
Център за изследвания 
и политики за жените 

РОД И РЕД 
В БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА 

София 
2005 



Център за изследвания и политики за жените 

Настоящият сборник се издава с любезното съдействие 
и с финансовата подкрепа на фондация 

„Център за изследвания и политики за жените" 

За корицата са използвани фотоси от инсталацията 
на Албена Казакова „Антиномични образи", представена 

в Националната художествена галерия в София през април 2004 г. 
и на XXVI биенале в Сао Пауло, Бразилия, през септември-декември 2004 г. 

РОД И РЕД В БЪЛГАРСКАТА KVATVPA 

© Фондация „Център за изследвания и политики за жените", 2005 
© Милена Кирова, съставител, 2005 
© Корнелия Славова, съставител, 2005 
© Албена Казакова, художник на корицата, 2005 

Редактори: Милена Кирова, Корнелия Славова 

Предпечатна подготовка и печат: „Тип-топ прес" 

ISBN 954-9361-12-8 



Род и peд в българската култура 

Съдържание 

Уводни думи / 5 

I . 

Жоржета Назърска 

Нежелани, неудобни, неприспособими: пионерките в българската наука (20-
50-те години на XX в.) / 8 

Красимира Даскалова 

Българските исторички (1901-1944) в националната история / 25 

Надежда Александрова 

Картографиране на образа на харема в някои текстове от литературата на XIX 
в./41 
Виолета Дечева 
Сценичното тяло в играта на идентичности: фокус върху българския театър 
между двете войни / 54 

Лилия Методиева 
Жените депутати в 39-то Народно събрание и тяхното словесно представяне/ 
72 
Ирина Генова 
Скептични арт-жестове и трудното споделяне - „откъслеци" от изкуство / 88 

Румяна Стоилова 
Пътят на жените / 97 

Тотка Монова 
Джендър стереотипи в българската преса. Модели на прехода /118 

Корнелия Славова 
Глобалната масова култура и женски идентичности в преход /131 

3 



Център за изследвания и политики за жените 

Ралица Мухарска 
Под погледа на Запада (и обратно) /148 

I I . 

Милена Кирова 

Жената-съпруга в библейския текст /168 

Емилия Дворянова 
   Вербалното тяло на Бога. За Другия-и-Другия /187 

Димитър Камбуров 
Мъже и Балкани / 204 

Геновева Димитрова 
Любовни модели в киното днес /219 

Огнян Ковачев 

Часовете: между страниците и екрана / 233 

Клео Протохристова 

Визуални емблеми и литературни години (от Две хубави очи към Очите ми 
хубави... очилата ми маркови) / 247 

Надежда Радулова 
Род и меланхолия / 256 

Николай Гочев 
Мишел Фуко като читател на гръцката класика / 271 

4 



Род и ред в българската култура 

Уводни думи 

Сборникът „Род и ред в българската култура" е нова книга от образова-
телните проекти на Българската асоциация на университетските жени (БАУЖ); 
тя е поредният опит да се въведе употребата на понятието род (gender) в тео-
рията и в практиката на съвременната българска култура. За разлика от пред-
ходната книга, подготвена с усилията на БАУЖ - „Теория през границите: въ-
ведение в изследванията на рода" (Полис, 2001) - тази се опитва да предста-
ви предизвикателствата, свързани с полето на рода, не толкова в теоретичес-
ки, колкото в приложно-изследователски план. Сборникът е съставен от текс-
тове на български автори, представени най-напред и в по-кратък вид на се-
минар, организиран от Центъра за феминистка култура към БАУЖ през 2003-
2004 г. Самите автори са преподаватели в различни български университети, 
предимно в Софийския университет „Св. Климент Охридски", както и в раз-
лични институти на БАН. Общото в техните изследвания е вниманието към 
социалните процеси и дискурсивните практики, които изграждат родовите 
роли „мъж" и „жена" в различни епохи на българската културна история, как-
то и в различни области на съвременния живот. 

През последните 30-40 години значенията и дефинициите на рода (gen-
der) се разроиха и разбягаха в много посоки. За едни гой е социална и кул-
турна конструкция; за други е метаинституция, която се надгражда върху ин-
ституциите на семейството, училището, политиката и идеологията; за трети е 
„регулираща фикция" или „вид разказ" за онези норми в културата и в об-
ществото, които ни дефинират. По-ранните феминистки теории разглеждат 
категорията род самостойно (т.е. разделно от категорията пол), докато тео-
риите от края на 80-те години все повече настояват на неговата връзка с тяло-
то и езика: той е една от многото регулаторни норми, които материализират, 
стабилизират и фиксират тялото. Днес родът не може да се мисли самостоя-
телно и разделно от полово маркираното тяло, което носи разказа за него, 
нито от езика, който го изговаря, нито пък от по-общите параметри на „дру-
гостта" (свързани с раса, класа, етническа/национална принадлежност, въз-
раст и пр.), които изграждат идентичността. 

Без да се опитваме да подредим текстовете от настоящата книга в ня-
какви строго фиксирани части, бихме могли да ги разделим най-общо спо-
ред тематичната им насоченост и обекта на изследователски интерес. Една 
част от тях анализират различни културни (като киното, театъра, медиите) или 
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политически (като Народното събрание) институции на съвременния живот, 
съсредоточавайки интереса си върху начините, по които те - чрез различни 
системи на изображение - придават значение (идентичност, стойност, прес-
тиж, статус и др.) на индивида в рамките на обществото. Друга част се на-
сочват към „белите полета" в знанието за ролята на жените в българската ис-
тория, както и в развитието на българската наука и изкуство. Трета част об-
съждат произведения от чуждата (главно западноевропейска) култура или 
продукти на глобалната популярна култура, както и тяхното влияние за транс-
формиране на българската идентичност „под погледа" на рода. 

Трудността да се „дисциплинират" включените текстове в добре подре-
дени рубрики идва също така от факта, че те работят най-често през граници-
те на традиционно утвърдените дисциплини като история, социология, култу-
рология, теология, литературознание, антропология... и, от друга страна, не 
са „подредени" в проблематиката на отделни географски или регионални 
зони (България, Балканите, Източна Европа, Запада...). Освен това изследва-
нията се вглеждат не само в различните културни пространства (от театрална-
та сцена и екрана до парламентарната зала), но и в различни темпорални мо-
дели - от библейското време през класическата епоха и модернизма до пост-
модерната ситуация на дестабилизирания субект, разпилян във времето и 
пространството. Тази разнопосочност според нас е неизбежна, тъй като отра-
зява разнообразието и интердисциплинарността в подходите към рода в съв-
ременната хуманитаристика. Освен това тя е специфична за пионерските 
усилия да се въведат изследванията на рода (Gender Studies) в традициите на 
българската култура. 

Дотук използвахме някак саморазбиращо се думата род, за да преда-
дем термина gender, но всъщност трябва да кажем нещо за проблематизма 
на неговия превод на български език. Съществува вече десетгодишен спор за 
това доколко е преводимо или непреводимо понятието, кой би бил най-точ-
ният и недвусмислен термин. В различни моменти и от различни автори са 
били предлагани думите пол, социопол, джендър, дори полород. Ние се при-
държаме към термина род. Смятаме, че той най-добре изразява връзката на 
човешкия индивид с неговата езиково конструирана идентичност (род е 
също така граматически термин, както на много западноевропейски езици); 
вярваме в необходимостта от разграничение с понятието/представата пол и 
ни се струва, че една по-упорита употреба в течение на години ще преодо-
лее все още силната смислова връзка с рода като категория на семейно-об-
щесгвените отношения, още повече, че родът като социална практика търпи 
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все по-силни промени в посока към ЦЯЛОСТНОТО му разколебаване в условия-
та на съвременния живот. Според нас си струва да акушираме родилните 
мъки на „рода" (като gender) в българския език, защото тук не става въпрос 
само за разпознаване и назоваване на едно (ново) понятие, а за по-важен и 
глобален проект, в който употребата на една езикова категория е в състояние 
да подпомогне промени с много по-общ политически, културен и дори исто-
рически характер. Може би пък сме се приближили до границата, отвъд коя-
то родът на българската патриархална традиция ще се превърне в „рода" на 
отделния човек, освободен от съдбата на своята полова принадлежност? 

От съставителките 
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Жоржета Назърска 

Нежелани, неудобни, неприспособилли: 
пионерките в българската наука 
(20-те - 50-те години на XX век) 

Навлизането на жени в българската наука започва след Първата светов-
на война. Дотогава пътят им минава през различни периоди: от уеднаквява-
нето на девическото и мъжкото средно образование (1897-1904) през борба-
та за достъп до висше образование и до Софийския университет (1901), както 
и до обучението по специалности, традиционно считани за „мъжки", до труд-
ната професионална реализация. Женското участие е било немислимо в рам-
ките на едва прохождащата след Освобождението българска наука. Младата 
държава не може да поддържа значителен брой научни институции и персо-
нал, а традицията сериозно се съпротивлява. В общественото съзнание, вклю-
чително на първостроителите народната наука, съществуват редица преду-
беждения спрямо интелектуалния потенциал на жените и възможността им да 
се занимават с изследователска работа. Допълнителни препятствия се оказват 
и по-късното влизане на „втория пол" в аудиториите, зависимостта на девой-
ките от техния социален статус, както и неангажираността на феминисткото 
движение от началото на века с каузата на жените-учени. Поради тези причи-
ни доста девойки от поколението на 80-те год. на XIX в. са „отхвърлени" от 

1 научните институции . 

В епилога на Голямата война и особено през 20-те години настъпва ви-
дима промяна. Постепенно във висшите училища, в Етнографския и в Архео-
логическия музей са назначени жени, които, наред с преките си задължения 
на преподавателки и уреднички, се занимават целенасочено и с наука. Дос-
тъпът им до гази интелектуална сфера е резултат от трансформиращата се со-
циална среда и от добрата воля на техните научни „покровители" - професо-
ри с либерални и социалдемократически възгледи, нерядко съдействащи на 
собствените си дъщери. Прекрачването на жените в „храма на науката" е 
съпроводено от остракизма на институциите и на техните служители, заема-
щи лидерски позиции. Според Фукоянската теория желаещите да попаднат 
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и да се утвърдят в йерархизирани институции неминуемо се сблъскват с 
„мрежите на властта" на всяко ниво, с инструментариума на принудата, за-
браната, изключението, разделението и отблъскването, който поддържа отно-
шенията на господство. Бурдийо също изтъква, че усилията на жените да 
променят статуса си на „дискриминирани елити" в полето на знанието са об-
речени поради вертикалната и хоризонтална сегрегация, както и т. нар. „раз-
деление на труда по полов признак"2. И наистина, срещу жените в Софийс-
кия университет непрекъснато са издигани бариери: Асистентският правил-
ник (1924-1939) със сексистките си забрани; срочните трудови договори с 
минимална продължителност; бламирането от страна на Факултетните и Ака-
демичния съвети - дори при отлични атестации; атаките от колегите-мъже 
под формата на оплаквания, анкетни комисии, особени мнения; умишленото 
бавене на публикации; спирането на специализации; пенсионирането „по 
болест"; недопускането до хабилитация или възпрепятстването й с пристраст-
ни рецензии и ред задкулисни прийоми3. 

След промяната на 9.09.1944 г. равенството между половете е узаконе-
но, а голяма част от утвърдените учени-титуляри са отстранени от научните 
звена с наредбите-закони за Народния съд или за „чистката"4. На теория тези 
мерки трябвало да открият широки възможности за жените в науката, елими-
нирайки патриархалните консервативни елементи и сексистките забрани. Но 
дали това се случва ще разберем, като проследим личните истории на пет 
български изследователки, чиито съдби хвърлят светлина върху възможности-
те за професионална кариера пред „втория пол" в променените културни 
рамки, както и поведението и стратегиите за оцеляване на интелектуалките в 
условия на политически натиск. 

Предлаганата мозайка от женски профили сглобява портрет на първото 
поколение жени в българската наука. И петте учени са родени в края на XIX 
в. или в самото начало на XX в.; те получават висшето си образование пре-
димно в България, допълват го с многобройни специализации вьв водещи ев-
ропейски центрове. Те са назначени на работа в научни институции около 
20-те години, занимават се с авангардни клонове на собствената си специал-
ност и с непроучвани проблеми. Отличителна особеност на всички тях е об-
ществената им чувствителност и активността им в различни професионални 
и културни организации като Съюза на химиците, Физико-матемагическото, 
Природоизпитагелното, Народоучното, Туристическото и Славянското дру-
жества, Просветния съюз, Алианс Франсез и др. Всички те са феминистки -
създателки и настоятелки на Дружеството на българките с висше образова-
ние, на Българския женски съюз и Международната женска лига за мир и 
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свобода И петте поддьржат контакт с колеги и публикуват в чужбина, члену-
ват в не едно интернационално сдружение. Изобщо, те са част от една „инте-
лигенция с европейски измерения", принудена да се приспособи към проме-
нения културен пейзаж от 40-50-те години. 

о о о 

Пьрвата жена, назначена в Софийския университет през 1918 г., е Тео-
дора Райкова-Ковачева (1893-1963). Тя става асистентка на своя баща, 
проф. Пенчо Райков, две години след завършване на образованието си. Вла-
дееща немски като майчин език, младата химичка специализира последова-
телно в Германия (1922) и Виена (1931). Там, тя публикува редица статии в 
„Zeitschrift fuer analytische Chemie" и „Deutsche Chemische Geselschaft", в ко-
ито предлага оригинален метод за откриване на стронций в присъствието на 
барий чрез гипсов разтвор (1918), включен в таблиците на Международната 
комисия за нови аналитични реакции и реактиви. Също така тя изнамира и 
пьрвата цветна реакция за разпознаване на американски от руски и румънс-
ки петрол (1928). Райкова е авгор на ръководство по препараторна органич-
на химия (1926) и е единственото българско име, цитирано за принос в стере-
охимията в обзорното съчинение на П. Валден за органичната химия5. Тя е в 
ръководството на Съюза на химиците и в продължение на години редактор 
на сп. „Химия и индустрия"6. Въпреки това кариерата й във Ф М Ф на CV не е 
блестяща. На два пъти (1928, 1930) академичните власти искат уволнението й 
под предлог, че като дъщеря на титуляра не е удобно да заема длъжността. 
Малко помагат отличните отзиви на германски професори за научната й дей-
ност, която „далеко надхвърля границите на изискванията от един асистент". 
Договорите на Райкова са сключвани за две-годишен срок и при първия удо-
бен случай прекратени. Това се случва през 1932 г. - малко преди тя да зами-
не на специализация в Париж по време на масово съкращение, когато жени-
те сред осемте уволнени стават жертва на действащия сексистки Асистентски 
правилник. Ковачева е склонна да припише своето „изхвърляне" от науката 
по-скоро на бащиния ученик и свой конкурент, проф. Д. Иванов. Като при-
чина тя изтъква неговите „подчертано лоши настроения" кьм семейството й, 
свойството му да „не може да търпи около себе си хора, които са показали, 
че могат да работят самостоятелно в науката", както и желанието да „настани 
на същото асистентско бюджетно мясго свое протеже"7. Надеждите на Кова-
чева да се върне в CV са попарени след смъртта на баща й в началото на 40-
те години. През това време тя открива своя лаборатория за парфюмерия и 
козметика, където съвместява експериментаторска работа с упражняване на 
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професията. 

Промените след 1944 r. я обнадеждават - чистката отстранява от СУ 
проф. Иванов, а и отначало ОФ правителството следва внимателна политика 
спрямо интелигенцията8. По тази причина, както и поради факта, че лабора-
торията й е национализирана, Ковачева се снабдява с цял набор уверения за 
стажа си в СУ9. Макар че в повечето обществени сфери индикациите са ед-
нозначни още в периода на т.нар. „демократично интермецо", не може да се 
каже, че Ковачева се ориентира добре в процеса на налагане на тоталитарна 
власт в културата, започнал непосредствено след подписването на Парижкия 
договор и началото на Студената война (1947). Това доказват поне две нейни 
инициативи. През 1948 г. тя се кандидатира за академик - година, след като 
законът унищожава автономията на БАН и налага диалектическия материали-
зъм в науката; във време, когато БРП (к) води политика на „открити карти" и е 
известно, че новите академици ще бъдат комунисти и съветски учени10. 

След провала на начинанието, водена от желание да се върне в наука-
та, Ковачева се явява на конкурс за ст.н.с. в Института по химия на БАН 
(1952). Но в зенита на „сталинизма в културата" тя се сблъсква не само с дъл-
гогодишния си съперник проф. Иванов като рецензент, но и с политическата 
полиция в отдел „Кадри" на Академията. За да елиминира „враговете на на-
рода и с партиен билет", властта проучва кандидатите и пълни досиетата на 
заварените със „сведения". Те са изисквани от широк кръг граждани като 
служебна справка, но целят да наберат компрометираща информация за не-
удобните кадри. Въпросите обхващат моралния облик, имотното състояние, 
образованието, членството в организации, връзките на учените с „прогресив-
ни" или „реакционни" лица, но също данни за имуществото, политическата 
благонадеждност и невъзвръщенството на техни роднини. Формулярите ста-
ват основа за годишните атестации, които не представляват обективна оцен-
ка на научната дейност, а по-скоро компилация от клевети и слухове. Така 
професионалният растеж и цялото битие на учения се контролират и манипу-
лират11. Ковачева има за гарант свой колега-химик, който позитивно описва 
нейната активност в рамките на редакцията на сп. „Химия и индустрия", как-
то и приноса й за „заздравяване и издигане" на Секцията по индустриална хи-
мия към Съюза на научните работници (СНР), участието й в разработването 
на сапуни и на етер в полза на „народното стопанство". Наред с това той е 
достатъчно ориентиран и добронамерен и представя Ковачева като сериозна 
и критична, добросъвестна и упорита, готова за „дейно участие в социалисти-
ческото строителство" и подходяща за поста12. По обясними причини Кова-
чева не печели конкурса и в следващите години се занимава с любимата си 
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наука извън официалните институции. През 1955 г. името й за пореден път е 
вписано в регистрите за рационализации - с нов метод за унищожаване на 
какавиди. 

о о о 

Ариадна Димитрова (1896-1971) също е възпитаничка на СУ. След дип-
ломирането си по специалността естествена история, със съдействието на 
проф. Методий Попов, тя работи в Царския естествено-научен музей (1922-
1924), специализира в Берлинския Зоологически институт (1924-1925) и ус-
пешно защитава своя докторат (1926), отпечатан в авторитетното сп. 
Zeitschrift fuer Morphologie und Aekologie der Tiere. Пак проф. Попов насочва 
студентката си да постъпи в Зоологическия институт (1925-1926), а по-късно 
тя се прехвърля в Биологическия Институт на Медицинския факултет13. 

В следващите години „на непосилен труд" тя неотклонно следва „съдбата на 
жена, отдала се на науката, пренебрегвайки личния си живот" - специализи-
ра в Института за ферментация в Берлин (1927) и, след като отказва асистент-
ско място там, се завръща и поема занятията със своите студенти в Медицин-
ския Факултет. „Аз не познавах - пише тя - неделна почивка,... нямаше кой 
да ме замества през лятото". Именно летните месеци Димитрова използва за 
научна работа, а резултатите й са цитирани широко от френски и американс-
ки изследователи. Цели десет години тя провежда експериментите върху му-
тациите съвместно с проф. Попов. Тяхната кореспонденция недвусмислено 
сочи кой е водещият в екипа: „.ще Ви опиша целия наш опит. Засега съм 
поставила и някои други комбинации, но тези подробности ще ги видите, ко-
гато се върнете."14. Въпреки това половината от статиите са подписани от 
професора или съвместно, но с неговото име начело. Това подсказва не само 
традиционния начин на третиране на жените в науката в целия свят, но и на-
чалото на един траен научен и личностен конфликт. Коя точно е истинската 
причина за него е трудно да се прецени от запазената документация. Но е 
факт, че ако през 1931 г. М. Попов предлага на Димитрова доцентура, седем 
години по-късно я заплашва, че няма да може да напредне, понеже е жена и 
я съветва по-добре да се омъжи. Асистентката търси изход в конкурса за час-
тен хоноруван доцент по зоология на гръбначните и на безгръбначните жи-
вотни, обявен във Ф М Ф (1940-1941), но злополучният му край става повод 
професорът да направи опит да я уволни през 1942. Нелогично на този фон е 
участието на Димитрова във втори конкурс за частен доцент - този път в об-
ластта на наследствеността и теорията на органичната еволюция (1943). Зато-
ва не е учудваща рецензията на проф. Попов за трудовете на дългогодишна-
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та му асистентка. Той акцентира, че хабилитационният й труд не е по пред-
мета на конкурса, че разработките й са правени „по предложение на Попов, 
а r-ца Димитрова просто участва". Заключението е недвусмислено: „изисква-
нията за преподавателския академически персонал [...] особено при Катедра-
та по биология, отдавна са надраснали обсега и естеството на работите на 
кандидатката"15 - така за доцент е назначен Дончо Костов. 

За да се спаси от създалата се обстановка, където е очевидно нежела-
на, през 1945 г. Димитрова става преподавател по зоология в новосъздаде-
ния Пловдивски университет. Както ще сподели по-късно, там тя „получава за 
първи път морална награда ... като на подготвен човек"16. В Пловдивския 
университет Димитрова най-сетне води самостоятелен лекционен курс, но 
отново не успява да се хабилитира, макар да представя два труда. „Какво 
мога да направя" - коментира гя, „като не притежавам „положителните ка-
чества" за времето и тъй нужната ОФ бележка. „Ще видя до края още какви 
работи ще ми сервират", пише Димитрова, оплаквайки се, че университетс-
ките й колеги са „без всякакво чувство за достойнство и съвест"17. 

През следващата година асистентката приема поканата на Скопския 
университет, съзнавайки, че при „нерадостното положение" на СУ новата 
чистка не би я отминала, както е пострадал учителят й проф. Попов. В Маке-
дония, където тече подготовката за присъединяване на Пиринския край, Ди-
митрова е избрана за извънреден професор по биология след отлични рецен-
зии. „Това, което срещнах тук, може само да се мечтае", споделя тя, „- голя-
мото уважение и трогателно внимание като човек и научен работник". По ду-
мите й творческата атмосфера на работа сред подготвени колеги е „благода-
тен отдушник за измъчената й душа от тежката атмосфера в Биологическия 
институт", защото „нищо друго не те смущава и мислим само за пряката ра-
бота"; също така тя изтъква обективността на декана, който при подредбата 
на персонала се ръководи само от интересите на отечеството си, както и пох-
валите, които „са толкова много, че ми втръсна вече"18. 

Неочаквано, поради скъсването на отношенията между СССР и Югос-
лавия през лятото на 1948 г., Димитрова е принудена да се върне в България, 
където постъпва пак в Биологическия институт под ръководството на проф. 
Попов. „Аз се радвах" - спомня си тя, „че ... отново можех да се върна към 
науката, която представляваше единствен смисъл в живота ми, без да подози-
рам какви нещастия и разочарования ми носи това завръщане"19. Спомена-
тите разочарования са свързани с настъплението на властта срещу биологич-
ната наука и генетиката, както и разправата с проф. Дончо Костов, обвинен в 
„идеалистичен уклон", „реакционерство" и противопоставяне на „съветската 
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творческа биология"20. 

В института Димитрова заварва неподготвени учени, бивши нейни сту-
денти, които се дразнят от нейните високи изисквания към професията и отк-
рито я съветват да си търси друга работа. А тя държи на професионализма 
(дори неприятелите й в ръководството не отричат, че работи образцово, с го-
лямо умение и педагогически похват), не приема лаицизма на новоовласте-
ните си колеги, смята за „нечуван морален тормоз" подценяването на собст-
вената си работа и упоритото спъване на академичната й кариера. Несъмне-
но дял има и нейната аполитичност сред „другарските отношения и сработ-
вания" на партийците, макар тя да се е записала в казионните профсъюзи: в 
СНР, в Българо-съветското дружество и в Помощната организация. По гези 
причини „натегнатата атмосфера", постъпващите оплаквания и дори специа-
лната анкета срещу нея трудно могат да се отдадат само на наслоеното в нея 
„чувство на потиснатост и недоволство" поради понижаването й в главен 
асистент и зависимостта й от бивши нейни възпитаници21. Ако става въпрос 
само за лично разочарование, тя не би го изразила в двукратни доклади до 
ръководството на института (1951,1952), в които сочи конкретни пропуски в 
организацията на учебния процес и на научните изследвания, нарушения на 
трудовата дисциплина, занижен контрол на качеството на преподаване, със-
тавяне на неверни отчети. В тези изложения не са спестени критиките както 
към подготовката на някои научни сътрудници, повярвали си, че „направля-
ват развитието на научната мисъл", така и към недостойното им угодничество 
пред „другарите-партийци" , към жертването на обществените пред личните 
интереси. Малко място в текста е отделено на личната обида, че „тези хора 
се мъчат да уронват престижа ми като човек на науката" и на признание-
то:"Днес няма хора в института, които могат да разбират моите работи, ... аз 
вече загубвам възможността да печатам и има ли смисъл ... да оставам"22. За 
волността си обаче Димитрова е обвинена в разпространение на „неистини, 
нелепости и оскърбления", а атестацията вече й отрича и качествата на нау-
чен работник. 

Вероятно тогава тя започва процеса си на приспособяване - става ре-
довна посетителка на лекциите по диамат и политикономия, изнася доклади с 
идеологическо съдържание, влиза в ръководството на профсъюза, акцентира 
в биографията си комунистическите идеи на своя брат, ръководи студентски 
кръжок, проучва „гениалната мисъл на великия" Павлов, „с ентусиазъм и го-
лям интерес" прилага Мичуринската биология в областта на регенерацията и 
ембрионологията, отрича теорията на Вайсман за безсмъртната зародишна 
плазма, вьрши педантично работата и на другите, „за да не си навлича непри-
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ятности"23 . Но това не е достатъчно, за да се притъпи острата й чувствител-
ност на професионална тема. И след смъртта на проф. Попов тя е наказана, 
че публично нарекла прекия си ръководител „подлец", и е подложена на обс-
тойна проверка от политическата полиция (1955). Едва през 1957 г. характе-
ристиката й става напълно „положителна" - Димитрова е описана като стара-
телна, школувана, автор на сполучливи и цитирани разработки, изявен после-
довател на съветския опит, с висок „идейно-политически уровен"24. Това е 
индулгенцията й за явяване на защита за доктор на биологическите науки. 

о о о 

Ана Хранова (1899) също влиза в СУ през 20-те години с протекциите 
на проф. М. Попов. Това става след специализациите по микробиология, па-
тохистология и ферментация в Парижкия институт ,,Пастьор"(1924-1925), Ин-
ститута за ферментация в Берлин (1925-1926) и в Зоологическия институт на 
Грайсвалдския университет, както и след доктората й по сравнителна анато-
мия и биология (1926). Като асистентка по зоология тя се сблъсква с много 
негативизъм на сексистка почва (през 1928 г. с този аргумент договорът й е 
намален на една година) и с непрестанни междуколегиални конфликти, къде-
то си намира покровители ту в единия, ту в другия „лагер". Това за малко не й 
коства работното място през 1934 г., когато е обект на факултетна анкета, 
предизвикана от ръководителя на катедрата. 

През 40-те години договорите на Хранова се подновяват при силна съп-
ротива във Факултетния съвет и това вероятно е причината тя да не участва в 
конкурса за частен хоноруван доцент през 1940-1941 г., а да предпочете спе-
циализация в Института по расова хигиена - Вюрцбург. Престоят й там е бе-
лязан от „треската на науката" - тя е сред малкото учени в Германия, изслед-
ващи лечението на ракови клетки с къси вълни. Обнадеждаващите резултати 
я карат да признае на учителя си проф. Попов: „Това е най-хубавото ми вре-
ме тук - едва сега чувствам, че живея!" и да го моли: „Нека сега имам малко 
повече време за научна работа ... Може би да поработя научно ще бъде пос-
ледната радост в моя живот!"25. Интуицията й в този случай е права. Специа-
лизацията на Хранова свършва на 1.09.1944 г., но превратът в родината и нас-
тъплението на Червената армия я принуждават да остане на немска земя. 

Очевидно периодът 1944-1947 г., прекаран в следвоенна Германия, е 
нужното време за отрезвяване от илюзиите, макар и да не живее в съветската 
окупационна зона. От България вестите също не са окуражителни - брат й е 
арестуван, а отдавнашният й научен опонент проф. Паспалев използва начал-
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ническия си посг, за да я уволни от Зоологическия институт. Не са ясни моти-
вите, с които Хранова се връща на работа през 1947 г. въпреки възможности-
те да направи кариера в Западна Германия26. Природо-математическият фа-
култет обаче не е най-подходящото място за развитие на учен като нея. Дори 
след първите вълни на чистката там доносничеството е изведено в задълже-
ние, а подозрителността и интригантството - в правило. Старите научни 
вражди и групировки вече са трансформирани в „лагери", чиято разделител-
на линия са партийността и „прогресивността". Така се съставят и годишните 
отчети - на графи „наши другари, за издигане" и на „безпартийни", където 
има нюанси: от „прикрит враг" до „лоялен, може да бъде използван"27. 

Поради ескалирането на конфликта й с Паспалев, както и обвиненията 
към немските възпитаници във фашистки пристрастия (независимо че Храно-
ва членува във всички казионни организации), тя предпочита „по собствено 
желание" да напусне СУ и да стане мл.н.с. в Института по експериментална 
медицина на БАН (1949). Там тя продължава изследванията си в областта на 
раковите заболявания и на ендемичната гуша, макар да й е ясно, че напре-
дък едва ли ще има в условия на пълна научна изолация. Пример за това е 
поканата към нея от Пастьоровия институт да участва в V Международен кон-
грес по въпросите на рака в Париж (1950 г.). Независимо от референциите, 
че нейно „ръководно начало" е съветската научна литература, на молбата й 
чиновник от отдел „Кадри" отбелязва: „Отстъпки няма да се правят"28. 

В следващите две години Хранова е обект на постоянен интерес от по-
литическата полиция, а атестацията й става двусмислена: признава се добра-
та й, но едностранчива теоретична подготовка; говори се за сръчност и инте-
рес в работата, но се отбелязва необективност при обработка на опитните 
резултати; пийте се за активното й участие в обществения живот, но за малка 
заинтересованост към идеологическото обучение*29 

Именно 1953 г. бележи прелом в поведението на Хранова. Останала 
„дълго време под впечатлението на критичните бележки", оттук нататък тя по-
лага големи усилия за усвояване на Павловското учение. За „да се хареса" на 
партийната група, става отличник по полигпросвета и активистка в профсъю-
зите, демонстрира „положително отношение към народната власт" и „широ-
ко използване" на съветска научна литература, включва се в стопанския заем 
със значителна сума. Колегите й я описват като точна, изпълнителна, скромна, 
но акцентират на подчертаната й отзивчивост, дисциплинираност, старател-
ност и съсредоточаването върху научната работа. Вероятно такава е „нейната 
формула" за оцеляване. В резултат тя остава в Института на БАН до пенсио-
нирането си и е наградена с; орден „Кирил и Методий", I степен, за постиже-
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ния и 30 години научна служба30. 

