 
ограничиха импровизацията, сведоха до минимум контрапункта и 
полиритмията, превърнаха инструменталната част в акомпанимент, 
опростиха аранжимента и въобще осуетиха превръщането на попу-
лярната музика в изкуство от порядъка и мащаба на класическата му-
зика, какъвто беше ефектът от появата в нея на групи като „Бийтълс“, 
„Ролинг Стоунс“, „Пинк Флойд“, „Куийн“, да не говорим за големи-
те от прогресив- и артрока – „Йес“, „Кинг Кримсън“, „ЕЛП“, ран ният 
„Дженесис“, „Джентъл Джайънт“ и пр. Това не омаловажава творче-
ския потенциал на жените в музиката: те я преобразиха, но може би 
не задължително в собствено музикантски план. Може би дори по-
вече, отколкото в киното, жените са косвено отговорни за превръща-
нето на популярната музика в индустрия. Казвам „косвено“, тъй като 
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жените бяха употребени като троянски коне, за да бъде компромети-
рана и корумпирана една художествена тенденция в интервала меж-
ду 65-а и 80-а. В джаза тези десетилетия на велико изкуство са из-
мес тени с 20 години назад – от 45-а докъм средата на 60-те. Тук тряб-
ва да се добави и особената роля на жените за утвърждаването на дис-
кото от втората половина на 70-те и после на клубната, електронната 
и дискотечната музика. Превръщането на популярната музика в про-
странство на едно като че ли семпло секси забавление се дължи на 
това, че жените внесоха контрабандно покрай гласовете си и своите 
тела, използвани вече не толкова като резонансни корпуси, а като ав-
тономни инстанции, отпращащи своите недвусмислено двусмисле-
ни послания.

Разбира се, няма полза да се оплакват времена и моди, в които 
примерно авторът или влиятелният му баща са били млади. Пропа-
гандирането на някаква чистота на музикалното изкуство, затваря-
нето му в някакво мизогинно поле на композиторското изкуство са 
късогледи интелектуално и неудържими исторически позиции. Рано 
е да се каже дали завръщането на гласа, песента и тялото посред-
ством популярната музика и нейната индустриализация и медиали-
зация под знака на Mtv е явление, достойно за съжаление. Личният 
вкус и култура няма как да се изключат, но би следвало също така да 
бъдат осмислени като програмирани – и индивидуално, и социално. 
Един анализ следва да отчита всички противоборстващи тенденции, 
а тогава би следвало да се отбележи, че дублирането на женския глас 
с преекспонирано тяло срещна най-мощен отпор точно от инстан-
ции и идеологии, въплътени в агресивната контраобектност и анти-
сексуалност на несметен брой инди-рок и пост-пънк изпълнителки. 
Съвременната популярна музика е толкова хетерогенна, че преекспо-
нирането на женското тяло и глас като убиец на попа като изкуство 
маргинализира или изпуска безброй явления на съпротива от страна 
на жени изпълнителки срещу конвенционализирането и конфекцио-
нализирането на популярната музика. Впрочем подобно избирателно 
взиране в Mtv версията на популярна музика всъщност продължава 
нейната политика, като я преекспонира и узаконява като доминираща 
музикална инстанция.

Съществува обаче и обратната опасност, много типична за музи-
калната критика в англосаксонския свят: политически и естетически 
мотивиран отказ да се забележи, освен чрез убийствена низвергва-
ща ирония, значението и посланието на явления като Бритни Спиърс, 
Кристина Агилера, Бионсе и цяла кохорта разголени възпитателки на 
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съвременното тийнейджърство по света6. Ето защо необходимостта 
да се очертаят културните импликации на този генерален процес на 
пришествие/възвръщане на тялото в полето на музиката остава.

Преди това обаче да допълним картината с няколко думи за естра-
дата, която имаше далеч по-голяма роля от рока за популярната музи-
кална сцена у нас, а и в целия Източен блок. Тук почти отначало ясно 
доминират женските гласове и присъствия. Това несъмнено започва 
с Едип Пиаф в контекста на френския шансон, но може да се устано-
ви и в авторитета на Кони Френсиз, Петула Кларк, Дая на Рос, Аре-
та Франклин, Мирей Матийо, Патриция Карли, Мина, Милва, Рита 
Павоне и още безброй американски, британски, френски и италиан-
ски изпълнителки, повлияли върху облика на популярната песен. Ин-
дустрията на шлагера се оказва преди всичко женска работа. Подоб-
но на ситуацията в джаза, естрадните певци са подозирани, не ви-
наги неоснователно, в по-необичайна сексуална ориентация и излъ-
чване. Колкото и да е силен авторитетът на Том Джоунс, Енгелберт 
Хъмпърдинг и на мъжете от Сан Ремо7, популярната песен си оста-
ва преди всичко женска работа дори когато е правена от мъже. Това 
е вярно и на Запад, и на Изток. В СССР епохите Едита Пиеха (чие-
то име странно и показателно напомня на версия на Едит Пиаф) и 
Алла Пугачова задават дневния ред на жанра. Разбира се, че естра-
дата е пълна с певци – от Муслим Магумаев през Карел Гот до Емил 
Димитров. Ала фолклорните рудименти на преекспонирана естрадна 
мъжественост постепенно отстъпват пред една естествено или търсе-
но проблематична мъжественост. У нас несъмнено двете най-големи 
мъжки звезди – Емил Димитров и после Васил Найденов, затвържда-
ват впечатлението, че естрадата е пространство за жени и за алтер-
нативна мъжественост, реална или отиграна, какъвто беше случаят с 
братя Аргирови.

И така, женският принос в популярната музика на ХХ в. може 
да се представи чрез следните ключови думи: глас, поп, шлагер, хит, 
лице, тяло, мода, еднодневка, индустрия. Покрай жените популярна-
та музика престава да бъде само и основно музика и се превръща 
в медиа, в мода, в мултимедиа и в култура, т.е. в полифункциона-

6  Култовото чикагско радиопредаване „Sound Opinions on Demand“, водено от 
изключителните Грег Кат и Джим Деругатис, е типично с помитащото си презре-
ние към всички свръхуспешни явления на аренния рок и на Mtv попа.

7  Впрочем Джани Моранди, Тото Котуньо и Андриано Челентано търсят бяг-
ства в разни посоки, само и само да не бъдат асоциирани изцяло с хомоклишето 
на италианския поп.
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лен и хетерогенен пазарен продукт. Рефренната песен налага нева-
риативното повторение, телесно-сценичният и биографичният код в 
интегралната структура на поп изпълнителките разбива романтично-
то клише за чисто изкуство или чиста медиа. Това съчетание от по-
вторителност и самосъвпадане, от една страна, и от хетерогенност и 
многоканалност, от друга, изисква наблюдение. Благодарение на же-
ните популярната музика се учи да си набавя идентичност чрез ин-
тегриране на различни кодове и канали. Така по правило множестве-
ността бива подчинена и канализирана в женския поп до едно огле-
дално препотвърждаващо се, повторително-самосъвпадащо посла-
ние. Гласът и тялото се събират не толкова в песента, колкото в инте-
гралния ефект на иначе относително самостоятелни канали и кодове.

При големите в попа обаче започва една по-сложна игра. Мадо-
на като музика няма за цел да се противопоставя на Мадона като тан-
цьорка, медийна звезда, актриса или поп-културен идеолог, ала инте-
гралният ефект не е въпрос на иконичност, на взаимно кодиране и на 
прокарване на едно и също послание през различни канали, а на па-
ралелни, относително самостоятелни семиозиси, които се засрещат 
чак в едно интегрално възприятие, което по правило подчинява му-
зиката и аранжимента на сценичността, визията, клипа и въобще на 
тялото. Добре е да се осъзнае, че клипът започна да доминира му-
зикалната част на изпълнението в момента, в който начева да рабо-
ти като паралелна и често алтернативна на песента, на музиката и на 
текста семиотична система. Човек лесно може да установи, че хито-
вете на Мадона са далеч по-прибрани, банални и предвидими като 
музика, аранжимент и изпълнение, отколкото като сценично присъ-
ствие или клип-послание. Невинни текстове и банални мелодии до-
биха характера на поколенчески, сексуални, религиозни и расови ру-
шители на табута именно благодарение на клипове, концерти, фото-
графии и какво ли не още от ресора на визията. Резултатът е все пак 
интегрален и в последна сметка културен. Знаменитата фраза на вер-
ния ученик на Остин, философа на речевите и перформативните ак-
тове Джон Сърл, че Мадона е отворила за и към собствената им сек-
суалност повече момичета от всички феминистки книги, не е просто 
заяждане с женските изследвания; още повече, че Мадона несъмнено 
е ползвала кодове и послания от актуалните феминистки практики на 
времето си. Фразата е важна и от музикална гледна точка, защото по-
зволява да се разбере, че жените в музиката са толкова по-ефективни, 
колкото по-малко музиката решава интегралното им присъствие и по-
слание. В някакъв смисъл може да се каже, че образцовите творби в 
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културата на музикалния поп са достояние на жените пряко и дори 
въпреки музиката.

Когато мъжете в полето на попа все пак имат успех, той също се 
оказва отреден най-вече за инфантилно-фемининни фалцетни отроци 
като Майкъл Джексън и Принс, които отказваха да пораснат а ла Оскар 
Мацерат на Гюнтер Грас. И двамата повече или по-малко интуи тивно 
ще да са били наясно, че за да могат да създадат интегрално шоу и по-
слание с преекспонирана песенна самотъждественост, трябва да на-
влязат в полородово чужди територии. И докато Принс превръща ан-
дрогинността в знаме на хетеросексуална изстъпленост, Джексън из-
стрелваше своята фемининно акцентирана андрогинност към все по-
стъписващо абнормална детинщина. Случаят с Джексън е показате-
лен, тъй като неговата инфантилизирана феминизация беше придру-
жена с болезнено белезникав отказ от расата му, доведен до прага на 
болестта и деформацията на едно почти прокажено излъчване. Про-
словутите маски на Джексън, с които той истерично покриваше лица-
та и на горките си деца, също внушаваха този недоосъзнат култ към 
проказата като културна символика на изключеност и изключител-
ност; символика, навремени допълвана от гротескни пелерини, качул-
ки, магьоснически шапки и една все по-болезнена грацилност. Мно-
жеството маски в последна сметка застинаха в гримасата на похабена 
екстраординерност, в сякаш оголения череп на един Black dog8 мелан-
холичен идиотизъм. Във всеки случай именно пътят към бялата феми-
нинност изхвърли Джексън в мочурите на обезпигментената инфан-
тилност. Тъй че в някакъв смисъл Джексън е пределната реализация 
на поп проекта именно в неговата фемининна изостреност и натоваре-
ност. Единственият артист, който беше способен да се опре на Мадона 
като шоу, популярност, успех и преиграна женственост, беше именно 
М. Джексън. Той несъмнено беше по-талантлив и интуитивен от нея и 
вероятно ще я надживее като изкуство. Ако ги сравняваме според кла-
сическите полородни критерии обаче, Мадона изглежда повече мъж 
от Майкъл. Тя продава собствената си сексуалност като перфектен су-
теньор. В сценичните си изяви Мадона често играе с фигурата на ма-
рионетката: марионетка, чиито конци дърпа мъжкото ѝ   алтер его. Об-
ратното, в хъшлашката улична раздърпаност на отровното лошо мом-
че Джексън винаги имаше нещо мъжкаранско, нещо гърлскаутско, 
нещо от неустоимостта на кльощавите улични професионалистки, 

8  Black dog се нарича особен вид суицидална меланхолия, типична за рано 
преуспелите, особено в полето на изкуствата и поп културата.
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които ги бива, без да са хубави. Все пак и Мадона, и Джексън бяха 
способни да снабдят с аурата на телесно-пространственото си присъ-
ствие, т.е. посредством идеално проиграна съпътстваща материал-
ност, музикалната страна на своето изпълнение.

За да се разбере специфичната ауретизация на попмузикалната 
епифеноменалност, следва да се преразгледа парадоксът, върху който 
почива музиката от полородна перспектива.

Класическият образ от викторианска Англия на Джейн Остин е 
на девойки, включили в арсенала от дарби за прикоткване на съпруг 
и пеенето под инструментален съпровод пред публика. Тази фигура 
на творящите мъже и изпълняващите жени е масмедиен мит и устой-
чиво клише, съпътствало цялата културна история на музиката – от 
инцестната привързаност на Моцарт към сестра му, вундеркинд-
изпълнител на музиката на брат си, през Фани и Клара редом до 
Менделсон и Шуман, през анекдотите около Доницети и любима-
та му Diva, вдъхновила Casta Diva, през историите на Кол Портър и 
Джордж Гершуин, та чак до филмите „Ах този джаз“ и „Мулен руж“. 
Така класическата представа за музиката възпроизвежда традицион-
ното патриархално разпределение на ролите: мъжът опложда, жената 
износва и ражда. Както при Платон ражда мъжът, така и в тази кон-
фигурация създателят е композиторът. Оттам и трайната феминист-
ка травма, че музикалният канон е по необходимост съставен само от 
мъже композитори.

Ала в недрата на публичното несъзнавано женското съ-участие 
в плана на вдъхновението и интерпретацията също има своето мя-
сто. Фундаменталната зависимост на музиката от изпълението при-
дава творчески статут на възпроизводството, издигащо репрезента-
цията до интерпретация, натоварена с всички знаци на индивидуа-
лизацията, уникалността, автентичното творчество. От джаза насам 
в популярната музика акцентът на творческа реалност се премества 
върху интерпретатора, изпълнителя, певеца или музиканта за сметка 
на композитора, който все по-настойчиво бива захвърлян в аноним-
ност. С пришествието или по-точно с възстановяването на гласа в му-
зиката постепенно се стигна до нова промяна, която маргинализира 
импровизацията до пълна забрана9.

