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Сексуални малцинства: хомосексуални, 
бисексуални, транссексуални мъже и жени 

(Критически лингвосемиотичен анализ по 
материали от български вестници) 

Елка Добрева 

1. Сексуалните малцинства се причисляват към т. нар. ЛГБТ общ-
ност, т. е. общността на лесбийките, гейовете, бисексуалните и трансек-
суалните (трансджендър личностите). Този вид малцинства, по думите 
на Л. Грос, "...значително се различават от 'традиционните' расови и 
етнически малцинства; те в един интересен смисъл са сродни с поли-
тическите малцинства (т. нар. радикални или 'крайни' групи). В двата 
случая техните членове обикновено се самоидентифицират в опреде-
лен момент от своя живот... [те] чрез самото си съществуване предста-
вляват предполагаема заплаха за 'естествения' (сексуален или полити-
чески) порядък на нещата и по същество са проблематични и спорни 
за масмедиите" (Грос 1989: 130). 

Сексистките нагласи и предубеждения към хомосексуалните 
мъже и жени се описват със специализирания термин хетеросексизъм 
(от гр. heteros "друг" и лат. sex "пол"), чрез който се подчертава "норма-
тивната" позиция на хетеросексуалните спрямо хомосексуалните, като 
същевременно се отрича, оклеветява и стигматизира всяка нехетеро-
сексуална форма на поведение, идентичност, връзка или общество. В 
подобен смисъл се използва и терминът хетеронормативизъм, чрез 
който се назовава идеология, зачитаща съществуването на два пола, 
които са противоположни, взаимно изключващи и допълващи се, със 
строго определени роли в обществото. На тази основа за хетеросек-
суалността се заделя зоната, характеризираща се с "нормалност" и 
"правилност", а хомосексуалността се смята за отклонение от хетеро-
сексуалната норма. Към същата редица се отнася и терминологични-
ят израз сексуален предразсъдък, чрез който се обозначава неумишле-
на дискриминация на нехетеросексуални (вж. Бг-лесбиън, Уикипедия 
/анг./, Уикипедия /бъл./ и др.). Специално за означаване на отвращение 
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и омраза към хомосексуални хора, хомосексуален начин на живот и 
хомосексуална култура се използва терминът хомофобия (от гр. homo-
"еднакъв" и phobos "страх"). Този термин има и по специализирана 
употреба - за означаване на емоционална и афектирана реакция на 
гняв, безпокойство, дискомфорт, омраза на конкретна личност къмхо-
мосексуалността. За избягване на асоциацията с психиатричното по-
нятие фобия и за отграничаване от емоционалните реакции се въвежда 
и терминът хомонегативизъм, чрез който се подчертава разсъдъчният 
(интелектуалният) елемент на неодобрение към явления от сферата на 
хомосексуалността в аспектите на моралността, личните и социалните 
отношения, законодателството и социалното устройство във връзка с 
хомосексуалните хора (вж. напр. Уикипедия /анг. и бъл./). За описва-
нето на позитивни нагласи кьм хомосексуалността обаче няма общо-
приет специализиран термин. Единствено обозначението хомофилия 
(от гр. homo "еднакъв" и philia "любов") се използва в самите хомо-
сексуални среди особено през 70-те години на XX в. за подчертаване 
на емоционалния компонент на еднополовите отношения в смисъл, че 
хомосексуалната връзка е нещо повече от сексуална (вж. Глосар.ком)1. 

За обозначаване на сексуалната ориентация, характеризираща се 
с чувства на любов или сексуално влечение към представители на двата 
пола, се използва терминът бисексуалност (от лат. bi- "две" и sex "пол"). 

От друга страна, термините транссексуалност и трансджендъри-
зъм не се съотнасят със сексуална ориентация, а с полова (джендърна) 
идентичност (вж. разясненията на Гейтънс 2002: 143-145). И двата тер-
мина съдържат латинската съставка trans- "оттатък, от другата стра-
на" и се отличават по насочеността^си съответно към физическия и 
социалнопсихологическия пол. Трайсексуалността е форма на полова 
идентичност, при която даден човек устойчиво се идентифицира като 
представител на противоположния пол. При транссексуалните хора 
физиологическата и психологическата полова идентичност не съвпадат 
и те вярват, че телата им не отразяват същинския им вътрешен пол (дж-
ендър). В по-специален смисъл транссексуални се наричат само хората, 
които са претърпели операция за смяна на пола или имат желание за 
такава операция. Трансджедъризмът съответно се отнася до хора, ко-
ито са избрали своята полова принадлежност (мъжка или женска), но са 
запазили пола, с който са родени. Трансджендъристи се наричат също 

1 Иначе в обичайното си значение хомофилия е друго название на хомосек-
суалността; условие за хомофилия е любовта и страстта да са насочени към лица 
от същия пол (вж. напр. СЛ.ком). 
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и хора, които са променили външния си вид чрез хормонално лечение 
или операция, но не са сменили изцяло физиологичния си пол и нямат 
желание да го направят. Транссексуалните и трансджендъристите не сa 
хомосексуални хора, тъй като изпитват влечение към пола, който е про-
тивоположен на този към който те самите са убедени, че принадлежат 
(вж. Уикипедия /анг. и бъл./; Трансджендър.ком, РТ.орг и др.). 

Явление от съвсем друг порядък е травестизмът (трансвести-
змът) - от лат. vestis "дреха, облекло". Травеститите (трансвеститите) 
са хора, които се чувстват добре (или изпитват сексуална възбуда) в 
дрехите на противоположния пол. 

В изследвания корпус от 697 материала, извлечен от случайно 
подбрани броеве на 40 български вестника в периода 2001 - 2007 г.2, се 
наблюдава следната обща картина на говоренето за сексуалните мал-
цинства: 

Табл. 1: Данни за говоренето за сексуални малцинства 
в изследвания корпус 

Говорене за: гейове лес- гейове и транссек- бисек- гейове общо за 
мъже бий- лесбийки суални/ суални и би- ЛГБТ 

ки общо травестити сексу-
ални 

общността 

Брой мате- 382 42 166 52 25 4 26 
риали: 
положителни 3 0 3 0 0 0 1 
неутрални 115 40 107 31 21 4 17 
отрицателни 264 2 58 21 4 0 8 

Както ясно се вижда от данните в таблицата, навсякъде, с изклю-
чение на положението при гейовете мъже, определено преобладава то-
лерантността за сметка основно на неутралното говорене за хората от 
сексуалните малцинства. Единствено при гейовете мъже нетолерантно-
то говорене има съществен превес (над два пъти спрямо толерантното). 

Призивите за толерантно отношение към сексуалните малцин-
ства, както и тенденцията към политическа коректност при говоренето 
за тях през последните десетилетия въведоха в употреба описателни 
конструкции от типа нʝстандратна/ нетипична/ атипична/ различна 
сексуална ориентация и подобни за хомосексуалните и бисексуални-

2 Известна ориентация в обхвата на изследването дава приложеният в края 
на студията показалец на използваните съкращения за названията на проучени-
те издания, които се цитират в това изложение. 
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те хора и съответно нестандратна/ нетипична/ атипична/ различна 
сексуална идентичност за трансексуалните и траʥсджендърните лица. 
Такива названия наистина се срещат често (в изследвания корпус са 
регистрирани в над 60 употреби), но неизменно във вътрешността на 
съответните публикации. Заглавно използване на подобни толерант-
ни изрази не е открито нито веднъж. Причините за това вероятно са 
следните: първо, тези названия са доста дълги и това създава известно 
неудобство при вписването им в заглавните комплекси; второ, но веро-
ятно по-важно, описателните изрази са противопоказни на атрактив-
ността и сензационността в заглавието, което очевидно е основна цел 
при говоренето за сексуални малцинства в българските вестници от 
наблюдавания период. 

2. Социологически и културологични изследвания върху хомосек-
суалността има в огромно количество (вж. Ангелова 2002; Арчър 2002; 
Бронски 2003; Кори 1993; Нортън 1997; Халпърин 2000 и мн. др.), но линг-
вистичните проучвания като че ли се изчерпват с интереса към polari 
- специфичния език на гейовете в англоезичния свят от времето преди 
края на 1960-те години, когато те все още са били преследвани (вж. напр. 
Хенкок 1984 или Баркър 2002). Има и спорадични справки за словесните 
единици, използвани за назоваване на хомосексуалисти. Относително 
слабо е представено и изследването на медийните образи на хомосексу-
алните хора. Както констатира А. Терескинас, "темата за масмедиите и 
сексуалните малцинства независимо от всичко остава на периферията 
на социалните и структурните изследвания" (Терескинас 2003). 

В специализираната литература се сочи, че за първи път терми-
нът хомосексуализъм (от гр. homo- "еднакъв" и лат. sex "пол") е упо-
требен през 1869 г. в Германия в един памфлет на Карл Мария Керт-
бени, но добива популярност чрез книгата на Рихард фон Крафт-Ебен 
"Psychopathia sexualis", публикувана през 1886 г. В английския език тер-
минът навлиза чрез превода на тази книга, направен от Чарлс Чадок 
през 1892 г., и тази година "официално" се приема за рождена дата на 
хомосексуализма според съвременните разбирания за явлението (вж. 
Халпърин 2000: 33; срв. също Уикипедия /анг. и бъл./).3 На български 

3 Във връзка с възможността езикът изобщо и в частност начинът на на-
зоваване на нещата да влияе върху тяхното осмисляне по повод на социалното 
конструиране на хомосексуалността В. Бър прави следното важно уточнение: "... 
хомосексуалните практики са познати през цялата история и в някои култури хо-
мосексуалната любов е поставяна над другите форми на любов. Обаче относител-
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през последните десетилетия хората с хомосексуална ориентация се 
наричат съответно хомосексуалисти, хомосексуални (жени и мъже) или 
просто лесбийки - по името на остров Лесбос - и гейове, от англ. gay 
"прил. 1. сърдечен, жизнерадостен, щастлив... 2. предизвикващ радост 
и веселие... 3. (разгов.) хомосексуален, същ. (разгов.) хомосексуалист" 
(ОР 1989). В редовна употреба за хомосексуални мъже е и пейоративът 
педераст (от гр. paiderastes, производно от pais "дете"). 

За назоваване на хомосексуалните хора и елементи от тяхната 
култура в изследвания корпус са открити 249 различни словесни еди-
ници - отделни думи и словосъчетания, вж. Приложение № 1. Много от 
тези названия, например гей, хомосексуалист, хомосексуален, лесбийка, 
обратен (във всички граматически форми) се срещат в редовна и мно-
гократна употреба, но някои са регистрирани само в единични употре-
би (отбелязаните в списъка със знак [1]). Количественото разпределе-
ние на единиците по видове може да се види на следната таблица: 

Табл. 2: Видове единици в списъка на думите от тематичния кръг 
"хомосексуалност" 

Видове единици със състав- със състав- със със- педераст и описателни и 
ка хомо- ка гей(-) тавка лесб- производни метафорични 

(писани като) 33 26 12 7 18 
единични думи 
словосъчетания 19 74 2 1 57 
Общо: - 52 100 14 8 75 

Най-общите впечатления, които оставя списъкът на регистрира-
ните единици, са следните: първо, очевидно е налице хиперлексикали-
зация4 на тематичното поле "хомосексуалност" със забележително ви-
сока активност на съставката гей(-); второ, медиите тиражират множе-

но отскоро думата "хомосексуален" (анг. homosexual) се появи в нашия език като 
съществително, а не просто като прилагателно. Това значи, че е възможно днес да 
се говори за "даден хомосексуален", който е личност, а не само за "хомосексуални 
практики"... Почти като чрез магия езиковият трик на преобръщането на прила-
гателното в съществително "създава" определен вид личност" (Бър 1995:35). 