о о о 

Политическата промяна на 9.09.1944 г. заварва Елисавета Караллихай-
лова (1897-1968) като редовен доцент във Ф М Ф . Първата жена с такова зва-
ние в CV (и изобщо в България след 1939 г.) достига до хабилитацията си с 
дългогодишни усилия. След докторат във Виенския университет (1922) тя ра-
боти в Радиевия институт - водещ център по атомна физика, в областта на 
радиолуминисценцията, гама радиацията и радиацията на полония. Оттам е 
блестящата препоръка на нейния ръководител: „Самостоятелен и въодуше-
вен изследовател... превъзходно школувана в експерименталната и теоретич-
ната работа, много съвестна... със завидна самокритичност, ценена и обича-
на от всички"31. 

През 20-те години младата жена-учен прави първите опити да започне 
работа в България. През 1923 г. й е отказано асистентско място и под пред-
лог, че няма щатове, тя е настанена като „гостенка" в таванска стаичка на 
Ф М Ф 3 2 . През 1927 г. Карамихайлова има смелостта на 30 години да участва 
в конкурс за доцент, но е елиминирана по формални причини. Вторият й 
опит (1937) е във време, когато приключва тригодишната й специализация в 
Кавендишката лаборатория и вече е обнародвала важни резултати за енерги-
ята на гама-лъчите на актиния, за йонизацията на газове под налягане и за де-
ленето на ядрата под въздействие на бавни неутрони. И този път Карамихай-
лова не е избрана, защото „липсвали" грите елемента за хабилитация - мето-
дика, опитни резултати и самостоятелност на идеята, а и конкурентът й се 
оказал по-подходящ. Едва през 1939 г., с помощта на проф. Г. Наджаков, Ка-
рамихайлова успява да се хабилитира като доцент по специална физика в об-
ластта на метеорологията и геофизиката33. Разпъната от полюсни чувства -
желанието да продължи експериментите си и липсата на елементарни уреди, 
стремежа да се приобщи към академичната среда и враждебността на коле-
гите си мъже, тя изработва своя стратегия на адаптиране: съсредоточава се 
върху пряката работа, създава инструментариум с подръчни средства, разши-
рява четенията, като въвежда курс по радиоактивност и отива в командиров-
ка във Ваймар, Лайпциг и Виена34. 

След 1944 г. CV става обект на поредица от политически „чистки". От 
Ф М Ф са уволнени редица преподаватели с обвинения за придобито образо-
вание и специализации в Германия и Австрия, за провеждане на чужди „фа-
шистки и расистки" идеи. Самите власти признават, че факултетните ОФ ко-
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митети „не са се движили в рамките и в духа на закона" и са били подведени 
от „лични тежнения и настроения, от групови б о р б и 3 5 . В подобна враждеб-
на обстановка Карамихайлова има късмет, че проф. Наджаков остава декан 
до 1947, а по-късно поема ректорския пост (1947-1951) и го съвместява с 
подпредседателството на БАН и на СНР. Неговата фигура несъмнено респек-
тира нейните противници, за които Карамихайлова е удобна и уязвима жерт-
ва - чужда възпитаничка, даровит учен, първата жена-доцент и ръководител 
на катедра „Атомна физика" в СУ (1945), аполитична, членуваща само във фе-
министки и просветни формации. Въпреки това обвиненията се трупат и от 
„снежна топка" през 1948 г. за шест години те се превръщат в лавина, зап-
лашваща научната й кариера и дори живота. В служебните атестации и в 
„сведенията", писани от асистенти и докторанти на Карамихайлова, тя е 
представена като „открита привърженица на Хитлеристка Германия", хране-
ща омраза към комунистите, възхваляваща германската наука, техника и во-
енна машина, обичаща английската и пренебрегваща руската култура. В до-
носите се предават сведения от трета ръка как в навечерието на 9.IX. доцент-
ката споделяла пред своите студенти, че се страхува от „варварщината, кояго 
идва от Изток" и предпочита, вместо да я унищожат болшевиките, сама да 
се застреля. С течение на времето се появяват и обвинения в несправяне с 
работата - непознаване на научната литература след войната и липса на пуб-
ликации36; непонятни и слабо посещавани лекции, изнасяни с чужд акцент, 
без методика и с непоследователна мисъл; несъдействане на аспирантите. 
Именно те хулят научната си ръководителка, че е твърде взискателна и педан-
тична, нервна и склонна към остри пререкания, както и че смята студентите 
си за неспособни37. В тези доноси обаче не може де не се забележи образът 
и на „другата" Карамихайлова: уплашена след промените, несмела, „изпитва-
ща голям страх от неприятности", отказваща да коментира политически въп-
роси, пишеща само високи оценки, „лицемерно любезна" към висшестоя-
щите и студентите от БКП и ДСНМ, „рядко старателна" членка на О Ф , която 
се изказва положително за стопанския план, участничка в ред кръжоци и лек-
торска група в провинцията, ръководител на научна бригада в Хаимбоаз, ав-
торка на учебник за задочници и т.н. Тук там се прокрадват щрихи и от дру-
гото й лице - „осведомена по модерната физика", изпитваща подробно, неп-
ринудена до интимност в отношенията със студентите, с чисто буржоазен ми-
роглед. 

Карамихайлова оцелява на поста си до 1954 г., въпреки че признава, че 
е в „състояние на подгонено куче, което чака всеки момент да бъде изхвър-
лено на улицата", докато колегите й „я тормозят и дори изнудват". Именно в 
този момент деканът и пръв неин асистент проф. Христов предлага премест-
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ването или уволнението на наставницата си от факултета. Месец по-късно, 
когато акад. Наджаков решава да я привлече в своя Физически институт, съ-
щата група, „ръководена от болни амбиции, от кариеризъм и други лоши на-
мерения", пише сигнал до ЦК на БКП срещу евентуалното участие на доцен-
тката в конкурс за ст.н.с. Изложението цели „да я отреже от корен и да я уни-
щожи изобщо като научен работник", но косвено критикува самия директор 
Наджаков. Затова той се заема да отговори обстоятелствено и със солидни 
аргументи. Според него колежката му е „честен, сериозен научен работник, 
със значителен научен опит и научна дейност", школувана в институти със 
световна известност, най-добрият български специалист в областта на радио-
активността, широко познато име в чужбина, с публикации в първостепенни 
научни списания и цитирания в най-авторитетни наръчници, ръководства и 
монографии, включително и в СССР. В нейна полза той изтъква също подго-
товката на лекционен курс без аналог, изграждането на лаборатория с ни-
щожни средства, успешната кариера на нейните аспиранти и асистенти, 
практическата полза от разработките й за радиоактивността на петролни на-
ходища, изворни и солени езерни води. Не на последно място са подчертани 
заслугите на нейния баща, „народен лекар", и на леля й, „заслужила худож-
ничка", както и собствения й отказ през 1939 г. да работи за Германия. Над-
жаков заключава: „всичко това направо казано са неверни, ... лъжливи и тен-
денциозни твърдения, които могат да се дължат на ... голямо невежество, на 
безотговорно отношение или пък целят да подведат ... най-отговорни инстан-
ции в нашата Държава" по отношение атомната енергетика като стратегичес-
ка област в стопанството, и то по време на Студена война38. Всъщност това е 
една от причините в следващите години Карамихайлова да бъде допусната 
до място на ст.н.с. (1955), да стане професор (1964) и дори да й се поверят 
секретни разработки. Това не означава обаче, че в кадровото й досие изчез-
ват квалификациите от 50-те год., като например „под влияние на буржоазна-
та идеология и с неправилни изказвания за СССР" - останали чак до нейното 
пенсиониране през 1966 г.39. 

о о о 

Райна Кацарова-Кукудова (1901-1984) става уредничка в Народния ет-
нографски музей (1928) след завършване на Музикалната академия и след 
„дълги перипетии". По-късно тя специализира в Лайпциг, Берлин, Прага, кон-
тактува с колеги от Югославия, Австрия, Унгария, Белгия и Румъния, публику-
ва статии в чуждия печат. Една от първите професионални фолклористки, Ка-
царова въвежда фонографния запис на терен и е съставител на няколко фун-
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даментални сборника с песни от етнографските области. Новатор по дух, тя 
открива непознати техники в пеенето (т.нар. пентатоника в двугласа и епичес-
кия речитатив), създава танцописна система и първата сбирка на народни ин-
струменти в музея, проучва музиката на българите мюсюлмани и на ромите. 
Кацарова е неуморен популяризатор на народното творчество в беседи, 
сказки, радиопредавания. Дълъг е списъкът на научните, феминистките и 
просветните дружества, в които се включва в родината си, а същевременно 
членува в Международния съвет за народна музика и в Английското дружест-
во за народни песни и танци. След смъртта на директора на музея Стоин 
(1938) фактически тя оглавява Отдела за народна музика, макар и официално 
това да се случва едва през 1943 г.40. 

Година по-късно и през HEM минава „чистката", чиято жертва става Ев-
докия Петева-Филова, уредничка на музея и близка приятелка на фолклорис-
тката. Междувременно синът на Кацарова е уволнен като офицер и предви-
ден за изселване, а на майка му са наложени ред ограничения. Въпреки „упо-
ритото й желание" Кацарова получава отказ да отиде на Международната 
конференция за народни песни и танци в Лондон (1947) и на Първия конгрес 
на Международния съвет за народна музика в Базел (1948), както и на експе-
диция в Пиринска Македония и в командировка до ВВС-Лондон (1949). Ка-
царова е понижена от старши в младши уредник (мл.н.с.) и й е отнет поста 
завеждащ отдел (1949)41. 

По това време HEM е прехвърлен в структурата на БАН, а отдел „Кад-
ри" започва да попълва досието на Кацарова с обилно количество подписани 
доноси. В тях тя е характеризирана като „прикрил се под формата на отечес-
твенофронтовец хитър враг"; казва се още, че „лицето се преструва, че се е 
ориентирала изцяло в нова насока и даже се обижда, ако някой й намекне, 
че няма ново отношение към работата си, към нашата народна власт". Спо-
ред някои доноси уредничката се държала „доста нахално и дръзко", „не ис-
кала и да чуе за нови методи, защото те препятствали работата в музея". Ка-
царова е обвинена във фашистко минало поради факта, че баща й е бил 
„царски генерал", съпругът й „доверен царски лакей", а синът й „уволнен 
офицер" (заради близостта си със сем. Филови). Не са спестени характерни-
те за Студената война мнителност и шпиономания в скалъпената й характе-
ристика: членувала в „реакционна, западна" организация като Международ-
ния съвет по музика, искала да пътува зад граница, участвала в „груповщина-
та" на „водача" Вакарелски. И накрая типичното за култовския период - тру-
довата й дисциплина била на „съвсем ниско равнище", а научната й продук-
ция  - от „няколко повърхностни „научни" статии" 42. На тези обвинения Ка -

22 



Poд u peд в българската култура 

царова съставя аргументиран отговор, в който акцентира на бедния си прои-
зход и материални затруднения, на обществено-полезната си дейност, на 
„прогресивните" си идеи и познанства с политзатворници, на големия брой 
казионни организации, в които членува. 

Това обаче не я спасява от отстраняване от ЕИМ (1951) и преместване 
в новооснования Институт по музика. Кацарова се мъчи да укрепи позиции-
те си, ставайки консултант на ОФ агитки, на профсъюзите, на Кинематогра-
фията, на Съюза на композиторите, на всесилния Комитет за наука, изкуство 
и култура начело с Червенков. По този начин си осигурява хабилитация на 
ст.н.с. във Фолклорната секция (1952), но не и сигурност43. Негативите в 
кадровото й досие се трупат и присъстват неизменно в служебните й атеста-
ции: добре подготвена, но склонна към популяризация; сериозен научен ра-
ботник, но бягаща от теоретизиране; отзивчива към младите кадри и прециз-
на в работата, но пренебрегваща Секцията заради личните си занимания. На 
този фон бледнеят дори плюсове като използване на съветския опит, участие 
в ОФ акции и безупречен морал. Неслучайно на молбата й за командирова-
не през 1955 г. председателят на БАН Т. Павлов поставя следната резолюция: 
„Засега, докато се оправи (ако може да се оправи) положението на др. Каца-
рова, да не се изпраща тя"44. 

Само година по-късно - след т. нар. Априлски пленум, от същата ръка е 
написано: "Нито е държавнически целесъобразно, нито е политически умно, 
особено днес, да се препятстват и нападат работници като др. Кацарова. На-
писаната... характеристика е лекомислена и чисто формална, без оглед на 
живия човек и добре разбраните интереси на БАН и родната наука... [в 
нея]се съдържат явно недоказани или недопустимо преувеличени и лъжовни 
неща." Промяната е резултат преди всичко от защитата, която Кацарова по-
лучава от своя директор П. Стайнов. В поверителна докладна той настоява за 
ревизиране на кадровото досие на подчинената си и я описва като учен с бо-
гата ерудиция, съчетаващ качества на теоретик и практик, ценена в чужбина, 
популярна в страната, незаменим научен ръководител на младите, завеждащ 
международните контакти на Института. В отговор на компроматите самата 
Кацарова изтъква русофилството на баща си, връзките на своя съпруг с кому-
нисти, сътрудничеството си с антифашисти и понесените репресии. За свои 
гаранти тя избира 17 души, имащи власт и партийни позиции, които не отказ-
ват позитивна информация на отдел „Кадри". Но все пак Кацарова е прину-
дена да декларира ежегодно, че има „положително отношение към прогре-
сивните движения" и че уважава „борческата смелост" на участниците в тях45. 
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Такава е цената, която Кацарова плаща за възможността да започне 
пълноценна събираческа работа, да възроди някои забранени обичаи, да пъ-
тува в чужбина и излезе от изолация. Подозренията към нея обаче не секват, 
дори след пенсионирането й (1964) и удостояването й с орден „Кирил и Ме-
тодий", I степен (1967). Парадоксално е, но е факт, че клеймото „от реак-
ционно семейство" не се изтрива чак до 1976 г. 

о о о 

От всичко изложено дотук става ясно, че „дверите" на българската нау-
ка не се разтварят широко за жените и след 1944 г. Старите пречки пред тях-
ната реализация като традиционните стереотипи и научното съперничество 
са съхранени, но към тях се прибавя и силният политически критерий - при-
надлежността към управляващата партия, споделянето на нейните идеи, лоял-
ността към тоталитарната власт. Не всички жени-учени са били склонни да 
приемат новите правила и поне една от изложените биографии демонстрира 
крайния нонконформистки модел. Останалите жизнеописания съдържат ин-
дивидуални „модели за оцеляване" в атмосфера на натиск, страх и търсене 
на „вътрешен враг". В тях се търси компромис между място „в" науката и 
съхраняване на житейските принципи и ценности. 
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Красимира Даскалова 

Българските исторички (1901-1944) 
и националната история 

Когато през 2000 г., по време на Световния конгрес на историческите 
науки в Осло, Леонор Давидоф поиска да напиша текст за българските исто-
рички преди Втората световна война за една от рубриките на известното бри-
танско списание Gender & History („Пол и история"), отговорих че няма такива 
жени и вместо това предложих есе за творчеството на най-публикуваната 
преди 1944 г. авторка на исторически романи Фани Попова-Мутафова1.  В 
хода на работата си върху него обаче започнах да „откривам" данни за бъл-
гарски исторички, работили преди епохата на държавния социализъм. Този 
текст е опит да се идентифицира кои са тези исторички, какво общо те имат 
помежду си и какви са темите, от които са се интересували. 

Един от първите индикатори на професионализацията на историческия 
занаят в България е създаването на Историческото дружество в София през 
1901 г. В началото то набира членовете си измежду академичните историци, 
между историците, работещи в музеи и архиви, и учителите по история. През 
първите две десетилетия дружеството има няколко десетки членове, сред тях 
и няколко бивши министри и депутати. Няма нито едно женско име между 
основателите на Дружеството2, но през 20-те години на XX в. органът му -
„Известия на историческото дружество в София", започва да включва и текс-
тове на жени. Първата, дарена с тази „привилегия", е д-р Мария Бръчкова, с 
докторат от Хумболтовия университет в Берлин3. След няколко агитационни 
обиколки на ръководството, през 20-те години на XX в., към дружеството се 
присъединяват и учители, преподаващи в ред извънстолични училища, и 
броят на членовете му нараства от 100 през 1924 г.4 на 248 през 1927 г.5

През 1930 г. членовете на дружеството наброяват 286, от които 67 жени -
или 23% от всички членуващи6. През 1937 г. броят им нараства на 417, от 
които 111 жени (26%)7. 

Българките са допуснати за редовни студентки в Софийското висше 
училище в годината (1901) на основаването на Историческото дружество в 
София след продължителни борби8. Преди това български девойки са може-

27 



Център за изследвания и политики за жените 

ли да получат висше образование единствено в чужди висши училища и уни-
верситети. За времето от 1901 до 1944 г. 5 630 жени завършват Софийския 
университет. Сравнен с числото на завършилите други факултети, броят на 
възпитаничките на Историко-филологическия факултет е най-внушителен. 
(Както показва традицията и на други европейски страни обаче, може да се 
очаква, че момичетата са се ориентирали повече към филологическите спе-
циалности, отколкото към историята.) Точният брой на дипломираните (в Бъл-
гария и чужбина) исторички за съжаление не е известен, но се знае, че само 
няколко са имали възможност да се занимават с изследователска дейност. 
Малко са наистина жените, които са допуснати до престижни професии по 
онова време. Образованите жени са ставали най-често учителки и медицинс-
ки сестри (считани за типично „женски" занятия) или са работели в телеграф-
ните, телефонните и пощенските услуги; имало е и лекарки, но жените с 
юридическо образование не са били допуснати (чак до 1944 г.) до адвокату-
рата и съдийската професия. Преподавателките в Софийския университет са 
били най-вече на асистентски позиции (23 жени), имало е няколко лекторки 
(по чужди езици) и само една доцентка (с доста необичайна биография) -
Елисавета Карамихайлова9. Единствените (две) жени, които са преподавали в 
Историческия факултет на Университета, са били лекторки по немски език. И 
това е факултетът с един от най-ниските проценти на женско присъствие сред 
преподавателите. Според изчисленията на Жоржета Назърска жените в Исто-
рическия факултет на CV тогава са само 6,5 %, докато лекторките и асистент-
ките в Медицинския факултет на Университета са били 58,7%; жените във 
Факултета по физика и математика - 26,1 %; в Агрономическия факултет -
10, 9%. Само в Юридическия факултет процентът на жените е по-нисък от 
този в ИФ - само 2,2%10. И това не е случайно, като се имат предвид всич-
ки препятствия и ограничения по отношение на женския пол, които са запи-
сани в университетските правилници. Въпреки че специално първият правил-
ник не забранява изрично жени да кандидатстват за асистентски места, цяла-
та процедура и традиционното консервативно университетско обкръжение 
не насърчават женските аспирации за академична работа. През 1925 г. орга-
нът на Българския женски съюз в. „Женски глас" съобщава, че академичният 
съвет на Университета узаконява положението при избор на асистенти да се 
предпочитат мьже11. Нещо повече - през 1927 и 1939 г. правилниците на 
Софийския университет са променени в открито сексистка насока: жени се 
допускат до кандидатстване за асистентска позиция, само ако няма мъже-
кандидати. В същото време и процедурата за назначаване на лектори и до-
центи не е по-благоприятна за представителките на „втория пол"12. При тези 
условия не е странно, че мнозинството ог жените с историческо образование 
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изобщо и не помислят да се явяват на конкурс за академична длъжност, а 
предпочитат не толкова престижната, но сигурна учителска професия. 

Повечето от дипломираните исторички следователно не са и помисля-
ли, че могат да се включат към общността на преподавателите в Историчес-
кия факултет на университета. Възможно е обаче да бъде идентифициран из-
вестен малък брой от тях, които са получили позиции в други държавни уч-
реждения - музеи и образователни институции. Паралелно с тези си длъж-
ности те са имали възможност да се занимават с изследователска дейност и 
са издавали исторически съчинения по различни проблеми. Един поглед вър-
ху техните биографии, кариери и публикации разкрива някои общи характе-
ристики. Първо, много от тях са имали силни семейни връзки с известни 
мъже в науката; често това са техните бащи, които вероятно не само са на-
сърчавали интелектуалните интереси на своите дъщери, но също са и съдейс-
твали за тяхното назначаване на академични или други научни позиции. Вто-
ро, българските исторички, подобно на техните съвременнички другаде, са 
произхождали от средната класа, най-често от интелектуални семейства, кои-
то са можели да си позволят да дадат високо образование на своите дъщери. 
Някои от тях са писали книги и справочници, комбинирайки своите лингвис-
тични умения и знания по география например с тези на исторички - един 
факт, който може би е показателен за естеството на тяхното университетско 
образование. До 1944 г. няколко жени с историческо образование (занима-
ващи се с етнография, археология, фолклор и история на изкуството) успяват 
да намерят творческа реализация в научните институти в София. 

Сред най-успешните университетски жени, които са работили в музей-
ния сектор, е Вера Иванова Мавродинова (1896-1987). Тя е родена в се-
мейството на известния български славист, археолог, палеограф и медиевист 
проф. Йордан Иванов. През 1921 г. получава магистърска степен по славянс-
ка филология в Софийския университет и става „асистентка" в Археологичес-
кия музей. През 1926-1928 г. специализира в Париж: археология и история 
на византийското изкуство при Г. Мийе и L i l Дил в College de France и Ecole 
des Hautes Etudes, романско изкуство при А. Фосийон и история на източните 
учения при А. Байе. Тя става асистентка (1922-1938), уредничка (1938-1946) и 
старша уредничка на Народния археологически музей в София (1947-1950); 
ст. н. с. в същия музей (1950-1964). След двугодишната си специализация в 
Париж постъпва на работа в средновековния отдел на Народния археологи-
чески музей в София, отначало като асистентка на Кръстю Миятев, а по-къс-
но като ръководителка на този отдел до самото си пенсиониране. Работи за 
опазване на фондовете на музея по време на бомбардировките и евакуация-
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та през войната. През 30-те и началото на 40-те години тя се специализира в 
изследванията на раннохристиянската архитектура и българската среднове-
ковна култура. Публикациите й от това врелле са центрирани около две теми: 
старобългарска епиграфика и раннохристиянска и ранносредновековна ар-
хитектура. Участва с доклади на IV (в София) и V (в Рим, 1940) конгрес по ви-
зантийско изкуство и археология. До 1944 г. публикува около двадесет студии 
и статии в наши и чужди издания13. Следващите двадесет години (1945-1964) 
тя се посвещава на археологическите открития, резултат от разкопките на 
старата столица Преслав. Във време, когато археологията е изцяло мъжка 
професия, Мавродинова участва в международни конгреси по византийско 
изкуство и археология и е считана за първата жена археоложка на Балканите. 
Освен това тя членува в Българското историческото дружество и е съпруга на 
Никола Мавродинов14. 

Друга музейна уредничка е Вана/Иванка Ив. Кепова (1894-1971), която 
също има тесни семейни връзки в историческата професия15. Дъщеря е на 
историка Иван Кепов. Вана Кепова завършва история в Софийския универси-
тет през 1918 и става гимназиална учителка в София. По-късно е уредничка 
във Военноисторическия музей. Членува в Българското историческо дружест-
во. Тя остава в аналите на докомунистическата историография с популярните 
си исторически текстове, третиращи важни теми от новата българска история, 
като църковният въпрос през Възраждането16 и Освобождението през 
1878 г.17. Тези два очерка са публикувани в поредицата „Четиво по българска 
история" и отговарят на тогавашните стандарти на историческия жанр. Снаб-
дени са с библиографска справка за използваната литература, което показва 
познаване на авторитетните заглавия по разглежданите въпроси. Представяне-
то на родната история следва литературния модел и реториката на революци-
онния романтизъм от XIX в.18. Друго интересно заглавие с името на Вана Ке-
пова и появило се почти едновременно с горните две, е брошурата „Бележити 
жени", включваща подбрани разкази за живота на ония жени, които „със своя 
живот, дела и страдания могат да подействуват повече или по-малко възпита-
телно върху нашите четци"19. Кепова е убедена, че от най-дълбока древност 
„жената се проявявала редом с мъжа почти във всички области на живота", че 
„жената" също както и „мъжа" е проявявала „мощна сила в областта на наука, 
изкуство и религия". Включени са текстове за жени от античността до XIX в., 
между тях Дебора („Жана д'Арк на стария източен свят") и Аспазия, скандал-
но известните за Древния Рим Месалина и Агрипина, византийската императ-
рица Ирина, ред светици на западната църква (сред които доминира Бригита 
Шведска). От жените на Средновековието Вана Кепова подбира образите на 
Матилда Тосканска, Бланка Кастилска, Жана д'Арк и Изабел Кастилска, а от 
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ренесансовите жени представя италианската хуманистка Изота Нагарола и 
блестящата фигура на френското възраждане Маргарита Наварска (Маргьо-
рит дьо Навар). Жените от Новото време се представени с образите на Елиза-
бет Тюдор и Мария Стюарт, актрисата Адриана Лекуврьор и писателката Ха-
риет Бичер Стоу. Брошурата „Бележити жени" е отпечатана в 14 000 екземп-
ляра (огромен тираж за малка аграрна България) и разпространявана като 
приложение към сп. „Модерна домакиня" - един доста любопитен факт20. 
Както историчките в други страни, Кепова се интересува от преподаването на 
история и е авторка на учебници и методически ръководства по история. 
Трябва да бъде подчертано специално, че тя често е работила върху изготвя-
нето на съответните учебни материали в сътрудничество със своя баща. 

Образованието, получено в чужбина, е разширявало интелектуалните 
хоризонти на българските студентки и вероятно е помагало за професионал-
ния напредък на историчките след тяхното завръщане в България. Евдокия 
Петева-Филова (1902-1982) завършва с докторат история на изкуството във 
Вюрцбург, Германия, и работи като уредничка в Етнографския музей в Со-
фия (1925-1944). Тя е авторка на ред изследвания по етнография и история 
на изкуството. Била е съпруга на Богдан Филов2 1 . Наред с публикациите в 
областта на етнографията Евдокия Петева издава монография върху творчест-
вото на художника-модернист Иван Милев22, чийто импресионизъм е рево-
люционна реакция срещу консервативната естетика на българските следос-
вобожденски художници. В новите условия на политически либерализъм 
през 90-те години на XX в. се появява първото (макар и посмъртно) издание 
на нейната монография за Никола Образописов23 - един от най-значителни-
те художници от времето на духовното възраждане през XIX в. 

От академична гледна точка навярно най-успешната до 1944 г. кариера 
е тази на Цветана Ст. Ролланска-Вранска (1914-1969)24. Подобно на другите 
исторички, за които вече стана дума, тя също получава подкрепата на своя 
баща - известния учен Стоян Романски. Завършва славянска филология в Со-
фийския университет (1937) и защитава докторат в Карловия университет в 
Прага (1939) с дисертация за българския фолклор. Благодарение на високата 
позиция на Стоян Романски в структурите на Софийския университет, след 
завръщането си в България тя започва работа като „доброволна асистентка" 
по славянска филология в Историко-филологическия факултет (1939-1942). 
Освен това тя е асистентка по славянско езикознание и етнография в същия 
факултет (1942-1956), като по-късно става доцентка (1956-1963) и професорка 
(1963-1969). Цветана Романска-Вранска е авторка на трудове за българския и 
славянския фолклоо, на различни други изследвания (между които „Образът 
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на Левски в българската поезия", 1938), но най-зрялата й студия, писана пре-
ди 1944 г. - посветена на творчеството на Патриарх Евтимий, не е изгубила 
своето значение и до днес25. 

Друг гип житейска и професионална траектория на историчка предлага 
биографията на Екатерина Златоустова26 (1881-1952). Тя получава образова-
ние във Висшите женски (Бестужевски) курсове в Санкт Петербург (1901-
1905). Макар и да мечтае за научна кариера, тя става учителка в Шумен 
(1905-1907), а след това в София (1908-1918). След Първата световна война е 
една от малкото жени, заели висока длъжност в йерархията на българската 
администрация: Златоустова работи в различни отдели на Министерството на 
образованието, а като ръководителка на Отдела за културните институции и 
фондове играе важна роля в администриране на културната политика на пра-
вителството. Наред с това тя е обществено ангажирана като под председател-
ка (1924-1926), председателка (1926-1937) и почетна председателка (1937-
1950) на Дружеството на българките с висше образование (ДБВО) и води ак-
тивен професионален живот в рамките на Историческото дружество в Со-
фия: изнася лекции, превежда исторически книги, пише исторически студии. 
Сред най-популарните й публикации са брошурата й за Уйлям Гладстон27 и 
студията, посветена на историята на Полша и историческия контекст на ро-
мана на Хенрих Сенкевич „Кръстоносци"28. Наред със заниманията си върху 
историческите текстове на X. Сенкевич и живота и делото на V. Гладстон тя 
изнася сказки и по въпроси на българската възрожденска история. Така на-
пример през април 1937 г. Историческото дружество организира събрание в 
салона на Академията на науките, на което Екатерина Златоустова говори на 
тема: „Българските пратеници при руския император през 1856 г . 2 9 . Нейни 
статии за възраждането на Варна и Шумен, за църковните борби и отноше-
нието на шуменци към унията в Цариград, за участието на българи в Кримс-
ката война и др. проблеми се появяват във всекидневния печат30. Златоусто-
ва членува и в историческата секция към Българската славянска женска гру-
па, където представя изследвания на чужди и български автори (издадени на 
западни езици), засягащи спорни проблеми на новата българска история като 
въпроса за Македония например31. Плод на нейните интереси към история-
та на образованието и специално към ролята на възрожденските (класни) учи-
телки е сказката й (публикувана впоследствие в сп. „Училищен преглед"32) за 
Анастасия Тошева, Рада Г. Киркович33 и Царевна Миладинова, чиито био-
графични данни тя, както сама се изразява, е извличала „зрънце по зрън-
це"34. Семейните връзки са също важни за Златоустова и в последните годи-
ни от живота си тя работи върху биография на своя дядо Никола Бацаров -
просветен и църковен деец от времето на Възраждането35. 
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Александра Михайлова Монеджикова - Николова (1889-1959)36 пос-
тъпва в Историко-филологическия факултет на Софийския университет през 
1908 г. След завършване на учението си (1924 г.) тя учителства във френския 
колеж, в Трета и Първа мъжка гимназии и в немското училище „Санта Ма-
рия" в София. Пише учебници по „отечественознание". През 30-те години на 
XX в. Монеджикова основава историко-географската поредица „Нашите съ-
седи", която включва очерци за Югославия, Албания, Гърция, Румъния, Тур-
ция, Полша, за „Париж през вековете"37; освен това е авторка и на брошури 
за Добруджа и Македония. Всички тези справочници съдържат историческа 
част, предлагаща базисни знания за дадената страна във важни за нея момен-
ти от миналото й. Особено емоционално са обагрени текстовете, посветени 
на Добруджа и Македония; те съдържат множество референции, пояснява-
щи историческите основания на българските претенции към тях. Тръгвайки 
от средновековната българска история, Монеджикова поставя Добруджа в 
„сърцето на новата държава"; описва региона като „скъпа родна земя, тъй 
познато, тъй близко до сърцето име, което шепнем още при първите стъпки 
на ученическия живот..."38 Тя се интересува и от живота и дейността на из-
вестната възрожденска учителка Неделя Петкова (баба Неделя), а в очерка й 
за Париж са представени ред образи на френски жени - аристократки и пуб-
лични фигури, между които Мария Лещинска и Мария Антоанета, Мария 
Поасон и Мадам дьо Севинье, Елоиза и Сара Бернар... Широка документал-
но-събирателска дейност обаче тя разгръща след 1944 г., когато живее в 
Москва (1945-1949) и Лондон (1950-1954), където съпругът й е български пос-
ланик. Там тя копира и микрофилмира документи от руските и английските 
архиви (Public Record Office, the Times publishing company, the British 
Museum), свързани c българската история39. Темите, които я занимават, са 
национално-освободителните движения на Балканите след Кримската война, 
Кресненското въстание, отражението на Априлското въстание в Европа, въс-
танието в Босна и Херцеговина, финансовото състояние на Османската им-
перия и пр. 