9  Вж. по въпроса изповедите на басиста на „Ийгълс“ относно желязната хватка 
на Дон Хенли на мот-а-мо повторение върху концертните изпълнения на групата; 
вж. също реакцията на Елвис Костело срещу възхитата на публиката от това, че кон-
цертната интерпретация на „Стената“ от „Пинк Флойд“ била досущ като на плочата: 
„Sheep!, Sheep!“, крещял той, намеквайки за албума на същата група „Animals“.
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Създавана и управлявана изключително от мъже, като битие му-
зиката предполага и изисква възпроизводство. Нейното изпълнение 
и интерпретация са условие за възможност на първовъзникването ѝ  , 
а не незадължително допълнение или екзистенциална мутация. Това 
поставя музиката в особено положение спрямо останалите две кла-
сически изкуства. Нито книгата, нито изложбената зала някога биха 
посмели да претендират за онези пълномощия, с които се ползват 
изпъл нението и интерпретацията по отношение на музиката. Грамот-
ността позволява на хората да четат, в това число и литературни твор-
би в книги; същата общодостъпност на прякото съзерцание се пред-
полага и спрямо творбите на визуалното изкуство в публичната им 
изложеност. Малко хора обаче са способни да разчитат партитури, а 
още по-малко да предпочитат този досег с музиката пред нейното ин-
терпретирано изпълнение. Ако си представим свят, в който повече-
то хора биха предпочели да четат критически анализи вместо литера-
турни произведения или картини, можем да осъзнаем мащаба на му-
зикалния парадокс. Става ясно, че творческият аспект на музиката не 
се свежда до написването на творбата, а се простира далеч отвъд в 
плана на нейното възпроизводство под формата на изпъл нение и ин-
терпретация10. Всичко това разкрива фундаменталния репродуктивен 
и перформативен характер на музиката, женската ѝ   същност. Високо-
то ниво на повторителност както като музикална иманентност, така и 
в музикалните програми на оркестри и изпълнители, отново потвър-
ждава фемининността, вече на равнището и на битие, и на функцио-
ниране11.

Принудата на изпълнението, на телесното резониране на музи-
ката бива допълнено от бума на техническа възпроизводимост през 

10  Това несъмнено приближава музиката до театъра и особено до танца. По-
следният впрочем третира самата музика като незадължителна основа за собст-
веното си реализиране. От своя страна музиката функционализиращо подчинява 
театъра в полето на операта. При оперетата и мюзикъла водещото изкуство по 
правило не е ясно и съответните синтетични изкуства се крепят точно върху този 
паритет без приоритет.

11  Изначалната женственост на музиката, екстензирана и усилена чрез техни-
ческата ѝ    възпроизводимост, води до постепенна раздяла с култа към композитора, 
все още съхраняващ сакрален авторитет единствено в полето на класическата му-
зика. Впрочем и там все повече хора са склонни да плащат за изпълнител вместо за 
творба. Това отчасти обяснява и крайно ограничения музикален канон: удоволст-
вието от сравнението и съпоставката между различни интерпретации на познати 
творби мотивира неговата относителна бедност.
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втората половина на ХХ в. Впрочем възстановената/въдворена власт 
на гласа в музиката в популярните ѝ   форми неслучайно съвпада с 
ерата на техническото възпроизводство на музиката. В тази епоха 
възвръщането към повторителността се оказва абсолютизирано: ни-
каква спонтанност на изпълнението и никаква импровизация нямат 
смисъл, ако се повтарят до безкрай с всяко ново просвирване. Крайно 
стегнатият и малоброен класически музикален канон бива иронично 
възпроизвеждан в повтарянето до втръсване на шепа шлагери от ме-
дии като Mtv, седмица по-късно заменени от следващата шепа. Тех-
нически софистицираното студийно изпълнение се оказва единстве-
но адекватно на възпроизвеждащата hi-fi апаратура12.

Ако допреди петдесетина години е изглеждало, че Гутенбергово-
то откритие облагодетелства преди всичко литературата, а по-късно 
и живописта през културата на репродукцията, бумът на звукопеча-
тането и на музикалното радио възстановява и преекспонира възпро-
изводителното битие на музиката, нейната изначална следнатална 
женственост. Утвърждаването на репродуктивно-интерпретативния 
характер на музиката през нейното серийно възпроизводство и дис-
трибуция допълнително усилва принципа на повторителността в нея 
не само като иманентно качество, но и като възприемателска нагласа 
на вкус към повторението, съответстващ на постепенното превръща-
не на музиката във фон, в амбианс, в звукова среда. Тази паралелна 
допълнителност на музиката постепенно подкопава култа към автор-
ската музика, към гениалния композитор. Днес практически музика-
та не се слуша; тя съпътства, вмества, обгръща. Функцията ѝ   е мно-
го по-близо до тази на вътрешния дизайн, на обстановката, на оби-
таваното пространство. В епохата на римейка музиката оголи своята 
принципно немодерна и дълбинно женствена природа, своята chora.

Парадоксът на музиката – да е създавана от мъже, но да зависи 
от женски форми на репрезентация и възпроизводство – може да раз-
простре инстанцията на женствеността и до композицията и нотния 

12  В този контекст на студиен перфекционизъм и безукорност особено иро-
нично отзвучават патетичните опити за изкуственото имплантиране на спонтан-
ност и недодяланост в саунда, аранжимента и изпълнението дори в студийните за-
писи. Новаторството се свежда до фино калкулирани отклонения спрямо собстве-
ния стил или спрямо моментното състояние на жанра. „Продаваемото“ се схваща 
като мистична рецепта – разпознаваема вариация на познатото при изтласкване на 
новостта в орнамента и детайла. В някакъв смисъл успехът в музиката все повече 
започва да напомня на финансовия и икономическия успех: изискват се умения и 
таланти, но основната дума е в ръцете на случая и съвпадението.
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запис. Няма друго изкуство, в което ритмичната повторителност да е 
била доведена до такава тотална власт. С възстановяването на стату-
та на гласа, а оттам и на тялото – резониращо или просто изложено 
– музиката се възвръща към онова ниво на опространственост и са-
мосъвпадане, което е в дълбок разрез със собствената ѝ   континуално-
сукцесивна природа. Така в популярния ѝ   вид, т.е. във версията ѝ   на 
популярна музика и култура, музиката вече е пределно отдалечена 
от литературата като убежище на времето, протичането и ставане-
то ѝ   се оказва в плен на образи и пространства, т.е. на една радикал-
на идентистка философия на пределна визуално дублирана самотъж-
дественост. По този начин възвръщането на гласа, а оттам на тялото 
и пространството в полето на музиката, откроява възпроизводимост-
та, изпълнителска и техническа, като същинско музикално битие. Та-
кова наблюдение проблематизира самите предпоставки в размишле-
нията за съвременното изкуство – и за музиката в частност – от стра-
на на Бенямин и Адорно (Бенямин 2000; Адорно 2002). Именно тук, 
в алтернативните канали и кодове, паралелни на чисто музикално-
то изпълнение, намира място новата ауретичност на популярната му-
зика. Сценичното изпълнение със съчетанието от мултимедия, танц, 
физически театър, мода и всичко останало, което съпътства съвре-
менния концерт, позволява то да се осмисли в категориите на една 
женствена аура13. Аурата на поп музиката е значещото съпътстващо 
пространство на една женствено материална телесност.

Тъй че може би решението на феминистката травма поради лип-
сата на жени композиторки вероятно следва да се потърси не в позна-
тата посока на изкопаване на женски партитури и имена от недрата 
на историческата забрава, а в същностното преосмисляне на това из-
куство, включително през развоя му в перспективата на съвременния 
поп. От тази перспектива сякаш се налага една хипотеза, доста оче-
видна, като се има предвид несъизмеримостта между съответните пу-
блики: класическата и популярната музика следва да се мислят като 
различни изкуства. Или, ако подобно допускане е твърде крайно, като 
изкуство, дълбоко разцепено между мъжки и женски производства, 
възпроизводства и потребления. Класическата музика с присъщия ѝ  
култ към творбата като незиблем нотен запис, с вярата във вярната 
(на духа на автора, на духа на произведението) интерпретация, с убе-

13  Не е случайно, че в съвременната ситуация основните приходи в музикал-
ната индустрия идват от концерти и реклами, а не от продажба на дискове и на 
останалите аналогови и дигитални формати.
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деността в уникалната неповторимост на шедьовъра, свела реперто-
ара до стотина преповтаряни творби, се намира в същностно проти-
воречие с битието на популярната музика, която не вярва в творбата, 
а в изпълнението, в повторението, в пределната техническа възпро-
изводимост на една наложена идентичност. Има сериозни основания 
да се предполага, че онова, срещу което надига глас Адорно, е имен-
но женската версия на музиката като вместилище, като самовъзпро-
извеждащо се лоно. Ако класическата музика, в това число и в съвре-
менните си превъплъщения, почива върху модерния култ към обно-
вата и различието, тъй че дори серийното възпроизводство осигуря-
ва достъп до конкуриращи се алтернативни изпълнения на все същи-
те творби, то популярната музика се основава върху една набавяща 
идентичност повторителност на перфектния непоклатим фетиш. Кул-
турата на римейка от тази перспектива е по-скоро инстанция за уве-
ковечаване на оригиналите, отколкото за някаква съгласуваща с вре-
мето интерпретация14.

Женствеността като същностна възпроизводимост на музиката 
все пак има своето спасение от повторителното самосъвпадане в една 
универсална еротика на грацията, т.е. на образа в движение, на обно-
ва на средата и стила в клип-сюжетите и концертите. В попа жена-
та остава същата като име, глас и музикален стил, но търсеща и раз-
лична като визия и присъствие. Така музикално подчинена, жената се 
ражда за алтернативното действие на желанието в паралелните под-
моли на образа и еротиката, кристализиращи в аурата на съвремен-
ния поп.

И така, да обобщим: какво прави жената в попа? На първо мя-
сто, дава му глас15. Очевидно гласът е мястото на среща на тялото 
и музиката; гласът превръща тялото в музикален инструмент, но в 
същия жест и обрат той връща тялото на него самото – като вмести-
лище, като резониращ обем, като лоно и chora на музиката. Подобно 
на естетиката, която връща тялото на авансцената на философското 

14  Впрочем ясно е, че за огромното болшинство слушането на класическа 
музика е възможно единствено доколкото е поставено под егидата на фемининно-
то възпроизводство. Масите не слушат това или онова изпълнение, а все същата 
Девета или Четиридесета симфония, все същата „Ода на радостта“ или „Малка 
нощна музика“. 

15  Неслучайно в ранния рок мъжките вокали постигат изключителност през 
женски обхват и тембър: Робърт Плант, Ян Гилън, Джон Андерсън и Фреди Мер-
кюри. Дори в мъжкия рок гласът влизаше през женски облик.
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размишление с интереса към сетивно-чувственото нисше познание, 
и гласът връща на музиката все по-отстъпилото и отложено от нея 
тяло16. Именно възвръщането на тялото в музиката в точката на пее-
щия глас задава тенденцията на опространствяване. Този ефект е от 
изключителна важност, тъй като той влиза в разрез с принципно кон-
тинуалния и сукцесивен характер на музиката. Като се прибави към 
отелесената пространственост и вече коментирания факт, че в музи-
ката жените населяват основно изпълнителско-репродуктивния сек-
тор, картината добива завършеност. Жената идва или е внесена като 
троянски кон, за да стане възможно присвояването на музиката от 
една конкретна идеология – тази на поправената женственост; т.е. на 
една женственост, която симулира употребимост, обективируемост, 
реификация и рекомодация като инструменти за собственото си осво-
бождение и еманципиране от онези редове, които уж я функциона-
лизират. С други думи, жената в поп музиката идва, за да възстано-
ви или по-точно да надари с аура именно възпроизводителната екзи-
стенция на музиката, придавайки ѝ   битиен статут. Жената в музика-
та възстановява/присвоява винаги вече женствената природа на музи-
ката, нейната аура на техническа и разпространителска възпроизво-
димост. Иронията на Мадона и Майкъл Джексън, тяхната игра с дет-
ското, черното, етническото, религиозното, контролирана от инстан-
цията на една нова паралелна ауретична женственост, прави възмож-
но това преобръщане.

Всичко това поставя въпроса за популярната музика извън исто-
рическата и географската случайност на някакъв регионално или на-
ционално ограничен преход. Популярната култура винаги е мислела 
глобално и е действала локално, а това в най-голяма степен се отнася 
именно за музиката. В този смисъл 89-а в България няма никакво зна-
чение с оглед на полородните динамики в популярната музика. Раз-
бира се, отпадането на табутата и материализирането им във винов-
ни желания доведе до невероятната пошлост и яловост на българския 
поп през последните 20 години. Липсата на композитори и аранжо-
ри в него е разтърсваща. В полето на рока се наблюдаваха спорадич-
ни изблици на талант, но техният акцент на реалност беше фиксиран 
по-скоро в отделния и сякаш случаен хит, отколкото в група с просле-
дима и култова творческа биография. С други думи, мъжкият рок ра-

16   Впрочем женският поп продължава и развива оперното белканто на ХІХ в. 
и особено неговата екстремно сантиментализирана версия при Пучини.
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ботеше на принципа на женския поп; не е случайно, че една от визит-
ните му картички е песента „Кукла“ на групата „Атлас“. Оказа се, че 
тоталитаризмът произведе и велики мъжки групи като „Щурците“ и 
„ФСБ“, и големи изпълнителки като Лили Иванова и Паша Христова. 
Нищо от последните 20 години не е съизмеримо с тях самите, нито 
дори собствените им късни превъплъщения.