4 Под хиперлексикализация (терминът е на М. А. К. Халидей) се има пред-
вид подчертаното изобилие от думи и изрази за идеи и същности, особено 
предпочитани или проблематични в даден дискурс (вж. Халидей 1993: 165-166). 
Впрочем до извода за хиперлексикализация на полето достига и М. Пройкова в 
дисертацията си на базата на много по-малък списък словесни единици от същия 
тематичен кръг (вж. Пройкова 2007). 
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ство неологизми и оказионализми с хомосексуална тематика, най-вече 
със съставките хомо- и гей(-); трето, във всички вестници съществу-
ва висока степен на колебание в употребата на гей като прилагателно, 
като съществително или като корен, за което свидетелстват например 
тройни изписвания от типа на гей брак, гей-брак, гейбрак или гей клуб, 
гей-клуб, гейклуб.5 И още нещо във връзка с този списък: когато по те-
мата "хомосексуализъм" се говори негативно или иронично, съвсем 
очаквано е натоварването на контекста с оценъчни лексеми и словосъ-
четания, както и с експресивни единици и пейоративи от разговорния 
фонд - мека китка, обратна резба, обърнал табелата, минал на левия 
тротоар, работи се отзад, педераст, швестър и мн. др. (вж. за този 
начин на говорене и Виденов 1997:152). Характерно в такива случаи е и 
изковаването на специфични оказионализми с гей тематика, например 
от типа на соцгей, еврогей, нормалнорезбова (лесбийка) и мн. др.Но по-
добни изрази, особено оценъчното обратен, се срещат и при неутрал-
но говорене за общността на хомосексуалните или за отделни нейни 
представители като специален щрих, маркиращ тяхната различност от 
общоприетата хетеросексуална норма. 

Що се отнася до годишната честота на употреба на някои основ-
ни единици от списъка (във всички техни граматически словоформи), 
известна ориентация може да даде следната проверка за 2006 г., напра-
вена с електронните търсачки на 4 вестника: 

Табл. 3: Данни за основни единици от тематичния кръг 
"хомосексуалност" в 4 вестника от 2006 г. 

Вестник Гей лес- хомо-сек- хомо- хомо- хомо-сек- педе- общо 
бийка суален сексуа-

лист 
сексуал-

ност 
суализъм раст 

"Дневник" 65 9 36 21 2 18 2 153 
"Дума" 40 13 23 28 6 9 3 122 
"Сега" 47 13 28 29 2 11 15 145 
"Стандарт" 52 19 42 51 2 9 7 182 

2.1. При прякото говорене за хомосексуалните мъже и жени се 
забелязва много отчетлива андроцентрична особеност, която същест-
вува и при говоренето за хетеросексуалните хора: гейове и хомосек-
суалисти са обичайни инклузивни форми за обозначаване на цялата 

5 В цитираните по-нататък отрязъци от вестникарски текстове се запазва 
изписването от оригинала. 
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група на хомосексуалните, както е например в следните заглавия и за-
главни комплекси: "Гейове превземат Москва в събота" (за гей парад, 
ДТ/26.05.06); "Хомосексуалисти на парти в Белия дом" (ДТ/19.04.06); 
"Светият престол притеснен от възможността хомосексуалисти да 
надянат законни халки /из/, Ватиканът: Браковете между гейове са 
зло, абортите - тероризъм /з/" (ДТ/25.04.07)6 и мн. др. А самата лексе-
ма гей и в единствено число е с двупосочна употреба - като съществи-
телно тя е предназначена да назовава гей мъж, но се използва и като 
обобщено означение за хомосексуално лице (в генеричната форма гей 
или гея/ геят), срв.: "Истината е, че ако бяхме лесбийки, щяхме да ви 
го кажем, защото няма нищо лошо в това да си гей, заяви Кинт" (за 
Опра Уинфри и приятелката й Гейл Кинт, С/19.07.05). С обобщено зна-
чение гей се използва и когато фигурира като прилагателно в слово-
съчетания с гей тематика, например: "Буш твърдо против гей брако-
вете /з/" (Тф/7.06.06); "Ще стане факт третият пол, в някои страни 
с гей наклонности били вече над 80 процента /пз/" (ЖШ/2.12.04). От 
друга страна, формите гей/гейове (но също и хомосексуалисти) показ-
ват тенденция към покриване на цялата ЛГБТ общност, особено в за-
главни комплекси - напримерТюд заглавие "Гей жалба срещу ДУМА" 
(Д/23.01.06) в текста се уточнява, че жалбата е подадена от гей органи-
зацията "Джемини" заради публикувано във вестника лично мнение с 
много оскърбителен език и заради "тиражираните негативни нагласи 
към гейове, лесбийки, бисексуални и транссексуални". Объркването се 
допълва от случаите, когато в същата функция се употреби словосъче-
танието гейове и лесбийки, вероятно за краткост на заглавния компо-
нент, срв.: "ЛГБ не са НЛО /нз/ Лесбийки и гейове се събраха на световен 
купон в София /з/" (Н/28.10.06), след което в изложението на материала 
се изяснява, че става въпрос за "конференция за правата на гейове, лес-
бийки, бисексуални и транссексуални" и съответно на нея присъстват 
хора от всички изброени групи. Примерите от този тип са много. 

Забележителна андроцентричност се открива и във факта, че го-
воренето за мъже и за жени с хомосексуална ориентация е много не-
симетрично - материалите за гейове мъже многократно превъзхождат 
материалите за жени лесбийки. Например в изследвания корпус срещу 
текстовете за гейове са 9 пъти повече от текстовете за лесбийки. Но може 
да се каже, че андроцентризмът тук е с обратен знак, тъй като 264 мате-
риала за хомосексуални мъже са с откровено отрицателен тон (т. е. 69% 

-

6 Със знак /з/ се посочва заглавие, /нз/ означава надзаглавие, а /пз/ - под-
заглавие. 
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от всички случаи, вж. Табл. № 1). В същото време 40 текста за хомосексу-
ални жени са издържани в неутрална модалност, а само 2 (= 4%) са в ре-
ториката на нетолерантността. В единия случай е използвана квалифи-
кацията "скандална баскетболистка" (С/21.11.06) с уточнение в текста, 
че въпросната Латаша Байърс е с хомосексуални наклонности и е била 
обвинена заедно с трима мъже в изнасилване на друга баскетболистка; 
в другия случай присъства словосъчетанието "гадна лесбийка" - при аб-
страктно говорене за хомосексуални жени, срв.: "Знам, не Найден ходи 
с тениска: 'Гадна лесбийка'. Не ме притеснява, въпреки че не е вярно" (в 
интервю с Мел, изгонена от реалити шоуто "Биг брадър", ДТ/15.12.04). За 
хомосексуалните жени по правило се изказват отрицателни мнения само 
когато за тях се говори като за принадлежащи към една и съща група с 
гейовете мъже. Но когато конкретни лесбийки биват представяни сами, 
отношението към ʪях - с изключение на единствения цитиран случай 
- неизменно е неутрално. Срещат се дори и материали с деликатно спес-
тяване на гей лексика, например на самото название лесбийка, вероятно 
заради негативните му конотации. Така под заглавие "Евродепутатка 
се жени за приятелка" (ДТ/10.09.05) накратко се съобщава за сключва-
нето на брак между Лизи Грьонер и приятелката й, при което хомосек-
суалната връзка е описана чрез сватбения израз в заглавието, с още две 
споменавания на приятелката - брак с дългогодишната си приятелка и 
избраницата на сърцето й, последвани от абстрактна информация за 
разрешеността на гей браковете в кралство Белгия, но нито едната от 
жените не е етикетирана като лесбийка или дори като хомосексуална. По 
подобен начин се изграждат и много по-дълги текстове, например като 
публикувания във в. "Над 55" на цяла страница материал със заглавие 
"Чехкиня залюбва Христина Морфова" и подзаглавие "Трийсетгодиш-
ният им роман е насилствено прекъснат през 1936 г." (55/19.06.06). В 
този обемен очерк напълно липсва гей лексика, въпреки че хомосексуал-
ната връзка е ясно очертана. В същия аспект на благосклонно отношение 
към женската хомосексуалност е регистрирано дори едно изрично "по-
зволително" изказване, и то от страна на отявления враг на хомосексу-
алистите депутата д-р Иван Козовски (фрагменти от негови филипики 
срещу гейовете многократно отпечатват 16 издания според данните от 
изследвания корпус). В един материал от вестник "Стандарт" експертна-
та му позиция спрямо лесбийките, след цитирано изключително грубо 
изявление за гейовете, е представена така: "Наследничките на традици-
ите от остров Лесбос обаче бяха пожалени - между жени е нормално, 
гинеколог съм, обясни депутатът" (Ст/3.01.05). 
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Моделът с пълно спестяване на хомосексуални етикети понякога 
се прилага и за известни мъже - например много от публикациите във 
връзка с брака на Елтън Джон се придържат точно към тази неутрална 
стилистика. По същия начин е изграден и текст, посветен на актьора 
Жан Маре, в който под заглавието "Любовникът на всички времена" 
(Ст/16.12.03) се говори за връзката му с режисьора Жан Кокто, но гей 
лексика напълно липсва. Този модел обаче при прякото говорене за кон-
кретни хомосексуални мъже е голямо изключение (като се има пред-
вид огромният брой материали за мъже с хомосексуална ориентация) 
и поне що се отнася до изследвания корпус, се изчерпва със спомена-
тите вече примери. Много по-типично е изобилието от хомосексуални 
квалификации. Това е съвсем обичайно при отрицателното говорене и 
за отделни мъже гейове, и за групата им в цялост. При това хомосексу: 