Иванка Акрабова-Жандова (родена на 9 май 1911) учи в Робърт колеж 
в Цариград и завършва с докторат университета в Рим, Италия. Тя също чле-
нува и участва в дейността на Дружеството на българките с висше образова-
ние. Като медиевистка, е асистентка на Вера Иванова-Мавродинова. Допъл-
нителен щрих от богата й биография е фактът, че е била съпруга на режисьо-
ра Захари Жандов40. 

През 1922 г. българската преса41 съобщава за назначаването на българ-
ката д-р Ирина Шишманова-Стефанова за професорка по българска кул-
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турна история, българска литература и език в Колумбийския университет в 
Ню Йорк. Това е първата българка-хуманитаристка, заела преподавателски 
пост в реномирана академична институция на Запад. За нея се знае само, че 
е завършила френска филология в университета на Берн, Швейцария, през 
1910 г. През 1911 г. е публикувана нейна брошура върху философските ро-
мани на Анатол Ф р а н с 4 2 . З а съжаление други данни за нея не бяха открити. 

о о о 

Наред с професионалните публикации на историчките през първата по-
ловина на XX в. ред български авторки43 работят в сферата на историческата 
драма (Мара Даскалова44, Анна Карима45, Нели Ат. Мадемджиева46, Тео-
фано Попова47} и белетристика (Вела Благоева48, Санда Йовчева49, Яна Язо-
ва50). Една друга част издават брошури на историческа тема като например 
Ортенсия Евгениева Георгиева51, Мария Грудева52, Елена Дойчинова5 3 , 
Мария Славова-Йорданова54 и Ана Г. Стомонякова55. Като успешни исто-
рички-авторки на учебници и учебна литература могат да бъдат споменати 
още Стела Димитрова Благоева и Рада Герасимова56, Мара Иванова Велко-
ва5 7, Теодора Хаджидимитрова58. 

Споменатите дотук професионални исторички, както и авторките на по-
пулярни исторически четива, са подпомагали развитието на българския нацио-
нализъм - всяка по свой начин. Но безспорно най-успешна сред пишещите на 
национална тема е Фани Попова-Мутафова (1902-1977)59, интелектуалка и 
писателка сьс слава на професионална историчка, чието творчеството оказва 
дълбоко въздействие върху българското общество. Тя следва история на изкус-
твото и музика в Мюнхен. Със своите над 30 книги, публикувани до 1944 г., тя е 
най-широко печатаната писателка в България преди социализма. Въпреки че е 
авторка и на много текстове върху съвременни проблеми, за широката читател-
ска аудитория името й ще остане завинаги свързано с най-добрите постижения 
на българската историческа проза. Историческите й книги са печатани в тираж 
между 3 и 6 000 екземпляра, но някои надхвърлят 15 000 копия, какъвто е слу-
чаят през 1934 г. с романа й „Цар Калоян". За своята писателска дейност Фани 
Попова-Мутафова е отличавана с ред национални награди, между които награ-
дата „Рада Киркович" на Българската академия на науките през 1933 г. През 
1937 г. Академията отново я награждава като „първата жена, работеща успеш-
но на полето на историческия роман и разказа", а Министерството на образо-
ванието номинира книгата й „Боянският майстор" за най-добър български ро-
ман на годината. Въпреки че няма университетско образование по история, 
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Фани Попова-Мутафова е считана за професионална историчка както от обик-
новените читатели, така и от академичните учени - преди и след 1944 г. Тя бук-
вално се потапя в историята и събира и най-малкия информационен детайл, 
всеки единичен документ, който съдържа дори само няколко думи за времето, 
хората или местата, които засяга в текстовете си. Тя изследва историческите 
„факти" и се опитва да даде балансирана интерпретация, представяйки различ-
ни гледни точки. Във време, когато социалната история не съществува като ака-
демично поле в България, Фани Попова-Мутафова е истинска социална исто-
ричка, която полага изключителни усилия, за да създаде жива и автентична кар-
тина на всекидневния живот на елита и на „обикновените хора" от миналото. 
Между най-добрите индикатори за качеството на нейните работи са рецензии-
те, написани от историци. Всички те посочват отговорната й, систематична ра-
бота за сьбиране на документална информация и изучаване на първични исто-
рически извори. Историкът и дипломатът Симеон Радев отбелязва, че Фани 
Попова вероятно познава българската история по-добре от ллного професори 
историци. Ред академични учени подчертават, че авторката не се задоволява 
да постави героите си в тесните рамки на българската, балканската и дори ла-
тино-византийската история, а се стреми да въведе широк сравнителен евро-
пейски контекст. Според авторитетните мнения на български интелектуалци и 
литературни критици, удоволствието от четенето на нейните исторически ро-
мани е сравнимо с четенето на книгите на Уолгър Скот. Някои от тях дори твър-
дят, че ако бяха написани на големите европейски езици, книгите на Фани По-
пова-Мутафова биха се радвали на много по-голяма читателска публика. Хиля-
ди български читатели са отгледани и се учат на патриотизъм и уважение към 
миналото именно чрез нейната историческа проза. Особено историческите 
романи, хроники и повести, печатани във времето между двете световни вой-
ни, се радват на изключителен интерес в усилието на обществото да преодолее 
отчаянието и песимизма, настъпили с краха на националните идеали след края 
на Първата световна война. Оттук и големият успех на сериите „Древна Бълга-
рия" и „Български исторически романи" на издателя Петър Карапетров и на се-
рията „Българска историческа библиотека", публикувана от Стр. Славчев, в 
които се появяват историческите романи на Фани Попова-Мутафова. 

В своите текстове тя пресъздава и няколко исторически женски образа 
па майки, съпруги, дъщери и сестри на известни политически мъже от българ-
ската средновековна и възрожденска история. Между тях са баба Тонка Об-
ретенова, Венета Ботева, Гина Кунчева - все традиционни образи на силни 
жени, чиито любими синове и съпрузи са пожертвали живота си за свободата 
на „Отечеството". Парадоксално, докато нейният професионален живот пре-
ди 1944 г. е пример за успешна кариера на жена, Фани Попова-Мутафова е 
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една от най-твърдите адвокатки на традиционните женски роли и дейности. 
Считана поради интелектуалните си постижения за изключителна жена, сама-
та тя пропагандира „вечните", традиционни „женски" ценности, ориентирани 
към семейство, майчинство, деца. И в книгите си на съвременна тематика, 
като твърди, че говори от името на „новата българка", тя фактически пледира 
за традиционния тип „българска жена" - доволна да ражда деца за своя 
„род" и „Родина". В този смисъл рецепцията на нейните текстове съдейства 
за репродуциране на стереотипите и нагласите и овековечаване на патриар-
халния „habitus"60. 

Доказателство за професионалното отношение на Фани Попова-Мута-
фова към историята са нейните опити за рефлексия върху фундаментални 
въпроси, зачитащи историческото минало, публикувани в престижни научни 
издания като „Философски преглед"61. В тон с духа на времето и неговите 
интереси тя излага своите виждания за „философията на българската исто-
рия", повлияни от две силни интелектуални течения: народопсихологията и 
евгениката62. 

Жените-исторички, интересът към миналото на жените 

и националните наративи 

В началото на 70-те години на XX в, когато на Запад с нова сила се въз-
раждат политическите движения за женски права, националното и междуна-
родното внимание се фокусира върху жените. Публикуваните тогава изслед-
вания показват, че интересът към историята на жените не е нов, че историята 
на жените има дълга традиция, включваща исторички, занимавали се с мина-
лото и репрезентацииге на своя пол; една традиция, която систематически е 
изключвана от официалните исторически текстове. Започналата рефлексия 
върху характера на историографията показва, че академичната история е раз-
казвала за миналия човешки опит винаги от мъжка гледна точка. Самата (аро-
гантно универсалистка) идентификация на мъжете с човечеството на практи-
ка изключва интереса към „втория пол" - не на последно място и поради 
невключването на жените в запазените исторически записи (извори). Този 
проблем за „невидимостта", както пише известната американска историчка и 
теоретичка Джоан Скот, е сред най-тревожните (през последните десетиле-
тия) открития на учените, занимаващи се с миналото на жените и взаимоог-
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ношенията между половете63. 

Българските исторички, които се интересуват от миналото на жените, 
както и историчките другаде все повече изтъкват ролята на женското движе-
ние в България за формиране и поддържане на траен интерес към миналото 
на „втория пол". Така женското движение през Възраждането и идеите за 
женска еманципация тогава провокират ред текстове,  писани както от мъ-

же 64 така и от жени 65, рефлектиращи върху историческото място и задачи-
те, стоящи пред жените и тяхната социална роля в бъдеще. 

Новото женско движение в България след 1878 г. също се обръща на-
зад кьм миналото в стремеж да „възстанови жените за историята", но вместо 
това фактически довежда до „възстановяване на историята за жените". Защо-
то тогава става видно, че както в национален, така и в международен кон-
текст интересът към жените и техния минал опит е съществувал отдавна. Ор-
ганът на най-голямата феминистка женска организация (БЖС) - в. „Женски 
глас" - непрекъснато публикува материали, информиращи читателките си за 
историята на жените в България и света6б. Интересът към миналото на женс-
кото движение особено се усилва по повод на кръглите годишнина на БЖС -
публикуват се както документи, така и изследвания на тогавашните активист-
ки.6 7 Исторически примери и аргументи се привличат и в случаите, когато 
трябва да се разрешават особено наболели въпроси на българското женско 
движение - като случая с даване адвокатски права на българските юрист-
ки68, борбата за извоюване на избирателни права69 или въпросите на женс-
кото образование70. 

Както в случая с възраждането на историята на жените в Америка и За-
падна Европа през 70-те години, така и в България в края на XX и началото на 
XXI в. е ясно, че, за да бъде изследвано професионално миналото на женския 
пол, е необходимо да се преобърне йерархията на исторически важното и 
неважното71. Последното, разбира се, е свързано с цялостното състояние на 
българската историческа наука и наличието на политически интереси, дикту-
ващи пренаписването на историята в една или друга посока. Когато история-
та се пише от гледна точка на жените и взаимоотношенията между половете, 
когато категорията „пол" се включи в историческите анализи наравно с вече 
утвърдени в историята инструментални понятия като класа, раса и етнос нап-
ример, „историческото минало" придобива различни очертания. Създаването 
на пълнокръвна, многолика, полифонична - а това означава и сложна - кар-
тина на миналия опит на човечеството, на репрезентациите на жените и мъ-
жете в историческия наратив изисква отново да се замислим над вечните ме-
тодологически въпроси за „обективността" и „историческата истина", за роля-
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та на идентичността на историците и историчките в реконструирането и де-
конструирането на историята; за значението на „знанието-власт" в поддържа-
не на статуквото и/или за промяна на властовите структури на обществото. 
Трудно е да си представим история, написана от историци, които не са пози-
ционирани в обществото, в което работят. Разбира се обаче, можем да из-
берем между история/историци/исторички, които са наясно с това, което 
правят с „миналото", и други, които не са. Включването на жените в нацио-
налната историческа памет - едновременно като актьори на миналото и като 
хронисти на това минало - е важен компонент на политиката на идентичност-
та на всяко общество. В съвременния постмодерен свят писането на история 
е колкото емпирично, толкова и литературно занимание, което включва не 
само осмислянето на историята от гледна точка на настоящето, но също така 
и волеви актове за нейното пренаписване. В този смисъл е важно исторички-
те да станат по-чувствителни към собствената си „женскост", да съдействат за 
писането на историята от една чувствителна към „пола" позиция и да превър-
нат пренаписването на националните наративи от мечта в жива реалност. 
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Надежда Александрова 

Картографиране на образа на харема 
в някои текстове от литературата 
на XIX век 

Този текст намира основанията си в популярната постановка, че голяма 
част от българската книжовна продукция през XIX в. функционира като мощно 
идеологическо средство за прокламиране на национална независимост. Фик-
ционалното пространство на харема в българската предосвобожденска кни-
жовност също обслужва предимно тази кауза. Родът (gender) и виждането за 
нов политически ред на българските автори през XIX в. прави твърде трудно 
вникването и приемането на устройството на харема, макар съжителството в 
рамките на една държава да допуска по-близко познанство на българите с по-
рядките на мюсюлманското семейство. Българските книжовници предпочитат 
да се възползват от вече действащи в западноевропейското колективно въоб-
ражение репрезентации на харемното пространство като място на оргичност, 
насилие и морален разпад. В употребата на пространството на харема за це-
лите на националната идеология прозира желанието за deplacement, за отлага-
не на „Ориента" - и като материална култура, и като въображаемо1, някъде 
по далеч, в посока „изток" от нас, българите. Някои от текстовете на Л. Караве-
лов, В. Друмев, П. Р. Славейков и Г. Раковски съдържат ярки описания на жи-
вота в турския харем с удоволствен акцент върху сцените на сластност, прелю-
бодейство или насилие. В тези творби най-често е ангажирана една късно въз-
никнала в Западна Европа репрезентация на отношенията в харема като при-
мер за ориенталски деспотизъм и поквара, за да се подеме и на български 
език ехото на императивната нужда от радикална промяна на политическото 
статукво. Литературните творби представят различието между турци и българи 
в религиозен, етнически и социален аспект. Макар и не дотам оригинален, 
този жест огражда и зачерква харема като чуждо място и в по-общ план цели 
очертаване на собствена територия на геополигическата карта на Балканите. 
Не на последно място различните описания на хареми и отражението на жи-
вота в тях върху морала на българката съдържат предписания за нейното со-
циално място и поведение напълно в унисон с патриархалните норми. 
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Картографиране на мястото на харема 

АКО трябва да разположим харема върху въображаемата карта на Бал-
каните от времето на Османската империя, можем лесно да си го предста-
вим като място, маркирано със знаци на фемининното, с тайнственост и инт-
риги, както и с насилие и коварство. Думата „харем" идва от арабски и има 
значенията „свещен" и „забранен", отнасящи се до важните за мюсюлманите 
места като например Мека и Медина. Значението се разширява до „място, 
където свободният достъп е контролиран или има забрана за определени 
хора и за определени начини на поведение"2. Най-често харемът е поло-
во/родово маркирано място по отношение на жените в семейството, които 
са неприкосновени за всеки друг освен за техния господар. „Харем" се нари-
чат също и помещенията, предназначени за жените в дома, но именно пър-
воначалните импликации на значението в мюсюлманския свят - святост и 
неприкосновеност - предпазват от дефиниране на харема изключително като 
обвързан с рода и сексуалността. 

В търсене на такова място на картата на Османската империя погледът 
ни би се заковал върху II Grand Seraglio - Султанския харем в Истанбул, извес-
тен с разкоша и впечатляващия си обем. След това, плъзвайки поглед по йе-
рархичните стълбици, е възможно да открием копия на това домакинство в 
домовете на елитите и на по-имотното население. Без да се поддавам на из-
кушението да посветя страници от този текст на устройството и функциите на 
имперския харем, ще се присъединя кьм становището на Леели Пиърс: „по 
отношение на структурата и политиката на семейството се наблюдава прием-
ственост в посока от обикновените мюсюлмански домакинства към султанс-
ката династия. Може би точно на това съобразяване с общоприетите очаква-
ния на османското общество се дължи и продължителността на царуване на 
османската династия"3. Семейството като цяло и имперското семейство като 
негова репрезентация гарантират силата на въздействие на основните рели-
гиозни и етични ценности4. 

Религиозното предписание към мюсюлманина относно базисната 
структура на домакинството (четири законни жени и неограничен брой на-
ложници) е било осъществимо във времето на разцвета на империята, когато 

kul-системата за наемане на роби от новозавладяните територии позволява 
това. В пост-Сюлеймановия период институцията на харема продължава да 
се развива на имперско равнище и да има огромно значение за политически-
те и социалните отношения с репродуктивната си власт. Все пак, особено в 
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rio-късните векове на османско управление, само ограничен елит е в състоя-
ние да издържа голям харем и дори султаните не винаги притежават внуши-
телната бройка жени, която им се приписва. Въпреки че картографията на 
Балканите не трябва да пренебрегва историческите маршрути на кривата 
„тьрсене-предлагане" на робини през всички векове на османско присъст-
вие, трябва да се има предвид, че попадането в османски харем би могло да 
даде шансове за ограмотяване, овладяване на занаят или социално престиж-
на позиция на жените с различно етническо потекло от всички краища на ог-
ромната империя. Цената за това знание в повечето случаи е именно сек-
суално въздържание, строга дисциплина и изолация. 

Силата на въображението, провокирано от обвързаността между сексуал-
ност, знание и подчинение, превръща пространството на харема в предмет 
на изучаване, документиране и обсъждане от мнозина. Напоследък се появи-
ха редица изследвания върху възникването и експлоатацията на фантазма „ха-
рем" в западноевропейската култура и литература, които проследяват възник-
ването и трансформациите в отношението към това най-вътрешно простран-
ство в мюсюлманския дом в съдържателен и исторически план. Мария Тодо-
рова например прави по-общ преглед на рецепцията на Запада и Русия на 
порядките в мюсюлманското общество с оглед на формирането на нацио-
нални и геополитически - италианска, английска, френска, немска, руска и 
т.н. - гледни точки5. Заедно с това за настоящия текст се оказва ценно прос-
ледяването на промяната в отношението към Ориента съобразно конкретния 
исторически момент - влиянието на абсолютизма, ролята на буржоазните ре-
волюции, романтическите нагласи към „1е Turk genereux" и просветителския 
патос, който в един по-късен период третира харема като язвата на „болника 
от Босфора" (,,1'invalide sur le Bosphoros"). Сред тези, които виждат харема 
като потенциална заплаха, са както някои западни автори, публицисти и фи-
лософи, така и някои тогавашни мюсюлмански критици, които обвиняват ин-
ституцията на харема и овластяването на султанските жени и майки като де-
централизация на (мъжката) абсолютистка власт и разпадане на империята. 
На свой ред и българските възрожденски автори прицелват критиките си към 
харема в търсене на собствени политически цели. 

Но всъщност освен за самите османски критици (а в някакъв смисъл и 
за тях предполагам) за всички останали коментатори на харемното простран-
ство също стои проблемът за достоверността на информацията относно жи-
вота в харема поради трудността да се проникне в тази най-вътрешна част на 
мюсюлманския дом. Дори когато западният наблюдател - например лейди 
Монтагю или Осман бей 6 - настоява на свидетелската си позиция с увере-
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ността, че тя прави разказа достоверен и уникален, енергичностга, с която се 
отстоява именно тази най-истинна гледна точка, говори, че наблюдателите 
познават и се опират на предходни варианти на фантазмения сценарий. В 
този смисъл подобни разкази, които изтъкват преимуществото на прякото 
наблюдение, са неспособни да възпроизведат единствената достоверна пози-
ция. От една страна, харемите имат своя специфика, определена от разлика-
та в порядките, местоположението им, статута на господаря на дома, нацио-
налността, и т.н. Конкретната среща с отделни обитателки на харем не би 
трябвало да води до генерализации. Не по-маловажно в случая е, че преките 
наблюдатели имат неотменната склонност да сравняват своя „достоверен" 
разказ с предходни вариации по темата, напр. циклите с арабски приказки, 
пътните бележки, произведенията на западното изкуство, и т.н7. Независимо 
от времето в различните текстове от този масив има припокриване, преповта-
ряне или отхвърляне на сюжети, еднакво провокативни за читателите през 
XVI в. и днес. 

Трудността да се намери автентичен женски глас, който да опише жи-
вота в харема, и повторителността от ехото на творбите на пътешественици, 
писатели, поети и композитори предизвикват размножаването на наративи, 
които обсъждат хиперсексуалността на затворените в харема жени, хомоеро-
тизма и садистичното им отношение към попадналия в капан чужденец. Как-
то пътешественикът Таверние твърди, „лесно е да се съчини фантазия по тази 
тема, но извънредно трудно е да се говори прецизно по нея"8 

Комерсиализацията на това пространство в западния свят, започнала 
със селектирането и цензурирането на приказките на Шехерезада според 
възрастта и интересите на читателите, продължава и днес. Атаката към грани-
ците на Ориента посредством разсъбличането на частното мюсюлманско 
пространство произвежда ефекта на непрестанно любуване на мисълта какво 
се крие под прозрачния воал на мюсюлманката, когато тя е у дома си. А кога-
то става дума за отношенията между граничност и еротизъм, уместен е един 
цитат от Жорж Батай, който казва, че „пределният смисъл на еротизма е сли-
ването, преливането на границите, които стоят пред обекта на желанието".9 

В този ред на мисли харемът може да се разглежда като обект на желание и 
притежание, чието трансгресивно разкриване доставя удоволствие за онези, 
който желаят да познаят/припознаят и картографират10 това място с инстру-
ментариума на ориенталисткия дискурс. Многобройните описания векове 
наред са превърнали харема в едно от най-популярните места в европейска-
та география на въображението. Едуард Саид многократно и убедително до-
казва как европейското изобразяване на мюсюлманския свят е „начин да се 

46 



Род и ред в българската култура 

контролира страховитият Ориент".11 Политици, историци и хора на изкуст-
вото се вдъхновяват от харема, употребявайки продукта на собственото си 
европейско въображение (сблъсъкът с реалната ситуация носи разочарова-
ние), за да извличат чрез критиките си морални уроци за специфичните нуж-
ди на своето общество. 

Този начин за усвояване на Ориента - чрез създаването на отекващ 
фантазмен сценарий - обаче инфектира не само западния свят. Възпроизвеж-
дането на харемните фантазии се оказва доста изгодно при произвеждането 
на т. нар. „вътрешни ориентализми" в рамките на Балканите.12 

Българският случай: пречертаване на картите 

Историята на XIX в. регистрира факта, че в този момент Османската им-
перия с усилия провежда реформи по модернизирането си. Тя е принудена 
да свива границите си в следствие на военни загуби и под напора на нови на-
ционалистически движения в обширната си територия. Дейността по форми-
рането на национална идентичност на обособяващите се по етнически и ре-
лигиозен признак балкански държави постепенно става основно занимание на 
формиращите се местни елити. На Балканите чертането на карти се базира на 
исторически, лингвистични и икономически противоречия, като усилията на 
българските писатели и публицисти да очертаят границите на родното чрез 
„разходки по българските места" (Иван Богоров) не са изключение. Често бъл-
гарските автори хвърлят поглед към съседни/съседски карти и, изтривайки 
името и местоположението, намират доказателства за присвояване на опреде-
лено място към националното пространство13. Освен това доста от текстовете 
на публицисти като Г. Раковски, Сп. Палаузов, Л. Каравелов, X. Ботев и др. 
дискутират западноевропейски или руски геополитически карти по темата 
„Восточен въпрос" и критикуват едрото пречертаване на граници и разпреде-
лянето на места отсам и отвъд някакви балкански национални граници. 

Конструкцията „ние срещу тях" със значение „българи и европейци 
срещу османците" е заемане на позицията, която Ал. Кьосев внимателно оп-
ределя като „самоколонизираща се", докато обсъжда нейната сложност и 
травматичност ог по-общата гледна точка на историята на модерността14. 
Голяма част от българската интелигенция на XIX в. настоява на религиозната, 
историческа и териториална близост, въз основа на която „ние" можем да бъ-
дем цивилизовани и независими. Без да обсъжда цената, платена за прикач-
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ването на етикети като „европейци" или „цивилизовани", този текст се съсре-
доточава върху употребата на подобни етикети. Често начертанието върху 
картата на независима България е пресичане на вектори, един геополитичес-
ки кръстопът, който дава възможност за избор на посоката - т. нар. „път към 
Европа". Този избор позволява заемането на ориенталистка перспектива на 
периферията към пространството, мислено като център на една могъща мул-
тиетническа империя. Изборът на подобна позиция е ясно отчетлив във въз-
рожденската публицистика, както и в някои повести и драми. 

Все пак симптоматиката на подобен български ориентализъм включва 
често и отказ от безрезервен пиетет към Европа. Добър пример, включващ 
също и аспекта на сексуално различие, е сатирата на Г. Раковски „Просвета 
в Турско". Публицистът Раковски осмива материал във виенския вестник 
„Ostdeutsche Post", посветен на „поевропейчването на турчина". Това е един 
от многото материали в западната преса, окуражаващи турските реформи в 
областта на културата и политиката. След сложен фигуративен пренос фигу-
рата на Запада става фигура на жена, която безуспешно и наивно се опитва 
да съблазни „турчина". Илюстрациите към текста визуализират гротесковия 
образ - турчинът пуши наргиле, облечен в смокинг, чийто ревер едва покри-
ва корема му. 

Българската политическа пропаганда създава изобилие от подобни об-
рази. Обект на консумация е „тялото на национализма"15. Ориенталиският 
дискурс впряга Бахтиновия „материално-телесен принцип", според който тя-
лото с неговите хранителни, полови и отделителни функции играе основна 
роля за формирането на сатиричния/гротесков образ. Редица текстове на 
страниците на вестниците „Свобода", „Независимост", както и тези на Ботев 
и на Раковски, прибягват до телесна метафорика, която обозначава „всичката 
гнилост на турския социален живот"16. Една от мишените на този критичен 
поглед - взрян в телесното, е турският харем. Българските автори заемат по-
зицията „ние срещу тях", т.е. податливите на цивилизоване срещу неподатли-
вите, и сочат развалата в мюсюлманския дом като резултат от „болестта" на 
империята. Най-удобни за националистическата мисия на българските авто-
ри са онези истории за хареми, които съдържат разкази за затворничеството 
на жените в харемите или за насилието спрямо жени, които са религиозно 
или етнически различни от мюсюлманките17 . 

В някои текстове акцентът пада върху свръхсексуалността, която дейст-
ва деструктивно на моралните ценности на отгледаната в България девойка. 
Отношенията в харемите като израз на моралната деградация на турските уп-
равници са предмет на фейлетона на Г. Раковски „Пиршество на турски вел-
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можи". След описанието на изобилната храна, алкохола и разюзданите танци 
между велможите и техните слуги разказвачът стига до момента в края на 
пира, когато младите слуги на алкохолизираните мюсюлмани трябва да изпъл-
нят още едно задължение към жените в харема: „там отвлачат ги нихни айва-
зи и конюшници и ги вносят в нихни хареми, где ги чакат бедни затворени 
законни жени, коих от своя страна измислят известно всякакого способа, за 
да изпълнят естествения нужди и то праведно" 18. 

Друг пример е повестта на А. Каравелов „Турски паша. Записки из жи-
вота на една калугерка", където през погледа на една българка - отвлечена и 
продадена в цариградски харем, са описани подробно всички порядки на 
харемния живот. Сцените на преяждане със сладкиши, на преливане, на лес-
бийска любов и ревност, както и посещаването на турските бани са неотмен-
на част от описанието на живота в харема. Освен тях като отглас от по-ранни 
записки на пътешественици в империята19 или като влияние от литературата 
на романтизма „Турски паша" реализира в разказ и онази мазохистична фан-
тазия за чужденеца, подмамен, отвлечен и употребен за развлечение от нео-
бузданите жени в харема, което води до фаталния му край. Тази Каравелова 
творба стои в началото на първият му сборник с белетристични творби 
„Страница из книга страданш болгарского племени", издаден в Русия през 
1868 г. на руски и предназначен за запознаване на руския читател с робското 
битие на българите. В своето изследване на сборника и повестта „Турски 
паша" Николай Чернокожев подчертава програмния характер на този първи 
текст, отчитайки новаторството на Каравелов на нивото на жанра, стила и на-
ратива20. Присъединявайки се към тези твърдения и в тона на казаното по-
горе, можем да изразим още едно предположение. В хода на „запознаване-
то" с неволите на българското представянето на харемното пространство с 
неговите вече познати и популярни места би могло да отключва реакцията на 
познатото у руския читател, както и чувството му на състрадание към попад-
налите в подобен „затвор" българки. 

Значението на харема като забранено за достъп място, равносилно на 
затвор, може да се открие също и в поемите „Горски пътник" на Г. Раковски и 
„Изворът на Белоногата" на Петко Славейков. Всеизвестна е ролята на поема-
та „Горски пътник" за развитието на идеята за независимост и отхвърляне на 
османския гнет върху поколението творци от втората четвърт на XIX в. - меж-
ду тях Добри Чинтулов и Христо Ботев. В първа беседа на поемата става дума 
тъкмо за отвличането на българска девойка в харем. Скривана дълго време от 
хорски очи заради хубостта си, Златка - сестрата на хайдутина Драгой - е отв-
лечена от празничното хоро на мегдана от слугите на местния татарски султан. 
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Братът е решен на ВСИЧКО, за да я освободи. Усетил прилив на сили и храб-
рост, Драгой се опитва да проникне зад сарайските зидове, но пред опасност-
та да се загуби в лабиринта от стаи героят избира да изгори целия дом21. При-
видно планът на Драгой успява: той намира сестра си сред ада от пламъци и я 
понася далеч в планината. Ала чак когато се озовава в балканските била и вър-
хове, разбира, че тялото на сестра му вече е безжизнено. Смъртта е неочаква-
на за самия хайдутин, който търси вината в поробителя-господар на харема. 
Пожарът - погубил душата на християнската девойка при попадането й в зло-
кобното чуждо място, е изгорил и нейното крехко тяло. Другосгта на харем-
ното пространство се е оказала смъртоносна за българката. В опитите си за са-
моразправа четата на Драгой е пленена и той е хвърлен в истамбулски затвор. 
Неговото изпълнено с мъст и злоба сърце обаче издържа на дългите и изтощи-
телни години зад решетките в името на една по-висша цел - отстояването на 
българското и представата за нов политически ред. 