Тенденцията на налагане на гласа над инструмента, на тялото 
и визията над интелекта и звука, на жената над мъжа в популярна-
та музика, разбира се, се наблюдава и у нас. И у нас музиката беше 
възвърната на своята изначална собственичка – песента, втелесена и 
опространствена до лоно на примитивна общностна идентификация. 
Най-яркото явление на последните 20 години в популярната ни музи-
ка беше феноменът на попфолка, който в съгласие с името си бързо се 
превърна в най-популярен музикален жанр на народа. Този музикален 
стил никога не е имал претенции за оригиналност, но от перспектива-
та на този текст е далеч по-важно, че той довежда до пароксизъм тен-
денциите, които описваме в него. Всъщност негово най-близко струк-
турно съответствие от полородна гледна точка извън балканския аре-
ал е несъмнено черният американски рап: идео логиите, които се про-
пагандират в двата стила, са толкова сходни, че става дума по-скоро 
за структурни съответствия на една мъжкарска култура, превърнала 
престъпника в герой, който постига „всичко“, изчерпващо се с коли, 
пари, къщи, жени, всички те ползвани в кодовете на откровена ле-
ност и сенсуален хедонизъм. Нивото на втелесеност при рапа и поп-
фолка е колкото пределно, толкова и съизмеримо, тъй че може да се 
твърди, че именно пределното взаимно обективиране на телата при 
двата стила представя тялото като ултимативен символ на идеоло-
гията на радикална насладна консумация. Тялото е алфата и омега-
та, мярата и инстанцията на тези стилове, всичко почва и свършва 
от и в него. Все пак при все споделената радикална корпулентност, 
двата стила се различават в едно: докато рапът пределно обективира 
женското тяло и субективира мъжкото, което взема и ползва женско-
то като елемент от общата структура на отвоювана наслада, в българ-
ския попфолк жената твърде бързо се превърна в самообективиращ 
се субект. Впрочем периодът на чалгата отстъпи на този на попфол-
ка, доколкото между двата стила може да се прокара някаква грани-
ца, в момента, в който жените иззеха сцената и започнаха да просла-
вят собствената си повече или по-малко горка участ на самопостано-
вили се сексуални обекти. Това самовъдворяване на попфолк певици-
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те в ролята им, размиваща се между сексуален обект, награда и цена, 
впечатлява най-вече с ироничната реторика на себенизвергването, на 
автоабджекта. По този начин певиците героини самоволно и самодо-
волно се превръщат в убедени и войнстващи инкарнации на патри-
архалния сговор, който възпяват като безалтернативен и вечен, тъй 
че извличането на максимума наслада и цена е пределното, на което 
жените-обекти могат да се надяват. Всъщност тази радикална само-
обективация от позицията на една мнима субективност е пределната 
реализация на идентистката философия на популярната музика. До-
като Мадона и Джексън, Спиърс и Принс успяха да снабдят музика-
та си с аурата на собствената си множествено-мистериозна биогра-
фичност, сценичност и многоликост, българските попфолк певици 
сведоха аурата на собствената си музика до едно-едничко неизмен-
но присъствие – това на силиконовите си непомерни бюстове. Тази 
имплантирана чужда плът е пределната обективация на субектив-
ното самопоробване на жената в името на собствения ѝ   успех като 
предмет-фетиш. Пределният отпор на патриархата беше превръща-
нето на женската еманципация в инстанция за възжелано себениз-
вергване до обект, награда и цена. Накратко, според попфолка жената 
получава свободата си само за да избере да е сексуална робиня, еро-
тична кукла, семейно въдворена проститутка. Впрочем попфолкът се 
включва вещо в един изострил се напоследък спор – този за прости-
туцията. Защитниците на проституцията в глобален план настояват, 
че тя е единствена женска свободна алтернатива на брака като узако-
нена институция на женската проституция. Българските попфолк пе-
вици са на мнение, че по-добре проститутка в брака, отколкото извън 
него, явно разполагайки с вещина относно предимствата бившият ти 
сутеньор да ти е съпруг, без друго ревнив и изискващ монандридност. 
Тъй че българският попфолк може да се похвали със своя безутешна 
реплика в спора за това дали е възможна полородна позиция, която да 
не е предвидена и предписана от патриархата. Бракът като узаконена 
институция на проституцията е предпочетен само защото единствено 
при него е налице субектно самополагане в обектността – една несъ-
мнено твърде двусмислена и иронична субектност. Една субектност, 
намерила пределната си реализация в силиконовите импланти в раз-
ни точки на тялото.

Все пак и в полето на попфолка човек може да намери някаква 
полородна утеха. Ако жените в него отдавна са достигнали дъното 
в своето самонизвергващо автообективиране, тяхната кауза беше за-



215

щитена по гениално дивашки начин от може би най-ярката фигура на 
българската популярна култура на последните 20 години – Азис. Раз-
бира се, всичко, което казва това полово и етнически размито съще-
ство, е близо до малоумието и рядко може да се издигне над равни-
щето на откровената тъпота. Ала онова, което той прави със собстве-
ния си имидж като динамика, сложност, многопластовост и дълбо-
чина, може да се съизмерва единствено с тези на Мадона. Да се про-
следят всички превъплъщения, снабдили с аура относително надаре-
ното пее не на Азис, е непосилна за този текст задача. Достатъчно за 
него е да забележи, че превръщането на един смугъл ром без какво-
то и да е образование в пределен идеолог на полородната свобода, ка-
приз и пародийна игра, който разиграва със стъписващо въображение 
ролите на активен и пасивен гей, на хомосексуален съпруг и съпру-
га, на сатир и фавн, на хетеросексуален мъж и баща, на себепостигна-
та жена с вторични белези и майчински амбиции, на нимфа и курва, 
на циганин с аристократична френска панделка на перуката, на всич-
ко възможно в полето на етноса, религията, полорода и сексуалния 
избор – всичко това представя Азис като единствения гениален пер-
формър и полороден перформатор в полето не само на популярната 
музика, но и на поп културата на прехода въобще.
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Мутромъжественост и спорт

Ралица Мухарска
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Спорт, медии и власт
Колкото и ненадеждно да е това като някакъв показател, аз лично 

не познавам жени, четящи спортните страници на вестниците или 
следящи спортните новини по електронните медии, но и не позна-
вам мъже, които да не ги следят. Интересът към спорта е като че ли 
един от основните елементи в социализацията на мъжествеността, 
създаващ още при малките момчета сигурността на груповата при-
надлежност и усещането за привилегированост. Спортът възпитава 
някои характеристики, които образуват, така да се каже, стереотип-
ния скелет на мъжествеността в противопоставянето ѝ    на всичко не-
мъжествено: активността (в по-голяма или по-малка степен включва-
ща и агресивност), подвижността, култа към физическата сила и към 
тялото в по-широк смисъл. В семейните американски филми добрият 
баща си личи по това, че учи малкия си син да играе бейзбол – ло-
шият съответно не го прави и с това затруднява приобщаването на 
момчето. У нас, когато по телевизията се предава „голям мач“ или 
друго спортно „важно събитие“1, знае се какво разделение на поло-
вете, нерядко придружено от женско недоволство и дори конфликти, 
настъпва във всяко семейство. 

От различни статистики, толкова разпространени, че в съответ-
ната общност се приемат за даденост и дори не се нуждаят от точност 
на цитиране (тези данни са без национална специфика, те са универ-
сално валидни), се вижда, че спортът е едно от най-важните места 
на хегемонна медийна власт2 – а следователно и на утвърждаване и 
защита на хегемонната позиция на мъжествеността в обществото. Не 

1  Кавичките отразяват моето лично неразбиращо-въпросително отношение 
към тази важност, която едва ли има мъж да не взема за даденост.

2   В медийната наука понятието хегемония означава начините, по които медии-
те насърчават в публиката си съгласие със статуквото на властовите структури (тук 
и по-надолу преводът на цитатите е мой – б.а., Р.М.). Източник: http://medialiteracy.
suite101.com/article.cfm/hegemony_and_media_studies#ixzz0LPL4U4UE
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се наемам да твърдя, че има електронна медия – извън някои с огра-
ничена/специализирана насоченост – без рубрика със спортни нови-
ни, а и ми е трудно да си я представя. Статистически половината от 
мястото за излаганите продукти на всяка будка за печатни издания е 
за спорт. Спортните страници на неспециализираните в спорта вест-
ници имат до пет пъти повече читатели от останалата им част, като в 
някои от тях тези страници достигат до половината от общия брой. 
Специализираните спортни издания у нас са дотолкова претоварени 
от огромното количество информация3, че наемат не само студенти, 
но и ученици в журналистическия си персонал.

Мъжественост и спорт
Със своята почти изцяло мъжка публика (което не може да се 

каже за самите спортисти: женското участие в спорта се оценява на 
около 40%, макар че получава едва 8% от медийното отразяване) 
спортът в неговата срастнатост с медиите е мъжки бизнес: и купува-
чите, и продавачите, и производителите на продукта на този пазар са 
предимно мъже. Поради това може да се говори за него като среда, 
където хомосоциалните елементи са изключително силни, среда, въз-
питаваща своите членове в една „култура на съблекалнята“ (locker 
room culture), която се описва добре, макар и с необоснована леко-
ватост, от израза „момчешка му работа“4. Това е култура, насочена 
срещу: нейната сърцевина са предразсъдъците и фобиите на една, 
да я наречем първична, хипермъжественост5, която възприема себе 
си в противопоставяне на всичко не-мъжествено, а всичко освен себе 
си – като не-мъжествено. Тя нито се разбира много добре от жените, 

3  Отделен и доста интересен е въпросът, как те разбират понятията инфор-
мация, новина, факт, клюка и пр., но той по разбираеми причини ще остане извън 
обсега на вниманието в този текст. Не по-малко интересни са и специфичните 
дискурси на мъжко единение и хегемония, течащи в тях, но и те ще бъдат комен-
тирани другаде.

4   „Спортните ценности проникват в културата като цяло по начини, които все 
по-често нанасят психологическа вреда и на изпълнителя, и на зрителя“ (Hausman 
2004: 19). У нас „момчешкото“ безгрижие за последствията, състезателен хъс и 
агресия са основните двигатели във войната по пътищата.

5  Това понятие се дефинира като свръхкомпенсация на несигурната джен-
дър идентичност чрез засилено агресивно поведение и насилие (Jhally 2003: 249). 
Приема се, че хипермъжествеността е характерна за по-маргиналните групи – в 
расово или класово отношение например. Тази подробност е доста важна с оглед 
на преобладаващия социален произход на спортистите – и на мутрите.
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нито жените са добре дошли в нея: това са култура и манталитет на 
първо място силно сексистки и гинофобски, освен че могат да бъдат 
расистки, хомофобски и т.н. Макар във всяко спортно съоръжение 
да има женска съблекалня, за симетрична женска „култура“ не се го-
вори6. Друг много важен аспект на хипер-мъжествеността в българ-
ските условия се свързва с историческото минало на страната като 
част от периферията на серия империи: става дума за т.нар. импер-
ски мъжествености7, където мъжествеността на подчиненото насе-
ление стои ниско в очите на господаря (поробителя) и в имперската 
йерархия, но в митологичните мечти на подчинените маси мъжест-
веността на борците за национално освобождение заема централно 
и сюблимно място, така както техните имена и дела са в центъра на 
националния пантеон. Този факт се експлоатира успешно в национа-
листическата пропаганда от епохата на социализма и безпроблемно 
се свързва с имиджа на българския спортист. Така дали войнстве ният 
манталитет се насажда от т.нар. спортни ценности, или обратно – 
той ги насажда, е трудно да се каже: двете понятия са практически 
синоними. Спортните ценности включват8: мачизъм, или по наше-
му бабаит щина; съзнанието, че всичко ти се полага; грубиянщина и 
склонност да се „гони“, „юрка“, изобщо тормози всеки по-слаб – bul-
lying; егоцентричност; неспособност за емпатия и емоционална огра-
ниченост; пренебрежително отношение към жените; изолирането на 
всеки, който, така да се каже, „не е от отбора“; съзнанието, че про-
тивникът трябва да бъде доминиран тотално, не само на игрището: че 
„не е достатъчно да победиш“; тоталното презрение към победения и 
към всеки, който може да се нарече слаб в някакъв смисъл; приема-
нето на безжалостността (включително и към себе си) като изискване 
за победата. Както ясно личи, някои от тези ценности, вземани насе-
риозно – а спортистите се възпитават да ги вземат насериозно, – се 
намират на ръба на социопатията: характерни са също и за подземния 
свят. Не трябва да се забравя и това, че треньорските практики – сход-
ни с армейските в този случай, впрочем – твърде често разчитат на 
унижението и посрамването чрез обвинения в недостатъчна мъжест-

6  По обясними причини се ограничавам в своя коментар с мейнстрийм нагла-
сите и ценностите в спорта, които са здраво вкоренени в доминиращите модели на 
мъжественост. Как в тях се вписват хората от другите полове, е един от многото 
интересни въпроси, които за съжаление тук трябва да оставя без внимание.

7  Терминът е на Робърт Конъл, за коментар вж. Хърн (Hearn 2003: 64).
8  Вж. Hausman 2004.
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веност9– иначе казано, женственост, като източници на мотивация за 
по-добро представяне (Hausman 2004: 19). Не на последно място сред 
възпитаваните от спорта качества, чиято връзка с мъжествеността е 
може би не толкова прозрачна, е пристрастеността към адреналина, 
която развиват всички спортисти, и свързаната с нея способност да се 
преодолява болката в стремежа към победа. Освен това трябва да се 
помни, че спортът е привилегирован свят, а спортистите се възпитават 
да възприемат себе си като елит – и публиката гледа на тях по този 
начин. Важно влияние във формирането на техните нагласи и начин 
на мислене играе именно социалното придвижване от маргиналната 
лишеност на техния произход (в преобладаващото мнозинство от слу-
чаите) към привилегиите. Не на последно място, парадигмите на об-
щоприетото в спорта вземат за даденост симбиотичната връзка между 
спорт, мъжественост и корпоративна култура (Vincent 2005: 1). 

Фактът, че у нас именно спортните ценности с отрицателен знак, 
както и типът мъжественост, с който до голяма степен се покриват, иг-
раят важна роля в процесите от последните 20 години, най-общо означа-
вани като преход, е от изключително значение за посоките и тенденции-
те на този преход. Разбира се, има и положителни качества, развивани 
от спорта: лоялност, смелост, способност за концентрация, постоянство 
(Hausman 2004: 9). В българския контекст, където мутро-мъжествеността 
е доминиращият културен фактор обаче, положителността на положи-
телните качества като че ли се разтваря в общата тенденция към деструк-
тивност, която е и една от основните характеристики на този преход10. 

9  Спортистите чувстват своята мъжественост като толкова уязвима, че ако 
един от отбора се смята за гей, останалите бързо ще го прогонят, преди да е станал 
причина в главите на феновете да се появят съмнения за мъжествеността и сексу-
алната ориентация на целия тим (Hausman 2004: 9).