алните названия, особено пейоративът педераст, редовно се поставят 
в обкръжение на думи и изрази, обозначаващи мръсотия и гадост, на-
пример: "мръсен педераст" (Дн/15.06.01; ДТ/4.02.04; 24ч/2.04.06), "гей 
мръсен", "педераст скапан" (Н/21.03.06),"гаден педераст"{ДТ/2.04.06), 
"гадни педерасти' (Н/20.04.07), "гнусни педерасти" (С/9.02.06) и т. н. 
А .хомосексуализмът като цяло - и за мъже, и за жени - често се от-
нася към сферата на ненормалността, например чрез квалификации 
от следния тип: "нездравия си сексуален интерес към собствения пол" 
(ЖШ/4.11.04), "ненормално състояние" (24ч/2.02.06), "не е нормално 
състояние" (24ч/18.02.06), "отклонение от нормалната сексуалност" 
и "извратени малцинства" (А/22.01.07), "патология" (Н/3.02.06), 
"психопатно състояние" (24ч/5.01.06; Д/27.12.05), "психопати със сек-
суални извратености" (24ч/5.01.06), "перверзия" (Н/3.02.06); "сексуал-
на перверзност", "психопатна сексуална извратеност" (Д/27.12.05) 
и мн. др. В някои случаи в отрицателната характеристика на хомо-
сексуалните се включва и заразата, често в контексти на говорене за 
СПИН. Друг път преценката се колебае между срамна ненормалност 
и тайнствено изкушение, срв.: "Срамната грешка на природата или 
тайната тръпка на човечеството /нз/" (ДТ/10.08.06). По този повод 
Л. Грос заявява следното: "Стереотипното [медийно] изобразяване на 
лесбийките и гейовете като абнормални и потискането на позитивни-
те или поне 'неизключителни портрети служи за запазването и охра-
няването на границите на нравствения порядък. То насърчава хората 
от мнозинството да се придържат към своята джендърно определе-
на резервираност и се опитва да държи малцинството успокоително 
скрито от погледа" (Грос 1989: 137). Безнравствеността и греховността 
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са също чести определители на хомосексуализма, включително в хо-
мофобската реч на известни светски и религиозни публични фигури: 
"тревожен морален и социален феномен', "неморално и противоре-
чащо на естественото поведение" (Н/3.01.06), "непристойно поведе-
ние" (ДТ/29.01.06); "извратеност и грях" (24ч/17.02.06), "хомосексуал-
ността е грях" (фраза на Роко Ботилионе, номиниран за еврокомисар 
по правосъдието и бламиран тъкмо заради нея, К/16.10.04), "Такива 
публични събирания подтикват младите хора към нисък морал и уби-
ват в тях православните християнски ценности" (из писмо на об-
ществен комитет "Православни ценности" по повод на организиран 
във Варна гей събор, Тф/23.08.05) и пр. Същата склонност на медии-
те да характеризират гейовете и лесбийките негативно и да ги описват 
като морално пропаднали отбелязва и А. Терескинас за Латвия, Литва 
и Полша (вж. Терескинас 2003). Подобно мнение изказва и Т. Бенет, 
според когото медиите демонизират хомосексуалистите, поставяйки 
ги в групата на "аутсайдерите" заедно с наркоманите, престъпниците 
и гамените и разглеждайки тяхното поведение като противоречащо на 
доминиращите социални норми (вж. Бенет 1992: 296). 

Обявяването на негативно отношение към хомосексуалността, 
особено към мъжката, обикновено се прави съвсем директно, с упо-
треба на негираща, подигравателна, обидна или заплашителна лексика, 
например в изказвания от типа на: "Негативно е отношението ми към 
хомосексуалистите. Жените са за любов, не мъжете" (7ДС/12.07.03), 
"Нещо се изпедерастиха тези мъже. Модерно ли стана, не знам. На-
пълни се с меки китки" (Тф/17.02.06) и др. Срещат се и преки обиди 
към известни личности: "Футболът е за мъже, не за ггедерасти като 
Азис" /з/, (из изказване, приписано на Христо Стоичков, 7ДС/20.01.07). 
Вестниците тиражират дори и случаи на излязла извън контрол словес-
на агресия: "Ей, Дуков, няма да обиждаш, че ще те е** в гея мръсен, пе-
дераст скапан!" (думи на Митьо Пищова към Дим Дуков при участие-
то им в реалити шоуто "Биг брадър", Н/21.03.06). Българските издания 
информират и за чуждоезикови практики в словесното низвергване на 
хомосексуалните. Например под заглавие "Министър иронизира хо-
мосексуалистите" се казва: "Италианският министър на реформите 
Роберто Калдерон... нарече хомосексуалистите "финоки" (вид копър), 
предаде АПФ. Думата е станала синоним на педал" (Ст/6.06.05).7 

7 В материала се съдържа и следната справка: "През средновековието има-
ло традиция при изгарянето им [на хомосексуалните] на клада да се добавя този 
вид копър, за да намали миризмата на изгорена плът". 
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В контексти, в които се говори за насочени срещу хомосексуали-
зма действия или изказвания, думи от гей списъка редовно попадат в 
близост до словесни единици, включително и от разговорния фонд, със 
семантика от кръговете "възмущение", "бойкот", "забрана", "преслед-
ване", "нападение" и др., срв.: "Анти-гей движение скача срещу Форд" 
/з/, 'Асоциация на американското семейство'... призова гражданите на 
САЩ да обявят бойкот на... Форд Мотърс, обвинявайки ръководство-
то й в подкрепа на хомосексуалистите" (Тф/3.06.05); "Красимир Кара-
качанов: Държавата трябва да забрани гей проявите" /з/, Държавата 
трябва да забрани всякаква подобна публична проява. Гей заведенията 
да бъдат забранени" (24ч/18.02.06); "Шварценегер ще наложи вето за 
гей браковете в Калифорния" (Дн/8.09.05); "Вестници в Камерун гонят 
политици гейове /з/" (ДТ/7.02.06); "Ватиканът погва гейове в семина-
риите на САЩ" (ДТ/16.09.05) и мн. др. 

Специфичен начин за подчертаване на осъдителните нюанси в 
единици от гей лексиката или за натоварването им с негативен сми-
съл е поставянето им в съчинителни конструкции с други негативни 
названия, срв.: "Гейове и малоумници /з/" (С/6.11.06); "Селяни и гейове 
срещу Катето Евро /з/" (Н/20.04.07); "Младите не харесвали роми и 
гейове /з/" (Ст/30.11.06); "В Народното събрание се подвизават педера-
сти, педофили, крадци и разбойници" (Дн/24.08.06); "...само четири-
ма-петима от групата са читави. Останалите са или хомосексуали-
сти, или с посредствена интелигентност, или приличат на касапи" 
(за депутатите от парламентарната група на Атака, Н/3.02.06) и др. Със 
същата оскърбителна интенция е и отпечатаното в почти всички все-
кидневници изказване на Волен Сидеров за бъдещия състав на парла-
мента, заради което е съден за подбуждане към дискриминация: "Там 
няма да бъдат само педерасти, цигани, турци, иностранници, евреи 
и всякакви други, а ще има само и единствено българи..!" (Д/22.07.06). 

Понякога хомосексуалността се обявява за непосредствена при-
чина за определени действия и дава повод за хомофобски оскърбления 
спрямо съответните деятели. В български условия този модел е патент 
на Волен Сидеров и вестник "Атака", срв.: "Зависими депутати пре-
дават националните интереси /з/", ...Волен Сидеров го контрира, че 
говори така, воден от тежка хомосексуална зависимост" (за Филип 
Димитров по повод на негово твърдение, че Атака е фашизоидна пар-
тия, А/8.12.05); "Николай Пенчев изпълнява поръчки на хомодружинка 
срещу АТАКА /з/, В медийните среди отдавна е ясно, че нападките сре-
щу Сидеров и АТАКА в '168 'часа' са инспирирани от гей-средите, към 
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които се числи и Пенчев" (за главния редактор на "168 часа" във връзка 
с изнесена във вестника информация за финансиране на партия Атака 
от страна на ДПС, А/26.02.07) или, по същия повод, "Волен Сидеров: То-
шев, кажи за лъжата на Пенчев и Гочева! /з/, ...поредната гавра с вота 
на 650 000 български избиратели от страна на поръчковото хомосек-
суалистче, наречено главен редактор на '168 часа' Николай Пенчев" 
(А/26.02.07). Използват се и "евфемистични" сравнения за посочване 
на хомосексуализъм, например: "водачът на червената листа за евро-
депутати е със същата ориентация като Василка" (имат се предвид 
съответно К. Вигенин и певецът Азис, А/19.04.07). 

Но наред с грубото изразяване на хомофобски нагласи и емо-
ции в някои случаи хомонегативизмът се изказва по вестникарските 
страници по много рафиниран начин, включително и под маската на 
постмодерен дискурс, срв.: "Хомосексуалността, ако не е продукт на 
изнудване, е последица от третирането на другия като подобен на мен 
или равния на мен в разменните отношения. Той или тя имат същия 
нагон като мен.... Хомосексуалността е тържество на културата 
на идентичността... Парадоксално: хомосексуалистите, които са 
най-кресливите защитници на респекта към различните, всъщност 
се привързват един към друг поради своята еднаквост... В хетеро-
сексуалността човек обича Другия заради неговата/нейната другост. 
Не загцото любимото същество е като мен, сходно с мен, равно на 
мен. Ако обичам заради приликата с мен, обичам всъщност себе си" 
(С/11.02.06). 

Обичаен похват при нетолерантното говорене за хомосексуал-
ността е приписването на драматичност, скандалност и/или шоковост 
на конкретни случаи, като обикновено този елемент се изнася в силна-
та текстова позиция на заглавието, срв.: "За управниците - скандално 
и интимно /з/, Червените се прочуха с гейове и лолитки" (ДТ/4.01.05); 
"Гей скандал в щатската армия" (168ч/25.06.04); "Гейскандал разтър-
си хърватите" (24ч/6.10.05); "Мъже се чукат в съблекалня /нз/, Варна 
изпадна в шок след гей скандал в аматьорския МАХ /з/" (7ДС/8.12.05) 
и мн. др. Когато случаят се отнася до неизвестни в публичното прос-
транство хора, сензационността на заглавието по-често се конструира 
без употреба на шок, скандал или скандално. Обичайно е например 
най-шокиращият момент от конкретната история да се резюмира в за-
главието на материала повествователно или описателно, понякога и с 
помощта на натоварена със силна експресия лексика извън тематичния 
кръг на хомосексуалността, срв.: "Продажни гейове грабят клиенти" 
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(24ч/16.04.05); "Мексиканец уби и сготви любовника си' (ДТ/18.12.05); 
"Гейове заклаха мъж, защото им отказал" (Ст/1.07.06); "Хомозлодеи 
затриват кръʯмаря от 'Орозди бак' /з/" (в рубрика "Страсти и скан-
дали в царска България", 55/20-26.02.06) и т. н. Когато обаче случаят 
засяга видни политически личности или знаменитости от областта на 
шоубизнеса, изкуството и литературата, в типичния случай заглавие-
то съдържа лексикален показател за скандалност или шоковост, с въз-
можна добавка и на експресивно натоварена лексика и/или повество-
вателно резюме, срв.: "Порша де Роси шокирала баба си с признание, че 
е лесбийка" (Н/11.04.06); "Лорд Браун подаде оставка заради гейскан-
дал" (Н/3.05.07); "Алкохолизъм и гей скандали резилят държавници в 
Лондон" (24ч/28.01.06); "$300 за голо плуване дал Джеймс Уест /нз/, Гей 
скандал с американски кмет" (168ч/20.05.05) и др. 