Смъртга постига и друга героиня - изкушавана, но неизкушена от ха-
ремния рай - това е Гергана от „Изворът на Белоногата". Този образ се е 
превърнал в репрезентация на природното, на съчетанието от красота и мъд-
рост, а любовта на героинята към дома, земята и природата по веригата от 
означавания може да се тълкува като „любов на природното към самото себе 
си, символична алюзия към идеята за първична, ненакърнима и хармонична 
цялост"22. Освен самозадоволен от идиличността на своето образът на Герга-
на е и образ на изключителната жена, която с вида и поведението си предиз-
виква злите сили, привлича опасното чуждо присъствие на везира. Неговият 
дом е представен като красиво и изобилно, но чуждо и враждебно място, 
златна клетка, затвор за жената. 

Идеологическото клише отдавна е квалифицирало отказа на Гергана 
като израз на свободната воля на българката. Позицията, предписана от на-
ционалната идеология, изисква устояване на изкусителността на неизвестно-
то. Гергана устоява, но... умира. Не един критик се е опитвал да тълкува това 
авторово решение23. Поредното тълкувание, което този текст предлага, е, че 
успоредяването на образите на черната веда и везира като представители на 
профанното, смъртоносно пространство по линията на фолклорно-баладич-
ния мотив е поредният опит за предписване на едно строго изолационно по-
ведение на българката, спасително за семейството и реда. 

Българските автори от XIX в. често използват фолклорни, баладични мо-
тиви, в които вплитат своите харемни фантазии. Друг пример за такава упот-
реба дава отново повестта „Турски паша". Брат и сестра, отвлечени и прода-
дени в турски хареми, забравят за произхода си, оженват се и извършват ин-

50 



Род и ред в българската култура 

цест. След узнаването на истината за произхода си жената полудява и умира, 
а съдбата на мъжа - Хайредин, младия зет на пловдивския паша - остава не-
известна. Посланието на Каравелов, произнесено от монахинята-разказвачка, 
е, че тези, които забравят рода си, извършват най-тежкия грях. Подобно на 
старогръцка трагедия мярата и редът се разрушават тъкмо когато човек заб-
рави своето семейство, родители и отечество. 

Особено внимание се отдава на героини, които са попаднали в харема 
против волята си, но продължават да отстояват своето религиозно и етничес-
ко различие от турциге. В повестта на Васил Друмев „Нещастна фамилия", 
както и в много от повестите на Л. Каравелов като „Неда", „Дончо" и др. изо-
билстват сцени на насилие над такива непримирими жени. Харемът в тези по-
вести е мястото, където жените са заточени и мъчени, ако откажат да проме-
нят вярата си. В „Нещастна фамилия" тормозът над героините Петя и Стоян-
ка прекъсва след тяхното бягство от харема на Джамал бей, за да се възоб-
нови малко по-късно с още по-голяма драстичност. 

Единственото място, където жените могат да очистят и спасят душите 
си от досега с покваряващата чуждост, са манастирите. Един по-задълбочен 
анализ на произведенията на литературата на XIX в. ще попълни доказателст-
вената част на това изследване, но на първо време можем да се позовем на 
повестите на Л. Каравелов - например „Турски паша" и „Мъченик", където 
героините намират временно или вечно спасение от страданията си. Върху 
картата на колективното българско въображаемо мястото на манастира, и по-
конкретно на женския манастир, също е натоварено със знаците на скритост, 
камерност, затвореност и забрана. Женският манастир може да се приеме 
като огледален образ на харема - подобен, но противоположен образ, ако 
лъчът на пречупване минава през опозицията християнство/ислям. Любопит-
но наблюдение, което също се нуждае от допълнително проучване, е до как-
ва степен критиката от пресата на 70-те години - представяща тези места на 
въздържание и смиреност като „публични къщя" е свързана с производство 
на фантазии, сходно с това за харема24. Особено за жените се налага норма-
та на въздържанието и следването на патриархалните закони. В текстовете от 
литературата на XIX в. наказанието за прекрачването на тези закони е заточе-
ние в манастир, полудяване и доста често смърт. 

Картографиране на женския глас: вентрилоквизъм 

В тази част на настоящото изложение основно внимание ще бъде обър-
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нато върху начините за артикулиране на женските литературни присъствия 
през доминантния глас на българския национален наратив. В повечето случаи 
женският глас достига до читателя през филтъра на мъжки глас, който се гри-
жи за звука и силата на въздействие на женското изказване. В термините на 
феминистката литературна критика адекватният термин за подобна модула-
ция на гласа е „вентрилоквизъм". „Това е стратегия на смълчаване, на говоре-
не от името на друг, на нарушаване на границите на собственото говорене. 
Чрез него се култивира един мимикрен почерк или едно отсъствие на по-
черк"25, необходимо, за да запълни липсата на автентични женски авторови 
гласове в литературата на XIX в. 

Примери за вентрилоквизъм има и у Л.Каравелов, и у В. Друмев, и у 
П.Р. Славейков, но отново ясен и най-удачен за мен е случаят в неколкократ-

но споменатата повест „Турски паша". Двойна композиционна рамка ни въ-
вежда в разказа, написан от монахинята-мъченица, но разказан от сказателя в 
текста. Този втори разказ, снабден с привидно женски подпис, е важен за це-
лите на автора. Принадлежността към женския род прави описанията на жи-
вота в харема по-достоверни, защото полът е важно условие за допускане в 
турския харем. Но както беше посочено по-горе, ежедневните харемни 
практики, разказани в аз-форма като част отличната история на една българ-
ка, твърде много напомнят вече известни сходни разкази и в малка степен 
предават уникален личен опит. Там, където го има, той е свързан с изразяване 
на чувства на презрение и ненавист към забравилите дом и морал жени в ха-
рема. Не се отрича възможността, която харема дава за образованието на 
жените в него, но в тона на идеологическото клише годините, прекарани в 
турския харем, за героинята са преди всичко години на учение в омраза към 
поробителя: „В тая проклета къща аз се научих едно велико дело, а това 
беше да ненавиждам". От това чувство героинята се опитва да намери покой 
зад дебелите манастирски стени в края на живота си. Тя отново е затворена 
за външния свят, но разказът представя изолацията в манастира като неин 
собствен избор. 

В случая са важни не само гаранциите за достоверност, които полът на 
героинята дава на разказа. По-същественото тук е пожелаването и проекти-
рането на образа на една любознателна и интелигентна жена, жена-автор на 
послания към своите родни сестри-българки. Вентрилоквизмът в този случай 
е необходим, за да се изрази симулативен женски активизъм в полза на жени-
те и по този начин да се мобилизира за действие една важна част от българс-
кото общество2 6. Импликациите на това послание са, че жената трябва да 
запази своята същинска традиционна роля, но когато ситуацията е назряла за 
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решителни действия , какт о казв а пр и дру г случай П . Р . Славейков , „крайнат а 
нужда мож е д а накар а и  женат а н а борба , н о тогав а в  не я веч е н е с е бор и 
жената, а  човекът" 27. В  онз и историческ и момен т се изискв а мобилизация н а 
всички средства . 

Ако автентичния т женски гла с липсва, какв о по-добр о о т това той д а с е 
измисли, д а с е изобрети , д а с е мултиплицир а в  литературни образи , коит о да 
критикуват успешно всичк и застрашен и и  застрашителн и мест а в  сферат а н а 
частното. Пр и положение , ч е е  извънредн о трудн о д а с е събера т достоверн и 
сведения за трафика на български жени в  турските хареми, какт о и  за тяхното 
желание ил и нежелани е д а остана т там, литературнит е образ и н а жени-жерт -
ви и  мъчениц и живея т сигурен и  удобе н живот . П о отношени е н а образ а н а 
харема отнов о става въпро с за патриархални я глас , койт о насочв а и  определ я 
тона н а посланието . Н е е задължителн о то да е уникално и  оригинално . В  слу -
чая с  образ а н а харем а с е заема т ехо-фантазиит е н а западноевропейскат а 
култура, а  посланиет о н а критичн о настроенит е и м автор и с е превежд а и 
адаптира н а български . Следващат а стъпк а предполаг а женския т глас , койт о 
произнася посланието , д а бъд е контролира н и  картографира н чре з вентри -
локвистични трикове . Контролиращия т гла с предписв а нормит е н а поведе -
ние н а българскат а жена съобразно традиционните представ и з а женственост 
и ре д н а социума . Мака р и  извършващ а мощн и еманципаторск и жестов е в 
желанието си д а бъд е „европейска" , българскат а литература от предосвобож -
денския перио д на XIX в . държ и н а иконографият а н а традиционния обра з н а 
българката, защот о именн о то й изпълняв а най-успешн о нейнит е националис -
тични цели . 
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Виолета Дечева 

Сценичното тяло в играта 
на идентичности: фокус върху 
българския театър между двете войни 

Сценичното тяло като проблем 

В никое друго изкуство човешкото тяло не е поело такъв екзистенциа-
лен риск, както в театъра. В конвенцията на култовите практики актьорът е 
време-пространството, където редът на ежедневието се трансформира, за да 
се интегрира в един висш космически ред. Фигурата на актьора е подобна 
на тази на шамана или жреца. Тя притежава тайно знание, благодарение на 
което преобразува и травестира образи, трансцендира споената от тях сце-
нична реалност. Благодарение тъкмо на това свещено, тайно знание на ак-
тьора му е дадено правото да представя фикционални реалности, да създава 
свят на сцената. 

В този свят, докато е той самият, актьорът не е той самият. Тази изна-
чална проблематичност на идентичността е позволена единствено на него. 
Амбивалентността на актьорската фигура, събираща в себе си като във върха 
на острие аз-тук-сега-и-възможното-аз-там-отвъд, е основата на конвенцията 
театър. Именно амбивалентната протяжност на тялото - актьорът да бъде 
друг, докато бива себе си - е големият залог в екзистенциалната игра, пре-
върната в изкуството театър. Групата актьори поемат риска в усилването на 
субективната крехкост вместо групата зрители и благодарение на нея. 

Въз основа на своите театрално-антропологични изследвания на ритуа-
лите в различните културни групи Ричард Шехнер добре показва, че лош ша-
ман е онзи, който се забрави в транса. Както е лош актьор онзи, който забра-
вя, че е актьор. Защото пълното сливане с представения образ е прекрачване 
„отвъд" и то носи опасност от загуба на собствената идентичност. 

Животът на актьора като живот на границата „аз съм самия себе си, до-
като съм някой друг" съдържа смъртоносен риск. Защото това е de facto гра-
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ницата между живота и смъртта, която минава през самото човешко/актьорс-
ко тяло. Прекрачвайки от живота-с-всички-тук, театралният актьор влиза в (и 
задвижва) едно пространство, което е „отвъд". 

Сцената, която се очертава след това прекрачване от защитата и сигур-
ността на групата, в пространство, седящо едновременно от другата й страна 
и поставено в нейния поглед, Ханс-Тийс Леман сравнява със света на Хадес: 
„Тялото на театъра вече принадлежи на смъртта. Сцената е друг свят със свое 
собствено време (или без), и това създава момент на несъзнателен страх да се 
обвържеш с него, съзерцавайки, хвърляйки един забранен и воайорски пог-
лед в царството на мъртвите. Една интуиция на античното мислене обвързва 
хюбрис и театър.1 

Според Валтер Бенямин изкуството се превръща в секуларизиран ри-
туал през модерността. В този ритуал сценичното тяло повече скрива гранич-
ността, протяжността, недовършеността, която имплицира актьорската фигу-
ра. То е подчинено на върховенството на фикционалния образ. Показвайки 
естетически завършени фикционални, сценични образи, то представя, както 
самите образи, така и майсторството (професионализма) на техния автор -
актьора. 

Естетизацията на тялото, както и изобщо на актьорската фигура, нейна-
та сакрализация в живота на модерния град трансформира видимата и проб-
лематична за теолозите амбивалентност на актьорското тяло, запазващо свое-
то битие, докато създава друго. Сценичното тяло, както казахме, се стреми да 
скрие максимално тази граница, за да открие максимално фикционалния об-
раз - основният код е илюзията или „рампата" в италианския тип сцена, ин-
тенционално съдържащ се в модерната драма според Петер Сонди.2 Тази 
естетическа откритост го легитимира и сякаш решава проблема. Може би за-
щото колкото по-виртуозно е присъствието на автора/актьора, толкова хипно-
тичността на сценичния образ е по-силна. Личностното участие на актьора в 
сътворяването на сценичния образ усилва усещането за приъствието на „него 
самия", докато не е „той самият". Видимият творчески жест усилва неповто-
римостта, уникалността на сценичното присъствие: за публиката аурата неиз-
менно обгражда „актьора, който играе Макбет" (по думите на Бенямин). Ин-
корпорирано вече в светското пространство, сценичното тяло е заложено 
пред красотата/изкуството. За този залог играе повече професионализмът на 
актьора в един вече професионализиран модерен свят, наравно с гения. 

Тайното знание за създаване на „сценичния образ", което е неприем-
ливо за европейското Средновековие, тьй като оспорва божието всезнание, 
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Романтизмът дарява на творческия гений на актьора. Деветнадесети век все 
повече професионализира перформативно знание (Шехнер) в школи и мето-
дологии, в образование. Все повече го десакрализира и преобразува сценич-
ното тяло в едно, както го нарича Еуженио Барба, култивирано тяло. Сценич-
ното тяло се създава от едно култивирано тяло, което едновременно се пред-
ставя пред погледа на публиката като продукт на виртуозното, на tehne, дока-
то обозначава фикционален образ и в този смисъл е вече инкорпорирано в 
модерната символна икономика. 

Така театърът на XX в. de facto открива актьора и като автор, и като 
творба. Чрез своята цялостна личност, създавайки и владеейки едно култиви-
рано тяло, актьорът все повече показва произведението си, осъзнавайки (и 
отчуждавайки) тялото си като инструмент. С основание Еуженио Барба нари-
ча това култивирано тяло Франкенщайн, движен от актьорския разум3. 

Сценичното тяло става знаков терен, върху който се изразяват или 
скриват чувствата. Скривайки зрителя в мрака на залата, сцената показва тя-
лото на актьора като територия, която му открива света на собствените му 
скрити, частни чувства. Сцената заразява с чувства4 и чувствени истории. Ри-
чард Сенет подробно разглежда включването на театралното изкуство през 
XIX в. в икономиката на частно и публично в забележителната си книга за раз-
пада на публичния човек5. Сценичният човек отрива частното, показва су-
бекти и идентичности, грансцендира вътрешния свят на модерния човек. Те 
са въпрос и загадка. Страсти, чувства, спонтанност... Сценичните фигури га-
рантират жизнените си цели с живота си. Те правят възможно трансцендира-
нето на ежедневието с неговия панаир на идентичности, гарантирани от про-
фесионални поведенчески кодекси и ясно дефинирани социални и полови 
роли, в един по-справедлив за разколебания субект, естетически свят. Сце-
ничното тяло е включено в решаването на проблема „идентичност", в модер-
ната игра на идентичности, показвайки я в знаково затворения, илюзорен, па-
ралелен и така охраняем от рампата свят на сцената. Какво показва този свят? 

Зигмунд Бауман пише, че идентичността „може да съществува само 
като проблем, тя е проблем от самото си раждане - родена е като проблем"6. 
Този проблем сцената показва тематично - на нивото на драматургичната ор-
ганизация на сюжета и драматичния образ. В края на XIX и началото на XX в. 
трагичният конфликт в модерната драма вече не е между светове и цели, в 
които се осъществява героят, а е между саморефлектираната личностна ця-
лост и възможността да я реализира в постъпката, в поведението си. Характе-
рът като отпечатък на субектната цялост и поведението на героя, в което той 
трябва да се докаже, се разпуква - Ибсеновата Нора затваря пукнатината, 
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напускайки дома си, докато Стриндберговата госпожица Юлия я разтваря до 
пълно разцепване, оставайки в него. 

Ог тази гледна точка сцената на модернизма вече показва идентичността 
като драматичен казус. Сценичното тяло е отново и терен, и заложник в играта. 
Неговите възможности за изказ на разиграните върху сцената идентичности се 
разрояват в различен тип организация на актьорската телесност в кохерентния 
образ на сценичната реалност, в символния свят на представлението. 

Вътрешният свят на модерния човек, върху който се фокусира драмата 
на модернизма, се разроява в множество телесни изкази - психологически, 
експресивен, пластически, нагуралистичен (опредметеното тяло) и пр. Театъ-
рът показва тялото като частно и публично, като контролирано от нагони и со-
циални конвенции (Ведекинд), като социална роля и игра на фикции (Пиран-
дело), като работещо, спортуващо, мечтаещо, страдащо - изобщо като 
нещо, отдавна загубило своята цялост. Историческият аванград го изключва 
от сцената и представянето, от сценичната сигнификативна игра, за да го 
включи каго пряк естетически агент в икономиката на размяна на роли и 
представи. Накратко, сценичното тяло пряко участва в „създаването", в пос-
тулирането на идентичността, в осъзнаването на „онтологичния й статус на 
проект и на постулат", както твърди Бауман7. 

В театъра на XX в. този процес протича през две основи идентифика-
ционни стратегии - на социалния статус и на пола. Тяхното проблематизира-
не от модернизма, както стана дума по-горе, е вече театралната „игра" на 
XX в. 

Костюмът, постановката на тялото и гримът казват „кой си" 

В продьлжение на почти целия XIX в. театралното изкуство, като част от 
изкуството изобщо, полага и утвърждава своя статут на автономна реалност 
без практически цели8 в индустриализиращите се европейски общества. Но 
заедно с това то се превръща в едно от най-важните и предпочитани изкуст-
ва. Неговият престиж, неговият „символен капитал" (в терминологията на 
Бурдийо) в символната икономика на обществото неимоверно нараства. 

„Кризата на публичния живот" през XIX в. Р. Сенет дефинира така: 
„Кризата е белязана, от една страна, от силите на капитализма, на секулариз-
ма, а, от друга, от следните четири (психологически) принципни положения: 
непроизволно показване на личния характер; полагане на публичната сфера 
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посредством ЛИЧНИЯ СВЯТ на въображението; настъпление чрез отстъпление; 
мълчание"9. 

В резултат на това се променя представата за личността в сравнение с 
тази на Просвещението за „естествения характер"; тя се мисли в мрежата от 
обществени норми, които регулират поведението на субекта. Между тях и 
спонтанността, произволността „при показване на личния характер" съществу-
ва силно напрежение. Така се изграждат общите рамки на различен кодекс на 
поведение, който е съставен от отделни „подглави", в които всяка социална 
(професионална) група определя „правилата". Представата за субекта се оп-
ределя от отношенията между характер и характер, а не от „естествения ха-
рактер, съответстващ на една обща хуманност"10 В този смисъл ключова цен-
ност стават „интимността" и етиката на утвърждаване на нейния суверенитет. 

Атомизацията на обществото, обезличаването в резултат на движението 
на капитали и хора, високата степен на инструментализация в социалните от-
ношения създават необходимост от изграждане на нови социални кодове, 
които ще трябва да продуцират нови, устойчиви идентичности. Един от тези 
нови кодове се изгражда чрез парадокса, който Сенет формулира като осно-
вен - парадокса на „видимост и изолация", правото на мълчание и на изява. 
Върху това право се полага етиката на частната сфера и живот. 

Видимост и изолация, изява и съзерцание: парадоксът се въплъщава в 
организацията на самото градско простанство - булевардите и появащите се 
покрай тях кафенета, в които модерният човек е наблюдаващ и наблюдаван; 
навлизането на стьклото в архитектурата, което създава видимост за минувача 
и изолация за отсрещния и пр., и пр. „Публичният живот става предмет на 
наблюдение, на пасивно участие, вид воайорство. Балзак го нарича „гастро-
номия на окото". Човекът е открит за всички, a priori не изключва нищо от 
собственото си зрително поле, предпоставяйки, че няма нужда да става учас-
тник, да се оплита в нещо"11. В повишаващата се динамика на видимост и 
изолация, в която функционира публичността на модернизиращите се об-
щества, интимното пространство регулира и оценностява публичното, а това 
налага и друг тип естетическа кодификация в сценичното представяне на ин-
дивидуалния харктер. 

Сенет подробно проследява как театърът на XIX в. участва в процеса на 
изграждане на новите символни кодове в социалната тъкан чрез фигурата на 
актьора, чрез акцентирането върху изразителността на костюма и детайла и 
пр. В тази логика самият образ на твореца/актьора, утвърден от естетиката на 
романтизма и функциониращ в общественото съзнание чрез Кантовата идея 
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за гения, е образ, КОЙТО завлядява публиката сред всеобщото обезличаване и 
инструментализиране на живота в градовете. 

В клуба, магазина, фабриката, кантората, работното място или кафене-
то всяка социална роля изисква строго кодифициран изказ и начин на пове-
дение, който, както вече споменахме, не позволява спонтанен израз на инди-
видуалния характер. Актьорът като творец е „изваден" извън ежедневните 
правила: геният задава правилатата. Актьорската фигура се налага като култо-
ва, като идеал. „Кариерата на артиста (твореца) се основава на това, че той се 
представя като силна, възбуждаща, морално респектираща фигура - като 
противоположност на буржоазното ежедневие, в което хората искат да от-
бягват израза на собствените си чувства, като ги потискат, и да бъдат изобщо 
видими като личности"12. 

Високата степен на значимост, която обществото отдава на неговата 
творческата фигура, инвестирайки в нея реализирания произвол на предста-
вата си за свободна, спонтанна изява на уникалния характер, води до висока 
степен на естетизация на актьорския статус изобщо. Тази степен на естетиза-
ция (т.е. на нерелевантност към социалните норми) морално позволява на об-
ществото да изисква от актьора неговия дори частен живот да бъде макси-
мално видим. Тоест, като го изключва от фундаменталния принцип на пуб-
личността, според който интимността е неприкосновено пространство, той го 
включва в него, естетизирайки цялостната му личност. 

Възторгът на публиката от изпълнението на Сара Бернар на Федра нап-
ример идва главно от удоволствието, което носи видимото нарушаване на 
жанровите правила (на класицизма) да играе Федра в римска туника. Тя я иг-
рае с рокля, която очертава линията на тялото и го кара само да обозначава 
туника, излъчвайки освободената сексуалност и спонтанния израз на чувство-
то на съвременната жена. Казано иначе, Бернар манифестира на сцената 
личната воля на жената-творец, правото й да задава правилото. Така актьорът 
показва идентичността като проблем, чието решаване е естетически въпрос -
авторски, креативен жест. Напускайки нормативността на жанра, на постано-
веното правило, Бернар показва Федра не като фигура на страстта, а като 
фигура на себе си. Показва я като лична страст. Женската идентичност е 
представена като личен избор и напускане на нормата чрез еманципирания 
костюм и интонационен жестов корпус. Навлизането на козметиката през 90-
те години на XIX в. в женските списания се коментира като изкуство на актри-
сите. Гримът, костюмът, жестът оформят контурите на един нов женски образ 
(self-made) като противопоставяне на общата мъжка представа за жената. 

61 



Центьр за изследвания и политики за жените 

Бернар играе не само Хамлет. Тя изпълнава ролята на херцога в „Орле-
то" от Е. дьо Ростан вьв военна униформа с мъжка прическа. Тези сценични 
манифестации на актрисите-звезди от XIX в. се движат паралелно с. драматур-
гичните - като Ибсеновата Нора например. Всъщност театралната сцена от 
края на XIX и началото на XX в. добре показва модуса на идентичността като 
„избор на роля" именно в определението на Бауман като „несигурност за 
мястото, на което принадлежи": „Човек мисли за идентичността, когато не е 
сигурен за мястото, към което принадлежи; тоест не е сигурен как да се 
вмести сред очевидното разнообразие от поведенски стилове и подходи и 
дали хората около него приемат това поместване като правилно и подходя-
що, така че и двете страни да знаят как да продължат да се държат в присъст-
вието на другата. Идентичността е име, дадено на търсеното бягство от тази 
несигурност"13. 

В търсенето на идентификационна сигурност именно костюмът и гри-
мът стават теренът, върху който театралното изкуство предлага яркото отпе-
чатване на индивидуалния характер и стил на поведение. Дрехага и жестът в 
средата на XIX в., относително безлични в сравнение с тези от епохата на ро-
манизма, показват джентълмена или порядъчната жена. Периодът на Ancien 
regime докъм средата на XIX в., както добре показва Сенет, налага именно 
костюма като основен публичен „говорител" на характера, пола и социалния 
статус. 

Костюмът скрива като в дом частното преживяване на субекта. Затова 
тъкмо чрез бунта върху неговата „сцена" театърът открива живота в „дома" на 
субекта. Сцената никога не е била така пищна в костюмната игра на идентич-
ности, както на границата на двата века. „Дрехите собствено имат силата да 
ни скриват.", пише Сенет14. В началото на XX в. театралната сцена показва 
силата им да ни откриват. Костюмът казва „кой си". 

о о о 

Българското представление в своето развитие от Възраждането през пе-
риода след Освобождението, както и през първите година на новия век след-
ва и утвърждава романтическата парадигма. То е построено въз основа на 
драмата, заемайки модела от романтичната драма, основен за театъра на XIX 
в. в модернизиращите се европейски общества. Пиесите, които се играят, са 
в романтическия и мелодраматичния регистър. Българската драма, да вземем 
най-успешния й вариант, Друмевия „Иванко", също е базирана на този есте-
тически модел15. 
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Различните школи, в които набързо се обучават българските актьори 
благодарение на държавните стипендии, в крайна сметка се взаимопреливат 
в посоката на един „романтично-сантименталистки" тип изпълние. Това озна-
чава подчертаване на обаянието на силната личност, на нейния волеви харак-
тер, на ярката постъпка, в кояго тя реализира идеалите си. Подчертават се ин-
тонационно отделни черти от „характера", също интонационно се дефинира 
темпераментът на личността: „тонът" е основен. 

Едрият театрален жест и сценическата статуарност внушават непоколе-
бимост или душевни терзания. Костюмът има решаващо значение за обозна-
чаването на статуса и уникалността на личностните характеристики. Жанро-
вите отгласи от театъра в началото на XIX в. - напр. трагик, комик - в изпълне-
нието на българските, получили известна шлифовка в това отношение, актьо-
ри се разтварят в уникалния индивидуален профил, изпъкващ в рамката на 
типа (актьорското амплоа). 

През 1914 г. Адриана Будевска играе Офелия, загърната в туниката на 
невинността, но през 1921 г. - Далила от едноименната пиеса на Вл. Мусаков 
в страстен ориенталски костюм. В началото на века тя е разпознавана в амп-
лоато на „трагическа и конверзационна любовница", после като „първата го-
ляма трагичка"16. Но нейните роли откриват чрез грима, драматичния жест и 
костюма все повече въпроса: „Who is this woman?" 

На българската сцена идентичността на модерната жена се разроява в 
корпус от роли, създадени в играта между жанра (нормата), амплоато (социа-
лния статус) и уникалния (еманципиран) характер. Този модернистки, еман-
ципаторски Sturm und Drang е обаче твърде крехък. Периодът между двете 
световни войни бележи и сериозна промяна в играта на идентичности. Тя 
може да се види добре в най-успешните спектакли на българската драма. 
Светът и субектът, които те създават, се радват на дълъг и топъл прием, както 
сред широката зрителска аудитория, така и на „запазено място" в новофор-
миращия се канон на националната ни класика. Този факт е достатъчно се-
риозен, за да поставим от гледна точка на интересуващия ни тук проблем, 
въпроса: „Какъв е езикът, който изрича този така харесван субект?". 

Митологичният език на българското казва „кой си" 

Още с появата си спектаклите на Йовковата „Албена" и на „Майстори" 
от Рачо Стоянов се оценяват като голям успех за нашия театър и за нашата 
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национална драма. Оттогава те са вписани трайно в драматургичния канон 
на българския театър. Заслугата на сцената в придобиването на този статут е 
огромна. 

Между двете представления има много общо. Да започнем с това, че и 
двете роли - на Милкана и Албена - се играят от Петя Герганова и Невена 
Буюклиева, а тези на Найден и на Нягул - от Георги Стаматов. Ще добавим 
само, че Живко се играе от Владимир Трандафилов, известен с „амлоато" си 
на романтик. Н. О. Масалитинов ги избира, вероятно защото в неговите пред-
стави драматургичните образи са най-близки до тяхното амплоа. Възможно е 
режисьорът да се е нуждаел тъкмо от сугестията на типа, на „амплоа"-то за 
постигане на въздейственост и правдоподобност на драматургичните образи. 
Но това, че ролите се поверяват на едни и същи актьори, е и защото в предс-
тавите на режисьора образите са твърде близки. Милкана и Албена са образи 
на красиви жени, обект на силни страсти. Назависимо от разликите в оценки-
те, в текстовете от пресата те са анализирани като въплъщаващи красотата и 
любовта на българката. Не бива да забравяме, че за Масалитинов, който не 
познава българската история и култура, те също изглеждат като символи на 
българката. Още по онова време образите са коментирани в риториката на 
фолклора и са описвани като типични за българската мома. Ето някои от тези 
оценки: „Милкана е завършен образ на българката и се поставя редом с Рали-
ца на Пенчо Славейков, от която очевидно Рачо Стоянов е повлиян"17; „Най-
после „Майстори" ни разкрива идилично-романтичната душа на младата бъл-
гарка..."18 „Рачо Стоянов наистина ни е дал тип на българска мома - дал ни е 
нейната чиста любов, нейните купнежи и чувства - целия й склад от ум, чувст-
во и воля на фона на едно патриархално време"19; „Образът на Милкана е 
един от най-ценните образи в нашата литература. Тя е жената от нашата на-
родна песен"20; „И дивната хубавелка, самодивата на златогривата добру-
джанска равнина (...) е нашата Албена"21; „... неотразимия чар на жената, ма-
гията на красивата жена, за която войни се водят, царства падат, за която се 
пее в нашите песни, че три села е подлудила - младо и старо"22. 

Въпреки различията, двата образа, които описват рецензентите, в своя-
та цялост сглобяват образа на българката. Индивидуалните им характеристи-
ки, т.е конкретните драматургични характеристики, които се изтъкват, не 
пречат да се разпознае едно главното послание: „Това е българката изобщо". 
Ако Милкана е жената-Муза за твореца, то Албена е тази, която „три села е 
подлудила", Загадката, сродяваща българката с хубавата Елена. 