10  Струва ми се показателно как в най-масовия информационен източник 
Уикипедия се описва този период: „Преходът е името, с което често се обозначава 
периодът в съвременната българска история, започващ на 10 ноември 1989 г. със 
свалянето на тогаващния генерален секретар на БКП Тодор Живков и завършващ 
номинално на 1 януари 2007 г. с приемането на България в ЕС. Последната дата е 
силно оспорвана от много политолози и социолози, които предлагат различни мне-
ния за това кога точно и дали изобщо този период е завършил. Периодът е силно 
свързан с упреци за лошо управление, корумпираност и престъпност, включително 
с издигането на българска мафия, олицетворена във формата на влиятелни силови 
групировки като ВИС и СИК и появата на т.нар. мутри, както и с образуването на 
повсеместната за времето си чалга култура. По време на Прехода българската ико-
номика се срива. Българският лев силно губи своята стойност, стигайки до 2000 
лв. за един американски долар, преди да бъде прикрепен към германската марка.“
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Що се отнася до мъжката публика, няма да бъде преувеличение, 
ако се каже, че спортът е най-големият, най-лесно разпространим и 
достъпен, с една дума – централният сегмент от популярната култура 
с изключително важна роля в оформянето на масовото (мъжко) съз-
нание. Някои от основните нагласи на тази публика (има известни 
нюанси между ценностите на спортиста и на фена, доколкото еди-
ният принадлежи към отбор, а другият – към тълпа) са израз на спо-
менатата архаична хипермъжественост и имат потенциал за сериозни 
и мащабни последици, тъй като от юношеската група на спортния 
отбор и от пейките на стадиона момчетата преминават през серия от 
други „стадиони“ и „съблекални“: места на мъжка хомосоциалност 
по целия път нагоре в обществените йерархии от корпоративни за-
седателни зали до правителства, генерални щабове и международни 
организации. Хипермъжествеността предполага силно поляризирана 
стереотипизация, докато отличните условия за групова идентифика-
ция, предлагани от спорта, дават и на зрителя, и на спортиста, които 
често са едно и също лице, подкрепа/подсилване за собствената му 
несигурна мъжественост, без да се налага да полага усилия за това. 
В спорта също и проекцията на националната идентичност върху мъ-
жествеността – или обратно – става като че ли от само себе си.

Мутренството очевидно доставя един много подобен тип само-
чувствие (на членство в най-силната глутница), то се явява в повече 
от един смисъл продължение на спорта и, като добавим материалния 
аспект, на това се крепи вероятно голяма доза от привлекателността 
на мутрокултурата за много младежи. Това може да се каже както за 
действителните членове – спортистите и мутрите, така и за любители-
те. И едните, и другите си придават самочувствие, като заявяват с по-
ведението си, че те са истинските мъже, по-мъжествени няма, никакви 
съмнения не бива да се допускат (да си припомним къкъв е мъжестве-
ният статут на любителите на операта или, пази боже, на балета). Ще 
си позволя да допусна дори, че доколкото към днешна дата професио-
налният спорт се възприема от младежите, стремящи се към него, като 
пряк път към мутренските среди, за него може да се употреби един 
израз от предишната епоха: „ковачница на кадри“ за тези среди.

Това, че мъжествеността, която доминира в групите, свързани 
със спорта, а също така и в „групировките“, е безкомпромисна в сво-
ята крайност, „ултра“, важи, осмелявам се да предположа, и за жен-
ските спортни групи (под женски спортни групи разбирам спортни 
отбори, за женски фен групи не съм чувала). Тази тотална мъжест-
веност се изявява в света на телесността, на физическото, на есенци-
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алното, където има простота, ясни цели, двусмисленостите са удоб-
но потиснати от стереотипните дихотомии и всеки е освободен от 
личната грижа/тревога за опазване на мъжествеността, която е, така 
да се каже, извън скоби, приема се по презумпция, поддържа се на 
групово ниво. Всички членове на групата са наясно какво трябва да 
правят. Няма необходимост да се провеждат преговори; усещането 
за принадлежност, единство и могъщество в единството е на преден 
план. Състезателността се изявява в чист вид и е успокояваща де-
монстрация, че всичко е както трябва да бъде. Тази безпроблемност е 
сама по себе си много важно преимущество. Тя е временно облекче-
ние от възприемането на мъжествеността като бреме и отговорност 
– идеал, към който неотклонно трябва да се стремиш, макар да не 
можеш да го достигнеш, безкрайна бдителност и готовност за защита 
от непрестанни и неочаквани заплахи. Всичко това е под знака на 
„долницата“11 – първичното, телесното в неговата функционалност: 
побеждават по-големите мускули и трябва само да побеждаваш. 

Докато не се намесят политиката и бизнесът, разбира се – а те се 
намесват винаги. 

Национализъм
Връзката между национализъм и мъжественост е обект на мно-

жество дискусии и коментари12. От възхода на национализма в нача-
лото на модерната епоха насам въпросите, свързани с него, както тези, 

11  По тази тема вж. Бахтин 1978.
12  Библиографията по този въпрос е необятна, заглавията, споменати по-на-

долу, са избрани само за да подчертаят широтата на течащите дискусии: McDevitt, 
Patrick F. (2004). May the Best Man Win: Sport, Masculinity, and Nationalism in Great 
Britain and the Empire, 1880-1935. Basingstoke: Palgrave Macmillan; Nagel, Joane 
(2003). Masculinity and nationalism: gender and sexuality in the making of nations. 
– In: Race, Ethnicity and Sexuality: Intimate Intersections, Forbidden Frontiers. OUP, 
source: http://www.las.iastate.edu/WSP_KCGS_Partners/english/modules/stereotypes_
nationalism/Nagel.pdf; Archetti, Eduardo P. (1998). Masculinities: Football, Polo and 
the Tango in Argentina. London: Berg Publishing; Banerjee, Sikata (2005). Make Me a 
Man! Masculinity, Hinduism, and Nationalism in India. Albany, NY: State University 
of New York Press; Brownell, Susan and Jeffrey N. Wasserstrom (eds.). (2002). Chinese 
Femininities/Chinese Masculinities: A Reader. Berkeley, CA: University of California 
Press; Clements, Barbara Evans, Rebecca Friedman and Dan Healey (eds.). (2002). 
Russian Masculinities in History and Culture. Houndmills, NY: Palgrave; Dudink, 
Stefan, Josh Tosh and Karen Hagemann (eds.). (2004). Masculinities in Politics and 
War: Gendering Modern History. Manchester, UK: Manchester University Press; 
Hooper, Charlotte (2000). Manly States. New York: Columbia University Press.
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свързани с класата и расата, се артикулират – дебатират, утвърждават, 
оспорват и т.н. – с езика на мъжествеността (McCorristine 2004: 1).

Спортът играе важна роля в националистическата индоктрина-
ция на населението – дори преди на терена да излязат с огромната 
си пропагандна мощ електронните медии, далеч не само тоталитар-
ните режими се възползват пълноценно от това. Съответно висока 
е пропагандната стойност на спорта. Нагласите от десетилетията на 
Студената война, превърнали го в една от основните форми на про-
тивостоене между двата лагера, всъщност имат доста по-дълбоки ис-
торически корени. Логиката: „ако ти не ги биеш, те ще те бият“, не е 
валидна само в спорта, но със своите основни принципи на конкурен-
ция, конфронтация, съизмерване той отлично пасва на тези нагласи и 
затова става едно от най-ярките проявления на това съперничество. 
Неслучайно в този исторически период така „естествено“ се смесват 
военните/войнствените и спортните дискурси: изчезва разделителна-
та линия между понятията „битка“ и „състезание“ – да си припомним 
ироничните поговорки от онази епоха като „Не трябва да се борим 
за чистота, трябва да се мете“ или „И тогава настъпи такава борба за 
мир, че камък върху камък не остана“.

Доколкото спортът е основен културен фактор в утвърждаването 
на мъжката идентичност (т.е. почти синоним на мъжествеността) и 
на физическата, символната и икономическата доминация над жени-
те и другите „не-мъже“, много важно е да се поддържа опозицията 
мъже–други на всички нива, а нивото „международни отношения“ 
като че ли сублимира по-ниските. Според Шарлът Хупър теорията и 
практиката на международните отношения произвеждат и поддър-
жат мъжки идентичности и мъжки съперничества. В международна-
та политика основна роля играят взаимодействието между хегемон-
ната мъжественост, от една страна, и други, подчинени, феминизи-
рани мъжествености, от друга13. Същото в голяма степен важи и за 
спорта.

В международния спорт нацията, която побеждава, утвърждава 
надмощието на своята мъжественост/своите мъже над тези от дру-
ги нации, бие ги, без да ги убива. Както отбелязва Синтия Енлоу в 
своята известна книга „Банани, плажове и бази“, „национализмът в 
типичния случай се ражда от маскулинизирана памет, маскулинизи-
рано унижение и маскулинизирана надежда“, а на жените е отредена 

13  Вж. Hooper 2000.
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(често символичната) роля на икона на националното, обект на въз-
вишеност и защита – или военна плячка, подлежаща на унижение 
и опозоряване, като и в двата случая действащите лица са мъжете, 
защитници на своята свобода, своята чест и своите жени (Enloe 1990: 
45). По отношение на България въпросното маскулинизирано униже-
ние играе твърде важна роля заради особеното подчинено14 положе-
ние на нацията през по-голямата част от нейната история. Нейното 
място в периферията на 5 империи в продължение на последните 25 
века дава основание да се приложи този термин към българската на-
ционална идентичност. Характерна за подчинените групи – особено 
ярък пример е да речем афро-американското гето15 – е проникнатост-
та на цялата култура от раздута до болезненост хипермъжественост. 
На български означаваме това с евфемистичната фраза „избиване на 
комплекси“. Изявите в спорта дават много добра възможност тъкмо 
за такова „избиване“ на национално ниво, а при липса на кой знае 
какви други постижения важността на тази възможност за национал-
но самоуважение нараства неимоверно.

Спортната победа е сурогат на военната победа: това схващане с 
традиции, по-древни от античната древност, в някакъв смисъл е бе-
лег на прогреса и победа на рационалността, понеже за обществото 
е очевидно по-изгодно от воюването. Една от ирониите на ХХ в. е, 
че именно тази рационалност надделява във възраждането на олим-
пийското движение – от това обаче военните безумия не само че не 
намаляват, но то ни най-малко не им попречва да достигнат нечувани 
пропорции. 

Няма противоречие между частните интереси на спорта като биз-
нес, политическите, обществените и държавните – на властимащите 
– интереси. На международната спортна арена патриотичното про-
миване на мозъци винаги присъства. Така, дори когато българ ският 
спорт се представя лошо, медиите у нас не губят интерес – „Нашият 
еди-кой си се класира 72-ри на световната купа по ски“ е типичен 
елемент от спортните новини, редом с многочасовите коментари или 
еквивалентните им реки от мастило за поредната загуба на българ-
ските футболисти.

14  Subaltern: терминът на Антонио Грамши описва групите в обществото без 
достъп до позицията на деятел/агент в политическия живот, а употребата на Гаят-
ри Спивак го доразвива в (пост)колониалния контекст.

15  Вж. напр. Campbell 2007.
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Тоталитаризъм
В епохата на Студената война спортната надпревара между двата 

лагера16 по идеологическа важност идва може би веднага след надпре-
варата във въоръжаването. Но докато втората като медийно отражение 
е някак половинчато фокусирана по разбираеми причини, първата е 
непрекъснато в светлината на прожекторите. Дори към космическата 
надпревара с нейното гигантско медийно въздействие и пропаганден 
потенциал медиите подхождат както към спортните събития. „Ние“ 
срещу „тях“: ние сме по-добри във всичко и нашите... (празнотата 
може да се запълни с какви ли не съществителни от практически всяка 
сфера на живота) са по-големи (по-добри, по силни, по-бързи и т.н.).     

Една от същностните характеристики на потисническите режи-
ми е, че се задържат на власт чрез комбинация от принуда и съгласие, 
в която по-важна е ролята на съгласието, а това означава, че хората 
трябва да бъдат възпитани да се съгласяват с ежедневните практики и 
начини на поведение, които държат управляващите на власт, да прие-
мат тези практики17. Тоталитарната държава прави специални уси-
лия и инвестиции именно в идеологическо-пропагандната страна на 
спортно-медийната машина, понеже печалбата от спорта във финан-
сов смисъл е несъществена – рекламата при социализма е безпред-
метна поради дефицита, цените на билетите – ниски, и пр.

Като се добави фактът, че от Античността насам всички власт-
ници осъзнават принципа „зрелищата отклоняват вниманието от не-
достига на хляба“, става ясно, че спортът, аранжиран и дирижиран на 
държавно-партийно ниво, предлага доста лесен начин да се фокусира 
вниманието извън действителното положение на нещата, а същевре-
менно да се набива в съзнанието на населението усещането за победи 
и възход, и оттам – за предимствата на социализма18. България, от 

16  Олимпийските игри с техния исторически милитаристичен привкус и пре-
доставяните контролирани възможности за официална изява на национализма ско-
ро стават сурогат на Студената война (Edelman 1993: 19). Варда Бърстин в своята 
книга „Мъжки ритуали: мъжество, политика и спортна култура“ подчертава, че 
важността на спорта в Студената война съперничи само с космическите програми, 
като насърчава асоциално, хиперконкурентно поведение и процеси на дехумани-
зация в спортните субкултури. 

17  Вж. напр. Gramsci, A.
18  „...да се привлече света на своя страна – да се покаже превъзходството на 

комунистическата система, да се предизвика уважение и да се създадат търговски и 
други връзки, да се зъвладеят сърцата на Третия свят чрез победи... “ (Feifer 1999).
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една страна, компенсира с мускули своята незначителност в света и в 
„социалистическия лагер“ (по израза от онова време), а от друга, до-
принася за величието му – така щангистите и борците стават новите 
национални герои19. Върху техните железни рамене пропагандната 
машина построява с помощта на историческите митове за железните 
борци за национално освобождение – хайдути, комити, партизани – 
нова национална икона. Специални усилия се полагат за индоктри-
нирането също така и на мъжете в армията и народната милиция със 
съзнанието, че са продължители на вековните освободителни борби 
и част от същата икона. Постепенно пантеонът се допълва (в сенчес-
тата му част) и с „безименните бойци на тихия фронт“, чиято роля 
в процесите на присвояване на националното богатство, образували 
сегашната клептокрация, е несъмнено централна.