Оплитането на знаменитости в скандали е изобщо присъщо на 
пресата, особено на жълтата. Във връзка с това Д. Маршъл обобща-
ва: "Биографията на знаменитостта се появява в много форми и кос-
тюми. Получаваме ежеседмична доза от нея в различните популярни 
списания. Таблоидите осигуряват скандално измерение на значение-
то на знаменитостта и ни предоставят възможността предполагаемо 
уникалните таланти на знаменитостите да са уязвими и подвластни на 
драматични падения, както и също толкова впечатляващи угризения и 
възкресения... Във всички случаи знаменитостите са производствена-
та фабрика на сложен дискурс за индивида и индивидуалността, орга-
низиран около волята да се разкрие скритата истина или, както твърди 
Ричард Дайър, да разкрие 'истинския' човек зад публичната личност" 
(Маршъл 2003:18). А какво по-"истинско" за публичната личност от 
нейната сексуалност? Ето защо с неизтощима упоритост вестниците 
преследват и най-дребната проява на сексуалност, в частност в зона-
та на хомосексуалността, и ако не я представят като скандална, непре-
менно я тиражират поне като много пикантна и свръхинтригуваща.8 

8 Според Б. Арчър нещата стоят по следния начин: "Телевизията, списани-
ята и вестниците... разчитат, сред все по-разрастващите се пазари, на привли-
чането на зрители и читатели по най-непосредствените, най-резките възможни 
начини. Което при положение, че хората са такива, каквито са, по-често включва 
секс, отколкото не" (Арчър 2002: 36). От друга страна, настървеността на медиите 
към разкриване на хомосексуални елементи в поведението на публичните лич-
ности (но и на публично неизвестни лица) вероятно е свързана и с латентния 
страх на обществото от скритата хомосексуалност. Срв. по този повод следното 
разяснение на М. Бронски: "Докато тайнствеността на гей културата закриля хо-
мосексуалистите, същевременно тя спомага за създаването на параноя спрямо 
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Това се отнася както до съвременни, така и до исторически знаменито-
сти. Обичайни са например обзорни материали от типа на "Гей и лесби 
страстите - от Термопилите до Белия дом" (24ч/2.06.05), придружен с 
частни истории за балетиста Морис Бежар, за президентската съпруга 
Елеонора Рузвелт и за поета Сергей Есенин, или "Марлен Дитрих по-
сещавала лесбо-клубове, Леонардо живеел с младежи" (Н/26.08.06) с ин-
формация за Сократ, Софокъл, Александър Македонски, Юлий Цезар, 
Ричард Лъвското сърце, Леонардо да Винчи, Ханс Кристиян Андерсен, 
Вирджиния Улф, Пиер дьо Кубертен и много други видни личности от 
по-старо и по-ново време. 

Почти винаги, когато в съответната вестникарска история се ви-
зира хомосексуален елемент, дори да не е основен за материала, именно 
той се изнася в заглавието, като се отбелязва или с гей лексика, или чрез 
друг вид назоваване на хомосексуално поведение, например: "Съперни-
чества и гей страсти в дома на Томас Ман" (ДТ/9.06.05); "Парцалев 
спрял влак с тялото си /з/, Забранили поклонението в Сатирата за-
ради славата му на гей" (ЖШ/28.10.04); "Сър Елтън и Дейвид вдигнаха 
гей-сваʪбата на века" (ВЖ/29.12.05); "Джордж Майкъл сваля шофьор 
в парка" (24ч/24.07.06) и мн. др. За достатъчно интригуваща и достой-
на за споменаване още в заглавието се смята гей темата дори когато се 
отнася за животни, срв: "Гей лешояди скъсаха след 9-годиʰна връзка" 
- заглавие, след което тематичното резюме преди основния текст гласи: 
"След около десет години съвместен живот в Библейската зоологическа 
градина на Йерусалим два мъжки лешояда станаха хетеросексуални, 
съобщи в сряда АФП" (Тф/7.02.06). 

Много характерен е моделът с изнасяне на хомосексуалния мо-
мент в заглавието и при интервюта с известни личности, независимо 
дали този момент се отнася за тях самите или за други хора. Обикно-
вено при такива интервюта въпросът, свързан с хомосексуалността, е 

тях във водещата култура. Ако хомосексуалната идентичност е откриваема само 
чрез публично саморазкриване или при залавяне в хомосексуални действия, то 
е възможно всеки да е хомосексуален. Ако идеята за открита хомосексуалност 
е била плашеща, то понятието 'скрита хомосексуалност' - още повече. На един 
таен субкултурен свят, организиран около антисоциална сексуалност, се е гле-
дало като на ужасяваща заплаха за хетеросексуалното статукво. Заплахата е още 
по-опасна поради това, че в културно отношение хомосексуалността представя 
сексуално удоволствие без бремето на репродуктивността - забранена, но при-
влекателна алтернатива. На личностно ниво идеята за скритата хомосексуалност 
е застрашителна, понеже имплицира възможността за скрита хомосексуалност у 
всекиго" (Бронски 2003: 139). 
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просто един от всички и темата "хомосексуалност" изобщо не е водеща, 
а най-често е засегната само между другото. Въпреки това именно тя се 
извежда в силна текстова позиция. Моделът е типичен за жълтата пре-
са, но се среща и в други издания. Например в публикация, озаглавена 
"Най-голямата лъжа за мен е, че съм обратен" (Шк/9.03.05), инициа-
тивата за въвеждане на хомосексуалната тема е на самия интервюиран 
- певеца Мустафа Чаушев. Това става след отворения въпрос "Кой е 
най-абсурдният слух, който сте чували за себе си?", който е последен в 
разговора и получава съвсем кратък отговор. Но тъкмо тази маловаж-
на и изобщо неразгърната в интервюто тема е послужила за неговото 
озаглавяване. Също отговор на подобен отворен въпрос, само че първи 
(и въвеждащ съвсем кратко развитие на темата в иначе разпрострян 
върху много други теми разговор), е достатъчен повод за озаглавяване 
на дълго интервю така: "Кристина Димитрова: Набедиха ме за лесбий-
ка" (ЖШ/13.05.04). По подобен начин са конструирани и много други 
материали, срв.: "Драгомир Драганов: Дали съм гей няма да промени жи-
вота ви" (в интервю от две страници, с кратко разработване на темата 
чрез два въпроса към края на разговора, 24ч/16.10.05); "И Лора Буш: 
Нямам нищо против гейовете" (в интервю върху друга основна тема, 
168ч/17.09.04); "Д-р Петър Берон, ПГ 'Атака': Педерастите ли са най-
големият ни проблем" (псевдоцитатно заглавие без покритие в текста 
на интервюто, в което интервюиращият безуспешно опитва да въведе 
темите "хомосексуализъм" и "педофилия", ДТ/3.02.06) и др. Маловажен 
хомосексуален момент при различна от него основна тема редовно се 
извежда в заглавията и на материали от други жанрове, например в 
статии и очерци - както в жълтата, така и в сериозната преса. Напри-
мер съвсем кратки еднократни споменавания на хомосексуалната тема 
има в изложението на материалите със заглавия "Гейове и Слави молят 
Деси Добрева да я спонсорират" (Сз/8-15.02.05); "БСП към Европа с До-
ган и без гейове" (24ч/15.06.05) и др. 

Включване на гей лексика в заглавието е много характерно и за 
материали, в които хомосексуалната ориентация на визираните лица 
е само предполагаема или пък изобщо нереална. Естествената среда 
на подобни публикации са жълтите вестници, но понякога и по-сери-
озни издания публикуват такива материали, обикновено на послед-
ните си страници, предназначени за дребни, но атрактивни новини, 
срв.: "Депутат съди шоуто /з/, "30-годишният Кристиан Вигенин от 
БСП бесен на Нова телевизия и 'СИА Адвъртайзинг', че го изкарали 
гей" (ЖШ / 30.03.06); "Набедиха за лесбийка Елена от ' Биг брадър' " 
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(Кт/17.10.05); "Певецът на Слави - хомосексуалист?" (Кт/11.01.05); 
"Говори се, че... (название на рубрика), Новата водеща на 'Огледала' 
била лесбийка" (ЖШ/25.11.04);"Принц Едуард бил гей, жена му отрича 
слуха" (7ДС/2.04.01) и безброй други случаи. 

Друга често използвана възможност е при неутрално говорене на 
хомосексуални теми в заглавието на материала да се включи оценъчна 
лексика, като в самата публикация такава лексика може и да липсва. 
Най-обичайна в случаи от този вид е заглавната употреба на квалифи-
кацията обратен, срв.: "Партийни знамена на парада на 'обратните' 
/з/" (С/26.06.03); " 'Обратни' властват в Берлин и Париж /з/" (визи-
рат се кметовете на двата града, които открито са се обявили за гейове, 
ДТ/4.02.04); "Български гейове фаворити на балкански игри за обратни" 
(168ч/16.12.05); "Обратният червен Ивелин Йорданов: Депутати от 
всички партии ходят по гейпартита" (168ч/24.12.04); "Обратна тяга 
/нз/, Тръгва световно за гейове" (Тф/11.09.06) и др. Вариант на модела е 
поместването на оценъчната дума в названието на рубрика (или стра-
ница), в която се разполага съответният текст - например материал със 
заглавие "Спортът за един нежен свят" е отпечатан на страница, назо-
вана "Обратната олимпиада" (ДТ/12.11.02). 

Когато се пише за нещо отрицателно, свързано с хомосексуализма 
или хомосексуалните мъже и жени, е обичайно не само заглавното отбе-
лязване на гей темата, но и подчертаване на нейната сензационност чрез 
изнасянето в анонс на първа страница от съответния брой. Например 
на първа страница във вестник "Дневен труд" стои кратко съобщение в 
аванс, озаглавено "Откриха СПИН на 7 хомосексуалисти", с препратка 
за подробности към стр. 8, където се открива по-обширен материал със 
заглавен комплекс "Мобилен кабинет със СПИН тестове тръгва из за-
творите /нз/, 7 хомосексуалисти сеели ХИВ вируса" (ДТ/11.03.07). Съ-
щия модел се използва дори и в случаи, когато хомосексуалният елемент 
не е основен за тематиката на публикацията. Това е особено типично за 
жълтите вестници. Например заглавието на много дълго интервю гласи 
"Любо от 'Те': Не е важно дали наистина съм гей!", а към края на разгово-
ра се появява следната мимолетна размяна на кратки реплики: " - Жъл-
тата преса твърди, че си гей. / -Не е толкова важно дали наистина съм 
гей", след което темата изчезва. Но това е достатъчно основание дори и за 
анонс с огромни букви, заемащи почти цялата първа страница на вест-
ника: "Любо от 'Те': Гей ли съм! Това не е важно!" (Кл/12.02.04). 

Вестниците рядко пропускат да изнесат в заглавието хомосексуа-
лен елемент, ако по някакъв начин темата, дори и накратко, се предста-



Елка Добрева - Сексуални малцинства: хомосексуални, бисексуални, транссексуални... 29 

вя във вътрешността на съответния материал. В изследвания корпус са 
открити само 32 такива публикации. В повечето от тях съвсем бегло и 
между другото се споменава за хомосексуални хора или за хомосексу-
ализма въобще. Но в 11 от тези материали се съдържа някаква инфор-
мация за известни личности (спортисти, артисти, писатели, политици 
и др.) и макар тази основна информация да няма нищо общо с темата 
"хомосексуалност", все пак в състава на някое изречение от вътреш-
ността на текста се вмята кратка хомосправка. Моделът е напълно 
еднотипно представен, срв.: "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/1.09.05) или "Myтy страдал от сифилис /з/, Оскар Уайлд, Ленин и 
Ал Капоне умират от същата болест /пз/. Според изследователи бо-
лестта води до смъртта на писателя Оскар Уайлд, известен с хомо-
сексуалните си наклонности" (в текста се говори общо за 12 души, 
7ДС/12.11.04). 