Двете актриси са красавици и, стъкмявайки ги в един стилизиращ на-
родната носия костюм, Масалитинов придава на образа надиндивидуалност 
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- той носи посланието на портрет на българката. Интересното е, че този кос-
тюм е всъщност вписан в образа. Ако бъде заменен с индивидуализиращ, ис-
торически определен костюм ( представете си Милкана или Албена в джин-
си) - нещо, което не е трудно да направим за Офелия или Госпожица Юлия 
например, има вероятност целият образ да се разпадне. По повод на „Албе-
на" Сирак Скитник смята, че „трябва да помислим за създаване на сценичен 
български костюм"23. Сценичното тяло би трябвало в един идеален проект 
да бъде погълното напълно от костюма и от изразителното, пластично предс-
тавяне на събирателния образ на българката. Впрочем автор на костюмите в 
„Майстори" е Иван Пенков, а в „Албена" - Александър Миленков, и двамата 
свързани с идеите на Родно изкуство и със самия Сирак Скитник. 

Жените: смиреност, кротост, достойнство и красота 

В изпълнението на двете актриси режисьорът въвежда два възможни 
женски типа поведение - кроткото (П. Герганова) и по-свободното, еманци-
пираното (Н. Буюклиева). Този ход му осигурява успех сред по-широк кръг 
от зрители, защото всеки зрител поотделно все ще хареса единия тип, ако не 
и двата. Но предпочитанията като цяло клонят към страната на „кротката" 
българка. 

Упреците към играта на Буюклиева са насочени в посока на освобож-
даването й от нейната твърдост и предизвикателност - дори по отношение на 
образа на Албена. „Непринудената и трагична игра" на Герганова е предпо-
четена пред тази на Буюклиева, която е някак „тежка"24. Не се харесва, че в 
„Албена" тя е „дръзка, предизвикателна"25. Съвсем вероятно е Масалитинов 
да е смятал, познавайки добре европейските сцени по това време, че едно 
по-еманципирано женско поведение ще осигури успех на образа сред женс-
ката аудитория. Но алтернативата на кротката и скромна българка, която иг-
рае Герганова, се приема много по-благосклонно. Нещо повече: навсякъде, 
където е допуснато сценичното тяло да даде израз на произвола и спонтан-
ността на индивидуалния характер (резултат от личния профил на актрисите, 
които играят тези роли), този произвол е санкциониран от гледащите. Всеки 
подобен „произвол" всъщност заплашва да разклати представата за българка-
та като образец на смиреност, кроткост, достойнство и красота - образец, 
който сценичните фигури на Албена и Милкана въплъщават. 

С упрек Вл. Василев пише за Милкана: „тя неочаквано избухва, изправя 
се срещу Найдена в позата и самосъзнанието на някаква Ибеенова герои-
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ня"2 6 „Избухването" е емоционална реакция, която е забранена както на 
жената, така и на мъжа в един, според Василев, класически (всъщност икони-
чен) образ на българката. Заплашена да се превърне в „някаква Ибсенова ге-
роиня", тя е заплашена да се превърне в модернистичен персонаж, само-
рефлектиращ своята идентификационна несигурност. Само иконата на бъл-
гарката като красива, кротка и достойна осигурява излъчването на вечност в 
сценичния образ, посланието за националност и високата оценка за драма-
тургичния образ. Затова Вл. Василев, коментирайки припадъка на Милкана, 
отсича: „Това е сцена неправдоподобна, недопустима, вън от всичко 
наше"27. 

Впрочем това, че Милкана не напуска Найден и моли Живко да я пос-
луша, се тълкува тъкмо като проява на „всичко наше", на достойнство. Краси-
вата статуарна фигура на П. Герганова и нейният богат напевно-красив глас 
точно са внушавали това достойнство. Забележителна изглежда логиката на 
разсъждението в това, което пише Моис Бенароя за поведението на Милка-
на: „Защото да не търпиш да те превърнат в робиня, не значи да се превър-
неш в проститутка, в каквато би се превърнала според тогавашния морал, 
ако би забегнала със своя любовник, без да има една по-дълбока причина за 
това бягство, причина, понятна за всички. Такава причина обаче в цялата мо-
тивировка на произшествията няма и за това Милкана няма основание да за-
бегне и тя не забягва"28. Цялото му изложение е построено във фигурата на 
тавтологията: „тя не избягва, защото не може да избяга." Тавтологията, ако си 
спомним Барт, е любима фигура на митологичния език. Всъщност разсъжде-
нията на Бенароя отразяват доста точно посоката, в която е бил възприеман 
образът сред по-голямата част от публиката. 

Всички поне интуитивно са долавяли, че в драматургическата логика 
нещо куца и обяснение на драматургичните трансформаци и обрати не е да-
дено. Но са нямали нужда от него. Както и самият автор. Митологичното пос-
лание не се нуждае от обяснения - то е самото обяснение. В цялостната кар-
тина на стилизираното, митологизирано българско патриархално общество то 
гласи приблизително следното: „Защото е българка, а българката е жена с 
достойнство". Образът на Милкана като икона на българката е структуриран, 
олитературявайки фолклорни образци. Масалитинов усилва тези черти на об-
раза и залага тъкмо на тяхната сугестивност, за да ги превърне в послание. 

Така е и в образа на Албена, която се играе отново от П. Герганова 
като израз на загадъчната красота на българката. Финалното преобръщане в 
отношението на селяните към Албена и нейното покаяние, което повечето 
критици основателно отбелязват като драматургически немотивирано, нами-
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pa своята съвсем логична мотивация на сцената в митологичното послание за 
достойнството на българката: „Дори когато греши, тя е красива и достойна за 
красота си, признавайки този грях". Както пише Д. Талев, „Албена е чиста и в 
своя грях" 29. 

Казано по друг начин, образите на Милкана и Албена в спектаклите на 
Масалитинов са представяли иконичния образ на българката, вписан в пасто-
рала на българския патриархален свят от митичното минало и на неговите 
фолклорни образци. Сугестията на сценичните образи, създадени от двете 
актриси, не само печели публиката по силата на мелодраматичните жанрови 
правила30, тя трансцендира образа на българката в един вечен (бъдещ) свят 
на българския живот. 

Посланието на универсалния сценичен образ, който в костюм, грим, 
жанровост създават актрисите с Масалитинов, е много по-близко до жела-
ния/мечтания образ на българката, отколкото драматургичните им първооб-
рази - това обяснява упреците на някои от критиците към драматургичните 
достойнства на пиесите на Рачо Стоянов и Йордан Йовков, но и почти бе-
зусловното приемане на представленията. Отбелязаните от критиците недос-
татъци не им пречат да възприемат спекталите като изцяло успешни, точно за-
щото образите в тях функционират изцяло в режима на мита за българското, 
според който българката е „вечно" вписана в парадигмата на консервираната 
патриархалност. Митът „няма нужда да бъде потвърден от истината", както 
пише Барт, защото „митът е реч, определена много повече от намерението 
си, отколкото от буквалното си съдържание"31. Намерението да се предста-
ви мечтата за Българката става „алиби" за всички видими проблеми в драма-
тургичния образ. 

Сирак Скитник е доловил как може да се преодолеят тези проблеми 
(той например вижда, че както постъпките на Албена, така и „постъпките на 
някои действащи лица увисват неоправдани, неуяснени") - с магичност. 
„Липсва й магията"32, казва той. „Ако ще е митичен образ, нека бъде док-
рай", бихме перифразирали ние. Тъкмо магичност е набавял Масалитинов на 
образите, силна сугестия. Защото митологичният образ реализира посланието 
си чрез определен тип сугестивност. И Милкана, и Албена не се нуждаят от 
драматургични корекции, защото са конструирани като митични образи. Те 
се нуждаят от сугестията на сценичното тяло. 

Съдейки по отзивите, представленията на Масалитинов са осигурявали 
на двете пиеси нужната им сугестивност, окрупнявайки онези черти в образа 
на българката, които ще я запечатат в зрителското съзнание като красива, 
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кротка, почтителна и достойна жена. Това, че Н. Буюклиева е играела Албе-
на като „разгулена селска красавица" е възмущавало публиката не само за-
щото е скандализирало нейния морал, а защото тя безпогрешно е разбирала, 
че Албена е Българката, а не някакъв исторически захванат, недовършен, ко-
леблив субект. Защото е недопустимо българката да се представя като „разгу-
лена селска красавица"33. 

Мъжете: чест, самопожертвователност, трудолюбие, страст и твор-
чество 

В същата икономика на митологичния език функционират и образите 
на мъжете - Найден, Живко, Нягул или Куцар и др. Както Милкана и Албена, 
гака и ге са не само събирателен образ на българина, а и хипостази на основ-
ни негови добродетели като творчество, чест, страст и самопожертвовател-
ност, трудолюбие. 

Найден се възприема като носител на всички добродетели на домаш-
ното огнище и на българския мъж като отговорен за поддържането на него-
вия „огън" според патриархалния морал. Само в единство с Живко той сим-
волизира и „майсторството". В рецензиите двамата, също както Милкана и 
Албена, са описани във фолклорна реторика, като „два левента"34. „В Най-
ден Г. Стаматов пречупва в пълна художествена игра интимната психологич-
на сложност на човек тъй много близък, роден на тревожния национален 
дух", пише В.Иванов35. На Найден като носител на българското, също както 
и на Милкана, не е позволен индивидуалистичен произвол. Опитът на Маса-
литинов в отделни моменти да усили мелодраматичното за сметка на наро-
допсихологичното, което изисква и характерологичната определеност на ин-
дивидуалността чрез емоцията, не успява. Тук индивидуализираната характе-
рологичност веднага е санкционирана от Вл. Василев: „Не може Найден да 
плаче - срамота е. Нито да богохулства." Той настоява всички отклонения на 
автора от очаквания обобщен образ на българското да бъдат компенсирани 
от сцената. Например в образа на Живко подробно обяснява накъде „може-
ше да подведе" ролята. Една от препоръките е да се коригира недостатъчната 
почтителност към майстор Тихол в началото. Декламагорската поза на Тран-
дафилов, който играе Живко в квазикласицистичен стил, е внушавала подоб-
на непочтителност. 

Колкото Найден е символ на българската патриархална идиличност, 
толкова Живко я утвърждава с факта, че я е напуснал. Той е част от бьлгарс-
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кото, защото не може да живее без него и се връща, осъзнал тази липса -
липсата фукционира като утвърждаване. Но и защото е напуснал лоното, той 
е наказан. С Милкана умира не тяхното майсторство, а единственият начин 
той отново да бъде приет в българското лоно - това, което има Найден, 
оженвайки се за Милкана. Мотивът за завръщането на блудния син само 
усилва идеологически внушението за българското като съвършен ред на тру-
долюбие, творчество, вярност и сигурност. Заради това и образът на Живко е 
възприеман като еманация на твореца. Той е „талантливият българин" и ро-
мантичната, приповдигната поза на Трандафилов е усилвала сугестията на об-
раза на Твореца, Майстора, който не се подчинява на никакви закони. Избо-
рът на Масалитинов е бил точен. Може би Вл. Василев негодува, не само за-
щото Трандафилов „изпада" от общия стил на игра, а защото прекалено де-
коративният жест имплицира твореца изобщо в образа на Живко, а не творе-
ца-българин: „грим на някакъв юзбашия"36. Всъщност Живко е символ на 
българския творчески Гений, докато Найден носи посланията на Дома, Рода 
и Честта. Когато е заплашен да ги загуби, той губи идентичност. Тук нацио-
налната идентичност изтласква „останалото множество от идентификации, ко-
ито съставляват общественото същество", както би казал Е. Хобсбом37. Тя за-
дава характеристиките и на социалния статус, и на пола. Р. Стоянов създава 
образа на Найден като изцяло иконичен образ на българския мъж. Загубил 
Дома, Рода, Честта, с една дума, българското, дори да спечели облога, той 
губи всичко. Не защото е безхарактерен, а защото неговият характер е функ-
ция на националния мит за българския мъж. 

Хармонията в българския дом, показана в консервираната му патриар-
хална морална сила и чест, е заплашена и Стаматов е излъчвал драматизма на 
тази загуба: „С внушението, до което се издига г. Стаматов-Найден, артиста 
ни надвесва над тъмната бездна на националния дух". Сугестивността на Ста-
матов в трагичното преживяване на загубата придава огромно обаяние на из-
губената национална идентичност. Казано иначе, образът на българското като 
здрава патриархалност, ред, морал, красота и творчество се утвърждава чрез 
показване на възможността то да изчезне. „Кой би бил всеки от нас без него?", 
пита сцената. Както Найден и Живко накрая - нищо. Само колективната, на-
ционалната идентичност може да бъде безпрекословна ценност. Тя мотивира 
поведението на отделния характер, на мъжа и жената в социалния свят. 

Образите на Нягул и Куцар се разполагат по-различно в този мит. Куцар, 
който не може да вдигне ръка на Нягул, защото му е дал работата, „хляба", 
носи посланието едновременно на трудовия морал и на примитива, в някакъв 
смисъл дори на „благородния дивак" на Русо. Но ако за Русо „благородният 
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дивак" е образ, който изразява новите добродетели срещу тези на цивилиза-
цията, т.е. модел за една нова култура, в пиесата на българския автор същият 
образ има изцяло национални, а не социални, импликации. Куцар е образ на 
благородната простота и невинност, на силата на българския примитив. Той не 
може да оцени Красотата, но тъкмо затова тя му е дадена, затова е оженен за 
нея. Сарафов предава тази простота и невинност в „сигурно скулптиран тежък 
образ" (С. Скитник)38. За Г. Стаматов в ролята на Нягул той лаконично отбе-
лязва: „Играта на Стаматов, безстрастна, е строго в рамките на автора"39. С. 
Скитник също го оценява като „добър в тая неопределена студенина..."40. 
Още по-впечатляващ е бил вероятно неговият жест на самопризнание заради 
любимата жена на фона на тази обща „неопределена студенина". Освен това 
известно е, че в българската патриархална култура публичното показване на 
чувства не е прието. Отново Вл. Василев е този, който безпогрешно фиксира 
отклонението: „Атия целувки и хвърляния в прегръдките на Нягула при воде-
ницата, на площада, сред селото - са недопустими. Тия работи така по на-
шенско не стават"41. Казано иначе, и тук, както в „Майстори", представление-
то обяснява мотивите на Нягул с българския характер, не с индивидуалния 
произвол на индивида, който е издигнат в култ от Романтизма. 

Това, което смущава повечето критици като Иван Радославов, е: „Ние 
не можем да разберем как този селски Дон Жуан намира сили след обикно-
вено използване на случая да отиде на самопризнания за убийство, като един 
свръхтрагичен прелом? Към това ние съвсем не сме подготвен и " 4 2 . От гледна 
точка на класическата драма, в която причините за действията на персонажа 

произтичат от неговия характер, той основателно очаква мотивация. Но в 
Йовковата драма няма уникални индивидуални характери в този смисъл. И 
Стаматов (който, както вече казахме, е играл и Найден) му е съставял „харак-
тер" в сборни черти на българския селянин - сдържан, трудолюбив и само-
пожертвователен за любимата. Впрочем и успехът на Иван Димов в образа 
на Гунчо Митин също се дължи на търсене на типични черти на благородния, 
беден българин - по-късно той разказва как е създал този образ, виждайки 
прототипа му на пазарището43. Всички отбелязват неговия успех заради точ-
ното представяне на българския благороден сиромах. 

В цялостната картина на българина, в духа на селския, идеализиран от 
Йовков примитив образът на Сенебирски е отклонение, което увеличава не-
говата привлекателност и неслучайно Вл. Василев с удоволствие отбелязва: 
„колко верен нашенски тип е той - тоя полувгражданчен селянин". Наисти-
на, гази „полугражданскост" му спечелва антипатиите на публиката, но чрез 
нея ценноста на селската патриархалност се усилва. 
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Образите на майсторите в представленията също са излъчвали характе-
ристиките на един благочестив, кротък, трудолюбив българин. Майстор Тихол 
е „добър човек", „за когото животът е преди всичко дълг, а радостите от жи-
вота - удовлетворението от работата и съзнанието за сторено добро". „Глава-
та на еснафа" е „блюстител на морала", а „чорбаджията - авторитетна лич-
ност и пазител на доброто име навън"44. Особено силни са тези черти в из-
пълнението на Вл. Тенев: „Неговият добродушен майстор Тихол е толкова 
наивен, колкото и великодушен, толкова примирителен, колкото и религио-
зен - в душата на дядо Тихол няма място за зло намерение", пише Вичо Ива-
нов. След това той обобщава образа на българското в напевна, приказно-
фолклорна риторика: „Дядо Тихол се радва на почитта, която му се отдава от 
еснафа, баба Гена с майчинска любов посреща и изпраща всеки, а взаимна-
та любов на Найден и Милкана озарява всяко кътче от този дом на честността 
и труда"45. Не е трудно да си представим сугестивността на представление-
то, предизвикало националната гордост на рецензента (и едва ли само него-
вата при успеха, който е имал спектакъла), кристализирала в твърдението: „С 
„Майстори" родното се освобождава от суровата битовост и стига до нацио-
нална духовност". 

о о о 

Жената и мъжът придобиват идентичност, плътност и сила в корпуса на 
колективната идентичност, показана като хармонична в своята идилична сел-
скост и морален кодекс на поведение. Трансцендираният от сценичното тяло 
митичен свят на българското, в чийто корпус са вписани ценностите, управля-
ващи българската жена и българския мъж в екзистенциалните им избори и 
поведение, задава и мечтата, и нормата. 

Независимо от драстичните промени през втората половина на XX в. 
социалистическата култура ги удържа трайно в българския театрален канон. 
Представленията, за които стана дума, са винаги сочени сред най-високите 
образци в историята на българския театър, а пиесите - вписани в българската 
драматургична класика. Така и до днес всеки режисьор, който посегне към 
тях, de facto не може да избегне въпроса: „Валидна ли е все още и мечтата, и 
нормата?" 
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ЛИЛИЯ Методиева 

Жените депутати 
в 39-то Народно събрание 
и тяхното словесно представяне 

През последните години на отминалото столетие и в началото на XXI в. 
една от основните насоки в политическия живот на развитите демокрации е 
увеличаването на броя на жените на всички нива на управление. След дьлги 
години на борба за квоти може да се твърди, че жените са отвоювали част от 
правата си за участие в управлението. Става дума наистина за тенденция, за-
щото, макар и признати, т.е. записани в закони, конституции и други норма-
тивни актове, тези права все още не са реализирани така, както са определе-
ни в документите. А щом нещо не се е утвърдило окончателно, винаги има 
опасност да му се попречи - т.е. този процес да бъде спрян или още по-
л о т о - върнат с обратен знак, като например в името на семейните ценнос-
ти и преди всичко „заради" децата и тяхното бъдеще. Подобна опасност не 
грози европейските демокрации засега, но се прокрадва в политиката, идва-
ща отвъд Атлантическия океан, а това означава, че повратни моменти не са 
изключени и в най-широк международен аспект. 

Нашата страна и в тази област изостава от образцовите европейски де-
мокрации. Нещо повече, в началото на демократичните промени броят на 
жените във властта рязко спадна. Това особено пролича в парламентарните 
състави: В 7-то ВНС тяхното присъствие беше два пъти и половина по-малко 
в сравнение с тоталитарните парламенти. Тази цифра остана ниска до избора 
на 39-то Народно събрание. Симеон Сакскобургготски демонстрира своята 
привързаност към европейската демокрация, като увеличи процентното учас-
тие на жените в българския парламент. Само че това нарастване на женската 
представителност се случи без каквато и да било нормативна уредба. Това 
означава, че днес можем да се радваме на този европейски подход, а утре 
отново да се наложи да догонваме европейските си партньори, защото джен-
тълменските споразумения не се котират особено в нашите географски ши-
рини. Все пак това е малко вероятно да се случи, защото вече сме подписали 
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европейската Конституция, а в нея се говори за паритет. Сега имаме шанса 
да получим нещо като европейски подарък, защото (както ще стане ясно гю-
нататък в текста) ние не успяхме до този момент да решим въпроса по при-
мера на нашите европейски партньори. Освен това борбата за балансирано 
представяне ще продължи, защото нормативната база е едно, а нейното 
практическо приложение - съвсем различно нещо. А за да успеем сами (т.е. 
без условия и ултиматуми от страна на Европейския съюз), трябва да разпост-
раняваме повече опита на жените от Швеция, Шотландия, Франция, Герма-
ния, Италия и др. страни. 

В настоящата статия бих искала да се спра на един конкретен аспект от 
присъствието на жените в законодателния орган - тяхното вербално участие. 
Този елемент е особено важен по няколко причини: първо, парламентариз-
мът е устен; второ, той е управление чрез дискусия; и трето - в демократич-
ните общества всички въпроси се решават чрез диалог; друга алтернатива не 
съществува. Следователно умението да се говори, да се спори, да се слуша и 
разбира събеседника е незаменимо. Затова в статията централни са въпроси-
те, свързани с умението на жените депутати да участват в парламентарните 
дебати. 

Ще започна с една негативна нагласа по отношение на жените парла-
ментаристки. Във всички парламентарни състави и вероятно във всички пар-
ламенти има депутати, които през цялото време мълчат. Неслучайно немс-
кият колега Хайнц Лемерман сравнява безмълвието на депутатите по време 
на дебата със слепи зрители в киносалоните1. А за съжаление процентът на 
жените сред „мълчаливите" или т. нар. „група на рибите" (техният брой изг-
лежда е достатъчен за образуване на самостоятелна парламентарна група) е 
по-голям от общия процент на жените депутати2. В началото на този парла-
мент те бяха 25,40%, а вече са 27,80% - поради факта, че по-голям брой 
жени са по-назад в листите и, след като мъжете проявиха предпочитания кьм 
по-престижни постове, техните депутатски места се заеха от жени. Какви са 
причините за депутатското мълчание и защо жените се оказват по-податливи 
в това отношение? Дали причината е в това, че дамите не могат да говорят, 
или по силата на традицията те са склонни да се подчиняват на волята на мъ-
жете-управници? Тук е много важно да се разбере как се вземат решения и 
дали предварително се определя как ще гласува парламентарната група. Това 
са въпроси, на които могат да отговарят само участващите в „кухнята" на по-
литическия живот, но те не желаят да го правят. Обществото започна да полу-
чава информация по въпроса вследствие на критиката на по-смели депутати 
(и мъже, и жени), чиято съвест не им позволява повече да мълчат. Така напри-
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мер Емил Кошлуков се осмели да каже в пленарната зала, че групата на 
НДСВ не е обсъждала кои министри да бъдат сменени и защо, както и че ре-
шението не е било обсъдено, нито пьк аргументирано, а просто сведено „от-
горе", а това е практика от минали парламенти, която той не одобрява, но и 
не може да промени3. По подобен начин Татяна Дончева сподели в интер-
вю, че в нейната партия няма дискусии и няма как решенията да се вземат 
след открито и широко обсъждане4. 

Излиза, че демокрация по български означава следното: някой някъде 
решава какво да се гласува, а други инсценират дебат и създават впечатле-
ние, че такова решение е прието поне след съответното обсъждане, ако не и 
поради него. Подобни неща се случват и в по-реномирани и по-стари демок-
рации. Опитният политически оратор Лемерман споделя: „В парламентите, 
ако проблемите не се подлагат на сериозно обсъждане, партиите стигат до 
механично гласуване по фракции. Демократичният парламент в този случай 
рискува да стане машина за приемане на решения, определени от волята на 
един човек или на неголяма група хора"5. 

Нашият парламент не само се е превърнал в „машина за вземане на 
решения", но и тези решения се вземат в нарушение на Конституцията и 
Правилника за работа на Народното събрание - например като се гласува с 
чужди карти или като не се спазва изискването за кворум. Да не говорим, че 
се вършат и други инсценировки, които обезсмислят дебата. В случая спе-
циално внимание заслужава призива на председателя на Икономическата ко-
мисия Валери Димитров да се гласува против решението й, прието предиш-
ния ден на заседанието на комисията, и да се види критиката по този повод 
на Росица Тоткова6. Що се касае до регулиране на гласуването, все пак не са 
за пренебрегване някои елементарни правила на семиотиката. Немалка част 
от депутатите признават влиянието, което се оказва върху тях по време на гла-
суване. А други демонстрират независимост, макар че телевизионните екра-
ни показват, а вестниците сьщо публикуват снимки как чрез условни знаци се 
дирижира процесът на гласуване. Бих го уточнила с анкетни данни от отгово-
рите на следния въпрос: 

Чувствате ли се ограничен по време на гласуване в НС 

от ръководството на парламентарната група? 

да 17.6% 

не 74.4% 
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не мога да преценя 

общо 

8.0% 

100.0% 7 

П О Ч Т И една пета от анкетираните жени депутати признават, че чувстват 
ограничения. Голям е и процентът на тези, които не могат да преценят (8%). 
Но преобладаващата част от депутатите (представители и на двата пола) отри-
чат каквито и да било ограничения или, иначе казано, възприемат съвсем 
нормално сигналите, които им се подават. Нали това ги улеснява: вместо вни-
мателно да следят дискусията, те си приказват, четат вестници или посещават 
клуба на народния представител.Такова е поведението на 68,6% от жените и 
76,7% от мъжете. 

В нашата държавна практика парламентарните групи са тези, които ре-
шават кой кога да се изказва. От този диктат се оплакват немалко депутати и 
най-вече тези, които остават извън списъците на допуснатите да говорят. Това 
е „традиция", наследена от предишните парламенти, но е крайно време тя да 
бъде преустановена. В настоящото НС се забелязва и умора от участието в 
дебатите, нежелание да се дискугира - за разлика от първите „демократич-
ни" състави. Тук дори се стига до ситуации, когато никой не желае да се из-
казва и макар че дискусията е обявена предварително, председателстващите 
заседанието са принудени да напомнят, че ако никой не желае да вземе ду-
мата, ще се премине към гласуване или към друга точка от дневния ред8. 
Предварителните принципни гласувания се отразяват не по-малко фатално на 
парламентарните дебати. Това особено важи за приемането на бюджета. 
Първо се гласува общата рамка, а след това се дава възможност на депутати-
те да правят предложения и да ги защитават в пленарната зала. Но тези пред-
ложения нямат шанс, защото са ограничени от общата рамка. Въпреки че 
всички са убедени в заложения излишък, той е недоказуем. 

Реторическото участие на жените в парламентарните дебати се онагле-
дява със социологически проучвания, които регулярно подновявам във всеки 
парламентарен състав и правя с две съвкупности - депутати и парламентарни 
журналисти. По време на последното, пето, проучване беше направено и 
представително за страната изследване. Въпросите в анкетните карти са съ-
поставими и могат да бъдат разделени на три групи - те се отнасят до харак-
тера на дискусиите, до парламентарната аудитория и до ораторските качест-
ва на депутатите. При всяко ново изследване анкетните карти се обновяват, 
като най-вече се добавят нови въпроси според ситуацията. Нека представя 
отговорите на депутатите по някои нови въпроси, като отделя специално вни-
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мание на жените депутати. 

В предишни публикации описвам парламентарния реторичен дискурс 
като диалог, насочен към постигане на консенсус. В идеалния случай практи-
ката показва, че колкото е по-зряла една демокрация, толкова по-често пред-
ставителите на публичните й институции стигат до общо съгласие. Затова и 
един от допълнителните въпроси целеше да представи нагласата на нашите 
парламентаристи по този въпрос: 

Свързвате ли ораторското майсторство с умението да се 

постигне парламентарен консенсус? 

да 66.1 % 

не 30.6% 

не мога да преценя 3.2 % 

общо 100.0% 

И така, поне за себе си, две трети от анкетираните депутати смятат, че 
една от характеристиките на ораторското майсторство е умението да се тър-
си и постига консенсус. Процентът на жените, „търсещи" консенсус е 62,9%, 
а на мъжете 65,9%. Разпределението по пол на тези, които „не търсят" кон-
сенсус е следното: 34,3% жени и 30,6% мъже. В случая силният пол се оказ-
ва малко по-сговорчив. Независимо от това, че в този парламентарен сьстав 
жените сякаш са по-малко склонни да достигат до общи решения, те успяват 
с консенсусни стъпки в друг план. Когато условията изискват взаимно прием-
ливо разрешение, те намират начин да го осъществят. Бих искала да посоча, 
че първият консенсус в посттоталитарните парламенти беше постигнат в 38-то 
Народно събрание с най-активното участие на Екатерина Михайлова. Това 
беше по повод на герба на страната. Всички разбираха, че постоянната му 
смяна ще направи страната ни за смях пред външния свят и с голямо закъс-
нение поставиха началото на консенсусните решения в най-новата история 
на българския парламентаризъм. 

Един от съществено новите въпроси в анкетата се отнася до отношение-
то на депутатите към класическата реторика и съвременните неореторики: 

Как възприемате ораторската реч? 

78 



Род и ред в българската култура 

като навършено цяло (организъм) 

като открит процес 

не мога да преценя 

общо 

45.5% 

50.4% 

4.1% 

100.0% 

От античността до късната модерност речта се възприема като завър-
шено цяло, към коего нищо не може да се добави и нищо не може да се от-
неме без ущърб. Съвременните неореторики обаче, основаващи се на дис-
курсивния подход, анализират речта като открит процес, предполагащ про-
менливи стойности на реторическите прийоми и фигури. Тази теоретическа 
постановка кореспондира със съвременния комуникативен процес и резулта-
тите от социологическото изследване показват, че тук българските депутати 
достатъчно добре го долавят, макар в голяма степен интуитивно. Ориента-
цията на мъжете е малко по-добра - 52,9% от тях избират този отговор (в 
сравнение с 46,9% от анкетираните жени). 

Защитата на определени интереси е една от основните задачи на съв-
ременните парламентаристи. Според формулата, определена от създателите 
на най-новата ни Конституция, народните представители се заклеват да за-
щитават общонародния интерес. Дали това винаги е така? Едно анонимно из-
следване винаги може да провокира и неподозирана откровеност. Его как от-
говарят анкетираните депутати на този въпрос: 

Кой е основният стремеж на парламентарния оратор по 

време на изказване!1 

постигане на оптимално решение 50.4% 

постигане на лични и групови интереси 15.7% 

защита интересите на избирателите 43.0% 

манипулация 5.8% 

показност 7.4% 

не мога да преценя 2.5% 

общо 

(брой отговорили: 121) 

100.00% 
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Т О З И въпрос е включен за първи път в анкетната карта по време на из-
следването в 38-то Народно събрание. Получените при последното проучване 
резултати сочат, че отклоненията от депутатската клетва не са символични, а 
са се увеличили в пъти. Най-силно впечатление обаче прави акцентът върху 
защитата на личните интереси. В предишното изследване този процент беше 
5 % 9 , докато днес той е три пъти по-голям. Жените в по-голяма степен от мъ-
жете се борят и за постигане на оптимално решение, и за защита на интере-
сите на избирателите, и за защита на личните и груповите интереси. 17.6% от 
тях признават, че основният им стремеж е защитата на лични и групови инте-
реси. Мъжете, избрали този отговор, са 14,5%. В случая става дума за по-го-
ляма откровеност от страна на нежния пол. В пленарната зала мъжете в ника-
къв случай не забравят интересите си. Тук често се лобира за законопроекти, 
обслужващи отделни персони. 