В медийното представяне на спорта изобщо има и една преуве-
личена и преекспонирана сексуализация на жените спортистки, в на-
шия случай предназначена да улесни утвърждаването на патриархал-
но-патерналисткото статукво на най-основното и масово разбираемо 
ниво – половите стереотипи. Тя също участва в утвърждаването на 
националистическо-комунистическата спортна икона. Под утвържда-
ване тук се разбира мащабната и комплексна пропагандна обработка 
на населението – произвеждането на т.нар. социалистическо съзна-
ние. Това стереотипизиране свързва железните мъже (най-вече борци 
и щангисти) със златните момичета (в художествената гимнастика)20. 
Показателно е, че макар художествената гимнастика да е измислена 
във Франция, именно от тази страна на желязната завеса тя започва 
бурно развитие като състезателен спорт: нейните огромни успехи у 
нас още от началото на международната ѝ    институционализация едва 

19  Борците са определено най-добре представилата България категория спор-
тисти в онази епоха: от 50-те до края на 80-те години спечелват 55 олимпийски 
медала (за следващите 15 години – 10). Щангистите, които влизат в топспорта по-
късно – през 70-те години, до 1990 г. имат 22 олимпийски медала.

20  Постиженията на българските спортисти, индивидуални и отборни, в дру-
гите спортове, колкото и да са били значителни, като идеологизиран медиен про-
дукт и като фактор на културно въздействие не могат да се сравнят с този тандем. 
Специалните условия и специалният партиен надзор, а както по-късно стана ясно 
– и натиск, при които работят треньорите Нешка Робева и Иван Абаджиев – също. 
Показателен е и фактът, че светлината на медийните прожектори твърде често, 
дотам, че да се възприема като обичайно, е насочена към двамата едновременно. 
Публиката ги възприема като колектив, коментират се паралелно техните сходства 
и различия в методиките, споровете им и пр.
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ли биха били възможни без осъзнаването на идеологическия ѝ   по-
тенциал в контекста на Студената война. Не трябва да се забравя, че 
художествената гимнастика е спорт21, като че ли специално създаден 
да утвърждава стереотипи на женственост – едно ярко открояващо 
се изключение, което по-силно от останалите спортове подчертава 
другостта на жените в спорта като такъв. Впрочем, това впечатление 
като че ли се засилва от полаганите (предимно в Япония) напоследък 
усилия да се утвърди и неин мъжки вариант с елементи на източни 
бойни изкуства. 

Като медиен продукт тези групи образуват обща културна икона 
– идеализиран образ на съвършенството на нацията – е, не толкова 
елементарен, колкото концепцията на известната (тогава) скулптура 
на Вера Мухина „Рабочий и колхозница“ – квинтесенциалната реп-
резентация на образа, който соцсистемата иска да разпространява за 
себе си. Под съвършенство, естествено, се разбира хармония между 
телесното и идеологическото, предназначена да набива в съзнанието 
на публиката посланието „ето колко сме велики ние, българите, бла-
годарение на грижите на Нашата Партия и Правителство“. Грижите 
впрочем наистина са смайващи. 

Спортът изобщо перфектно се вписва в концепцията за „стро-
ителя на социализма“, в утопичния идеал за хармонична личност в 
хармонично общество, на който се възлагат големи идеологически 
надежди. От друга страна, този идеал отразява патриархално-патер-
налистката и силно маскулинистка същност на тоталитарния режим 
(да си спомним вкуса към чудовищните мускулести войнствени 

21 Според Уикипедия състезания се провеждат за пръв път през 1940 г. в 
СССР. Международната федерация по гимнастика я признава като състезателна 
дисциплина през 1961 г. Първото световно първенство, само за индивидуални 
състезателки, се провежда през 1963 г. в Будапеща, от 1967 г. става и отборно. 
Оттогава и започват славните години за българските гимнастички. През 1984 г. 
художествената гимнастика става олимпийски спорт (иронията е, че традиционно 
доминиращите състезателки от соцлагера начело с българките не участват там за-
ради наложения от Големия брат бойкот на тази олимпиада). 

Мария Гигова е трикратна световна шампионка по художествена гимнастика 
за 1969, 1971 и 1973 г. Обявена е за „гимнастичка на века“. Нешка Робева става 
вицесветовна шампионка през 1969 г. Робева е единственият треньор в света, кой-
то на поредица световни първенства подготвя по няколко световни шампионки 
наведнъж, а елементи от съчетанията на нейните момичета се копират от конку-
рентките им в продължение на дълги години. През 1987 г. Бианка Панова печели 
всичките златни медали и всичките ѝ    оценки са кръгло 10, което е уникален случай 
в цялата история на гимнастиката. 
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скулптури на Третия райх, в сравнение с които сталинисткият вари-
ант като че ли утвърждава една по-скоро идилично-селска якост).

Мутри22

Макар че в медийно отношение най-шумен принос за рухването 
на националната спортна икона с рухването на социализма имат до-
пинг-скандалите с българските щангисти, действителната причина е 
в лъсването както на фалша, разяждащ социализма като обществена 
система, така и в чудовищната корупция на международните спорт-
ни институции23 (около последните олимпиади дори се заговори за 
изключването на щангите от олимпийските спортове). Злоупотреба-
та с допинг впрочем е ендемична и далеч не само по върховете на 
световния спорт. Според американския изследовател на спорта Чарлс 
Йесалис, в САЩ броят на спортистите под 18-годишна възраст (т.е. 
деца!), взимащи стероиди, надхвърля милион.

Има някаква несправедливост в това, че тъкмо борците са тези, 
които се превърнаха в зловещо-ироничната икона на прехода: в нача-
лото на 90-те години в новообразуваната социална група на банди-
тите участват най-различни спортисти (така например сред първите 
групировки, които с рекет и чейндж придобиха мрачна слава тога-
ва, освен борци имаше волейболисти, гребци и пр. – първоначално 
групировките се образуват, следвайки своята спортна специалност), 
бивши служители на силовите структури, особено на МВР, а и доста 
чисто криминални елементи. Осъществява се един сравнително пла-
вен преход от спортен отбор към бойна единица от подземния свят. 
В него сигурно има спортисти, които до известна степен са били 
принудени да изминат този път от обстоятелствата – спирането на 
държавните кранчета. Доста от мутрознаменитостите от последните 
години обаче се оказват оръдия/инструменти на „службите“ със сери-
озен стаж. Спортистите са освен най-масовият също и най-успешно 
дирижираният елемент в тази група. Преди 1989 г. те са специално 
възпитавани, от една страна, да изпълняват команди, но от друга – да 

22 Тази разговорна дума определено вече се е превърнала в социологически 
и общоприет термин; той до такава степен се счита познат и разбираем от всички, 
че никой не го дефинира.

23 „Аз мисля, че е въпрос на огромни пари. Съвсем отговорно заявявам, че 
в спорта има невероятна корупция, и то не само в щангите. Спортната реклама е 
изключителна, там най-бързо се реализира печалба. Да оставим, че е и пералня на 
пари“ (Робева 2003).
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нарушават правилата, в три много показателни насоки. Това е просто 
един от многото елементи от фалша на системата. Самата спортна 
страна на Студената война е била една голяма измама. „Аматьор-
ският“ статут на соцспортните величия на олимпиадите е само вър-
хът на нейния айсберг. 

Нарушаването на правилата става на първо място в самия спорт. 
Нарушаването на правилото за аматьорството от олимпийските със-
тезатели е въпрос не само на национална, но и очевидно на наднаци-
онална политика за соцлагера: това, както и другите нарушения тук 
се правят в името на цел, стояща както извън личността на спорти-
ста, така и извън спорта или бизнеса. Всъщност на спорта се гледа 
именно като на средство за постигането на тази цел – печеленето на 
престиж за „строя“. Нарушаването на правилата за непозволените 
предимства (допинг, съдийски манипулации и пр.) без съмнение е 
разпространено и сред „кап-спортистите“, но само в соцлагера то е 
тотално подчинено на голямата военна цел и е въпрос както на поли-
тика на всички нива, така и на идеология. На второ място, вероятно 
като отплата за съсипаното здраве и бъдеще, на спортистите се дава и 
негласната привилегия да нарушават законите извън спорта чрез кон-
трабанда, валутни сделки и подобни. Тя е добавка към привилегията 
на честите пътувания в чужбина, на специалното „материално стиму-
лиране“ и на другите страни на лесния живот, към който се приучават 
спортистите от ранна възраст – дипломи за висше (впрочем всякакво) 
образование, полицейски и армейски чинове като синекурни длъж-
ности. На трето място – спортистите, които вероятно са показали и 
други освен спортните качества, получават особената привилегия 
на служба в „Службите“ и статут практически над всякакви закони. 
„Службите“ са тези, които контролират всички пътувания зад гра-
ница и всички пътуващи, което пък им дава инструменти за манипу-
лация на пътувалите, това е свързващото звено, правещо логична и 
естествена до неизбежност трансформацията от спортисти в мутри. 
Оттук до легендарното „раздаване на куфарчета“ в началото на 90-те 
години има само една крачка.

 Фактът, че тъкмо борците дават първоначалното име на гротеск-
ната позорно-ужасяваща икона на прехода (в Русия например клепто-
крацията в началото на 90-те години е назована „новые русские“), 
отразява още един аспект от цялостния контекст на хипермъжестве-
ността. Борбата е спорт, в който нещата се свеждат до опозицията 
агресор–жертва. Този спорт е един от най-непосредствено хореог-
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рафиращите насилието и директно внушаващите, че правото е на 
страната на (физически) силния и той определя правилата. Новата 
икона създава в обществото впечатление за мутронедосегаемост и 
неуязвимост в агресията и излъчването на заплаха, а с това и нуж-
ното на мутровластието и съответно поддържано от медиите усеща-
не за безпомощност пред тази безжалостна сила, плюс съответната 
гражданска пасивност: основното условие за поддържане на ста-
туквото. Конкретните механизми на неговото действие са ясни за 
всички и за да бъдат илюстрирани, е достатъчно едно отваряне на 
вестник. Следващите три цитата са произволно избрани и могат да 
бъдат заменени от стотици, може би хиляди други. С тях си позво-
лявам за финал да припомня някои от най-тиражираните мутрона-
ративи – поради тяхната „представителност“ изобщо за наративите 
на прехода, независимо дали разследващи журналисти разкриват 
мутромеханизми на властта или „послушни медии“ мълчат/говорят 
каквото им се нареди. 

Корупцията в България има много форми. Гангстерите в Бълга-
рия са известни като „мутри“ или „дебели вратове“, много от тях 
са бивши борци, направили състояние по време на посткомунис-
тическия режим в страната в началото на 90-те години. Натру-
пали са състоянието си чрез рекет под прикритието на застра-
хователни компании или охранителни фирми... Политическите 
опоненти на Бойко Борисов понякога го обвиняват и го посочват 
като един от тях, въпреки че няма ясни доказателства за това.24

Георги Стоев (премахнат с едно от типичните за нашата действи-
телност показни убийства – б.а., Р.М.) е автор на трилогия „БГ-
Кръстника“, включваща томовете за Любен Гоцев – „Истинският 
Кръстник“, „Маргина, Бойко и другите“, както и „Истинската 
история на Маджо“. Освен това Стоев е написал и трилогия за 
силовата групировка СИК, както и две книги за другата силова 
групировка, ВИС. Георги Стоев беше основният информатор за 
сюжетите на „вулгарните романи“ на покойния Христо Калчев, 
посветени на българските мутри през 90-те години. В много ин-
тервюта в медиите той обясняваше своята гледна точка за голе-
мите престъпни групировки, за техните босове и връзките им с 
определени политици. „Няма жив или мъртъв бос, който да не е 

24 Перифразиран репортаж на Ник Хикъм от Би Би Си на сраницата на 
агенция „БГНЕС“, 25.07.09, в портала вести.бг, източник: http://www.vesti.
bg/?tid=40&oid=2321671
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сътрудничил на спецслужбите. Всичките бяха вербувани още от 
ДС. Аз също съм сътрудничил и съм бил викан на частни разго-
вори“, коментира Стоев.25

В България за босовете на организираната престъпност се гово-
ри почти като за правителство в сянка. Може би за някои хора 
Маджо, Маргините, Пехливанов и Пашата са дори по-известни 
от Веселин Близнаков или Петър Мутафчиев. Всички са герои 
на прехода. Колко тясна може да е връзката между видимата и 
невидимата власт обаче се видя най-добре в разкритията, които 
донесе със себе си скандалът в МВР. Оттам например разбрахме, 
че министърът на вътрешните работи освен публичните си ръко-
водни политически функции е поел грижата да помирява враж-
дуващи групировки. В името на членството на България в ЕС 
през декември миналата година Румен Петков лично се наема да 
помирява Златко Баретата и „братя“ Галеви, за които е получен 
сигнал, че са в конфликт. От скандала излезе и новината, че „опе-
ративно интересните лица“ кадруват в системата на МВР, като 
вкарват свои хора за „оперативни помощници“ и диктуват кой 
да израства и кой не. А също и че подслушването е страстта на 
вътрешното министерството – като „закачането“ и „откачането“ 
невинаги са обществено мотивирани, но за сметка на това често 
са личностно оправдани действия. Доскоро беше видимо само 
това, че мутренският стил не е чужд на политическия елит – явно 
е желанието на някои висши кадри на МВР да карат джипове с 
еднакви номера и спортни кабриолети.26
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Пришълецът, или ужасът от раждането  
в съвременната западна митология

 Марика Мойсееф

След контрацептивните хапчета, изкуственото осеменяване  
и оплождането in vitro следващият етап ще бъде създаването  

на изкуствена матка (...) Извън разделянето на половите белези и  
раждането това е една много стара асиметрия, която ще изчезне 

 в момента, в който мъжете и жените станат равнопоставени  
пред принудите, които им налага възпроизвеждането на вида.