Наред с подробното или откъслечно поднасянето на информации 
за исторически и съвременни хомосексуални личности, с предпочи-
тание към фигурите от публичната сфера, запазено, макар и скромно 
място във вестниците имат и темите за хомосексуализма като модно 
явление и/или като специфична малцинствена привилегия. В някои 
случаи тази тема се разработва относително неутрално - почти в кон-
стативен тон, срв.: "Обратните в България си imam организация, коя-
то им защитава правата, доколкото може. Но напоследък излезе мода 
да си с хомосексуални наклонности" (Тф/18.05.05). Друг път реакция-
та е по-настъпателна: "PR-ът с различните вирее добре на родна почва 
/з/, Гейовете взеха да стават все по-голям фактор в обществената 
ни действителност, ...но понякога с това спекулират организации, 
които използват момента да си направят един добър PR... Фондация 
'Куиър' да поиска оставката на ректора на СУ... е все едно клуб по ла-
тино танци да иска да свали президента... Няма да се превръщаме 
в държава на малцинствата, а на всички граждани, така, както е 
записано в Конституцията на страната" (по повод на инцидент с 
гейове в сауната в Софийския университет, Тф/4.05.05). Има и иро-
нични материали по темата: "От датската информационна агенция 
съобщиха: След дългогодишни обществени брожения, яростни дебати, 
ожесточени спорове и серия протестни митинги най-накрая в Дания 
бяха разрешени хетеросексуалните бракове" (от рубрика "24 хъша", 
24ч/14.02.04) или "Като разбрах, че гейовете са спретнали конгрес, за 
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да се борят за равноправие, веднага изтърчах да им съчувствам, но те 
ме прокудиха подигравателно с песен: 'Не искаме елей, / не искаме къс-
мет! / Роди ме, мамо, гей, / па ме фърли на смет!'" (С/10.01.07). Сре-
щат се и не много деликатни намеци за присъствието на множество 
гейове в парламента; достатъчна ще е само една илюстрация: " - Най 
ужасният слух, който сте чували за себе си? / - ...когато ми се обади 
една позната да търси помощ от мен, защото мислела, че съм депу-
тат. Много се обидих. Попитах я - ти мен за гей ли ме имаʰ вече?" 
(из интервю с Георги Софкин от асоциацията на "малките" хора в Бъл-
гария, 7ДС/15.10.05). Има обаче и пространно, откровено негативно 
разработване на темата за завишения статут на хомосексуализма у нас 
под експресивното заглавие "Педализация с взлом". Ето няколко харак-
терни пасажа от материала: "Педализацията на българския обществен 
живот стигна един от върховете си. Гейдружинките ни налагат свои 
модели на поведение, техните артистични изяви и предпочитания 
масово навлизат във всекидневието ни.... Щом един нещастник като 
Азис може да се изкачи на върха на обществената простотия, то как-
во остава за къде по-интелигентни михлюзи, които нехаят за всичко 
друго освен за коригираните си задници... Педализацията като прока-
за ръфа с лигавите си зъби уморената плът на Отечеството... Искам 
днес... да накараме обществото да осмисли отношението си към ония, 
които ни насаждат хомосексуализъм с взлом. Че аман вече от тях..." 
(Д/11.10.04). 

Описаните дотук модели в общи линии изчерпват неутралното 
(толерантното) и отрицателното (нетолерантното) пряко говорене за 
хомосексуалните мъже и жени. Но както се вижда от Табл. 1 по-горе, 
макар и с незначителен дял, сред материалите присъстват и случаи на 
изразени положителни нагласи към хомосексуалната общност. Ако се 
има предвид предложената от М. Уолзър скала на толерантността от 
сдържано приемане на единия край до ентусиазирано подкрепяне в 
другия край (вж. Уолзър 1977: 10-11) 7 от откритите материали отгова-
рят на максималната степен на тази условна скала. В тях, или по-точно 
в кратки пасажи от тях, става въпрос не просто за толерантно отноше-
ние към представителите на общността, но за изразяване на откровено 
положителна нагласа към тях - в смисъл на пълно зачитане и високо 
ценене. Например в една публикация на М. Фучеджиева във вестник 
"Новинар", озаглавена "Хетеро при хетеро, хомо при хомо", се открива 
следният пасаж, отнасящ се до фрагмент от американската действител-
ност: "Уест Холивуд е прекрасен квартал за живеене, естетически из-
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държан така, както само гейовете могат да си подредят нещата... 
прекрасни заведения, известни с изключително здравословната си еко-
логично чиста храна... център за дизайн... Улиците блестят от чисто-
та и кварталът има някаква леко приказна атмосфера" (Н/11.02.06). 
Отново с небългарска география е и друг, малко по-сдържан отрязък 
от текст под заглавие "Бекъм се снима в гейсписание": "Бекъм много 
пъти е признавал, че е добре настроен към мъжете, които предпочи-
тат собствения си пол, заяви главният редактор на изданието. Явно 
е решил да върне старата си слава на идол на гейовете" (Тф/9.08.06). 
С чуждестранен адрес е и съобщение за решение на Сената в училищ-
ните учебници да влезе информация за "хомосексуалистите, които 
имат исторически принос за развитието на САЩ" (С/22.05.06). В зо-
ната "високо ценене" има и български добавки, срв.: "Но 'Евровизия' 
наистина е посещавана от много гейове. В което няма нищо лошо, за-
щото те са приятни хора, артистични, дълбоки и усещат много до-
бре музиката" (из изказване на певицата Мариана Попова, Ст/7.05.07). 
В следващите два случая моделът на цененето е еднотипен - проявява 
се при коментари на опозицията между гей и педераст на ниво сигни-
фикат, срв.: "Геят е човек с въображение и чар, а не интригант като 
Дим /пз/, "- Има ли разлика между гей и педераст? / - Геят е човек с въ-
ображение, с чар" (из интервю с Любомир Милчев-Денди, 24ч/2.04.06); 
"Е, как да се използва, бе докторе, след като обратните там се държат 
като гнусни педерасти, а не като възвишени гейове" (във връзка с 
твърдение на Николай Михайлов от ДСБ, че обидата "хомосексуалист" 
се използва като "вуду магия" в българския парламент, С/9.02.06). Към 
регистъра на високото ценене вероятно би могъл да се отнесе и следни-
ят цитат: "На този мрачен балкански фон хърватската столица Загреб 
изглежда като симпатично изключение.: там 'Гей прайд' окупира цен-
търа вече 4 пъти, а фестивалът за изкуство Queer бе своеобразна екс-
плозия и творческо легитимиране на обратните" под заглавие "Гей 
на балканите? Мълчиш, иначе бият" (24ч/27.11.05). С това примерите 
от изследвания корпус за положителни нагласи към хомообщността 
напълно се изчерпват. Впрочем сред цитираните примери са и един-
ствените случаи, в които по страниците на българските вестници се 
казва нещо положително за гей културата. В останалите случаи, ако 
въобще се говори по този повод, то е или неутрално, или отрицателно, 
или подигравателно. Типична илюстрация може да се види в следния 
пасаж: "В разпространен вчера документ се посочва, че католическа-
та църква не може да позволи на хомосексуалисти или на поддръжници 
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на така наречената 'хомосексуална култура' да стават свещеници" 
(Тф/30.11.05). Има дори материал, специално озаглавен "ɻей-'култура-
та' ", в който след заглавното дистанциране чрез кавичките в изложе-
нието тя е пряко характеризирана като "психопатната гей-култура" и 
е изказан следният призив: "Така както е забранена и наказуема всяка 
проява на расизъм, така и всяка проява на хомосексуализъм в общест-
веното пространство, от когото и да е, съгцо трябва морално и зако-
ново да се третира като престъпление и да се наказва" (Д/27.12.05). 
Подобни крайности в медийното пространство определено са рядкост, 
но ако читателите очакват от българската преса от изследвания пери-
од наистина да научат нещо съществено за гей културата, просто няма 
смисъл да четат старите вестници - такава информация (поне по да-
нните от проучения корпус) там напълно липсва. Не случайно в една 
своя статия М. Писанкънева с огорчение заявява: "Българските медии 
отпускат на хомосексуалната субкултура точно толкова място, колкото 
е необходимо за поддържане на нейната маргиналност. Спорадично-
то представяне на хомосексуални личности... цели да заинтригува, да 
впечатли или да шокира, но не създава условия за интегрирането им в 
родния културен мейнстрийм" (Писанкънева 2003).9 

2.2. Косвеното говорене за хомосексуализма и хомосексуалисти-
те се среща в случаи, когато сравнения и метафори на база хомосексу-
алност се отнасят до референти извън нейния кръг. Тогава засягането 
на хомосексуалистите от съответното обозначение е опосредствано, но 
това не го прави по-слабо, напротив. 

При косвеното заявяване на хомофобски нагласи, предразсъдъци 
и емоции, регистрирано в общо 39 материала от изследвания корпус, с 
най-голяма активност е думата педераст (и нейни производни), а с по-
редки употреби се включват също гей, хомосексуалист и педал. 

Педераст се използва най-вече в спорта, но и в други области за 
грубо оскърбление в смисъл на "недостоен, нечестен, продажен, ин-
тригантстващ човек (мъж)" или "несериозен, долен, подлец" (вж. РОД 

9 Подобна реалност за гейовете и лесбийките изобщо при представянето 
им в медиите констатира и Л. Грос: "Образите и съобщенията, които те ще срещ-
нат, няма да им осигурят... много комфорт или подкрепа. По-типично е те от-
ново да бъдат маргинализирани, тривиализирани и обиждани" (Грос 1989: 142). 
Специално за източноевропейските страни А. Терескинас прави подобно обоб-
щение: "Невидимостта и маргинализацията работи срещу многобройни групи, 
включително гейове, лесбийки, етнически малцинства и жени" (Терескинас 2001; 
вж. също и Терескинас 2003). 
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1994). Така е например в следния случай: "Мръсен педераст! Кого лъ-
жеш ти, бе - в 'Дружба' задръствания няма!" (към шофьор на авто-
бус в столицата, Д/25.11.06). Друг път, включително и в заглавия, се 
съобщава за нанесени чрез думата педераст (самостоятелно или в 
съпровод с други обидни думи) оскърбления, например: "Юри Галев 
вика 'педераст' и 'капут' на директор от Вихрен /пз/" (ММ/30.10.06); 
"започнаха да го обиждат с думите 'кюрд' и 'педераст' " (за Христо 
Стоичков, ММ/12.09.06) и мн. др. Среща се и обида, подплатена с из-
рично противопоставяне между педераст и мъж, срв.: "Това, че съди-
ята е педераст, не променя факта, че ʥʘʰume не играха като мъже" 
(ДТ/20.06.04). Педераст се използва като обида и в парламента, срв.: 
"...[Венцислав Димитров] отнесъл цели два юмрука от колега от леви-
цата. Мелето бе породено от доста популярната по онова време 'оби-
да' сред политическия елит - казах им педерасти, обясни повода да го 
цапнат Димитров" (Ст/15.11.05). Вестниците дават дори чуждоезико-
ви примери за обидна употреба на думи с хомосексуална семантика, 
срв.: "Бъсеску вика 'гей' на репортер /з/, Румънският президент Траян 
Бъсеску обидил на 'педераст' журналист... 'Как някакъв си педал си 
мисли, че ще ми устрои клопка?', реагирал Бъсеску пред началниците 
на службите... Бъсеску използвал жаргонната дума гаозар, значеща пе-
дераст" (Ст/8.10.06). Подобен е и следният пример: "Собственикът на 
'Левски': Съдията е хомосексуалист /з/, ... Тодор Батков нарече рефе-
ра на 1/4 финала с 'Шалке' Майк Райли 'британски хомосексуалист ... 
Безобразно съдийство, британски хомосексуалист! British homosexual, 
развали играта!" (С/1.04.06). Но заедно с това се сочи и пример с бъл-
гарска хомофобска реч по чужди стадиони: "На мач на Мидълзбро це-
лият стадион реве на чист български 'Съдията педераст'. Оказало се, 
че агитката на британския тим разучила ругатнята от двама наши 
студенти" (Ст/19.10.04). 