Друг нов въпрос от последната анкета, който ясно очертава различията 
между двата пола, е свързан с невербалните характеристики на ораторската 
реч: 

Моля, подредете по важност следните елементи на невербалното общу-
ване? 

Резултатите показват, че за депутатите най-важна е интонацията. Тя до-
минира над всички останали невербални характеристики. Техните предпочи-
тания са изразени много искрено и могат да се забележат веднага в пленар-
ната зала. На второ място е изтъкната значимостта на външния вид: 70% от 
анкетираните жени депутати отдават предпочитанията си на интонацията, до-
като мъжете, поставили този отговор на първо място, са 45.8%. Мъжете ся-
каш се оказват по-суетни, въпреки че парламентарните кулоари понякога 
заприличват на модно ревю. За сравнение: 20.8% от анкетираните мъже пос-
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1 2 3 4 общо 

1 разстоянието при 

общуването 9.4% 9.4% 13.2% 67.9% 100.0% 

2 външният вид 19.8% 20.8% 51.9% 7.5% 100.0% 

3 жестовете и мимиката 17.8% 41.1 % 24.3% 16.8% 100.0% 

4 интонацията 51.9% 29.2% 13.2% 5.7% 100.0% 
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тавят на първо място външния вид, а сред жените този брой е 13.3%. Дамите 
се отнасят по-сдържано към жестовете и за тях най-маловажната невербална 
характеристика е разстоянието при общуване. 

Безспорно най-атрактивният въпрос в анкетната карта е този, който из-
лъчва фигурите на най-добрите оратори от съответния парламентарен състав: 

Кои са според Вас най-добрите оратори на 39-то НС? 

Депутати Журналисти Представително 

Гиньо Ганев - 34.0% Татяна Дончева - 50.6% Надежда Михайлова - 9.1 % 

Станимир Илчев - 29.9% Надежда Михайлова - 17.7% Георги Пирински - 4.6% 

Татяна Дончева - 22.7% Станимир Илчев -17.7% Сергей Станишив - 4.6% 

Лютви Месган - 17.5 % Емил Кошлуков - 16.5 % Емил Кошлуков - 3.0% 

Андрей Пантев - 12. 4% Мирослав Севлиевски - 12.7% Румен Овчаров - 2.8% 

Надежда Михайлова - 11.3 % Екатерина Михайлова - 11.4 % Татяна Дончева - 2.7% 

Янаки Стоилов -10.3% Лютви Местан - 11.4% Пламен Панайотов - 2.4% 

Любен Корнезов -10.3% Муравей Радев - 10.1 % Екатерина Михайлова -1 .7% 

Екатерина Михайлова - 9.3% Гиньо Ганев - 7.6% Ахмед Доган - 1.5 % 

Емил Кошлуков - 7.2 % Янаки Стоилов - 6.3 % Соломон Паси - 1.4 % 

Таблицата позволява да проследим присъствието на жените в класация-
та на най-добрите оратори, да ги видим сред първите десет имена, и то в 
рамките на трите изследвани съвкупности - депутати, журналисти и в предс-
тавителното за страната изследване. И в трите класации сред най-добрите де-
сет оратори има по три жени или 30%, което в проценти е повече от общото 
присъствие на жените в парламента. Освен това две от класациите се оглавя-
ват от жени. Татяна Дончева е определена за най-добър оратор от участва-
щите журналисти, а Надежда Михайлова от представителното изследване. 
Този факт показва, че жените в българския парламент са по-малко от мъжете, 
но те работят по-добре, като участват активно в парламентарните дискусии, 
инициират дебати, възползват се от правото си на законодателна инициатива, 
организират вотове на недоверие, отстояват собствени мнения и позиции, 
стремят се да убедят останалите в истинността на защитаваната от тях теза. В 
тази посока на сравнение може да прибавим и предпочитанията на двата 
пола кьм различни средства за въздействие по време на дискусиите, резюми-
рани в отговорите на следния въпрос от анкетата: 

81 



Центьр за изследвания и политики за жените 

Кое е най-важно за ораторското майсторство според Вас? 

1 2 3 4 5 6 общо 

1. използване на 

формалната логика 25.2% 28.2% 20.4% 11.7% 8.7% 5.8% 100.0% 

2. използване на 

стилистични средства 6.0% 13.0% 26.0% 23.0% 24.0% 8.0% 100.0% 

3. владеене на 

манипулативни 

техники 2.0% 3.0% 7.9% 24.8% 20.8% 41.6% 100.0% 

4. познания 

по реторика 28.2% 24.3% 10.7% 15.5% 13.6% 7.8% 100.0% 

5. невербална 

комуникация 2.0% 6.1% 23.2% 17.2% 22.2% 29.3% 100.0% 

6. владеене на 

аудиторията 42.2% 28.4% 12.7% 8.8% 3.9% 3.9% 100.0% 

Чрез отговора на този въпрос жените депутати демонстрират решител-
но рационалността на своето мислене. 28.3% от анкетираните жени поставят 
формалната логика на първо място, а мъжете, избрали този отговор, са 
23.9%. При това 25% от жените поставят формалната логика на второ място, 
което показва, че повече от половината жени се отнасят изключително се-
риозно към убеждението, базирано на силата на доказателството и истината. 
Част от анкетираните жени признават, че използват манипулативни техники -
6.7%, докато нито един от мъжете не признава, че ги използва (въпреки об-
ратното по време на реалния дебат).Това показва по-голямата откровеност и 
искреност на жените-парламентаристи. Манипулативни стратегии и техники 
присъстват във всеки дебат, при обсъждането на всеки въпрос от дневния 
ред на Народното събрание. Никак не е трудно те да бъдат различени и сис-
тематизирани. Реторическите изобретения тук са безгранични. Не мисля, че 
мъжете ги отричат, защото не ги познават или представят желаното за дейст-
вително. По-скоро става вьпрос за недостатъчна искреност, което би могло 
да се очаква не само в процеса на дебата, но и по отношение на останалите 
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участници в комуникацията. Всички позитиви са демонстрирани по-добре от 
жените, което показва, че тяхното по-активно присъствие в парламентарните 
дебати ги прави житейски по-убедителни, по-близо до реалните потребности 
на избирателите, по-искрени и по-делови. Отново може да направим извода, 
че като цяло жените са по-малко на брой, но работят по-активно. Разбира 
се, има и такива, които не се изявяват в пленарната зала и в публичното прос-
транство въобще, въпреки че са депутати. Това е в резултат на натиска от 
страна на ръководствата на парламентарните групи. Но те работят много уси-
лено с избирателите и помагат на хората да решат проблемите. Това е извест-
но изместване на фокуса на работата на един парламентарист, но е сериозно 
и понякога жизнено важно за някои избиратели. В зависимост от активността, 
която демонстрират, жените-депутати в настоящия парламент могат да бъдат 
групирани в пет групи: 

1. Жени, които заемат лидерски позиции в ръководството на парламен-
та или на съответната парламентарна група. Те притежават много добри ора-
торски качества и не просто участват в парламентарните дебати, но и имат 
водеща роля, определят нивото и качествените характеристики на комуника-
тивния процес. Те са ярко изразени политически лидери - формални и не-
формални. 

2. Към втората група се отнасят жени, които притежават полемични ка-
чества, добри ораторски умения, личен чар и обаяние. Те са способни да 
вършат добре и политическата работа, но предпочитат да се занимават с ло-
биране. За гях доброто материално положение е по-важно от поста в партий-
ната йерархия. 

3. Третата група включва жени, предимно лобиращи и малко говорещи 
от парламентарната трибуна. 

4. Към четвъртата група се отнасят онези жени депутати, които имат 
собствено мнение, смелост да го изразят, защитават определена кауза, де-
монстрират много точни логически попадения, но не могат да наложат реше-
ние, защото просто не принадлежат към мнозинството (на различни етапи от 
работата на парламента и по различни поводи са се отделили от него). 

5. Петата група включва онези жени, които не участват в парламентар-
ните дебати в пленарната зала. Някои от тях са известни с услужливостта си, 
която се изразява в заместване на безпричинно отсъстващите техни колеги в 
процеса на гласуване. В резултат на тази прекалена търпимост към недисцип-
линираните те нарушават пред очите на избирателите Конституцията на стра-
ната и Правилника за работа на Народното събрание. Връзките им с избира-
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телите са добри, както и работата им в комисиите. Те не демонстрират собс-
твено мнение, още по-малко пък отстояват определена позиция и са лесно 
манипулируеми. 

В 38-то Народно събрание жените организираха женски клуб, който да 
обсъжда специфични въпроси, в това число и равенството на половете на 
всички нива и във всички области. Този клуб просъществува много кратко и 
не отговори адекватно на възложените му очаквания. Още тогава се говоре-
ше усилено за приемането на Закон за равните възможности между полове-
те, който да гарантира еднакво заплащане за един и същ труд, по-широко 
участие на жените в управлението на страната и т.н. Законопроектът не беше 
внесен навреме от Министерския съвет, от една страна, а, от друга, тогаваш-
ното мнозинство не гледаше на него като на приоритет, въпреки че Минис-
терството на труда и социалната политика беше получило значителни средст-
ва за изготвянето на такъв законопроект. А възможности без съмнение има-
ше. Например форум „Българка" на съпругата на председателя на 38-то На-
родно събрание бе получил финансиране по тази тема и имаше достатъчно 
солидно лоби. Прави впечатление, че действията на неправителствените ор-
ганизации, близки до управляващите, са синхронизирани с тези на правител-
ството. Парадоксалното е, че именно организациите, които не разполагаха с 
такива лобита, се опитаха да включат в Закона за изборите квотното предста-
вяне на жените в политическите партии и листите, но тъкмо най-влиятелните 
лобита не подкрепиха това начинание. 

Затова пък в ролята си на опозиция бившите управляващи проявяват 
по-голяма загриженост за равенството между половете. Израз на тази загри-
женост е внесеният от Анастасия Мозер, Екатерина Михайлова, Димитър 
Абаджиев и Александър Праматарски Законопроект за равните възможности 
на жените и мъжете, № 154-01-11. Този законопроект бе обсъден в четири 
комисии, три от които са представили доклади за първо четене в пленарната 
зала - Комисия по правата на човека и вероизповеданията (докладът е предс-
тавен от председателя Лъчезар Тошев), Комисия по труда и социалната поли-
тика (докладът е представен от Весела Драганова), Комисия по европейска 
интеграция (докладът е представен от Кемал Еюп) и Комисия по въпросите на 
гражданското общество, която не е представила свой доклад до момента на 
разглеждането на законопроекта в пленарната зала. 

Ето становищата на съответните политически сили по предложения за-
конопроект. Комисията по правата на човека и вероизповеданията препоръч-
ва на народните представители да приемат на първо гласуване Законопроек-
та за равните възможности на жените и мъжете, докато Комисията по труда и 
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социалната политика предлага на Народното събрание да не го подкрепи на 
първо гласуване. Комисията по европейска интеграция с единодушие прие-
ма становище, че предложеният проект за Закон за равните възможности на 
жените и мъжете е в съответствие с директивите на Европейския съюз по този 
въпрос (със 75/117/ЕИО, Директива 97/80/ЕО, Директива 76/207/ЕИО и С О М 
2001) 321 final) и препоръчва на Комисията по правата на човека и вероизпо-
веданията да предложи разглеждането му на първо четене. Както се вижда, 
тази позиция е премълчана, за да бъде демонстрирана при гласуването в пле-
нарната зала. 

На 3 април 2002 г. след изслушването на докладите започва дискусия с 
предизвестен край. Всички изказали се са съгласни, че има нужда от приема-
нето на такъв закон и признават изискванията на Европейския съюз в това от-
ношение. В две от изказванията се подчертава, че във всички страни-членки 
и кандидат-членки на съюза вече има такива закони с изключение на Бълга-
рия и Сърбия. Но изключението, което прави Сърбия, е частично, защото в 
една от нейните провинции, във Войводина, вече е създадена такава институ-
ция и подобни механизми. Изказванията на вносителите на законопроекта 
бяха изпълнени с аргументи, отнасящи се до положението на жените на тру-
довия пазар, както и важността на тяхното образование за семейството и за 
тях самите и т.н. Дяков (СДС) не пропусна да спомене, че в редица случаи и 
мъжете могат да бъдат дискриминирани. Той съобщи, че в Латвия повечето 
жалби са подадени от мъже, а не от жени във връзка със закона, който те са 
приели. Този факт беше споменат и от г-жа Мозер10. 

По време на дискусията не се изказа нито един представител на НДСВ. 
Защо ли да си губят времето в приказки, щом задружно са се разбрали да са-
ботират? За да изглежда този провал деликатно отрежисиран, говориха само 
депутати от Д П С (ако не споменаваме докладчиците на постоянните коми-
сии). Постепенно в хода на дискусията няколко пъти се подменяше темата. 
Вместо за всеобщо признатата в България дискриминация по пол се заговори 
за дискриминация въобще. Представи се идеята за изработване на общ анти-
дискриминационен проектозакон, който да включва и отношенията между 
половете. Парламентарната група на Коалиция за България се раздели в мне-
нията и гласуването. Любен Корнезов призна, че Бълг ария има нужда от такъв 
закон, но заяви, че законопроектът е слаб и не може да бъде подкрепен. 
Още повече, че Конституцията е ясна: „Съпрузите имат равни права и задъл-
жения в брака и семейството" 11 

Представителите на т. нар. малцинства отново влязоха в ролята си на 
опозиция на българския етнос. Възползвайки се от една сериозна грешка на 
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тоталитарното управление, те често говорят срещу държавата и народа, заб-
равяйки за привилегиите, които имаха по това време, а и сега. Така движе-
нието на Сокола поиска дискриминацията между половете да се урежда зае-
дно с дискриминацията по етнически признак и се противопостави на прие-
мането на този законопроект, защото решавал въпроса на парче. По този на-
чин Д П С разми разискваната тема. 

Второто пренасочване на дебата беше по въпроса на институцията ом-
будсман. Разигра се еристичната уловка „привидно подвеждане под проти-
воречие". Появиха се и аргументи, свързани с предвидения брой на непра-
вителствените организации и т.н. 

Каква беше ролята на жените при изработването и приемането на този 
законопроект? Ще започна от правителството. Министърът на труда и социал-
ната политика по това време Лидия Шулева се обявява против приемането на 
този законопроект. Председателката на Партията на българските жени Весела 
Драганова, както вече беше подчертано, прочете отрицателния доклад на 
една от постоянните комисии. Само депутатите от Парламентарен съюз на 
обединените демократични сили говореха от името на парламентарната гру-
па, както е по Правилник, а жените от другите групи, подкрепящи законо-
проекта, говореха от свое име. Ще акцентирам върху два момента, които са 
особено съществени за неприемането на законопроекта и които показват 
разминаване на българската и европейската практика. В развитите европейс-
ки демокрации няма партии на жените, те са явление на ранния стадий на 
демократизация и не са необходими там, където мъжете уважават правата на 
жените (за сведение такива партии се срещат в бившите републики на Съвет-
ския съюз). Шведските жени само предупреждават, че ако не им дадат квота 
от 40%, ще образуват женска партия. За такава квота се сключва джентъл-
менско споразумение и на следващите избори 43% от депутатите са жени. 
Но българският случай е парадоксален: имаме си женска партия, но тя не се 
занимава с проблемите на жените. Аз лично не знам дали това е лява, или 
дясна партия, дали е либерална, или консервативна. За нея може да се каже, 
че е политическа партия без идеология. Това звучи абсурдно, но е факт. Не 
можем да приемем за достатъчен признак на идентификация желанието и 
стремежа за власт. Ако внесеният законопроект бе слаб, то именно тази пар-
тия трябваше да се заеме с неговото подобряване и да лобира за приемане-
то му. Само това да беше свършила тази партийка-мандатоносителка, щеше 
да бъде достатъчно, за да оправдае стоенето си в парламента. Но тя предпо-
чете да битовизира политическия и парламентарния дискурс, като ту се зани-
маваше със спонсориране на филмопроизводството, ту с обзавеждане на 
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офиса си в центъра на столицата. В същото време нямаше и парламентарен 
център, около който да се обединят жените депутати от всички групи в името 
на приемането на този законопроект. 

Освен този парадокс бих искала да подчертая и непознаването на за-
падноевропейската практика, по-специално на френската. Жените от запад-
ноевропейските страни искат да присъстват равнопоставено във всички пар-
тии, а не да се отделят и избират в собствена. Особено важен е примерът на 
французойките, които извоюваха паритета да бъде записан специално в Кон-
ституцията на страната (2000). Това стана възможно единствено защото всич-
ки жени, заемащи високи постове в управлението на страната, застанаха зад 
принципа на паритет, бориха се за него, убедиха президента не само да го 
приеме, но и да наблюдава за неговото практическо реализиране. А българ-
ките в политиката се оказаха доста далеч от разбиранията и действията на ев-
ропейските си сестри. В резултат на това днес все още имаме недействащ 
антидискриминационен закон, който, откровено ще кажа, е много далеч от 
европейската практика. Нека се вгледаме в неговото съдържание. 

Основните членове според мен от Закона срещу дискриминацията са 
чл. 38 и чл. 39. Първият гласи следното: „Държавните и обществените органи 
и организации на местното самоуправление провеждат политика на насърча-
ване на балансираното участие на жени и мъже, както и на представително 
участие на лица, принадлежащи към етнически, религиозни и езикови мал-
цинства, в управлението и вземането на решение". 

Чл. 39 (1) гласи: „Ако кандидатите за заемане на длъжност в админист-
рацията са равностойни по отношение на изискванията за заеманата длъж-
ност, държавните и обществените органи и организации на местното самоуп-
равление назначават кандидати от по-слабо представения пол до достигането 
на най-малко 40-процентно представителство от него в съответните админис-
тративни звена. Алинея първа се прилага и при „определянето на участниците 
или членовете в съвети, експертни работни групи, управителни, съвещателни 
или други органи, освен когато тези участници се определят чрез избор". 

Приведеният цитат показва, че определената в Закона квота се отнася 
до местното самоуправление, но изключва длъжностите, заемани чрез избор. 
Европейската практика е насочена към избираемите длъжности на всички 
нива на управление - по-масовото навлизане на жените в управлението за-
почва от парламентите. Оказва се, че в българската ситуация, дори и когато 
един път вече е проправен, ние не вървим по него, а се мъчим да го избег-
нем и да усложним нещата. Искането на БСП за създаване на Министерство 
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на жените е неправилен ПОДХОД. Дори и да се създаде такова министерство, 
то няма да реши въпросите, а още един път ще потвърди неравнопоставе-
ността на половете в страната ни. Жените трябва да се стремят към значимо 
присъствие във всички министерства, а не към абсолютно владеене на едно, 
което няма да им позволи да решат проблемите на българските жени. 

Засега надеждата се възлага на Европейската конституция, което показ-
ва за пореден път, че не сме се научили сами да обсъждаме и решаваме 
проблемите, а се надяваме желаното от нас положение да дойде отвън. За да 
запазим достойнството си, за да заслужим уважението на европейската общ-
ност и да демонстрираме активност и независимост, трябва да направим 
поне нещо в тази насока. Би било добре според мен, ако отделните полити-
чески партии в своите устави включат въпроса за паритета. Тъкмо сега това е 
много удобно, защото предстои пререгистрация - да се надяваме на всички 
партии, а не само на извънпарламентарните. Това не би било оригинално 
българско решение, а повторение на френския опит, но въпреки това ще е 
знак за положени вътрешни усилия по този въпрос. Освен това жените в уп-
равлението непременно трябва да се заемат с пропагандирането и реализи-
рането на тази идея, защото в противен случай тя не би могла да се претвори 
в действителността. 
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изказвали. Наложи се да направя сравнение със справката от 2002 г. Групата на мълчащите де-
путати е намаляла значително, макар и да се повтарят имена от предишната справка. Държа да 
уточня, че начинът на изработване на справката не позволява да се разбере дали става дума за 
изказване, или за участие в парламентарния контрол (т.е. зададен актуален въпрос или питане). 
Тенденцията е запазена - жените са половина от неизказалите се. 

3 България. Народно събрание, XXIX. Сее., VII. 2003. Стенографски дневници. Кн. 89. 
Заседания 261-263. С., Нар. събр., 2003, с. 58. 

4  Дончева, Т. В-к „Труд", бр. 279 (19 239) от 8 октомври 2004. 

5 Цит. Съч., с. 40. 

6 България. Народно събрание, XXIX. Сее., VI. 2003. Стенографски дневници. Кн. 97. 
Заседания 29 изв. 196-198. С., Нар. събр., 2003, 123-124. 
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7 Изследването е направено с помоща на колеги от Н Ц И О М под ръководството на г-жа 
Лидия Йорданова. Те са изчислили резултатите от двете съвкупности на депутати и журналисти, 
каго са извършили представителното за страната изследване по моя анкетна карта. Използвам 
възможността да благодаря на всички тях и на Председателя на 39-то Народно събрание, 
проф. Огнян Герджиков. 

8 България. Народно събрание, XXIX. Сее., VII. 2003. Стенографски дневници. Кн. 82. 
Заседания 240-242. С., Нар. събр., 2003, с. 25. 

9 Методиева, Л. Парламентарна реторика. Албатрос, С., 2002, с. 316. 

10 България. Народно събрание, XXIX. Сее., VII. 2003. Стенографски дневници. Кн. 32. 
Заседания 93, 94 и 95. С., Нар. събр., 2003, с. 41, 42 и 43. 

11 Пак там, с. 51 и 52. 
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Ирина Генова 

Скептичните арт-жестове и трудното 
споделяне - „откъслеци" от изкуство 

Разговорът около феминизма се породи в публичното пространство на 
съвременна България преди около десетина години. Първите изложби, свър-
зани с този дебат, са след средата на 90-те години на XX в1. 

През 1949 г., в увода към книгата си „Вторият пол", Симон дьо Бовоар 
пише: „Споръг около феминизма породи достатъчно много писания, а днес е 
почти приключил - да не говорим повече за него. Но все пак за него още се 
говори"2. Ето че различната активност и познание - по отношение на полити-
ка, социология и биология - активизират отново този дебат и диференцират 
възгледите ни от края на 80-те години на XX в. насам. Реализирането на голе-
мия проект за обединена Европа също прави актуален въпроса за социалните 
и политическите роли на жената. 

На българската художествена сцена началните визуални работи/акции, 
свързани с феминистко самосъзнание, са най-вече автореферентни. Авторки-
те представят своя личен опит като следствие от социалните роли, предписва-
ни на жената. Много често образите на художничките се явяват в работите 
им като фотоснимки, диапозитиви, отпечатъци или видеоклипове. Не бих ис-
кала да правя панорама на групови изложби и индивидуални изяви с феми-
нистка идея. Ще напомня „Версията на Ерато" и изложбите на създалата се 
впоследствие група „8 март"3. Сред художничките от този колектив са Ала 
Георгиева, Аделина Попнеделева, Моника Фишер, Надежда Ляхова, Марие-
ла Гемишева, Надя Генова, Таня Абаджиева и др. Скептицизъм, ирония, иг-
ровост/разиграване на роли са общите им внушения въпреки различията в 
съответните регистри. В началото тези произведения сякаш създаваха усеща-
не за херметичност, дори за неразбиране на феминистките спорове отвъд 
българското пространство, както и известно неразбиране към проблемите на 
другия/другата. Може би това е оправдана начална реакция - след дългот-
райната липса на феминисткия разговор желанието на българските жени в из-
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куството, както и необходимостта им от споделяне на своите проблеми, стра-
хове, затруднения и отстояването на творческата им значимост са разбирае-
ми. 

По-късно, след 2000-2001 г., интересите на българските художнички ся-
каш се промениха: те надхвърлиха вглеждането в собствената ситуация. Ак-
циите им се отвориха към мислене/включване на другия/другата. По разли-
чен начин това се случи в акцията „Shop-Art" („Жени на пазара") в подлеза 
при ЦУМ през 2001, както и в „Смяна на местата/Changing Places" - между-
народен проект за размяна на ателиета и изложби с художнички от Европа 
(2000-2001). Куратор и на двата проекта бе Мария Василева. От друга страна, 
съвременните български художнички сякаш престават да изпитват необходи-
мост да са заедно и непременно между жени, за да изследват визуално ситуа-
цията, ролите и желанията на жената. Тук бих напомнила принтовете с „Диги-
тални натюрморти" на Надежда Ляхова и ревютата на Мариела Гемишева от 
2003-2004 г. 

* * * 

Нека сега се вгледаме по-отблизо - макар и под формата на откъслеци 
- в две конкретни работи на художнички и в една обща работа на художни-
ческа двойка. Изборът ми се определя от споделените преживявания, а също 
и от значителните различия между работите, които дават възможност за съ-
поставки по отношение на внушенията им, контекста на създаване и въздейс-
твие (съответно София и Париж), социалната им интенция и нагласите. Не са 
без значение и обстоятелствата, че познавам тези работи и автор(к)ите им по-
добре от други, както и ограничения обем на настоящия текст. 

Отглеждане на не-жизненото 

„Безсмислени насаждения". Инсталация на 

Аделина Попнеделева в Галерия „Арт 36", София. 

Аделина Попнеделева обича растителните метафори, както подсказват 
самите названия на някои нейни артистични изяви: „Градина", „Дърво на 
живота", „Кактуси", „Нива" и др. В „Безсмислени насаждения" обаче цялата 
й подвластна среда (т.е. галерия „Арт 36" в София) е осеяна с малки „култиви-
рани" обекти. От разстояние те събуждат любопитство - разноцветни и едно-
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образни, повтарящи се в стройни, правилни „лехи". Отблизо те увличат зри-
теля в разглеждане на подробностите, материалността, направата. Дълго и 
грижливо „засаждани", тези обекти сякаш подвеждат към игра. Това е една 
игра на визуално припомняне и взискателност към вниманието ни, доколкото 
ни напомнят от пръв поглед за познати процедури - с повтарящите се еле-
менти и тяхната строга подредба, но и с различията при близко вглеждане. 
Игровост се усеща и по отношение на навиците ни за гравитация - с безпо-
койство поглеждам към малките остри обекти на тавана, устояващи на земно-
то притегляне. Някои от формите все пак напускат стройния ред вследствие 
на вибрациите от движения и звуци и попадат в ръцете ми. В съзнанието ми 
изникват вертикално закрепени чинии и прибори (Daniel Spoerri) или устра-
шаващо израстващи от стената счупени бутилки и чаши (Olaf Metzel). 

Обектите на Аделина са леки - от хартиена каша; често с неопреде-
лим, но не и неприятен цвят. Формата по идея трябва да напомня съд - вид 
миниатюрна саксийка. Но тези съдове са ръбести, неуютни и нямат празнота, 
която да приеме другото. „Насаждението" - нещото, различно като материа-
лност, е деликатно вмъкнато или брутално забито в тях. В някои случаи то 
едва се вижда. 

Обичам разказите на артист(к)ите - вид словесно продължение на ви-
зуалното общуване. Самата Аделина обича да разказва. Слушам за насажде-
нията - тези карфици, кламери, кабъри, клечки, клонки, пирони, счупени 
обеци, медни телчета, неясни закопчалки - и за още непоникнали неща... 
Отломъци от намерени вещи с изгубени функции. „Инсталацията е автобиог-
рафична" - казва Аделина и говори за чувство на вина относно не-плодовете 
на своята градина. Тя нарича „безсмислени насъждения" своите артистични 
идеи, творения, резултатите от всяка своя активност. Скептичността й посте-
пенно се разпростира и над по-широки арт-пространства - „безсмислените 
насаждения" виреят навсякъде, садени, отглеждани и представяни в лехички. 
Оттук и скептицизмът към всяко (артистично) занимание. 

Историята на този възглед ни припомня някои размишления от Книга на 
Еклесиаст: 

И ще се върне пръстта в земята, каквото си е била; а духът ще се върне 
при Бога, Който го е дал. 

Суета на суетите, каза Еклесиаст, всичко е суета! (12:7-8). 

Може ли работата „Безсмислени насаждения" да подкрепи този висок 
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регистър на размисъл/преживяване/драматизъм? Инсталацията сякаш е нега-
тив - т.е. не-насаждения или не-изкуство в не-контекст с не-смисъл (остава 
единствено подредеността). Но тяхната не-възможност е също и лекота - от-
пада грижата, трудът по отглеждането на насажденията. И това ми носи об-
лекчение в инак клаустрофобичното затворено пространство, между стените 
и тавана, осеяни с не-назовими неща. 

„Насажденията" все пак имат смисъл - той не може да бъде избягнат. 
Смисълът ще да е различен за Аделина и за мен. За художничката той навяр-
но е в проточилото се във времето търпеливо изливане на 1000 еднакви не-
саксийки и „засаждането" им (или не) с различни не-растения. И днес, годи-
ни след този жест, Аделина продължава да сее и сади в градината от образи и 
думи - потвърждение за инсценираното, игрово споделяне/преодоляване на 
усещането за без-смислие. За зрител(к)ите/за мен смисълът е в упражняване 
на умението да гледам, във визуалното припомняне/съпоставяне, в самото 
прекарване на времето в не-моята градина. 

Формуване на времето 

„Сапунени отражения" на Надежда Ляхова, пред-
ставена в Център за изкуства „Ата", София, 
февруари 1999 г. 

Времето лети/Tempus fugit... 

Изкуството е мимолетно. И сцената беше отново разчистена за следва-
щите представления. Къде ли са сега разтапящите се сапунени отливки и как 
ли изглеждат и миришат, ако още са някъде? 

На петия ден след началото, в неделя, в пустотата на „Ата" се стелеше 
миризма на домашен сапун - слаба при влизането, плътна и натрапчива във 
втория дял на пространството, разреждаща се в дъното. Тя, миризмата, ся-
каш поставяше акцента, кулминацията в три-частната постановка. Сърцеви-
ната на събитието беше при металните ванички с вода и сапунени отливки от 
лицето на автора - белезникави и жълтеещи, с мъртвешки затворени очи. На 
петия ден отливките бяха в напреднал процес на размиване - разкривени, 
деформирани, с набъбнали краища и променящи се гримаси. Симулиращи 
страховит процес на разлагаща се плът, с визуални и обонятелни ефекти. Пог-
ледът ми не можеше да се откъсне от тези нови лица - преминаваше от едно 
към друго, сякаш болезнено привлечен от разложението. Застинала пред 
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гледката на разплулите се в мътната луга двадесет и четири образа-отливки от 
лицето на Надя Ляхова, усещах същевременно някакво надигащо се в мен 
веселие - не са ли по-скоро смешно гротескови? Та това е само домашен са-
пун (ператен, както му казват) и в този случай знам със сигурност (казано ми 
е) от какво е направен - няма нищо зловещо. Той така си мирише. А артис-
тът се опитва да ме уплаши. С образа на собствената си смърт. Но аз съзна-
вам това и се съпротивлявам на внушенията. 