„Изкуствената матка“ от Анри Атлан

Тъй като използването на изкуствена матка все още не е стана-
ло факт, развитието на детето в тялото на майката засега си остава 
единственият съществуващ начин за продължаване на човешкия 
род. Феномен, който привлича вниманието на хората от незапом не-
ни времена. Причината се състои в това, че бременността предиз-
вик ва истинска метаморфоза в женското тяло. Чак до откриването на 
ехографа бременното тяло пази дълбоко тайната на този алхимичен 
процес, извършващ се в неговата утроба. И едва когато настъпи краят 
на този дълъг период, в който се износва бременността, женският 
полов орган започва да се разтваря постепенно и мъчително, за да 
извади на бял свят онова, което толкова дълго е пазил в тайна: един 
хомункулус, едно друго човешко същество в умален вид. Дори въз-
можността да бъде наблюдавано това последно и решаващо събитие 
не го прави по-малко вълнуващо, защото то се явява като раздвояване 
на индивидуалната същност, едно реално разкъсване, придружено с 
изхвърлянето на различни вещества, „вода“, кръв, фекалии, които за-
силват драматичния му облик. Раждането на момче или момиче обаче 
не предизвиква еднакъв възторг и очарование.

Когато едно момиче излиза от женското тяло, колкото и труден да 
е бил този акт, логически това изглежда напълно разбираемо: еднак-
вото поражда еднакво. Жената, възпроизвеждайки своя себеподобна, 
показва удвоено копие на своето собствено тяло, реплика-удвояване, 
която изглежда донякъде като опростена, почти безполова форма на 
размножаване. Да видим какво казва за половото размножаване Жак 
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Рифие: „...за човека несъмнено би било безкрайно по-просто да се 
раздели на две, за да се възпроизведе“. Така раждането на момиче 
в известен смисъл би могло да се възприеме като разделяне на жен-
ското тяло на две. От тази гледна точка раждането на същество от 
женски пол от друго същество от женски пол се представя като парте-
ногенеза и именно така се тълкува в митовете, разказващи за някаква 
част от света, където жените се самовъзпроизвеждат помежду си без 
мъжка намеса (Lavondès 1975).

Появата на момче обаче не се свързва с удвояване на майчиното 
тяло, а с истинско създаване, т.е. с един начин на размножаване, по-
сложен от партеногенезата: полово размножаване в точния смисъл на 
думата. Женското тяло отделя идентично на себе си тяло, доколкото 
това ново тяло е човешко, но в същото време то е по същество раз-
лично, тъй като притежава орган, който жената-майка няма. От тази 
гледна точка раждането на същество от мъжки пол от същество от 
женски пол е много по-особено и по-близо до магическото зачеване; 
то е способно да генерира всякакви видове фантастични представи, 
в които жените раждат животни (Darmon 1977) или пришълци (Mois-
seeff 2005, 2003а, 2003b). Логиката в този случай гласи: след като мо-
гат да възпроизвеждат нееднаквост със себе си (мъж), не биха ли мог-
ли тогава жените да възпроизведат и нещо, което е напълно различно 
от тяхната природа? 

Както се вижда, при бозайниците половото размножаване говори 
не само за разликата в ролите, които играят единият и другият пол, 
а също и за едно асиметрично разпределение на тези роли. И макар 
че съвременната наука е доказала безспорното участието и на двата 
пола при зачеване на деца, това не пречи женските сами да износват 
докрай бременността: децата и от двата пола се развиват винаги в 
утробата на майчиното тяло и никога в бащиното. На равнището на 
човешките общества тази асиметрия включва представите за бащин-
ските функции и за тяхното утвърждаване като различни от преките 
функции на мъжките полови органи. 

Тези няколко предварителни думи към представянето на специ-
фичното във възгледите за репродуциране, характерни за съвремен-
ния Запад – доколкото те са различни от възгледите на други обще-
ства, – целят да напомнят, че културологичната работа върху разли-
чието на половете се основава на взетата под внимание асиметрия, 
наложена от женската бременност. Припомняне, което ми се струва 
необходимо, защото днес в нашата култура терминът „сексуалност“ 
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се асоциира доста повърхностно (и по-скоро в неговото общоприето 
и всекидневно значение) с еротичните действия, със „секса“, а не с 
репродукцията. Това подтиква индивидите да прибягват към различ-
ни контрацептивни средства, за да могат да изпитат радостта от секса 
с минимално притеснение. Всичко сякаш е свързано със схващането, 
че ако искаш да изживееш добре своята „сексуалност“, трябва да се 
предпазиш от рисковете на раждането. И обратно, новите начини на 
зачеване, свързани с развитите технологии и с научните постижения, 
които се противопоставят на любовните думи и практики, са придру-
жени с изображения на размножаването, които могат да бъдат видени 
на хиляди места в еротичните произведения; погледната от този ъгъл, 
ехографията е парадигматичен пример. Въплъщаването и „плътският 
акт“, с който то започва, раждането и желанието имат за цел да бъдат, 
ако не изживени, то поне представени като извършващи се върху раз-
лични сцени. Макар че ни се струва „естествено“, това състояние на 
нещата съвсем не е универсално.

Бременността никога не е била разглеждана като обикновен 
риск; напротив, тя винаги е била възприемана като събитие с огромни 
последствия. Най-напред, разбира се, защото е свързана с произхода 
на живота. Но също така, защото води до промяна в идентичността на 
участващите индивиди (въпреки че мъжете биха могли по-лесно да 
се отърват от това): към техния статут на нечии потомци се прибавя 
и статутът на хора, които са създали ново потомство. И най-сетне, за-
щото не е освободена от риск – както за детето, така и за майката; па-
радоксален е фактът, че даването на живот може да доведе до смърт. 
Ето защо навсякъде се отдава голямо значение на майчинството и 
на неговото контролиране, само че средствата, които се използват за 
тази цел, са различни във всяко общество. 

За да разгледаме „сексуалността“ от съпоставителна културна 
перспектива, трябва внимателно да анализираме онези базисни еле-
менти, които обществата е трябвало да подредят, за да изработят свои 
собствени системи, представящи разликите между двата пола.

Трите нива на различие между половете
Съпоставителната културна перспектива като предложен и въз-

приет от мен модел за представяне на сексуалността не претендира 
нито за изчерпателност, нито за абсолютна истинност. Той ще ми пос-
лужи най-вече като опорна точка, за да покажа спецификата на онези 
представи, които преобладават в модерния Запад.
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През тази призма предлагам да обособим три нива на универсал-
ните схващания за разликата между половете: 

Ниво 1: анатомичната разлика между половете, на базата на коя-
то се приписва половата идентичност по рождение.

Ниво 2: разликата между мъжките и женските функции при раз-
множаване.

Ниво 3: разликата в социокултурните роли на мъжете и на жени-
те, включващи стереотипите, които се отнасят до мъжките и женски-
те характеристики; съвкупността, препращаща ни към социокултур-
ната структура на оразличаване на половете.

Ниво 1: анатомичната разлика между половете. Извън слу-
чаите на хермафродитизъм, които са изключения, тя позволява още 
при раждането на всеки индивид да бъде определена неговата полова 
идентичност: мъжка или женска. На това ниво разделянето на поло-
вете се основава върху обективното разделение по външни белези: 
единият е онова, което другият не е; детето може да бъде единствено 
момиче или момче. Половият диморфизъм установява не асиметрия, 
а дисиметрия, което не изключва възможността женските и мъжки-
те генитални органи да бъдат видени като допълващи се – единият 
прилягащ и поставен в другия – и участващи съвместно в зачеването; 
също така като симетрични в непълноценността си, защото индиви-
дите не притежават и двата типа генитални органи едновременно. От 
тази гледна точка съществува равнопоставеност между позициите на 
единия и на другия пол. Определянето на пениса като по-висш от вул-
вата и/или вагината ще стане по-късно, като резултат от въобразени 
представи и начини на изобразяване; сам по себе си той се отнася не 
до някаква „естествена“ асиметрия, а до една диференциална функ-
ция от ценности, основаваща се на символичен културен продукт – 
като този от модела на ниво 3. 

Ниво 2: разликата във функциите при размножаване. Тя се 
отнася до способността да бъдеш родител, която и двата пола придо-
биват по време на пубертета и която отпраща към едно – обективно 
погледнато неравностойно – разпределение на половите роли: ражда-
нето позволява само на една категория възрастни, потенциалните май-
ки, т.е. жените, имащи менструация, да създават/пораждат чрез собст-
вените си тела едновременно себеподобност (момичета) и различност 
(момчета). Или, както казва една пословица от Таити: „Черупката на 
мъжа е жената, защото именно чрез нея той идва на този свят, а черуп-
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ката на жената е жената, защото тя ражда жена“ (Henry 1928: 347). С 
други думи, бременността на жената въвежда една основна асиметрия 
– между майчинството и бащинството, а чрез нея и асиметрия между 
мъжете и жените, свързана със способността за раждане. Втората аси-
метрия е в контраст със симетрията от техните първоначални позиции 
на ниво 1. От такава гледна точка замисълът да се отнеме бременност-
та от жената позволява на фантазията да възстанови първоначалното 
равенство. Ще се върнем на това по-късно. За момента трябва да кон-
статираме, че асиметрията от ниво 2 е всъщност тройна:

1. Спецификата на бременността се определя чрез нейното раз-
витие във времето. Прекъсването на менструалния цикъл, бремен-
ността и раждането привнасят към женската родителска функция 
продължителност и очевидни външни признаци, които липсват на 
мъжката родителска функция.

2. На тази първоначална асиметрия отговаря друга, която осъ-
ществява връзката между половия орган и репродуктивната функция. 
Тъй като при жените възпроизводствената дейност се развива в кухи-
на, продължаваща половия орган, който те притежават от самото си 
раждане, преминаването от женската полова идентичност към жен-
ската репродуктивна функция много често се възприема като пряко 
и естествено. Жената става майка, защото матката е износвала своя 
плод дори в обществата, където тази матка се е разбирала от даде-
ната култура като едно обикновено вместилище. И точно обратното, 
когато става въпрос за мъжете: начинът да се види и обясни връзка-
та между половия орган и съответната репродуктивна функция не е 
толкова лесен и непосредствен. Мъжката родителна функция се осъ-
ществява и завършва в женския полов орган. И когато се прояви, тя 
прави видима преди всичко женската родителна функция. На естест-
вената непрекъснатост в преминаването на женския полов орган към 
репродуктивната функция, с която тясно е свързан, се противопоста-
вя празнината, съществуваща между мъжкия полов орган и мъжката 
репродуктивна функция. Онази презумпция за бащинство, която дава 
на мъжа-съпруг статута на родител-баща в някои законодателства, 
обърнати към родството, е културен пример за лукавство, целящо да 
запълни неизбежната празнина. 

3. Третата асиметрия засяга прехвърлянето на родителната функ-
ция. Възпроизвеждайки идентичен на самата себе си индивид, чрез 
своята дъщеря/дъщери жената осигурява продължаването на собст-
вената си функция. Щом девойката, произлязла от нейното тяло, на-
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влезе в пубертета, тя може на свой ред да стане майка и дори нещо 
повече – майка на дъщеря, която ще поеме същата роля, и така без 
прекъсване. В замяна на това мъжете, понеже не могат да раждат, 
трябва открито да преминат през същество от другия пол – не само за 
да се родят, но и за да допринесат за раждането на своите себеподоб-
ни, момчетата, осигурявайки по този начин прехвърлянето на собст-
вената си родителна функция. Връзката бащи–синове се осъществява 
чрез преминаването ѝ   през женското тяло. И като следствие от това 
прехвърлянето на бащинската функция изглежда много по-малко 
пряко, отколкото прехвърлянето на майчинската функция. Връзката 
баща–син изглежда потенциално подчинена на риска от първична-
та връзка майка–син, която се възприема най-често като евентуална 
пречка за синовете да достигнат до зряла полова идентичност, т.е. до 
една личностна и социална автономия, която им дава право да поемат 
изцяло бащинската функция.

Способността на един индивид от мъжки пол да бъде родител е 
не само трудно предвидима, но и се вписва в траектория, белязана от 
двойно прекъсване. Това прекъсване има, от една страна, структурен 
характер, като се има предвид празнината, съществуваща между по-
ловия орган и мястото, в което се осъществява оплодителната функ-
ция, а от друга, релационен характер, тъй като един баща не може да 
даде живот на синовете си в своето собствено тяло. Очевидно е, че 
подобно прекъсване контрастира с двойния континуитет на женската 
траектория. Разликите в обредите при мъжкия и женския пубертет, 
т.е. узаконяването на зрелостта на половата идентичност в някои об-
щества, препраща към фундаментални разлики между момчета и мо-
мичета, между бащинска и майчинска фукция. Именно пубертетните 
обреди, където ги има, са мястото, в което се извършва прехвърляне-
то на репродуктивните пълномощия от едно поколение на друго.

Ниво 3: разликата в социокултурните роли на мъжете и же-
ните. Тази разлика традиционно почива върху половото разделение 
на работата и върху различните икономически възможности, произ-
тичащи от него, както и върху разпределението на семейната власт 
(бащина и майчина), на социалната (достъп до политическата власт) 
и религиозната принадлежност към духовенството, което има право 
да извършва обредите. Ниво 3 се различава от предходните две нива 
с голямото разнообразие в своите начини на проява. В различните 
общества ролите, отредени по право на мъжете и жените, далече не 
са идентични. Въпреки разнообразието от стереотипи и функции, 
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с които те са свързани, могат да бъдат установени някои константи 
(Héritier 1996, 2002). Най-напред традиционните специфично женски 
дейности се свързват повече или по-малко директно с отглеждането 
на децата. На второ място, жените, които винаги биват отстранявани 
от високоценените – и следователно в доста случаи по-добре платени 
– дейности, са потенциални или настоящи майки, т.е. жени с менстру-
ация. И обратното, когато жените се сдобиват с права, еквивалентни 
на тези, които имат мъжете, това означава, че те все още не са или 
вече не са способни да раждат. Преди пубертета например момчетата 
и момичетата понякога имат равен статут; менопаузата също може да 
даде на жените някои привилегии, равни с тези на мъжете; това се от-
нася и до някои видове безбрачие, до случаите на стерилитет или при 
отказ да се поеме майчинска функция. Последният вариант препраща 
най-вече към западните общества, където жените понякога решават 
да нямат въобще деца или пък да ги родят възможно най-късно, за 
да продължат следването си и да получат достъп до определен тип 
професии, които са малко съвместими с майчинството. Следващият 
случай е доста поучителен в това отношение:

В бившата ГДР, когато започнала вълната на приватизация и преу-
стройство на икономиката, голям брой жени, глави на семейства, се 
оказали безработни. В хода на търсене на работа стотици от тях са 
прибегнали до стерилизация, за да докажат на евентуалния си рабо-
тодател, че няма да имат в бъдеще нови семейни задължения (Manier 
1995: 10).