В непряката агресия срещу хомосексуалните хора се включват 
и производни от педераст, срв.: "Сърбинът [Йешич] изкрегцял 'педер' 
към пейката на домакините" (7ДС/12.11.05); "Какво мислите за педе-
растиягпа в политически смисъл?" (Тф/17.05.06); "Там се говореше само 
за това колко кутии цигари да вземем, какво да сготвим. Гаровите 
и Пенъовите интриги - педерастки номера" (за шоуто "Биг брадър", 
Н/18.10.06); "Има и педерастки неща в световния гей-спорт - заявя-
ва тъжно Танчев. - Точно преди игрите се уголучи разкол" (Н/2.09.06). 
И в други случаи педераст се съпоставя с гей или хомосексуален, срв. 
"Веднъж ме попитаха колко са гейовете в България. Отговорих, че те 
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са около 30-40 000. Но че педерастите са осем милиона" (думи на Евге-
ни Минчев, Тф/17.05.06) или "Венцислав Димитров... отнесе два юмру-
ка от неизвестен депутат от левицата. 'Нарекох ги педерасти - оп-
равдаваше се Димитров тогава, - но не в смисъл на хомосексуалисти' " 
(Ст/31.07.05). Последният цитат се вписва в доста дългата редица на 
метаезиковите коментари на тема "обида чрез гей дума" в изследвания 
корпус, например: "Ние, като страна, в която 'циганин' и 'педераст' 
са най-обидните думи (често употребявани като епитети за най-дос-
тойните политици от новото време)..." (Дн/12.12.02); "- Обидна ли 
е думата хомосексуалист...? / - Обидна е дотолкова, доколкото ин-
дикира кой какво прави не в леглото, а като поведение, при което си 
зависим и криеш същността си... Така че обидно е тогава, когато при-
добива нарицателно съдържание. Не само като тайнствена зависи-
мост, но и като лигаво поведение" (Ст/9.12.05); "Но педераст не е само 
влечение. При някои политици то е въпрос на политическо поведение" 
(24ч/16.02.06) и др. 

Следващият случай е пример за съвършено различен начин на 
косвено говорене - чрез употреба на елемент от разгърната хомосексу-
ална метафора, срв.: "Влади Въргала: Защо няма да си носим вазелин /з/ 
Тръгваме за този мач, без да си носим вазелин. Но на румънския колега 
Мирча Луческо може би ще му се наложи да ползва... Ще бутнем някой 
лев на джамиите до стадиона по средата на мача ходжата да подхване 
някое от техните постренесансови парчета. Те, като клекнат за мо-
литва - ето ти 2:0" (за мач на "Левски" в Турция, 7ДС/8.08.01). 

Косвено визиране на хомосексуалността се предприема в някол-
ко случая от корпуса чрез "деконструкция" на името Вигенин, поняко-
га допълнена и с други елементи с хомосексуална тематика, срв.: "Дим 
Дуков обяви червен депутат за гей /з/... Дуков първоначално не съобщи 
името на народния представител от БСП, а само го нарече 'Вагинин' " 
(Тф/23.03.06); "ВиГейнин изненада Станишев изотзад на 'Позитано' 
20"/з/ (А/25.01.07); "ВиГейнин може да лепне само трипер /з/, ...момче-
то с нежни черупи Кристиян Вигейнин. С присъщатаата на 'пеперудите' 
от площад Македония словоохотливост... Кристиянчо се опитва да си 
заработи място под еврослънцето. Българите обаче знаят, че с върте-
не на ханш човек може най-много да си лепне трипер. Дерзай, Вигейнин, 
и ходи редовно на прегледи. Хигиенично е!" (А/19.01.07). 

3. Бисексуалността не предизвиква особен медиен интерес (в 
корпуса присъстват само 25 материала с такава тематика). Основната 
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причина за това вероятно се състои във факта, че макар бисексуалната 
ориентация да отличава характеризиращите се с нея хора и от хетеро-
сексуалните, и от хомосексуалните, в общественото съзнание бисексу-
алните обикновено се причисляват към хомосексуалните и съответно 
медиите най-често им поставят етикет гей/лесбийка. Впрочем и голяма 
част от бисексуалните мъже и жени се самоопределят като гей хора. 

В наличните материали за бисексуалността на 100% се говори 
пряко. 

Както и при хомосексуалността, тук също се срещат квалифика-
ции за греховност, например от типа на "греховната любов" (за жени, 
Шк/15.05.05). Понякога се включва и заглавният елемент скандалност, 
обикновено при създаване на връзка и с хомосексуалността (обратност-
та), срв.: "Гаджетата на англичаните в лесбоскандал" (Тф/26.06.06); 
"Кирил Дончев, статист от филма 'Александър': "Александър Македон-
ски бил бисексуален! /з/ Оливър Стоун планирал скандала за обратна-
та ориентация на легендарния пълководец /пз/" (ЖШ/20.05.05). 

В типичния случай за бисексуалността не се говори осъдително, 
а по-скоро като за интригуващ щрих от медийния портрет на някои 
знаменитости, срв.: "Съмърсет Моъм обичал и мъжете, и жените /з/" 
(Ст/13.03.01); "Катрин Хепбърн била бисексуална /з/"ДТ/9.02.04); "Ан-
джелина имала и любовница лесбийка /з/, Макар да държи в прегръдки-
те си един от най-желаните мъже на планетата - актьора Брат Пит, 
Анджелина Джоли (35) имала и любовница лесбийка" (ДТ/13.12.05); 
"...цар Александър Фердинанд, прочул се с бисексуалните си забежки. 
Мълвата за тях се подема от столичната бохема и става храна за въ-
ображението й" (на страница, озаглавена "Обратна тяга", ДТ/10.08.06). 
Но някакви специфични дискурсивни модели, характерни само за го-
воренето за бисексуалността, не се откриват. 

4. Транссексуални, трансджендърни и травестити - трите ка-
тегории се обединяват в един раздел поради характерната за медиите 
практика, която съответства на обичайното схващане за тези катего-
рии хора и на обичайното им назоваване. Макар че по данни на спе-
циализираните справочници трансвестизмът обикновено не е свързан 
със сексуално влечение към същия пол (травеститите по правило са 
хетеросексуални) и по същество няма много общо с транссексуализма 
(срв. Трансджендър.ком; Уикипедия /анг./), в типичната си всекиднев-
на и медийна употреба названието травестит се съотнася именно 
с хора, за които другите смятат, че са транссексуални (преди всичко 
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мъже) или хомосексуални. Всъщност трансджендърен (трансджендъ-
рист) очевидно е термин, известен само на специалистите и на хората 
от ЛГБТ общността - той нито веднъж не се среща в корпуса от тексто-
ве, с който се работи тук. Названието транссексуален, от друга страна, 
най-често се използва, когато се говори общо за ЛГБТ общността или 
някакви нейни официални прояви, но употребата му във връзка с кон-
кретни транссексуални лица е много рядка. 

Само в три от материалите (общо 52 за конкретни транссексуал-
ни лица и травестити) в анализираната извадка се говори за транссек-
суалност в съответствие с основното, посочвано в специализираните 
справочници, значение на термина транссексуален и без да се употре-
би конкурентното название травестит. Единият материал е озаглавен 
"Транссексуални - в женски затвори" и съобщава, че транссексуалните 
затворници в Испания ще излежават присъдите си съответно в мъжки 
или женски отделения в затворите според "психосоциалната си иден-
тичност" и още: "Кандидатът (или кандидатката) ще трябва да до-
каже, че той или тя е започнал(а) процес на смяна на пола поне една 
година преди да попадне в затвора" (Тф/6.03.06). Другият материал съ-
общава за "транссексуалния Майкъл Тайто" под заглавие "Операция 
превърна американец в Джей Ло" (Н/15.04.04). Третата публикация, "Да 
бъдеш Урсула, винаги е било много скъпо /з/" (24ч/28.02.06), е посветена 
на транссексуалната Урсула и коментира живота й след оперативната 
смяна на пола, без да използва квалификацията транссексуалност, но 
и без да включва никакви други (погрешни) етикети в номинативна-
та верига на Урсула (Боби). По-обичайно за медийното представяне на 
Урсула обаче е етикетирането като травестит, срв. "Да направят тра-
вестита Урсула депутат /з/" (Тф/26.03.05). Освен това говоренето за 
транссексуални (травестити) категорично е свързано с прехода от мъж-
ка към женска идентичност. Само в един материал от извадката, но със 
смесена употреба на названията транссексуални и травестити, се го-
вори за прехода от жена към мъж: "Чадор, а под чадора транссексуален 
/з/, Смяната на пола е разрешена в ислямски Иран за разлика от хо-
мосексуалността, която се преследва /пз/". В изложението е разказана 
историята на момиче, което до 22-та си година е носило женското име 
Махеубе, а след това по оперативен път се е превърнало в мъжа Милад 
Каджори Неджад, който "работи като брокер на недвижими имоти и 
носи брада, както подобава на правоверен мюсюлманин" (Д/12.02.05). 