В съседното помещение времето сякаш е спряло. Като фриз в мемо-
риал проследявам негативните отпечатъци, застинали до стените - сякаш 
оригиналът - авторът - е притискал и отдръпвал лицето си в тях. Дали това не 
е сапунен калъп (тук в смисъл на матрица) за сапунена отливка? А къде е гип-
совият калъп, „запомнил" двадесет и четири пъти лицето на Надя? Отново се 
опитват да ме подведат. Определеността на действието „снемане на отпеча-
тък" е разколебана, елиминирана. Задавам своя въпрос за гипса. - Оказал се 
е неустойчив, безжизнен - дали проблемът е само технически? Сапунът грее 
в негативните отпечатъци, симулиращи матрици. Има и по-оптимистичен ва-
риант на отраженията - на петия ден нищо не се е променило. Дори в пусто-
тата на залата излъчването на отразената мека светлина внушава усещане за 
отвъдност. Само миризмата от централното пространство напомня за време-
то. До симулацията за сапунено разложение е предложена симулация за са-
пунена трайност, или авторът като творба и авторът като матрица. Разчитам и 
хода срещу материала - колко ли се е съпротивлявал? На императива за 
следване на естествените внушения на материала тук е противопоставено 
желанието за изява на абсурдните му за функционалните стереотипи качест-
ва. 

Последната/първата част на постановката предлага емоционално об-
лекчение и забава - уханието и цветовете са приятни (просмуква се все пак 
онази натрапчива нишка от центъра, но се старая да я потисна), наблюдение-
то може да се замени с действие, с участие. Изумрудената вода от съдчетата 
върху виолетово кадифе (внушения за лукс и реклама) се превръща в благоу-
ханни и лъскави сапунени мехурчета, разпукващи се и изчезващи за сетивата. 
„Авторският сапун" или разтвореният, този път в привлекателна течност, ав-
тор, се „дематериализира", изчезва без следа. Друг вариант на Memento 
mori. Наред с трагическия и епическия се предлага и водевилен вариант, отк-
ровена шега... И всичките три са сапунени. (В главата ми неизбежно се поя-
вява „сапунена опера"...) За автора(артиста няма избор (може би подмяната 
в изписването author-artist е случайна, но предизвиква размисъл - също и за 
съответствията на български език). Дали Надежда Ляхова заявява драматизма 
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в ситуацията на изчезващия/изчезналия автор/творба? Дали това е актуален 
скептицизъм и ирония спрямо статута на творчеството, спрямо собствената 
претендирана позиция? 

„Сапунени отражения" е първата от четири изложби/акции на Надежда 
Ляхова, реализирани през същата 1999 г., които тематизират в различни мате-
риали и ситуации следата-отпечатъка/оформянето на автор(к)ата и тленността 
на този отпечатък/форма във времето5. 

„Нови Надежди" са ледени форми/лица на художничката, замразени в 
пластмасови калъпи. След стопяването на отливките-лица безформената вода 
се налива отново в калъпите, за да бъде замразена за пореден път. В изпълне-
нието на акцията в музея в Лодз (Полша) ледените маски са поставяни върху 
метални мрежи и, разтапяйки се, изтичат бавно върху пясък. 

В „Приказка без край" Надежда Ляхова прави пясъчни отпечатъци на 
морския бряг, отново от пластмасова матрица. С прилива и отлива вълните 
постепенно разрушават следите от пясъчните лица и всяка следа/лице се из-
личава по различен начин. 

„Vanitas" - последната акция от този цикъл, е със сладоледен вкус. На 
своя рожден ден, на 31 август, художничката кани приятели в Созопол, по 
време на фестивала „Аполония", и им поднася сладолед във формата на ли-
цето си, декориран с плодове. 

Отпечатъците - художнически акции на Надежда Ляхова през 1999 г., 
са мечтата на пишещия. Инсталациите дават безкрайни възможности за потъ-
ване в интерпретация. Просмукващата се в самите образи критическа субс-
танция отваря пространства за текстове. На пръв поглед познати въпроси и 
отговори се артикулират неочаквано. Отразяване и оригиналност, както и 
репродукции и оригинал - може ли художникът да претендира за оригинал-
ност и кой е оригиналът в „Сапунените отражения", „Нови надежди", „При-
казка безкрай" и „Vanitas"? Какъв е статутът на произведението - кое е то в 
развиващите се във времето постановки? Може би самият опит да се прида-
де форма на времето - в нетрайности от материи, светлини, миризми, вкусо-
ве? Как авторът („мъртъв" или „фундаментален") се заявява в нетрайните сле-
ди? Не решава ли в този случай той/тя самият/самата да изличи лицата си -
свои творби и присъствия - и по този начин да отстои властта си над тях? И 
какво са тези отражения, ако не променящите се и неуловими идентичности? 
Логическото разсъждение събужда изненадата ми - така прочетени, инстала-
циите на Надя Ляхова имат радикални внушения. Но нестабилната субстан-
ция (сапун, лед, пясък, сладолед) ме предпазва от прекалено интерпретатив-

95 



Ц е н т ь р за изследвания и политики за жените 

но задълбочаване и ме разколебава в собствената ми, отразена в текста, су-
бективност. 

Отвъд видимото 

„Отвъд видимото" - видеоинсталация на Нина 
Ковачева и Валентин Стефанов, октомври-де-
кември 2004 г., площада пред Центъра „Жорж 
Помпиду", Париж 

Движещи се силуети, проектирани върху стена. Свят от сенки, разгръ-
щащ се върху екран. „Отвъд видимото" на Нина Ковачева и Валентин Стефа-
нов извиква у мен образа на Платоновата пещера. У Платон стената-екран е 
единствено достъпната гледка за зрителя-затворник. Затворът в пещерата е и 
невъзможност за промяна на позицията, за отместване на погледа. 

На площада пред Бобур ситуацията е парадоксално преобърната. Зри-
телят е отвън, „на свобода", волен да избира сред множество възможни глед-
ки. „Светът на сенките" сякаш е затворен - в онази стая, чийто прозорец 
виждаме. 

Минувачът (аз) като че може да избира без принуда къде да задържи 
погледа си. Силуетите на прозореца са разположени сред множество от въз-
можности. Но този свят от движещи се сенки е толкова „затворен" в стаята с 
прозорец, колкото и аз съм свободна сред гледките. 

Делничното пространство е визуално задръстено от реклами, плакати, 
транспаранти и билбордове, информация и витрини, които притеглят, съблаз-
няват, „продават". Поток от минувач(к)и - поведения и външност - прекося-
ва погледа ми. 

„Отвъд видимото" е процеп, пукнатина във визуалния делник. Проце-
път се представя като прозорец - оптическа измама. Играта с мащабите ме 
предпазва от грешки. И все пак там има прозорец. Но преграден от екран. 
Не гледка между затвор и свобода, а невъзможност за контакт между вътре и 
вън, непреодолима граница, осуетяваща всяко преминаване. 

В книгата си „За фотографията" Сюзан Зонтаг прави алюзия за съвре-
менната ситуация на привидно познание и привидна мъдрост сред фотограф-
ските образи с Платоновата пещера^. Визуалното владее представи и убеж-
дения, още повече в нашата постмодерна глобална ситуация със стотици ТВ 

96 



Род и ред в българската култура 

програми, интернет, големи екрани с рекламни и инфоклипове във всякакъв 
род публични пространства. Визуализирането „без граници" укрепва затвора 
в пещерата. 

Призрачните лица от екрана се държат призивно: викат ме без глас, 
предизвикват ме без слова, съблазняват ме с жестове. Стремят се към моите 
мисли и фантазии. Но те не предлагат и не обясняват нищо. Тук визуалният 
делник се пропуква и пропадаме в друго пространство. В онази стая няма 
хора - няма и стая. Твърди се, че зад прозореца е ателието на артистите. (Аз 
дори съм го посещавала.) Но тези призрачни, неръкотворни силуети излизат и 
влизат в друго ателие, без топос и време. 

Наблюдавам сенките (дори разпознавам някои лица), докато хора 
(множество) преминават край мен и, ако отвърна поглед от екрана, виждам 
как се движат, чувам как говорят, усещам ги в границите на моето тяло. Но 
ето че на екрана-прозорец силуетите се променят. Потокът от хора сякаш 
преминава през него директно от паважа при парижките Хали. Сега сенките 
са в града, а аз навярно съм вътре - на онова място, в „ателието". И сякаш ги 
наблюдавам от някакъв (от моя) прозорец. Дали и те ме гледат? 

Присъствието на копнеещите за общуване сенки - на мъж, на жена -
се заменя/измества от крачещите силуети, които навяват отсъствие. 

Уголемените лица в стремежа им към общуване са инсценирани. Мно-
жеството в неговото безразличие е документално заснето. 

Инсталацията на Нина Ковачева и Валентин Стефанов създава възмож-
ности за интерпретация в различни насоки. Можем да мислим за напускането 
на места, традиционно свързани с визуалните изкуства - било то филм извън 
кинозала или артистично видео извън галерия. Площадът - и особено площа-
дът пред Бобур (място на всякакъв род импровизационни изяви) - подсказва 
също сходства с традиционния уличен театър. 

Технологията, позволяваща появата на артистични „пукнатини" на нео-
чаквани места, ни дава и други възможности за дискутиране и свързвания. 
Под въпрос е поставен статутът както на „високото", така и на „масовото" 
при визуалните творби (сред присъствието на художествени и документални 
филми, на артистични видеоклипове и реклами). 

Какво има отвъд видимото? - е въпросът, който ме засяга близко. Мога 
ли да проникна отатък? В страховете - своите и на другия; в агресиите - към 
себе си и кьм другите? Сред плашещото в безразличието си множество, нах-
луващо в моето пространство? Или в моята стая/ателие-пещера, в която дру-
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гите сякаш не ме виждат? Мога ли да правя преградите проницаеми, да съз-
давам отношения? Да преобразувам в артистична споделимост моите стра-
хове от вездесъщата видимост - ефекта на паноптикум и угнетяващата неви-
димост - състоянието на алиенация? 

Нина Ковачева и Валентин Стефанов ни включват в идеите си. Остана-
лото са сенки. 

Усилието за отвореност към другия/другата надхвърля феминисткия хо-
ризонт. Артистичното преобразуване на алиенацията в проницаемост и въз-
можност за смяна на местата; преобразуването на различията в толкова труд-
ното споделяне между мъжа и жената, но също и между художника/худож-
ничката и зрителя/зрителката е залог отвъд скептицизма. 
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Румяна Стоилова 

Пътят на жените 

Пътят като неравенство 

По отношение на възможността за пътуване българското общество пре-
мина през период на ограничения за движение извън страната и за свободно 
заселване вътре в нея. Йерархично функциониращата концепция за граждан-
ство в България от 50-те и 60-те години на XX в. реализира господство (Дичев, 
с. 37). В този период, независимо че прокламираната цел е равенството, не-
равенствата съществуват. Различните измерения на неравенството са обвър-
зани и подчинени на административната, а тя - на политическата целесъоб-
разност. Наредбата за временно ограничаване на жителството остава в сила 
до 1990 г. 

Трансформацията на обществото оттогава насам прави възможно раз-
гръщането на системата от неравенства. Задействат се както мотивиращият 
аспект на неравенствата, така и необходимостта от изравняване на достъпа 
до общностно ценни ресурси, какъвто е образованието, от разширяване на 
възможностите да избираш и действаш по посока на индивидуалния избор. 
След възвръщането на ролята на собствеността, след отпадането на принуди-
телното подчиняване на индивидуалните достижения на политическата целе-
съобразност, след отстраняването на формалните пречки за равнопоставе-
ност между отделните измерения на неравенство се поставя началото на 
функционирането на неравенствата като система от: 

- вертикални неравенства, т.е. в използваните ресурси, свързани със 
собствеността, разполагаемата власт и образоването; 

- хоризонтални неравенства, свързани с достъпа до ресурси и с въз-
можността за участие на значими социални категории, свързани с пола, етно-
са, региона; 

- индивидуализирани неравенства, предполагащи възможността да изби-
раш и да конструираш собствена биография, отчитащи различията в сьотно-
атението между избор и принуда в отделните биографии. 
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С конструкцията хоризонтални неравенства, редом с йерархичността 
вследствие от участието в труда, се интерпретира и различният достъп до тру-
да в целия комплекс от разнородни социални констелации, които го обусла-
вят. Този подход има предимството да съотнася две страни на социалната 
структура - функционалната (разкриваща отношенията в труда) и социалната 
(на общностите, отчитаща отношенията между групи, дефинирани извън тру-
да). Систематизацията на вертикални и хоризонтални неравенства дава въз-
можност за развитие, от една страна, на отношенията на конкуренция и сле-
дователно за формирането на неравенства вследствие от приноса в труда, но, 
от друга страна, отчита индивидуалните различия с надиндивидуална приро-
да, систематично пораждащи изключеност в рамките на конкретното общес-
тво. Първите, т.е. неравенствата в труда, допринасят за развитието и проспе-
ритета на общността и на индивидите, вторите лишават общността от креа-
тивния потенциал на цели социални категории (Стоилова 2004). 

Перспективата на индивидуализираните неравенства измества изслед-
ването от неравенствата като отношения на съподчинение към неравенствата 
като разграничения вътре/вън, включване/изключване, към опозициите сигур-
но/несигурно, знание/незнание и политическо/неполитическо. Тези опозиции 
Бек аргументира като значими за „индивидуализираното социално действие" 
(Бек 2001, 177). Индивидуализираното социално действие става възможно в 
условията на общностна ситуация на сигурност, задавана от институциите на 
пазара и социалната държава. Те стандартизират и нормират, типизират жиз-
нените пътища - както по отношение на пазара като пространство на конку-
ренцията и неравенствата, така и на социалната държава като опосредстваща 
социалните трансфери от участващите в труда кьм изключените от него. Две-
те страни на модерното общество обаче се отнасят по различен начин към 
различни групи индивиди във време, в което са възможни все по-индивидуа-
лизирани биографии. Като акцентира върху нарастващата свобода за избор, 
Бек въвежда понятието сглобена биография в опозиция на предзададена биогра-
фия (Beck, Sopp 1997, 11). 

Съотнасянето на вертикални, хоризонтални и индивидуализирани нера-
венства излиза от стриктно вертикалните, изчерпателни систематизации на со-
циалната структура, които потенциално крият риска да се пренебрегне значе-
нието на индивидуалните характеристики и да не се отчетат ситуациите на из-
ключеност. Едновременното анализиране на трите форми на неравенство 
позволява да се избегне разбягването на крайно различни индивидуални све-
тове, което не би позволило успешното им вписване в общностния дневен 
ред за промяна и за отвоюване на легитимност поради състоянието на пери-
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ферност за общността. 

Пътят е нова форма на неравенство за българския контекст. Според 
Зигмунд Бауман „достъпът до глобална подвижност е най-важният стратифи-
циращ фактор" (Бауман 2000, 111). Бауман използва образ, с който илюстри-
ра пътуването като еманципация от дома и семейството, и същевременно 
стратификацията по отношение на тази възможност. Той цитира случай на 
момиче, което на петнайсет години изпробва всички цветове на косата си и 
мечтае за бягство, на шестнайсет напуска дома си, а на осемнайсет се връ-
ща при майка си с две деца. Заключението, което Бауман прави, е: „Виртуал-
ността на пространството служи по различен начин и със съвсем различни ре-
зултати" (Бауман 1999, 115). 

В българския контекст се разграничават три типа групи, които се нами-
рат в различни ситуации по отношение на възможността да пътуват и между 
които може да се установят отношения на неравенство: 

- групи, които срещат икономическа принуда, разполагат с ограничени 
ресурси за пътуване и са подложени на принудителна мобилност; 

- групи, за които задържащо по отношение на възможността да се пъ-
тува действат традиционни бариери; 

- групи, които се характеризират от плурализиране на възможностите 
за индивидуален избор. 

Трите групи, обособени според способността им да пътуват, съответст-
ват на разграничението между вертикални, хоризонтални и индивидуализира-
ни неравенства. Между долната класа и средната класа (първа и трета група) 
неравенството е свързано с разполагаемите ресурси. По-големият набор от 
разполагаеми ресурси допуска възможност за по-голяма индивидуализация 
сред хората от средната класа. Втората група съответства на ограниченията за 
ползване на някакво общо споделено (в смисъл на ценено и желано) благо, 
каквото е пътуването; ограниченията тук се илюстрират добре от половата 
принадлежност на индивидите. Общественият и частният традиционализъм 
са два от шестте механизма, чрез които се възпроизвеждат неравенствата 
между половете според австрийската социоложка Ева Циба (Cyba 2000).1 

Свободата на движение предопределя възможността за динамичен и 
смислен живот, за пълноценно участие (Кутра 2002, 13). От фокуса на ин-
теракционистката перспектива да присъстваш или т. нар. co-present interaction 
(Urry 2003, 171) има безспорно значение за социалния живот на индивида. 
Без оглед на мястото и вида на събитието пътуването се свързва със следните 
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ВЪЗМОЖНОСТИ: 

- за индивидуализация - непосредственият опит се обогатява вследствие 
на географската мобилност; повишава се шансът за транслокално (извън мяс-
тото) общуване и подкрепа; става възможно конструирането на нелинеарна 
трудова биография (Beck 1999); 

- за развитие на социална мрежа от „слаби връзки" (Cranovetter 1983). 
Слабите връзки и социалните мрежи обогатяват отношенията в труда, сво-
бодното време, семейството и приятелството. 

За поддържането на слаби връзки чрез физическо присъствие има зна-
чение кой определя мястото, времето и продължителността на провежданите 
общи срещи (Urry 2003, 160). Поради това те могат да функционират като 
властово отношение на неравенство. Определенията на времето, мястото и 
продължителността на събиранията кореспондират с културно зададените па-
раметри за индивидуална активност. Чрез тези определения действа общест-
веният традиционализъм. Индивидите разполагат с различни възможности да 
не се съобразяват с обществените нагласи, задаващи ограничения за ползва-
не на пространството, свързани с пола и с нееднакви ресурси, произтичащи 
от принадлежността към определена класа. 

Връзката между физическото пътуване и семейните отношения не се 
поставя по един и същ начин за мъжете и за жените, особено за тези, които 
не принадлежат към средната класа или към добре интегрираните към мно-
зинството етнически общности. В резултат на това способността да догова-
ряш и да избираш не е еднаква за мъжете и за жените. Тук се проявява след-
ващата важна характеристика на отношението на неравенство, респективно 
на механизма за тяхното възпроизводство - способността за договаряне на 
взаимните ангажименти. Пътуването съдържа отношение на неравенство 
между мъжете и жените. Това неравенство се възпроизвежда и вътре в група-
та на жените в резултат от индивидуализирането и стратифицирането на жен-
ската ситуация. 

Полът като социално неравенство 

Разграничението между биологичния пол и gender (род) - дефиниран 
като система от социални отношения, конструирана на всички нива на об-
ществото, идва да покаже, че тези отношения не са застинали завинаги, а ва-
рират в зависимост от обстоятелствата и индивидуалната биография 
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(Crompton 2001, 169). Карин Готшал разработва интегративна концепция за 
неравенство и пол, в която свързва социологията на неравенствата с изслед-
ванията на жените. Според нея социологията на неравенствата отчита плате-
ния труд, подценява ролята на отношенията в семейството (възпроизводстве-
ни и сексуални) и интерпретира моделите за женственост и мъжественост 
като природни (Gottschall 2000, 14). 

За да коригират тези познавателни дефицити, изследванията на жените 
разглеждат пола като структурна категория на неравенство между мъжете и 
жените, която се открива във всички сфери на живот - труд, политическо 
участие, семейство. Класическа е формулировката на Симон дьо Бовоар във 
„Вторият пол": „Ние не се раждаме, а се превръщаме в жени." Отношенията 
между половете не са природна и следователно - непроменима даденост, а 
са социална конструкция, социално отношение на неравенство, което подле-
жи на промяна. Отношенията между половете са разположени между трудо-
вата сфера, държавата и семейството. 

Полът/родът е аскриптивен белег. С него се отчита влиянието на инди-
видуална характеристика с надиндивидуално действие, която систематично 
поставя цяла социална категория в сходна общностна ситуация независимо 
от принадлежността на жените и мъжете към различни социални класи и 
слоеве. Вътре в социалната категория на жените се осъществява пресичането 
с вертикалната граница на класата. 

Изследванията в рамките на класовата парадигма отчитат паралелното 
действие на класа и пол. Социалният пол (gender) и класата (професията) са 
доминиращи структури на неравенство. С това се проблематизират паралел-
ното съществуване и действието на капиталистически и патриархални струк-
тури. „В модерния патриархат жените не са изключени от политическата пуб-
личност и от обществения (платен) труд, но те са интегрирани чрез подчине-
ние и сегрегация; докато мъжкото господство се практикува не толкова под 
формата на господари на дома, колкото колективно, т.е. абстрактно (Walby 
1990, 145). 

Аргументацията в посока на другата основна парадигма - диференци-
ращата, залага на специфичните вьзможности на жените в труда. При нея 
близостта е по-скоро до Георг Зимел в „Теория на половете и критика на кул-
турата на модерността", отколкото до Емил Дюркем. В диференциращата па-
радигма полът е тематизиран в контекста на разделението на труда. Концеп-
цията за „женския трудов потенциал" предпоставя трудовия характер на се-
мейството. Готшал се позовава на Илона Остнер (Gottschall 2000, 156-159), 
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КОЯТО търси съответствие между платения труд, упражняван чрез съответни 
професии, и на домашния труд. Домашният труд изисква познание, интуи-
ция, съпричастност, търпение, ориентация към потребностите, отсъствие на 
търсенето на отплата. В отличие от професионалния, домашният труд пред-
полага отсъствие на специализация и многообразие, ограничена оригинал-
ност, отсъствие на трансцендентност, гетоизиране и подценяване. Така Ост-
нер постулира две важни характеристики на домашния труд: по-нисък прес-
тиж и незаплатеност, които се отразяват върху по-ниския статус на категория-
та индивиди, които се ангажира с него - жените. Двете форми на труд се 
свързват с различен достъп до ресурси и до престиж. 

Обвързването на жените с домашния труд има следствия за тяхната 
ориентация и позициониране в платения груд. „Ориентираният към възпро-
изводството трудов потенциал (Arbeitsvermuegen) влияе върху избора на про-
фесия и върху професионалните интереси на жените (интерес към професии 
и дейности, които по някакъв начин са близки на домакинския труд, напри-
мер социални и обслужващи професии, шивачки, фризьорки) и води до оп-
ределени форми на професионална практика (напр. по-слаба ориентация 
към издигане, по-ниска степен на организираност в профсъюзи). В съответст-
вие с това предприятията не само се възползват от прекъсванията 
(Diskontinuitaet) в женския професионален труд, но и са заинтересовани от 
(безвъзмездното) използване на ориентирани към възпроизводството умения 
(сръчност на ръцете) и социални умения (търпение). Това прави възможно 
обясняването на полово специфичните структури на пазара на труда с особе-
ностите на „женския трудов потенциал" (Gottschall 2000, 157). 

По-малката профсъюзна организираност, присъща на жените, води и 
до по-малка власт при договарянето. Това е обществено измерение на не-
равнопоставеност, в което жените като социална категория са поставени в 
по-неблагоприятна позиция. Концепцията за специфичния женски трудов по-
тенциал има значение за усвояването на географското пространство като 
сравнително по-слабо тематизирано измерение на неравенство. Жените-
принудителни трудови мигрантки, заминавайки в чужбина, упражняват не-
престижния домашен труд срещу заплащане и потъват в мълчание, което е 
форма на неравенство. 

Стратифициране на женската ситуация 

По отношение на възможността да напускаш, да отиваш и се връщаш, 

104 



Род и ред в българската култура 

както и да пътуваш, женската ситуация е стратифицирана. Различен е опитът 
в пътуването на жените от средната класа, от слоя на „работещите бедни" и 
от долната класа. Жените от средната класа обикновено разполагат сами или 
чрез своето семейство с ресурси за пътуване. Далеч от дома, те са в състоя-
ние да ползват интернет и електронна поща, имат достъп до социални кръго-
ве в страната, която посещават, а това им дава усещане за съпринадлежност 
към някаква общност и условия за изграждане на мрежа за социална подкре-
па. За тази ситуация Улрих Бек използва метафората полигамия на мястото, 
като твърди, че „да си женен за повече места е вратата, през която глобализа-
цията преминава в собствения живот" (Бек 2002, 119). 

Пътуването е модус на интеграция, на участие, на придобиване на соб-
ствен опит и индивидуализация, на еманципация от държавата и от семейст-
вото. Петя Кабакчиева говори за два типа интеграция. Единият е вертикален 
процес на интеграция, задаван от Запад, протичащ отгоре надолу, при който 
общуват елитите и националната културна специфика изчезва (Kabakchieva 
2004, 241). При втория тип - хоризонтална интеграция към Европа - интегра-
цията е по статусни групи; някои групи, главно от средната класа, се интегри-
рат към европейския си еквивалент, други групи се затварят. 

Жените, определяни като работещи бедни, най-често са сред тези, кои-
то изпадат в затворени ниши и мълчание, дори когато физически пребивават 
в европейска страна. Нелегалните трудови мигрантки, работещи в домакин-
ство, са изолирани от бариерите на езика и изпадат в пространствена и кул-
турна изолация. Те пестят всеки лев, защото така издържат семейството си, 
останало далеч от тях. По този начин те се изключват от интеграцията, която 
остава главно под формата на консумация в обществото, където работят и 
живеят. Често такива жени преживяват драматична загуба на статус. Имащи 
средно техническо или специално образование, загубили работа в резултат от 
структурна безработица в периода на закриване на редица неконкурентни 
производства, те извършват скрития и непрестижен домашен труд срещу 
заплащане в чуждо домакинство. Завръщайки се у дома, те рядко разкриват 
цялата истина за своя труд, не защото тя е сама по себе си срамна, а защото 
те се срамуват от загубата на статус и потъват в мълчание. Неартикулирането 
на структурна позиция в публичното пространство е форма на изключеност, 
на неравенство и в този смисъл има политическо значение. 

Жените от долната класа стават много по-често неволна или добровол-
на част от трафика на хора. Те пътуват без документи и без никаква лична 
свобода, губейки дори самоличност. Могат да бъдат видени скупчени около 
по-възрастна жена на някоя мрачна периферна автогара в големите евро-
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пейски столици. Долната класа акумулира редица депривации - дългосрочна 
безработица или периодична, краткосрочна заетост, дълготрайна зависимост 
от социални помощи, бездомност (Giddens 2001, 297). Описва се и с поня-
тието изключеност, неучастие. В много общества тя съвпада с отделен етнос. 
В българските условия това е ромският. Съществено е обръщането на акцен-
та върху класовата специфика, върху отношенията на неравенство. Често 
публичното говорене прави обратното - акцентирайки върху етноса, то съз-
дава впечатлението за природния, непроменим характер на отношението 
между ромите и останалите етноси. 

Позицията на работещите в чужбина не само слабо присъства в пуб-
личното говорене. Нейните представители са трудно достъпни и за изследо-
вателите. 14.6% от изследваните жени, работили в чужбина, са били по линия 
на програми за студентски труд, 5.8% в командировка от постоянната си 
служба, 3.8% са имали посредничеството на фирма с лиценз.2 Най-голям дял 
на работилите в чужбина - 60.7% - са осъществили това със съдействието на 
приятели и познати. В две трети от случаите на жени, работили в чужбина, 
опитът се преценява като добър и много добър. При една трета от съвкуп-
ността на жените, работили в чужбина, е налице второ и трето излизане -
33%. Макар и статистически неголяма, тази група има сравнително устойчив 
характер. Жените работят основно неквалифицирана работа в хотели, ресто-
ранти и в селското стопанство, по-често на пълен работен ден. Съдейки по 
упражняваните професии и имайки пред вид, че за половината това е била 
работа по специалността, се разбира, че става въпрос именно за жени ог нис-
ките слоеве на образователната пирамида, за жени, които могат да бъдат от-
несени към работещите бедни. 

Етническите различия присъстват в отношението към проституцията, в 
готовността да се отговори на обява за брак с чужденец, в оценката за сте-
пента на вина на момиче, принуждавано в чужбина да проституира. Да бъ-
деш проститутка е опасно нещо, преценяват 81 % от анкетираните ромки и 
97% от туркините, 89% от общата съвкупност. Проституцията е срамна про-
фесия според 71% от ромките, 92% от туркините и 95% от цялата съвкуп-
ност. Сред жените от ромски произход има повишен риск от попадането в 
трафика на хора, който в интервюта се обяснява с причини като липса на се-
мейна подкрепа, бедност и отсъствие на алтернативи. 

Социално значимите различия между половете се усилват с напредва-
нето на възрастта, с принадлежността към ниска статусна група и дезинтегри-
ран етнос. Обратно социалната депривилигированост, асоциирана с женския 
пол, намалява с повишаване на образователния, властови статус на жените, 
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както и с живеенето в големия град, където шансът за социална подкрепа и 
индивидуалният избор нарастват. 

Феминистката перспектива 

Феминизмът обръща внимание на жените като субект. Те са изправени 
пред специфични трудности и предимства, произтичащи от ситуацията на по-
ловете в конкретното национално общество, като своеобразно единство на 
пространство и време. За настоящия анализ е от значение начинът, по който 
Луиза Пасерини обвързва субектността с пола, с възрастта, с региона. Във 
всяка форма на субектност според Пасерини има специфична комбинация 
от подчинение и еманципация. Еманципирането по отношение на труда, на 
образованието, на контрола върху раждаемостта, на начина на обличане не 
означава, че не се запазва подчинението в някакво друго отноитение 
(Passerini 2000, 4). Феминизмът изследва отношенията на йерархия, верти-
кални по своя характер, изразявани чрез двойките понятия субект-обект, гос-
подар-роб; този тип йерархични отношения настоящият текст анализира като 
неравенства. Интересният въпрос е при какви условия е възможно да се дос-
тигне до отношения субект-субект, които изразяват отношението на равенст-
во и приемане. При втория тип отношения става възможен принципът на вза-
имното учене - мъжете от жените и старите от младите. „Неотложна необхо-
димост е да се пресъздаде контекст, генериран от и генериращ, от своя стра-
на, двупосочна комуникация, при която първа говори не по-старата жена. 
Това съвпада с представянето на субектността от гледна точка на расата, 
поле, в което феминистките на средна възраст, от средната класа приемат да 
запазят мълчание, поне за малко, докато послушат, и да говорят само, след 
като са слушали и задавали въпроси. . Едно и също равнище означава равен-
ство, както при търсенето на истината, където всеки може да се учи от дру-
гия, без да се спазва каквато и да било йерархия" (Passerini 2000, 22-24). 