В някои общества стигматизирането на жените в родилна въз-
раст е толкова по-изразително, колкото мъжките дейности, от които – 
повече или по-малко, но систематично – жените биват отстранявани, 
са от религиозен или културен порядък. По-точно казано, именно в 
тези дейности, в които мъжете участват като привилегировани по-
средници на трансцендентното, те си присвояват правото да контро-
лират фертилността на жените и на природата, взети заедно. Има и 
трета константа, която се наблюдава в т.нар. традиционни общества: 
социалната и семейната власт се упражняват от мъжете точно по си-
лата на техния привилегирован статут и заради висшите познания, до 
които имат достъп по време на дейности, от които жените в родилна 
възраст са изключени. Дори когато само няколко представители на 
мъжкия вид достигнат до висока социална позиция, това се отразява 
върху по-висшето значение, приписвано на цялата мъжка съвкупност 
по отношение на съвкупността от членовете на женския вид. 
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Съществува следователно безспорна връзка между ниво 2 (раз-
пределение на функциите при възпроизводство) и ниво 3 (разпреде-
ление на социокултурните роли). И двете нива се характеризират с 
асиметрия – едната в полза на жените, другата в полза на мъжете. Мо-
жем да изградим хипотеза, според която културологичното изслед-
ване върху разликата между половете следва да се основава върху 
преценката на техните респективни роли при раждането, и по-точно 
върху особения статут, който трябва да се даде на женската бремен-
ност. Подобно изследване ще има за цел да възвърне на мъжете оно-
ва, от което природата, изглежда, ги е лишила: доказателство за учас-
тието им в репродуктивния процес. Начинът, по който ще действаме, 
за да постигнем намеренията си, зависи обаче от културния контекст, 
в който се разполага сексуалността, разглеждана като съвкупност от 
полови белези.

Йерархизация или симетрично подреждане  
на половите идентичности
В обществата, където йерархизацията на мъжките и женските 

социокултурни роли клони към по-голяма маркираност, утвърждава-
нето на социокултурните групи и характерните идентичности, които 
ги въплъщават, е свързано със запазването на женската плодовитост. 
Културологичната работа върху разликата между половете ще се със-
тои в това да обърнем биологичната „неравнопоставеност“ в полза 
на жените, за да се промени и концепцията, че жените създават деца 
заради привилегированата връзка, която мъжете поддържат с транс-
ценденталните принципи, космически и/или религиозни (Moisseeff 
1998). Според тази концепция раждането на едно дете допринася не 
само за продължението и разширяването на рода, за запазването на 
потомствената линия и на колективната идентичност; то се приема 
и като доказателство за ползата от ритуалите, които се извършват 
от посветените мъже. Превръщането на индивидите в потенциални 
родители се възприема като нещо съществено и на мъжете се пада 
честта да го защитават, например като институционализират преми-
наването от детството към зрялата възраст. Ако съществуват ритуа-
ли, те ще бъдат извършени в периода около пубертета и/или ще го 
подготвят. Целта им е да осигурят функционалността на половите 
органи и да завършат с препотвърждаване на половата идентичност, 
придобита по рождение. Да получиш статут на възрастен означава 
да притежаваш зряла полова идентичност, която узаконява факта да 
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имаш деца в ролята на техен баща или майка. Тук анатомичната раз-
лика между половете (ниво 1) е свързана с разликата във функциите 
при раждането (ниво 2). При това положение, от една страна, симе-
трията от ниво 1 се оказва заличена; от друга страна, особените риту-
али на пубертета често се свързват с физически процеси, които пряко 
или косвено водят до промени в телата и особено в половите органи 
на момичетата и момчетата.

По съвсем друг начин се развиват нещата в онези общества, кои-
то се опитват да разположат симетрично мъжките и женските статути 
и роли. Тук плодовитостта на жената, както вече казах, е разглеждана 
като потенциална пречка не само за достъп до високоценени дейности 
и професии, но също така и за сексуалното удоволствие, което всеки 
може да пожелае много преди да го е изпитал (в резултат на половото 
възпитание, на либерализираните нрави и закони). Изтъкването на 
еротичната („анатомичната“) страна на сексуалността върви заедно 
със старшинството, дадено на симетричния аспект на половите иден-
тичности (ниво 1) за сметка на важността, приписвана на съзидател-
ната функция (ниво 2) при придобиване на социални роли. Симетри-
зацията на мъжките и женските роли може да бъде от голямо значение 
за едно специално културно проучване върху различието на половете. 
Голяма част от него ще бъде насочена към медицинските инстанции, 
които са си присвоили сферата на биологичното възпроизводство. 
Изследванията, правени в тази област, допринасят за поддържането 
на симетрията мъж/жена, като разкриват биологичните основи на 
мъжката репродуктивна функция. Те имат за цел да подчер таят, че 
и единият, и другият пол притежават в достатъчна степен необходи-
мите дадености за зачеване на дете: физиологични атрибути (вагина/
пенис), генитални жлези (яйчници/тестикули), гени (хромозоми X и 
Y), хормони (естрогени/тестостерони). И още нещо: изваждайки ная-
ве сходството на ембрионалните структури с първичните им полови 
признаци, биологията представя неопровержимо доказателство, че 
двата пола са не само равни, но и потенциално идентични. Заедно 
с това симетрично полагане на репродуктивните роли се извършва 
разграничаване в концептуален и практически план между секса и 
зачеването. Улесненият достъп до различни контрацептивни спосо-
би и аборта, новите технологии на зачеване (оплождане ин витро, 
изкуствено оплождане) подкрепят твърдението, че съвкупността от 
полови белези при човешкия вид няма да има вече нищо общо със 
зачеването, тъй като влечението се е освободило от свързаните с ин-
стинкта принуди. По този начин контролът върху зачеването се оказ-
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ва поверен на трети, асексуален, партньор – здравните институции, 
които са разположени встрани от интимната сфера на двойката, за 
която остава само задачата да упражнява еротичната част на сексуал-
ността. Така правото да имаш деца се подчинява повече на личния и 
частен избор, отколкото на традиционното социално задължение да 
се продължават колективните, семейните и родовите идентичности. 
Като следствие правото на избор не играе никаква подбуждаща роля, 
засягаща, от една страна, препредаването на родителската функция 
от едно поколение на друго, а от друга, приемането на репродуктивна 
мисия от индивидите именно защото то не е предварително условие 
за придобиването на статут на зрялост. 

От всички тези явления, присъщи на съвременните западни об-
щества, произтичат няколко последствия. Най-напред, обществото 
изобщо не изпитва нужда преминаването от биологична сексуална 
идентичност към полова „функционална“, т.е. репродуктивна, иден-
тичност да бъде извършено по институционален начин. Зрялата по-
лова идентичност произтича директно от половата идентичност по 
рождение; тя е органична и се смята за биологично детерминирана, 
следователно принадлежи към ниво 1. От тази гледна точка полова-
та идентичност става податлива на хирургични промени, ако зрелият 
индивид сметне, че това е крайно необходимо условие за благопо-
лучието му и за неговия сексуален живот (тук навлизаме в полето 
на транссексуалната и трансидентичностната проблематика). И тъй 
като мъжете и жените са потенциално равни на това ниво, то зрелите 
полови идентичности доста по-лесно могат да бъдат обявени за ек-
вивалентни в социален план, още повече, че биологията има за цел 
да предостави доказателство за подобно равенство. Симетричното 
полагане на родителските функции в законодателството допринася 
за обобщеното прикриване на асиметрията при мъжките и женските 
репродуктивни функции. 

Става ясно, че в противовес на обществата, основани върху йе-
рархията на половете, изследването върху разликата между двата 
пола в общества, стремящи се към равенство, е водено от желание то 
да се намали видимостта на асиметрията, наложена от биологичното 
възпроизводство. Това желание подкрепя и откъсването на ниво 1 от 
ниво 2: ниво 2, т.е. репродуктивните функции и представите, които 
вървят заедно с тях, отива на заден план по отношение на ниво 1, 
което насочва предимно към „органичната“, еротичната част на сек-
суалността – тази, която е изтласкана на преден план. Всъщност раз-
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ликата между половете тук се определя чрез половите идентичности 
по рождение и така става възможно да се мине направо от ниво 1 в 
ниво 3, за да се дефинират социокултурните роли; при този процес 
симетрията от едното ниво се прехвърля и прилага като „естествена“ 
и за другото ниво. В резултат на това разделение на работата по по-
лов признак, както и професионалната, икономическата, политиче-
ската и религиозната дискриминация изгубват своята традиционна 
легитимност. 

Ще видим обаче, че матката, този „придатък“, където протича 
бременността, върху която се базира традиционната асиметрия меж-
ду половете, не може да бъде така лесно забравена. Етичните дебати 
около новите начини за репродукция подчертават подривната роля, 
която този орган играе: „заемането“ на матка и изкуственото ѝ    произ-
водство са много повече предмет на дебати, отколкото донорството на 
сперма или женски гамети (овоцити), независимо от сериозните тех-
нически проблеми, които последните пораждат. Едно революцион но 
разрешение на противоречията между половете по повод на ябълка-
та на раздора, в която се превърна този орган, се състои в това, че 
бременността може да бъде поверена на трети, асексуален участник, 
какъвто са здравните институции. Всъщност не става въпрос за рево-
люция, а по-скоро за връщане назад, тъй като здравните институции 
са се превърнали в нашите истински обредни места: тук човек може 
да роди, може да умре, може да бъде и оплоден. 

В общества от друг тип преобръщането на превъзходството на 
единия пол над другия е свързано с повторното потвърждаване на 
разликата между половете от посветените представители на мъжкия 
пол. При нас равенството между мъжете и жените е свързано с до-
казването на симетрията на техните полови роли. То е функция от 
дейността на трети, асексуални участници: медико-хирургични ин-
станции като гинеколози, андролози, сексолози, акушер-гинеколози, 
психиатри, психолози, психоаналитици, които си разпределят зада-
чата да направляват отношенията между двата пола. Това е довело 
до изграждането на дихотомии, произтичащи от половата функция: 
различие между еротичната и съзидателната функция, а вътре в съ-
зидателната – различие между процесите, включени при зачеването 
(производство на мъжки и женски гамети, зародишни клетки и спер-
матозоиди, както и тяхното оплождане) и във вътрематочните им-
плантации. Такова обвързване на секса с медицината позволява да се 
отстои правото на равен шанс за двата пола в любовните игри (Ерос) 
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и да се намали случайността при зачеването. Еротичната функция и 
механизмите на зачеване в тази перспектива могат да бъдат върнати 
обратно в ниво 1 – това на „биологичната“ разлика между половете 
и на симетрията. На нивото на асиметрията остава единствено непо-
корната вътрематочна имплантация. Всичко обаче е пуснато в ход, 
за да бъде накарана матката да избълва навън добре пазените си тай-
ни – не само в областта на медицинските изследвания, но, както ще 
видим, и във фикционалните произведения. При всички случаи тя 
предизвиква колкото интерес, толкова и недоверие.

В голям брой общности, изследвани от етнолозите, ако поддър-
жането на плодовитостта е възложено на мъжете, то бременността 
и раждането непременно са женска работа. В нашите общества ние 
първо сме били свидетели как са се прехвърлили пълномощията от 
някогашните жени, които „бабували“ (израждали бебетата), на док-
торите мъже, които заели тяхното място. После, при отслабване на 
симетрията в социокултурните роли, акушерството се е превърнало в 
професия, упражнявана и от мъже, и от жени. Заедно те полагат голе-
ми усилия, за да хвърлят светлина върху този процес, чието развитие 
се осъществява в мрака на майчината утроба. Ехографията има за 
цел да осветли именно тази сцена, която си остава в доста отношения 
енигматична, обаятелна, дори плашеща. Нейната плашеща страна се 
появява във филмите на ужасите и на научната фантастика. Скрито-
то лице на женската вътрешност придобива вид на чудовище-нашест-
веник, което може да бъде победено само от герой-жена. Във всички 
филми от сагата „Пришълецът“ (на Ридли Скот – „Пришълецът, ос-
мият пасажер“, 1979 г., последван от три други епизода: „Пришъ лецът, 
завръщането“ на Камерън от 1986 г., „Пришълецът 3“ на Д. Финчър от 
1993 г. и „Пришълецът, възкресението“ на Жьоне от 1997 г.) пришъле-
цът неизменно представлява някакъв вид извънземно, което превръ-
ща тялото на своите жертви в пашкул, където се развива неговото 
потомство. Абсолютната другост на този гост ни напомня за „черния 
континент“ на матката и за енигматичната истерия (от гр. Hustera – 
матка), свързана с движенията на този „свръхщатен“ орган, който же-
ните единствени притежават.

В сагата „Пришълецът“ утробният мрак и опасностите, които 
крие, са погълнати и претопени в мрака на междузвездното прос-
транство.
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„Пришълецът“, или майчинството като пагубна сила
Терминът „пришълец“ на английски означава „чужденец, граж-

данин, непринадлежащ на териорията, която го е приела“. И когато 
се вгледаме в различните значения, изброени в „Кратък оксфордски 
речник“, разбираме, че в нашето културно пространство с него мо-
жем да обозначим и матката: враждебен и отвратителен гост, дошъл 
отдругаде и вкоренил се в среда, която първоначално не е била него-
ва, но към която се е приспособил. Видяна през тази призма, жената 
може да се възприеме по два напълно различни начина. Ако си пред-
ставим, че може да бъде разделена от нейната функция да износва 
бременността, тя може да се окаже достойна да бъде равна с мъжа. 
В същото време обаче, ако разберем матката като странен гост-при-
шълец, жената, която е нейното обиталище, ще придобие също така 
заплашителни функции. 