Във всички останали случаи от наблюдавания корпус трансексу-
алните са обозначени само като травестити. Например в интервю със 
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заглавие "Организаторът на празника Елза Парини: Църквата мълча 
за порното в центъра на града /з/" (Тф/24.08.05) първият въпрос съ-
държа обръщението "госпожице" (в съответствие с открито заявената 
транссексуалност на лицето), а в самите изказвания на Елза Парини 
се наблюдава редуване на форми за мъжки и женски род (похват, из-
ползван и при цитирането на други транссексуални и травестити, като 
разбира се не може да се знае доколко отпечатаната във вестника вер-
сия съответства на оригиналната реч): "...аз като организаторка... не 
съм предвиждал... Още не съм си избрала тоалет..." Под снимка обаче 
стои надписът "Травеститът Елза Парини (вляво) е организатор на 
Международния гей фестивал във Варна". В самото изказване на Елза 
Парини също се говори за травестити: "първия международен празник 
на гейове, лесбийки и травестити", без да се споменават транссексуал-
ни. Затова не е изненадващо, че Елза Парини редовно в други текстове 
е обозначавана като травестит, срв.: "Травеститът Елза Парини спи с 
български футболисти /з/" (Пп/1.05.06). В друг случай заглавието гла-
си: "Травестит си търси мъж", а първото изречение съобщава: "Надя 
Алмада, която наскоро претърпя опирация за смяна на пола, ден и нощ 
си търси съпруг..." (ДТ/13.08.04). Объркването става още по-голямо, 
когато трансексуалността се смеси и с хомосексуалност, срв.: "Бълга-
рин стана жена, после пак мъж", заглавие, последвано от пространно 
подзаглавно тематично резюме: "*27-годишният софиянец Ивайло Ма-
джаров станал травестит по вина на майка си и баба си *С прякора 
'мис Ивет' въртял щури свалки в гейсредите *Болките при смяна на 
пола са нечовешки, след това никога не може да се изпита кеф от секса 
*Бисексуална красавица го превърнала в лесбийка *3аради изгората си 
решил отново да стане мъж, странната двойка се бракува до месец" 
(ЖШ/28.04.05). Като за травестит, но и като за гей вестниците говорят и 
във връзка с измамника Селяйдин Селимов, който от името на високо-
поставени дами събирал пари за болни деца, срв. "Травестит: Аз съм 
Емел Етем, давайте пари /з/" (24ч/25.11.05); "Измамникът гей остава 
в ареста /з/, Софийският районен съд остави в ареста измамника тра-
вестит Селяйдин Селимов.." (24ч/26.11.05). Като травестит, но и като 
същество от "третия" пол, се представя и софийският травестит с псев-
доним Графиня дьо Шарни, срв. например: "Графиня дьо Шарни: Искам 
да направя школа за травестити /з/, На първата ми трудова книжка 
пишеше 'Артист буфосинхронист, травестит' твърди съществото 
от трети пол /пз/ ", при което и в собствената си реч лицето свързва 
себе си с хомосексуалността: "Да има по-голям толеранс към нас, хомо-
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сексуалните натури" (ЖШ/27.01.05). При това положение не би могло 
да се очаква нито от журналистите, нито от читателите да успеят да се 
оправят с употребата на названията травестит и транссексуален, нито 
с отношенията хомосексуалност: транссексуалност: травестия. 

Пълната гама от квалификации - за хомосексуалност, транссек-
суалност и травестия - се наблюдава в медийния словесен портрет на 
фолкпевеца Азис (впрочем именно за него са над 1/3 от материалите в 
анализираната извадка за травестити/транссексуални). Срв.: 

определяне и самоопределяне като гей: "гейидолът на чалгата", 
"гей-фолкзвездата" (Шк/19.12.02);"хомосексуалистът" (Шк/26.02.04); 
"дебелия перхидролен гей" (24ч/24.04.07); "Ти ту не вярваш, че съм гей, 
т у . . " (думи на Азис" (Пг/23.04.07) и др.; 

определяне и самоопределяне като транссексуален: "Василка, 
както обича да се именува фолк иконата" (ДТ/22.04.07); "майката на 
фолкдивата" (Тф/14.02.07); "Аз съм такъв тюлен, но с грим и сешоар 
ставам красива /з/" (24ч/8.03.06); " 'Ще бъдем само момичета...', раз-
правял изпълнителят, който се възприема като жена' (Шоу/7.03.07); 
"Една Деси Слава не се е разголила, колкото аз съм се разголила. Бързам 
първа да съм гола..." (Пг/23.04.07); 

определяне като травестит: "предизвикателната си травес-
тия", "травестията е път към успеха", "агресивната травестия" 
(С/24.04.07); "ту се появява с къса поличка и червени жартиери, ту 
като закоравял травестит изненадващо сменя половото си амплоа на 
сцената чрез високите светове на висшата мода, навличайки мъжки 
костюм на Армани" (Н/26.04.07) и др. 

В някои материали за Азис изрично се посочва комбинацията ци-
ганин + травестит или циганин + гей, чрез което той получава отчет-
лива двойна стигма, придружена понякога и от други квалификации, 
срв. например: "циганския фолкпевец и травестит Азис" (Дн/8.11.05), 
"Азис, най-скандалният чалгаджия, циганин травестит, който се 
прави на хомосексуалист" (24ч/20.04.07) или "...в момента най-голе-
мият идол на българите е фолкпевец, ром, изрусен гей. И такъв при-
мат едва с осми клас иска да става политик... (оценка на водещия 
Андрей от "Сблъсък" по БиТиВи, ДТ/24.05.06). Впрочем и самият Азис 
обозначава себе си чрез двойната етническа и сексуална стигма: "аз 
съм някакъв от малцинството и с изкривена сексуална насоченост" 
(24ч/15.04.07). Естествено същата двойна стигма се използва, включи-
телно и в заглавия, и за неизвестни в публичното пространство хора, 
срв.: "Ром травестит не бил отвлечен, а задържан /з/" (ДТ/14.06.05). 
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Както и при хомосексуалните, материалите за конкретни травес-
тити (или транссексуални) редовно извеждат в заглавието квалифи-
кацията за полова (джендърна) идентичност, разчитайки именно чрез 
нея да привлекат вниманието на читателите - това се вижда и от вече 
приведените примери. Дори когато става въпрос за измама, кражба 
или друго престъпление, което само по себе си е достатъчно гореща 
новина, заглавието обикновено съдържа и думата травестит, ако в 
случката има такова участие, срв. еднотипното решение на два вестни-
ка във връзка с двама измамници, единият от които е травестит: "Тра-
вестит пръска срещу птичи грип /з/, Фалшивите инспектори, които 
обраха старица, докато уж пръскали срещу птичи грип, бяха заловени 
от пернишки полицаи" (24ч/28.02.06); "Травестит мами баба с пти-
чи грип /з/" (Ст/28.01.06) (вж. по-горе идентичния подход и в случая с 
измамника Селяйдин Селимов). Пресата с удоволствие съобщава и за 
други негативни случки, свързани с конкретни травестити, като моде-
лът с изнасяне на квалификацията за сексуална идентичност в загла-
вието (и с повтаряне във вътрешността на текста) остава предпочитан, 
например: "Сърбин загина във Варна заради травестити /з/, Платен 
секс с травестити стана причина за нелепата смърт на млад сърбин" 
(ЖШ/28.07.05); "Травестити вилнеят пред земеделското министер-
ство /з/, Травестити - хулигани вилнеят пред министерството на 
земеделието и горите и системно тормозят минувачите и живеегците 
в района... травеститското сборище.." (М/17.03.07) и др. 

При изразяване на негативно отношение към травестизма се 
използва и включването на названието травестит в паратактична 
конструкция с названия на други неща, оценявани негативно, както 
е например в твърдението, че за децата днес е "истински героизъм да 
си все още нормален, да не си гей, травестит, бандит, изнасилван, 
наркоман..." (Ст/22.03.04). И в други случаи травестията (транссексу-
алностʪа), подобно на хомосексуализма, се обвързва с ненормалност-
та, дори и в речта на самите транссексуални, срв.: "Ти не си човек! Не 
си нещо нормално за другите. Имаш някакъв етикет и този етикет 
си върви с теб" (думи на транссексуалната Урсула, 24ч/26.02.06); срв. 
и квалификацията "сбърканият младеж" за транссексуалния Ивайло 
Маджаров (ЖШ/28.04.05). Обичаен повод за осъждане са още агресив-
ната травестия (вж. примери по-горе), проституцията и хулиганското 
поведение, спрямо които се обявяват дори и някои от представителите 
на общността, срв.: "Графиня дьо Шарни: Не съм правила секс за пари! 
/з/ 35-годишният травестит се срамува от колежките си на столич-
ния площад 'Македония'" (ЖШ/25.05.06). 
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От друга страна, подобно на положението при хомосексуализма, 
и по отношение на транссексуалните (травеститите) в медиите намира 
място модността на явлението, срв.: "Freak show-mo наречено 'Еврови-
зия' /з/, Транссексуалността е на мода, но да ни я навират по този 
начин в лицата, е прекалено" (по повод на участието в Евровизия на 
"украинския травестит" Верка Сердючка и "онова нещо" Мария Шери-
фович, ШП/19.05.07). 

В извадката са намерени само два случая на косвено говорене 
за травестията чрез употреба на названието травестит в смисъл на 
"преструващ се човек, измамник" - веднъж в квалификация на Вар-
ненския и Великопреславски митрополит Кирил като "духовен травес-
тит, служител на Бога и Мамона" (Дн/5.02.03) и втори път в интервю 
с Емил Трифонов-Кембъла: "Даже се шегувах, че съм станал риболо-
вен травестит. Как мога да ги хвана и да ги пуснаГ (за уловени риби, 
Д/24.03.07). Тези употреби са в съответствие с присъствието на лексе-
мата травестит в речника на обидните думи със значенията "Несери-
озен, непочтен, лицемерен; противен" (РОД 1994). 

Други специфични езикови модели, свързани с говоренето за травес-
тити / транссексуални, в проучения корпус не са открити. * * * 

Както се вижда от направения обзор, медийният портрет на хо-
мосексуалните, бисексуалните и транссексуалните хора (респ. травес-
титите) е обрисуван от ясно заявена хетеронормативна позиция и в 
условията на негативното говорене с видимо предпочитание включва 
смисловите елементи "сензационност", "шоковост", "несъответствие с 
общоприетите норми", "ненормалност" "перверзия", "маргиналност". 
Основни дискурсивни средства в изграждането на този портрет са ле-
ксикалните - както при пряко, така и при косвено говорене. Наблю-
дава се стабилна лексикализация и по трите теми - гейове и лесбий-
ки, бисексуални, транссексуални/травестити, а във връзка с хомосек-
суалността медиите развиват забележителна хиперлексикализация. В 
синтактичен план най-силно впечатление правят съчинителните кон-
струкции, в които названия за хомосексуалност и травестизъм се съпо-
лагат с названия на други негативно оценявани или поне проблемни за 
доминиращата култура категории хора или пък се противопоставят на 
названия за позитивно оценени неща. Сред текстостроителните техни-
ки основна роля играят изнасянето на маркери за хомосексуалност, би-
сексуалност и травестизъм в силната позиция на заглавната структура 
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(в чест съпровод на словесни сигнали за шоковост и сензационност) и 
насищането на номинативните вериги и/или лексико-тематичните по-
лета на хомосексуалността и травестизма със съответни показатели за 
нехетеросексуалност. В центъра на вниманието и при трите категории 
хора стоят мъжете и именно към тях са насочени основните стрели на 
медийната нетолерантност. 

Цитирана литература 
Ангелова 2002 - В. Ангелова. Социални малцинства и медии. София, 

2002 
Арчър 2002 - В. Archer. The End of the Gay (and the Death of Heterosexu-

ality). Fusion Press: London, 2002 
Баркър 2002 - P. Barker. Polari - The Lost Language of Gay Men. Routledge: 

London,2002 
Бенет 1992 - T. Bennet. Media, "reality", signification. - In: M. Gurevich, T, 

Bennet, J. Curran, J. Wollacott (eds.). Culture, Society, and the Media. Routledge: 
London & New York, 1992 

Бронски 2003 - M. Bronski. Gay culture. - In: L. A. Samovar, R. E. Porter 
(eds.). Intercultural Communication. A Reader. Thomson, Wadsworth, Belmont 
(US), 2003 

Бър 1995 - V. Burr. An Introduction to Social Constructivism. Routledge: 
London & New York, 1995 

Виденов 1997 - M. Виденов. Езикът и общественото мнение. Акад. из-
дат. "Проф. Марин Дринов": София, 1997 

Гейтънс 2002 - М. Гейтънс. Критика на разграничението между пол и 
род. - В: С. Гунев (съст.). Феминисткото знание. Полис: София, 2002 

Грос 1989 - L. Gross. Out of the mainstream: Sexual minorities and the mass 
media. - In: E. Seiter et al (eds.). Remote Control. Television, Audience & Cultural 
Power. Routledge: London & New York, 1989 

Кори 1993 - F. Corey. Gay Life/ Queer Art. - http://www.ctheory.net/ 
articles 

Маршъл 2003 - Д. Маршъл. Власт и известност. Лик: София, 2003 
Нортън 1997 - Р. Нортън. Някои заблуди на социалния конструкцио-

низъм. - http:/liternet.bg/publishl/Norton/construction.htm 
Писанкънева 2003 - М. Писанкънева. Толерантността като маргина-

лизация: образи на хомосексуалността в българските масмедии - www.bg-
lesbian.com/statii/ mechtigay.htm 

Пройкова 2007 - М. Пройкова. Медийният образ на другия - лингвис-
тични аспекти. Дисертация за присъждане на научната и образователна сте-
пен "доктор". Шумен, 2007 

http://www.ctheory.net/


42 Общество и хомосексуалност 

Терескинас 2001 - A. Tereskinas. Toward a new politics of citizenship: 
Representations of ethnic and sexual minorities in the Lituanian mass media. -
www.policy.hu/tereskinas/research/html 

Терескинас 2003 - A. Tereskinas. Minority politics, mass media and civil 
society in Lituania. Latvia and Poland. - www.policy.hu/tereskinas/Research 2002 

Уолзър 2004 - M. Walzer. On Toleration. Yale Univ. Press: Yale, 2004 
Халидей 1993 - M. A. K. Halliday. Language and Social Semiotics. The Social 

Interpretation of Language and Meaning. Edward Arnold: London et al., 1993 
Халпърин 2000 - Д. M. Халпърин. 100 години хомосексуалност. XK: 

София, 2000 
Хенкок 1984 - J. Hancock. Shelta and Polari. - In: P. Trudgill (ed.). Language 

in the British Isles. CUP: Cambridge, 1984 

Използвани речници, справочници, енциклопедии: 
Бг-лесбиън - www.bg-lesbian 
Глосар.ком - www.glbtg.com/glossary.php 
OP 1989 - Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. 

A. S. Hornby et.al. (eds.). Наука и изкуство: София, 1989 
РОД 1994 - Речник на обидните думи и изрази в българския език. 

Ред. Г. Ганчев, А. Георгиева. Наука и живот: София, 1994 
РТ.орг - Речник на термините - www.bgogemini.org/dictionary 
СЛ.ком - Sex-Dictionary - www.sex-lexis.com/Sex-dictionary 
Трансджендър.ком - www.ogtransgender.com/crossdressing 
Уикипедия /анг./ - http://en.wikipedia.org.wki 
Уикипедия /бъл./ - http://bg.wikipedia.org.wki 

Показалец на използваните съкращения 
за цитираните издания: 
А - в. "Атака"; ВЖ - в. "Всичко за жената"; Д - в. "Дума"; Дн - в. "Днев-

ник"; ДТ - в. "Дневен труд"; ЖШ - в. "Жълто шоу"; К - в. "Капитал"; Кл - в. 
"Клюки"; Кт - в. "Контра"; М - в. "Монитор"; ММ - в. "Меридиан мач"; Н - в. 
"Новинар"; Пг - в. "Поглед"; Пп - в. "Папарак"; С - в. "Сега"; Ст - в. "Стан-
дарт"; Тф - в. "Телеграф"; Шк - в. "Шок"; Шоу - в. "Шоу"; 7ДС - в. "7 дни 
спорт"; 24ч - в. "24 часа"; 168ч - в. "168 часа"; 55 - в. "Над 55" 

Приложение № 1: Лексика за хомосексуални мъже и жени 
Думи и словосъчетания със съставка хомо-
групов хомосексуализъм, прохомосексуална (про-хомосексуал-

на) политика, хомо, хомоагитка, хомоафера, хомобрак, хомобратство, 
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хомодвойка, хомодискусия, хомодружин(к)а, хомодует, хомозависим 
[1], хомозлодей [1], хомоистория, хомоколега, хомообщност, хомопо-
двиг, хомопразник, хомосексуален (мъж), хомосексуален акт, хомосек-
суален брак, хомосексуален живот, хомосексуалист, хомосексуалистка, 
хомосексуализъм, хомосексуална (жена), хомосексуална зависимост, 
хомосексуална (суб)култура, хомосексуална натура, хомосексуална 
ориентация, хомосексуална принадлежност, хомосексуални наклонно-
сти, хомосексуални отношения, хомосексуални среди, хомосексуално 
влечение, хомосексуално момиче, хомосексуално момче, хомосексуал-
но съжителство, хомосексуално увлечение, хомосексуално състояние, 
хомосексуализъм, хомосексуалист, хомосексуалистче [1], хомоспекта-
къл, хомоспорт, хомосъбор [1], хомофракция, хомофил, хомофилия, 
хомофоб, хомофобия, хомофобски 

Думи и словосъчетания със съставка гей(-) 
антигей (анти-гей), антигейвоайорство [1], еврогей, гей, гейавер 

[1], гей афера (гей-афера), гей активист (гей-активист), гейакция, гей 
бар (гейбар), гей брак (гей-брак, гейбрак), гей връзка, гей-водопровод-
чик [1], гей гала бал [1], гей герой (гейгерой), гей-градче, гей движение 
(гейдвижение), гей двойка (гейдвойка), гей дискотека (гейдискотека), 
гей дружество (гейдружество), гей дружин(к)а (гей-дружинка, гейдру-
жинка), гейерал [1], гей заведение (гейзаведение), гейзапознанства [1], 
гейзвезда [1], гей жалба [1], гей игри (гей-игри), гей идол (гейидол), гей 
икона (гей-икона, гейикона), гей- и лесбиън организация, гей-и лес-
биън фест, гейистория, гейквартал [1], гей клуб (гей-клуб, гейклуб), 
гей компания, гейкупон, гей култура (гейкултура), гей лешояди [1], 
гей лоби (гей-лоби), гей момче, гей мъж, гей любов (гейлюбов), гей на-
клонности, гей общество (гей-общество), гей общност (гейобщност), 
гейолимпиада, гей олимпийски игри, гей организация (гейорганиза-
ция), гей проява (гейпроява), гейоргия, гей ориентация (гейориента-
ция), гейофил [1], гейофоб [1], гейоцид [1], гейпарти, гей парад (гейпа-
рад, гей-парад), гей прайд парад, гей педофилия (гейпедофилия, гей-
педофилия), гей-педофилски [1], гей-персона [1], гей-поколение [1], 
гей-политика [1], гей порно (гейпорно), гей-потайности [1], гей поход 
(гейпоход), гей правозащитник [1], гей празненство (гейпразненство), 
гейпредпочитания [1], гей приключения, гей проблем, гей проява (гей-
проява), гей публика, гей ресор [1], гей сайт (гейсайт), гей сборище, 
гей сватба (гейсватба, гей-сватба), гей сдружение (гейсдружение), гей 
семейство, гей секс (гейсекс), гейсити [1], гей скандал (гейскандал, гей-
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скандал), гейски [1], гей-социалист [1], гей списание (гейсписание), 
гейспирачка [1], гей-списък [1], гей спорт (гейспорт), гей справочник, 
гей среди (гейсреди), гей страсти, гейсъбитие [1], гейсъбор [1], гей-със-
тавка [1], гей туризъм, гей туристи, гейтурнир [1], гей тържество, гей 
тема (гейтема), гей тематика (гейтематика), гей-участък [1], гей фест 
(гейфест), гей фестивал, гей филм (гейфилм), гейфобия [1], гей-фолк-
звезда [1], гей фондация (гейфондация, гей-фондация), гей форум, гей 
фракция (гейфракция), гей френдли хотел, гей френдли интериор [1], 
гей сцена (гейсцена), гей шествие, гей шоу, гейче [1], соцгей 

Думи и словосъчетания със съставка лесбо-
лесби, лесбиън, лесбийка, лесбийски, лесбийство, лесбо, 

лесбодвойка, лесбовълна, лесбоклуб (лесбо-клуб), лесбосдружение, 
лесбосекс, лесбоскандал 

Думи и словосъчетания със съставка педер-
изпедерастявам се, изпедерастяване, педер, педераст, педерастки, 

педерастичен, педерастия, педерастко-лесбийско сборище 

Описателни и метафорични названия 
алтернативна сексуална ориентация, атипична сексуална ори-

ентация, влечение към собствения пол, еднополов брак, еднополова 
връзка, еднополова любов, женска любов, ляв, ляв уклон, лява ориен-
тация, лява резба, мека китка, минал на левия тротоар [1], минала на 
отсрещния бряг [1], момчелюбец, момчесъблазнител [1], момчечука-
тел [1], мъж кокиче (за травестит), мъжеложец, мъжеложство, мъже 
с нежен начин на говорене [1], мъжка дружба, мъжка любов, мъжки 
ласки, наследнички на традициите от остров Лесбос [1], нежен, нежен 
мъж, нежен любовчия, нестандартна любов, нестандартна свалка, нес-
тандартна сексуална ориентация, нетипична сексуална ориентация, 
нестандартна сексуална ориентация, нестандартен нагон, нестандарт-
ни (мъже и жени), нестандартно увлечение, обратен (мъж), обратна 
(жена), обратна сексуална наклонност, обратна сексуална ориентация, 
обратна сексуалност, обратна резба, обратна тяга, обратни наклонно-
сти, обратни страсти, обратно поведение, обръщам резбата, обърнал(а) 
резбата, обърнал(а) табелата, обърната перспектива [1], омекване на 
китките [1], педал, педализация, пеперуда (за хомосексуален мъж), 
последователка на Сафо, противоестествени сексуални наклонности, 
работи се отзад, различен, различна, различна сексуална ориентация, 
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различна сексуалност, разносексуален [1], себеполово влечение, сексу-
ална извратеност, сексуално извращение, сексуално малцинство, спе-
цифична сексуална ориентация, топла връзка, топъл, топъл брат, тре-
то сексуално съсловие [1], трети пол, швестър (швестер), швестърка 
(швестерка), 

Приложение № 2: Лексика за бисексуални 
бисексуален (мъж), бисексуална (жена), бисексуална принадлеж-

ност, двойно сексуално чувство [1] 

Приложение № 3: Лексика за транссексуални 
(травестити) 
травестизъм, травестит, травестит шоу [1], травестия, транссек-

суал, транссексуален, транссексуална, транссексуалност 