В първия епизод на филма „Пришълецът“ страшният гост се по-
явява като неканен пасажер на един космически кораб. Във втория 
епизод неговият избор е насочен към едно момиченце, още невлязло 
в пубертета; в третия – върху една пълноценна и завършена жена, 
която опложда и от която в четвъртия епизод изваждат дете-пришъ-
лец от женски пол. И докато другите женски същества от неговия 
вид до този момент са били способни само да снасят яйца, тази нова 
пришълка от женски пол ражда сама, без гост-посредник, първото 
мъжко същество от своя вид: тя се е сдобила с една завършена репро-
дуктивна система, дар, както ни се казва, от нейната човешка майка. 
Различните епизоди следват един по един етапите на съзряване на 
женската репродуктивна система, уподобена на биологичния цикъл, 
който преживява един паразит. Знаем, че матката като едно по-нисше 
животно се променя при всеки един от менструалните си цикли и 
прави жената, която я е приела в своя организъм, уязвима към нахлу-
ването на безброй необичайни и нежелани паразити.

Царицата-носачка от „Пришълецът“, нейните яйца и лепкавите 
пашкули-какавиди, които покриват местата за гнездене, позволяват 
да се визуализират онези скрити по принцип явления, които се проя-
вяват в майчините тела, когато са „забременени“, изкуствено оплоде-
ни от семе, което не е тяхното. Краят на епопеята ни подканва да из-
следваме най-невероятното от тези явления: раждането на същество 
от мъжки пол сред група, съставена изцяло от жени, на които се пада 
отговорността да продължат техния собствен вид. Този съвременен 
западен мит може да бъде разглеждан и като алегория на инициация-
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та на една жена в нейната пълна и цялостна майчинска функция, коя-
то я прави способна да ражда не само момичета, но и момчета.

В първия епизод на „Пришълецът“ пасажерите на космически кораб 
получават мисия да изследват непозната планета. Един от мъжете от-
крива неизвестни яйцевидни форми. От едната се излюпва нещо като 
гигантски скорпион, който скача върху лицето му. Известно време 
след това някакво ужасяващо създание излиза от гърдите му и изчез-
ва, докато мъжът умира. Създанието унищожава по същия начин и 
останалите членове на екипажа с изключение на една жена – лейте-
нат Рипли, и на нейното коте. 
Във втория епизод колонистите, които са се настанили на прокъл-
натата планета, са изтребени от животното, което ги е превърнало в 
пашкули, за да могат да се развиват в тях зародишите на яйцата му. 
Рипли е изпратена там с военен отряд от млади момчета, които се 
палят лесно и с наслада си припомнят своите сексуални подвизи. Тя 
поема командването на отряда, след като техният шеф, някакъв глу-
пав мачо, е премахнат от чудовището. След множество кървави схва-
тки Рипли разбира мотива на царицата. Междувременно тя е открила 
едно оцеляло момиченце, което започва да я нарича „мамо“.
По време на третия епизод совалката на Рипли – отново единствената 
оживяла от екипажа – засяда в интергалактическа рафинерия-затвор, 
чиито обитатели са само мъже, при това опасни престъпници: ди-
ректорът, авторитарен смешник; неговият помощник, отличаващ се с 
доста ниско IQ; един лекар, причинил някога смъртта на доста свои 
пациенти; и накрая – затворниците, убивали и изнасилвали жени и 
момиченца. Гигантското насекомо е последвало и оплодило Рипли. 
Героинята организира хайка, която изтласква чудовището към леяр-
ната на центъра, където неговият живот свършва в разтопения метал, 
после на свой ред и тя се хвърля надолу, разперила ръцете си във 
въздуха като Христос на кръста. В този момент нейното бебе паразит 
излиза от гърдите ѝ  , тя го прегръща силно, съвсем като Мадоната с 
младенеца, отнасяйки и него в смъртта си, за да спаси човечеството.
Действието в последния епизод се развива в космически кораб за ме-
дицински изследвания, принадлежащ на армията. Рипли е клонира-
на от взета проба кръв, запазена в адския котел. Първата сцена ни 
сблъсква с алхимичен процес, който се извършва в момента: от пър-
вичната смес на ДНК изплуват новата Рипли и прилепеното за нея 
бебе-чудовище. После присъстваме на хирургическа операция, при 
която бебето се изважда чрез гръдно цезарово сечение. То, благода-
рение на хибридизацията си с Рипли, е получило в наследство матка 
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и израства като царица-майка. Рипли ще бъде заведена да присъства 
на един оскърбителен спектакъл, какъвто е раждането от дъщеря ѝ    
на техния общ син: царицата, чийто корем е добил огромни размери, 
лежи безжизнено върху едно легло на страданието, състоящо се от 
лепкави и почти наподобяващи екскременти течности и слуз. Синът, 
получовек, полунасекомо, след като е убил онази, която е изстрадала 
толкова, за да се появи той на бял свят, ще бъде убит от Рипли. Меж-
дувременно обаче царицата е снесла яйца; наемниците са ги сготви-
ли, а военните са купили ястията от тях; изядени, яйцата ще се пре-
върнат в нови чудовища, а хората – в тяхна плячка. 
Лекари и военни носят униформи, престилки или бойни костюми и 
съблюдават наложените строги правила: никакъв алкохол, никакъв 
секс. Това ги противопоставя на наемниците – подрастващи побой-
ници с чудновати прически, които псуват, пият, бият се, говорят за 
секс, играят на карти и слушат рок музика. Сред тях има и една жена, 
Кол, с прекалено подчертана женственост, робот втора генерация, т.е. 
робот, роден от робот. Тя е била програмирана да спаси човечеството, 
застрашено от тези биотехнологични изследвания. Рипли се опит ва 
да съблазни Кол и двете заедно ще програмират взривяването на де-
моничния космически кораб. Самите мъже са разделени на два анта-
гонистични клана: „просекс“ настроените наемници и „промайчин-
ски“ настроените лекари и военни, които се избиват взаимно или са 
изтребвани от издънките на Пришълеца.
Единствените мъже, успели да се измъкнат от страшното клане, са 
физически инвалид и малоумен човек. Те участват във взривното при-
водняване на наемническия кораб, с който са избягали в компания та 
на Кол и Рипли. В последната сцена двете жени са се прегърнали, 
докато двамата мъже се целуват по устата.

По време на мъжките и женските посвещения, които се извърш-
ват в някои общества, младите хора биват отделяни от обичайната 
им среда и изпращани извън селото, в степи или гори, т.е. в една не-
усвоена, дива зона, където живеят в уединение. Именно там, „извън 
обществото“, те трябва да понесат голям брой изпитания, за да се 
превърнат в бъдещи родители. Когато приключи това „пътуване“, те 
се връщат отново в обществото с нов статут – на мъж или на зряла 
жена, с право да се омъжат и да имат деца. Сценарият на женското 
посвещаване, описано в „Пришълецът“, е адаптиран към разбиране-
то на съвременния западен свят за разликите между половете и за 
значението, приписвано на сексуалния живот и на майчинството.
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Една млада жена е изтръгната от своята естествена среда, Земята, 
за да изплува в една неусвоена, дива околна среда – интергалактиче-
ското пространство, където трябва да се сблъска с цял куп изпитания 
и да се изправи лице в лице с онази част от своята женска природа, 
до която все още не е достигнала. Майчинството обаче я ужасява и 
приема за нея уродливата форма на чудовище. Сюжетът постепенно 
кара героинята да приеме майчинството: в продължение на четири 
епизода тя става последователно майка-хранителка на едно котенце, 
майка-осиновителка на момиченце, родителка на нечовешко създание 
от женски, а после и от мъжки пол. Така накрая героинята интегрира в 
себе си животинската част, а това я утвърждава като жена. Остава ѝ    да 
понесе последното изпитание – смъртта, за да възкръсне от останките 
си напълно променена, още по-силна и по-женствена отпреди. Тогава 
ще бъде в състояние да победи окончателно дракона на майчинството 
и ще се сдобие с право да обедини човешкото общество, завръщайки 
се на Земята със статут на модерна жена, способна да изживее сексу-
алността, освободена от всякаква репродуктивна принуда.

Мъжките и женските посвещавания, които се случват в други 
култури, легитимират възможността индивидите да приемат роди-
телска роля, т.е. да преминат от статут на дете към статут на въз-
растен, правоспособен да стане родител (вж. Moisseeff 1995, 2004, 
2006). За разлика от тях инициацията, посвещението на героинята от 
„Пришълецът“, в замяна я довежда до лишаване от правото да поеме 
майчината си роля: тя я приема, разбира се, но само за да я накара 
да замлъкне, убивайки потомството, което сама е създала. Някой ще 
отбележи, че символизирането на смъртта и възраждането на герои-
нята, така драматично пресъздадени в двата последни епизода на 
„Пришълецът“, са присъщи на мъжката инициация в някои други, 
по-традиционни културни контексти; благодарение на това мъжете 
там са превърнати в гаранти на женската фертилност. Става ясно, че 
ако залогът за традиционните и утопичните инициации засяга осъ-
ществяването на репродуктивната функция, то режимът, на който те 
я подлагат, се движи в две противоположни посоки: в единия случай 
мъжът трябва да подпомогне изразяването на майчинството, а в дру-
гия случай жената трябва да предотврати осъществяването му. Герои-
нята от „Пришълецът“ въплъщава предполагаемата роля на жените 
от бъдещето: тогава няма да се налага те да поемат върху себе си една 
наложена им от мъжете майчинска функция, а ще участват в нейното 
усвояване; за тази цел трябва да се научат да овладяват раждаемост-
та. Изводът от този митичен цикъл е, че жената може да стане равна 
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с мъжа, дори по-висша от него (вж. по-ниската степен на физическа, 
морална и интелектуална сила на мъжките персонажи в цялата сага), 
при условие че принесе в жертва своята майчинска функция в полза 
на еротичната си функция.

Някой може да каже, че филмовата епопея завършва с възшествие-
то и установяването на хомосексуалните двойки, а това позволява на 
ужаса от майчинството да бъде противопоставен един еротизъм, об-
речен на стерилност: последният епизод започва със сливането между 
Рипли и Пришълецът и завършва с картината на нейния съюз с една 
жена робот. Пришълецът въплъщава репродуктивната функция на Ри-
пли: те двете заедно съставляват раздвоената женска същност. След 
като царицата-пришълец е принесена в жертва, на нейно място се поя-
вява една стерилна жена, с която героинята поддържа еротична връзка.

И да прогониш природата, тя се връща в галоп
Една статия, публикувана през 1999 г., ни приканваше с хумор 

да си представим начина, по който нашите потомци в бъдещето след 
векове ще ни оценят от висотата на техните постижения. Между не-
щата, които вероятно най-много ще ги шокират, би могла да бъде точ-
но констатацията, че през 2000 г. „хората се раждали от коремите на 
майките си, също както е при животните (к.а., М.М.)“ (Sorg 1999: 
13). Според статията би трябвало да признаем, че само начините за 
изкуствено възпроизводство – новите методи за зачеване и по-спе-
циално ектогенезата, възможността ембрионът да се развива във въ-
трешността на изкуствена матка – биха позволили на човечеството да 
направи скок в еволюционната стълбица и да се оттласне от животин-
ското. И обратно, фактът, че все още сме принудени да преминаваме 
през едно женско тяло, за да се родим, връща човечеството много на-
зад и го поставя на равнището на животинските видове. Тази статия 
очевидно ни напомня „Най-добрият от световете“ на Хъксли (1923), 
където децата се произвеждат в стъкленици и всички човешки съще-
ства от всички възрасти са се отдали на еротични действия без вся-
какви задръжки, тъй като няма риск от забременяване. В тази утопия 
размножаването чрез живо раждане – това ужасяващо животинско 
задължение да бъдеш част от майчиния корем, преди да се родиш, 
се възприема като позорно нещо от миналото, което продължава да 
съществува като срамен начин за оцеляване само в някои резервати, 
населявани от диваци. В областта на научната фантастика „Пришъ-
лецът“ може да бъде възприет като логично продължение на „Най-
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добрият от световете“: този тип филми изпреварват едно бъдеще, в 
което отреченото размножаване чрез живо раждане би се опитало да 
даде отново права на човешките тела, независимо от техния пол, и да 
превърне Земята, където е било „заточено“, в етноложка забележи-
телност; чудовището, въплъщаващо този тип живо размножаване, е 
също като него – с черти на нашественик, паразит и скот.

Отделянето на зачеването и раждането от сексуалността и тях-
ното обсебване от медицинските институции засилват свещения им, 
енигматичен характер и се опитват да фокусират вниманието върху 
акушерството чрез контраудар. Женската репродуктивна функция 
може да се прояви в едно имагинерно културно пространство под 
формата на автономна същност, намираща се извън женското тяло. 
Тя придобива образ на животно, чиято чудовищна маска си възвръща 
женските окултни и смъртоносни сили. И в този свят на бъдещето, 
където властват смесването и равенството между половете, само една 
жена е в състояние да победи тази измамна „отживелица“. Така дости-
гаме до момента на срещата между Нея, жената, и нейната съзидател-
на функция. Всичко се случва така, сякаш, прикривайки спецификата 
на женските способности в сферата на репродукцията и за да постиг-
не симетрия в ролите и правата на двата пола, върху всички екрани – 
телевизия, кино, ехограф – се проектира на преден план някаква неве-
роятна сила, която изцяло въображаемо и по доста безвкусен начин се 
приписва на жената с менструация, т.е. на жената, способна да ражда. 
Това женско надмощие се свързва – и днес, както някога – със „силите 
на мрака“, които е трябвало да бъдат прогонени от жените във всяко 
поколение. За да бъде освободено човечеството от това омразно на-
следство, което му е завещала неговата прамайка Ева, героинята от са-
гата „Пришълецът“ трябва да изкорени от себе си самото майчинство. 
Тя олицетворява новото (женско) лице на изкуплението: след като е 
забременяла, тя се жертва, за да изтръгне сатанинската порода, която я 
е завладяла, и се възражда от останките си още по-блестяща отпреди.

Научната фантастика дава видимост на една идея, която нашите 
„егалитарни“ общества се опитват да скрият: бременността, чиито 
носители са жените, е именно онова нещо, което ги отличава от мъж-
кия пол. А когато става въпрос за този инвариант, който заляга в ос-
новата на представите за радикална разлика между половете, женска-
та изключителност се оказва свързана с демоничните сили. Матката 
е една кутия на Пандора, откъдето могат да излязат хиляди демони.

Превод от френски: Аксиния Михайлова
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