Равенство и неравенство са двойка понятия. Не можем да говорим за 
неравенство изобщо, а само доколкото означава свобода на действие и на 
избор. Не можем да говорим за равенството като ценност изобщо, а само 
доколкото означава равен шанс на слабия да бъде чут, да влияе върху прави-
лата на живота, който живее. Превръщането на жените в субект протича в 
степента, в която те свързват публичното с частното в индивидуалната си си-
туация, в която преодоляват традиционното, патриархалното отделяне на же-
ните като принадлежащи на частното пространство - дома и семейството. 
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Хана Арент в „Човешката ситуация" има твърде интересен анализ на частната 
сфера като лишеност. „Лишеността на частната сфера се дължи на отсъствие-
то на другите; доколкото става дума за тях, частният човек не се явява и зато-
ва той сякаш не съществува. Каквото и да прави той, остава без значение и 
последствия за другите, а това, което е важно за него, е безинтересно за дру-
гите хора." (Арент 1997, 67). Става въпрос за лишеност от реалност в резултат 
на това, че си виждан и чуван от другите хора; за лишеност в смисъл на липса 
на обективно отношение с другите поради факта, че си свързан и отделен от 
останалите чрез посредничеството на общ свят, изграден от предмети; както 
и лишеност от възможност да постигнеш нещо, което е по-трайно от самия 
живот. 

Всичко това води до отсъствието на жените като обособен субект в ре-
дица социални контексти. В момента, в който те бъдат очертани като такива, 
в който редом с мъжа като субект се появи и специфичният субект, видян 
като жена, мълчанието и самотата се преустановяват. 

Въвеждането на жените като специфичен субект е момент в обогатява-
нето на социалните отношения, процес, който феминизмът откроява чрез 
двойката понятия диференциация и йерархизация. Ако диференциацията е не-
избежен процес на усложняване, обогатяване и множественост, то йерархи-
зацията предполага различна възможност да се изявиш като обособен субект 
в общия контекст. Преведено на езика на на социологическия анализ, мо-
жем да кажем, че системата от вертикални, хоризонтални и индивидуализи-
рани неравенства обвързва общите структурни условия на йерархизация, до-
като диференциацията се свързва с изравняването на условията за участие и 
с разширяването на възможностите за избор. Неравенствата са познавателна 
конструкция, чрез която се разглежда промяната на отношенията на нера-
венство като възможна. Неравенствата са условие за действие, което може да 
бъде променено чрез действие - индивидуално и солидарно. 

С метафората номадски субекти във феминизма Рози Брайдоти крити-
кува фалшивата универсалност и допринася за създаването на нови образи 
на женска субектност. В основата на анализа й се открояват три нива разли-
чия: между мъжете и жените; между жените; вътре в отделната жена. 

Съществено е това, доколко различията са оценностени или съпроводе-
ни с нееднакви шансове да се развиват и отстояват. За социологическия пог-
лед този комплекс изразява неравенство. Неравенствата от тази перспектива 
могат да се видят като пречка различността да бъде възприета като равнопос-
тавена и равноценна, т.е. такава, от която може да се учи и с която е смисле-
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но да се общува. 

Брайдоти характеризира теоретиците на различието като доминиращи 
във френскоезичния феминизъм, докато теоретиците на неравенството са 
представени главно в англоезичната феминистична традиция, където се под-
държа конструкцията gender. По-рано се спрях на разграничението между 
класовата и диференциращата парадигми в социологията, към които през 80-
те години се добавят рационалните аргументи на теориите за индивидуализи-
раното социално действие. Стремежът за синтез между парадигмата, отчита-
ща различието, и gender-парадигмата, насочена към изявяване на отношения-
та на неравенство между половете, е водещ за настоящия анализ на феми-
нистки текстове посредством диференцираната категория за неравенство, 
съдържаща вертикални, хоризонтални и индивидуализирани неравенства. 
Прецизността на феминисткия анализ служи за експлициране на нови, недоо-
ценявани аспекти на отношенията на неравенство. Такъв аспект например е 
асиметричността. 

Дюс Иригаре, теоретичка на различията, оценява женската „другост" 
не само като нещо непредставено, но като „това, което остава принципно 
непредставимо в съществуващата схема на представителство. Отношението 
между субекта и другия не е реципрочно, напротив, двата полюса на опози-
цията са поставени в асиметрично отношение" (цит. по Braidotti 1994, 160). 
Рози Брайдоти се спира на този аспект и обобщава: „Дюс Иригаре подчерта-
ва нуждата от признание като фактическа и историческа реалност, при която 
не съществува симетрия между половете и тази асиметрия е организирана 
йерархично от фалоцентричния режим. Признаването на тази специфика е 
превърнато в знак на пейорация, докато феминисткият проект се стреми да 
го предефинира в позитивен смисъл" (Braidotti 1994, 160). 

Липсата на симетричност в отношенията между половете, като напр. 
традицията мъжествеността да обозначава позитивните качества в човеш-
кото поведение, е израз на неравенство. Друг значим акцент в анализа на 
Рози Брайдоти е отхвърлянето на еманципацията, „която води до хомология, 
а това означава до асимилиране на жените в мъжкия начин на мислене, дейс-
твие и набор от ценности. Женската еманципация бързо може да доведе до 
еднопосочна улица, която води в мъжкия свят" (Braidotti 1994, 160). 

Към еманципацията, която води до унифициране на поведението в по-
сока на исторически сложилото се йерархично деление, насочва и интерпре-
тацията на Барбара Еренрайх по повод на насилието в иракския затвор Лбу 
граиб. Обстоятелството, че затворът е ръководен от жена, не помага да разбе-

109 



Центьр за изследвания и политики за жените 

рем случилото се. Изводът, до който достига Еренрайх, е, че не е достатъчно 
да се постигне равенство между половете, необходимо е да се променят йе-
рархичните институции: „Жените не променят институциите само поради 
това, че са асимилирани от тях, а единствено решавайки да се борят за про-
мяна" (Ehrenreich 2004). Линията на противодействие означава да се отчитат 
влиянието и проявлението на различните форми на неравенство и изключе-
ност като елемент от дневния ред на еволюционната промяна на обществе-
ния ред в посока на повече индивидуална свобода и разширяващи се полета 
за индивидуален избор и екперимент. 

Рози Брайдоти настоява за съобразяване с различията и за избягване на 
глобалните твърдения за всички жени. Основната идея засяга ситуативната (в 
опозиция на универсалната) природа на твърденията (Braidotti 1994, 163). Съ-
ществуват различни културни модели, така както са различни ситуациите, в 
които са поставени реалните жени - това разбиране Брайдоти въплъщава в 
метафората на феминистката номадска позиция. „Това означава не само да 
се признаят различията между жените, но и да се използват практики за деко-
диране - за изразяване и споделяне чрез езика на условията за възможност 
на собствения политически и теоретичен избор. Обясняването и позициони-
рането вървят едно с друго" (Braidotti 1994, 169). Фокусът е върху това, което 
Брайдоти нарича multifaceted location и изисква отчитане на различията по 
раса, пол, класа, възраст като значими определители на конкретните ситуа-
ции и на индивидуалните стратегии за справяне с бариерите, които те въплъ-
щават. 

Последното равнище на анализ, което Брайдоти обособява, са разли-
чията у всяка отделна жена. Тяхното изявяване предполага разнообразие на 
изразните форми. Прочетени през концепцията за индивидуализираните не-
равенства, въпросите, върху които Брайдоти размишлява, се отнасят до избяг-
ването на изключването и на уеднаквяването на разнообразните женски ситу-
ации, на потискането на гледни точки и мнения в случаите, когато те се обявя-
ват за ирелевантни спрямо политическото артикулиране на женската гледна 
точка. Множествеността е значима за индивидуалното развитие и за предефи-
нирането на общностната ситуация на жените в конкретното общество. 

Обществен традиционализъм 

На Запад феминизмът като елемент на публичния дискурс изследва 
влиянието на капитализма върху структурите на патриархата. На Изток отно-
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шенията между половете остават в мълчанието на частната сфера и патриар-
хатът се запазва чрез взаимопомощта на роднинските мрежи през цялата вто-
ра половина на XX в. Основното различие между жените на Изток и на Запад 
идва по линия на свързването на патриархата, от една страна, с капиталисти-
ческите структури и, от друга, с тези на централизираната социалистическа 
държава. Влиянието на патриархата се запазва при социализма, но има раз-
лични форми на неговото обговаряне и предоговаряне. „Държавният социа-
лизъм винаги е бил повече или по-малко патриархален, сексистки модерни-
зационен експеримент." Той олицетворява една „култура на мъжественост-
та", в която завоюването и контролът доминират абсолютно. „Мъжката мус-
кулна сила" на работника бива извънмерно героизирана и възхвалявана. Но 
това е „по-скоро култура на жертването, отколкото на самоутвърждаването, 
по-скоро култура на доминирането и контрола, отколкото на самоопределе-
нието" - твърди Б. Кембъл (цит. по Kreisky 1996, 12). 

Неравенствата между половете винаги са обществено структурирани. 
Затова и протичането на модернизационни и трансформационни процеси 
повлиява по различен начин мъжете и жените. Крайски характеризира транс-
формацията на Изток като преход от „патриархален държавен социализъм" 
към „патриархална демокрация" (Kreisky, 1996, p. 18). Основните причини са 
две: на първо място равенството между мъжете и жените е предписано от 
държавата и се постулира като пълно включване в платения труд; оттук то се 
възприема масово като „контаминарна концепция" (Kreisky, 1996, p. 12). В 
резултат, равенството се разглежда като реализирана ценност, а феминизмът 
като натрапен и ненужен дебат в условията на трансформация. Втората при-
чина е отсъствието на гражданско общество - то прави възможно съществу-
ването на традиционна организация на обществото в „сферата на частното -
свободна от намеса на държавата". Това означава да се запази и закрепи зна-
чението на традиционните ролеви дефиниции. 

В „Мъжкото господство" Пиер Бурдийо твърди, че социалното отноше-
ние на неравенство функционира като предразположеност на намиращите 
се в социално неизгодна позиция да го възпроизвеждат (Бурдийо 2002). Же-
ните възпроизвеждат социалния закон на подчинението, като се отказват от 
потенциални избори, например в случаите, изискващи придвижване в тъмна-
та част на деня3. Грижата за семейството обикновено привързва жените към 
дома и ги кара да се въздържат от пътуване вън от населеното място по рабо-
та или за удоволствие. Така изследователите обичайно регистрират полово 
различните проявления на отказите да се пътува4. 

Социалните атрибути на „мъжкото" и „женското" са културно детерми-
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нирани и социално заучени, което е още един аргумент срещу мисленето им 
като естествени и природни. Те се дължат на обществен традиционализъм, на 
автоматизъм в обществените нагласи. Готовността за пътуване и за участие в 
отварянето на пространството, за възползване от заличаването на границите 
има за предпоставка социализацията като процес на научаване на социално-
приемливите норми за участие. 

Нека разгледаме няколко примера от масовия женски печат и от фе-
министката преса, както и различните послания, които те отправят към жени-
те. Вестникарско интервю със заглавие „Един мъж, един автомобил, една ка-
мера" предлага типичен образ, валиден в масовия „женски печат".5 Текстът е 
изключително добронамерен и затова илюстрира недостатъчно публично ар-
тикулирани ограничения на пола. Интервюираният от вестник „Всичко за же-
ната" Симеон Идакиев не препоръчва на нито една жена да пътува сама по 
света: „Даже да е с придружител, тя трябва да има надежден познат в държа-
вата, където отива." Нуждата да бъдат покровителствани от мъжкия род е 
предпоставена като необходима за жените, за тяхното добро и безпроблем-
но оцеляване. 

А ето и още едно мнение на мъж-журналист, публикувано в списание 
„Егоист", издържано в същата посока на страх и отрицание, на греховност и 
наказание, на порядък и на отклоняване от него: „Това е жената-номад, това 
е най-нехарактерното проявление на жената. Тя бяга непрекъснато, може 
сама да ходи в арабска страна по улицата посред бял ден и да се усмихва, 
може да пътува на автостоп нощем. Рядко се среща такава жена наистина и 
като се срещне, никой не е наясно дали е на хубаво или е на провала работа-
та. Животът често дава на такива жени повече, отколкото те искат; това им е и 
наказанието по-късно. Но няма какво да я спре жената-номад да пътува: ни 
човек, ни чувство, ни бременност, а още пък по-малко мъж, който да я обича 
и да й постеле легло - защото при жената-номад нещата са объркани и мъ-
жете й застилат легло, а не тя на тях"6. 

Да бъдеш номад според феминистката гледна точка е точно обратното, 
то означава „да оставиш отворени пространства за експериментиране, за тър-
сене, за промяна" (Braidotti 1994, 171). Ако това право е еднакво достъпно за 
двата гюла, не биха съществували основания да се говори за неравенство. 

Следващият разказ от феминистко списание7 е на Искра, която живее 
от трийсет години в Париж: „Пътуването за мен е страст и необходимост. То 
е голямата придобивка на двайсетия век - да пътуваме, където поискаме и 
както поискаме. И за нас, жените, също. Че можем да пътуваме сами - това 
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е наистина голяма придобивка. Обичам да пътувам сама. Да пътуваш с ня-
кого, който чувства нещата като теб, е голямо удоволствие. Да можеш да 
споделиш! Но обичам да пътувам и сама, защото именно не споделяйки, 
чувствам много по-силно нещата." 

Тук няма желание за притежание и доминация. Това е разликата между 
масовия печат и феминисткото списание, поставило си за цел интеграция 
между половете. Представям си ги като две точки, между които се опитвам 
да се придвижа - от установеното към освободеното, от предзададеното към 
избраното. Защото ценността на равенството е възможността да се избира 
според собствената мярка. 

Индивидуализиране на женската ситуация 

Основания в полза на тезата за индивидуализиране на женската ситуа-
ция в българските условия се съдържат в биографичните интервюта, проведе-
ни с две поколения жени - майки и дъщери, публикувани в сборника „Тех-
ните собствени гласове"8, подбрани между пет етноса - арменки, еврейки, 
мюсюлманки, ромки, християнки. Пътят не присъства като експлицитно зада-
ден въпрос, но се съдържа като споделен опит в осем от проведените трий-
сет интервюта. Пътуването извън граница отсъства от опита на най-възрастно-
то поколение главно поради административните ограничения при социализ-
ма. То отсъства и от разказите на мюсюлманки и ромки поради обществения 
и частен традиционализъм, който усилва неравенствата между жените и мъ-
жете вътре в етноса и ги отделя от жените от другите етноси. В осемте, интер-
вюта на жени от средната класа (всички с висше образование), пътят присъст-
ва от мечтата за пътуване като метафора на освобождението през регулярно-
то отиване и връщане на жените от младото поколение до краткотрайното 
служебно отиване и споделяне на нов опит от жените на средна възраст. Ето 
как изглежда неосъществената мечта, изразена с думите на Кармела: „По 
принцип съм доста спонтанна и романтична. В това отношение приличам на 
майка ми. Готови сме да тръгнем нанякъде, взимайки най-необходимото... 
Мечтаех да се омъжа, защото исках да си ходя където поискам... (Но стана) 
по-зле, когато се омъжих." (Даскалова и др. 2003, 146) 

Характеристика на устните истории и автобиографичните интервюта е, 
че способността и желанието да разказваш - в писмена форма повече, от-
колкото в устна форма, зависят от образованието, от социалния статус (про-
изход, професия), от националността. Мълчанието е често срещано явление в 
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подобни интервюта. За да излезе една личност от него, са необходими спе-
циални условия. „Мълчанието е на повечето хора, които нищо не оторизира 
или подтиква да разкажат един живот, в който стойността на тяхната собстве-
на личност не изглежда достатъчна, за да предизвика по-всеобщ интерес" 
(Полак 2000, 55). Професията е факт, който придава на индивида значимост в 
очите на другите. Тя бележи прехода от придобитото образование към него-
вата реализация (пазарна), към оценка на нейната полезност, а оттук и на лич-
ността, която я упражнява. 

Михаел Полак въвежда понятието структурирано мълчание при изслед-
ването на структурните принуди, които са в основата на мълчанието, и функ-
циите, които те изпълняват. Опозицията частно-публично е структурна причи-
на за „частичното мълчание" (Полак 2000, 54-56). Определени социални гру-
пи в конкретното общество и ситуация са повече предразположени към мъл-
чание - от една страна, този факт е свързан с класата, от друга, с пола и с въз-
растта. Една от причините жените да се характеризират с по-дълга премълча-
на биография от мъжете е тяхната по-голяма обвързаност със семейството, с 
частното, което като елемент на обществения традиционализъм, не представ-
лява публичен интерес. 

Общото за всички интервюирани жени е, че семейните отношения 
структурират в значителна степен индивидуалните им биографии. Отсъствие-
то на възможността да пътуваш сама откриваме в разказа на жена от отдале-
чено българско село. Мъжът работи в чужбина. Тя живее на село с децата. 
Посетила го е веднъж със своя приятелка. Младите в селото са малко и под-
крепата за формирането на собствена, индивидуализарана биография е ми-
нимална. Найла е на 35 години и по произход е мюсюлманка (Даскалова, 
2003, 423). 

- Как прекарваш отпуската си? 

- Посещавам роднини. 

Такава е общностно приемливата причина да пътува. 

- Била ли си на море? 

Отговорът препраща към ограничения по време период между съзря-
ването й като девойка и сключването на брак: „Когато бях момиче." „Защо 
сега не отидеш с децата на море?" - недоумява интервюиращата софиянка. 

- Невъзможно. Тук никой не го прави. 

Така действа неумолимият социален закон, повеляващ сама да се от-
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казваш от потенциални избори. Отказите и мълчанието за тях, които съставля-
ват една скрита женска биография, са форма на неравенство. 

Поколенията жени на 1989 

Няколко възрастови групи могат да се свържат с 1989 г. Родените след 
тази година, както и четири-пет години преди това, формирани изцяло в ус-
ловията на обществена трансформация, са повече повлияни от преходните 
форми и явления, отколкото от предходните социалистически институции, 
норми и практики. Затова техните избори и съответно разкази се различават 
от тези на активните поколения жени, правили лични избори в условията на 
промяна. В условията на преход вече са отпаднали административните огра-
ничения при пътуването, трудовата миграция е факт и е особено интензивна 
сред хората от малките населени места, с ограничени възможности за поми-
нък; факти също така са и значимото социално разслоение, масовата възмож-
ност за следване в чужбина. 

За всяка една от възрастовите групи, които са били съответно на двай-
сет, трийсет и четирийсет години през 1989 г., можем да употребим термина 
на Луиза Пасерини (Passerini 1996) политическо поколение - г.е. те са били в 
гимназия, висше училище или са работили, приключили са първичната си со-
циализация, участвали са самостоятелно, като субекти в процесите на транс-
формация - гласувайки, избирайки да напускат и да се връщат в страната. 

Жените, които са били на двайсет през 1989 г, са били пълнолетни в 
този момент на промяна и са приемали пътя като част от своята социализа-
ция, от ученето, от заемането на субектна позиция спрямо семейството (ро-
дителското, като после създават собствено) и обществото. В гози момент те 
извършват прехода от образование към труд. Поколението на жените, навър-
шили трийсет и четирийсет през 1989г., най-често по това време имат самос-
тоятелен опит от собствено семейство и деца преди началото на трансформа-
цията; те активно търсят реализация отвъд предзададените параметри на 
предходното поколение. Отиването и връщането за тях очертават границите 
на разлома между минало и настояще, между това, което е било, и това, кое-
то е, между отвореното и затвореното общество. 

Например Надежда е анестезиолог и в момента на интервюто е на че-
тирийсет и седем години. В началото на трансформацията заминава с дъще-
ря си на работа в чужбина. Така и не може да се приспособи - изпитва си-
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лен негативизъм към местната култура. На практика тя не осъществява никак-
ва интеграция в обществото, в което временно живее, извън работата до из-
тощение. За нея работата в чужбина е неуспешен опит, който премълчава. 
Единственото, което казва по този повод, е: „Бях в чужбина, загубих си пра-
вата на научен сътрудник и сега не съм" (Даскалова, с. 38). За пътуването на-
учавам от дъщеря й, която днес е на двайсет и шест години. По време на 
престоя в чужбина Катя научава чуждия език и се интегрира. Когато се връща 
в България, превръща чуждата култура в своя професия. Емиграцията е пе-
риод на затруднена комуникация майка-дъщеря. За Катя опитът от емигра-
цията е успешен и за него тя с готовност разказва: „Там се изградих като чо-
век." (Даскалова, с. 49). 

Друга млада жена от същото поколение, днес на трийсет и три години, 
също висшистка, с две деца, изрежда няколко значими фактора, обуславящи 
по-голяма готовност за пътуване: социализация в семейството, усвояване на 
практически умения - шофиране, достъп до материални ресурси. И навярно 
защото е спортистка и има усет към динамиката, добавя и „двигателната кул-
тура (Даскалова, с. 216). 

Негативен опит от емиграцията се съдържа в разказа на още една жена 
от предходното поколение. Яна днес е на четирийсет години, висшистка е и 
има един син (Даскалова, с. 122). В нейния случай отново проличава ролята 
на институционалната среда в процеса на социализация. Яна се оказва не-
подготвена за ролята на подкрепяща съпруга и майка в Канада, без възмож-
ност за реализация извън дома. Затова решава да се раздели със съпруга си, 
да се върне в родината със сина си и да продължи живота си сама. 

Пътуването е учене. В прехождането между пространствата се избира, 
сглобяват се биографии, договарят се взаимоотношения между партньорите. 
Лора е на двайсет и седем години и споделя биография, наситена с преходи. 
Най-напред завършва магистърска степен в чужбина със съгласието на дълго-
годишния си приятел (Даскалова, с. 158). После се връща, а той заминава на 
работа в чужбина с нейно съгласие. Продължението е отворено. 

Заключение 

Оценностяването на различията е форма на неравенство. Отказите и 
мълчанието за тях са също така израз на неравенство. Многократно подчер-
тахме, че неравенството между половете е социална конструкция, йерархич-

116 



Род и ред в българската култура 

но отношение, което може да бъде предоговорено. По-малката власт за пре-
договаряне сама по себе си говори за неравенство. Неравенство се съдържа 
в асиметричното отношение между преговарящите. Шансът за социална 
подкрепа и за избор са атрибути на по-високия социален статус. 

Максималната чувствителност към конкретната житейска ситуация и 
към контекста, отчитането на предимства и ограничения са изисквания към 
тази наука и към това общество, които са признали ценността на индивидуал-
ните различия. Изявяването на различието като ценност означава осигурява-
не на равен шанс на различното да избира и да бъде избрано. И това е еди-
ният полюс на равенството. На другия полюс е зависимостта от предопреде-
леното и от принудата на материалните и културните бариери. Това са нера-
венствата, битката за чието отместване продължава. 

БЕЛЕЖКИ: 

^ Останалите четири констелации, пораждащи неравенство между половете, са со-
циално изключване, експлоатация, асиметрично преговаряне и обезценяване при общуване. 

2 ЕСИ „Работата в чужбина и младите жени в България", 2000, проведено от Аналитич-
но консултативна група Е О О Д по поръчка на Международната организация по миграция, Со-
фия. Непубликуван доклад. Интервюирани са 1068 жени. Изследването е представително за 
страната за категорията жени на възраст 12-35 г. 

3 „Сама жена на път" е заглавието на стихотворение от Блага Димитрова, което добре 
показва общностите норми и ограничения за ползване на пространството по пол. „И нощем 
никога не тръгва/ сама жена на път./ А слънцето като ключар/ в зори простора ти отключва." 
Димитрова, Бл. Белези. Поезия. - Факел, 1997, кн. 1, 14-15. 

4 Два пъти повече мьже биха потърсили нови възможности за работа в друг град в 
сравнение с жените (68.8% от мъжете срещу 31.2% от жените; вж. Стоилова 2001, с. 133). 

5 Интервю със Симеон Идакиев. - Всичко за жената, С., 11-17. 09. 2003. 

" Карбовски, М. - Егоист. Декември 2001, с. 66. 

7 Р.5. Списание за женска духовност и интеграция на половете. Бр. 4, 2001. Изданието 
се спонсорира от Soros Center for the Arts - Sofia. 

® Даскалова, K. и др. Техните собствени гласове. Интервюта по устна история. Полис, 
С., 2003. 
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Тотка Монова 

Джендър стереотипи в българската преса 
Модели на прехода 

I. 

Алвин Тофлър, който винаги е изразявал симпатиите и подкрепата си 
към идеите на феминизма, през 1983 година в едно интервю на „Саут енд 
прес" заявява, че навлизаме в процес, когато се извършва революция в роли-
те. Обстоятелството, че живеем в култура, когато господството на мъжа под 
една или друга форма все още е норма в обществото, той определя като „со-
циална патология" и твърди, че „културата на половата дискриминация, така 
както е усъвършенствана и модернизирана сега, бе разпространена от средс-
твата за масова комуникация"1. Тофлър вижда смисъла на съвременното 
женско движение в борбата за предефиниране на ролите. Това обаче днес е 
невъзможно без масирано „облъчване" на аудиторията с конкретни медийни 
послания. Дори и да приемем, че подобно предефиниране на ролите е обек-
тивен и закономерен процес, етап от общественото развитие, не бива да се 
забравя, че медиите могат - съзнателно или не - да възпрепятстват или да за-
бавят, както и да ускорят определени процеси. 

Петнадесетте години на преход у нас неведнъж красноречиво са де-
монстрирали тази способност на медиите. В този смисъл е много важно да се 
направи експертна оценка за състоянието - вида, характера, стилистиката, 
информационната стратегия - на съвременната българска преса; да се очер-
таят тематичните й периметри, да се анализират посланията и внушенията й, 
да се посочат информационните ниши. Още повече като имаме предвид и 
мнението на Бартоломю Дандридж, експерт от Брюксел по въпросите на ев-
ропейската интеграция, изказано в края на 1999 г.: „Въпреки усилията за за-
конодателно гарантиране на равноправието между половете в Европа може 
да се спори дали ЕС е образец за подражание." Той е категоричен в оценката 
си: „естествено, проблемът няма добро медийно покритие"2. В този кон-
текст би било интересно да разгледаме схемата на Юлия Кръстева за перио-
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дизацията на феминистката борба на три етапа в исторически и политически 
план и дали тя е приложима спрямо медиите у нас3. Според мен един от па-
радоксите на медийната среда в периода на българския преход се състои в 
това, че в своята информационна стратегия вестниците прескочиха първите 
два етапа - либерален и радикален феминизъм - и се озоваха направо в тре-
тия, т.е без изобщо да е правен опит да се преустройва, разрушава или от-
хвърля мъжкият символен ред, се премина набързо към твърдения, че дихо-
томията „мъжко - женско" е вид анахронизъм. Преди да се очертаят грани-
ците на едно мачистко с балкански привкус поведение, се заговори за прив-
лекателния образ на модерния метросексуален мъж. В този смисъл споделям 
изказаните по различен повод мнения, че у нас се наблюдават прояви на 
постфеминизъм, без изобщо да се е случвал феминизмът. И разбира се, труд-
но е да се предефинира нещо - било то ценност, социална роля или модел 
на поведение - което никога не е било дефинирано 

Деветдесетте години на отминалия век някои изследователи на медии-
те определиха като „десетилетието на таблоида" и въведоха термина „таблои-
дизиране - таблоидизация" като синоним на елементаризиране и на предел-
но опростяване както на езика, така и на съдържанието на медийните посла-
ния. Авторитети като Джон Кийн например отбелязват, че днес под качестве-
на преса много често се разбира способността на медиите да съберат корен-
но различни и фрагментарни аудитории. Съществено е да се отбележи фак-
тът, че се наблюдава тенденция на известно размиване на границите между 
качествената, елитната преса и таблоида. Известна е и тезата на Ноам Чом-
ски, че днес медиите са под контрола на корпорациите и е почти невъзмож-
но да се задава някаква ценностна рамка или да се гради модел за свят, кой-
то да не обслужва идеологията и политиката на конкретната корпорация. V 
нас примери за подобни модели се наблюдават в информационните страте-
гии на вестниците, собственост на групировката ВАЦ, и на телевизия bTV, 
собственост на Р. Мърдок. С пределна откровеност още през 1938 г. Довел 
Мелет, главен редактор на в. „Вашингтон дейли нюз", заявява: „Свободата на 
печата е частна собственост. Кой ограничава свободата на печата? Собстве-
ниците на вестниците и никой друг!" 

Който и да е проблем, свързан с медиите, е невъзможно да се разглеж-
да извън проблема за властта, а властта е традиционно мъжка територия -
журналистиката е арена на битки, където мъжете могат да воюват, да побеж-
дават, да завладяват, да раздават справедливост и да властват. Както отбеляз-
ва Ю. Хабермас, пресата възниква в сферата на публичната власт, а „жените 
са изключени от политическата публичност както фактически, така и юриди-
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чески - като читателки често имат по-силно участие в литературната публич-
ност. След 1789 г. пресата окончателно се превръща в институция на полити-
чески размишляващата публика, а до политически размишляващата публика 
се допускат единствено частни собственици - от тази сфера са изключени 
жените и децата"4. През 1789 г. Олимпия дьо Гуж основава вестник „Нетър-
пеливият" и предлага в своята „Декларация за правата на жените" всички 
мъжки привилегии да бъдат премахнати. Въпреки подкрепата на маркиз дьо 
Кондорсе тя е изпратена на ешафода. По време на следващата вълна от ре-
волюции в Европа през 1848 г. жените отново се опитват да списват вестници 
и да основават свои клубове. Йожени Нибоайе издава „Женски глас/', но 
както отбелязва Симон дьо Бовоар в книгата си „Вторият пол", най-умните 
жени от този период остават встрани от тези движения и дори една Жорж 
Санд, която страстно защитава правото на свободната любов, категорично 
отказва да пише в „Женски глас". През 1878 г. Юбертин Оклер издава вест-
ник „Гражданка", започва кампания за избирателно право и създава групи-
ровката „Избирателно право на жените". 

Опитите на жените да се интегрират в изцяло мъжкия свят на пресжур-
налистиката, да навлязат чрез печата в пространството на политическата пуб-
личност са неуспешни почти до средата на XX в. Журналистиката традицион-
но е считана за мъжки свят. В четиривековната й история (1609 година е 
приета от историците за рождена година на периодичния печат в света) едва 
от края на 60-те години на миналия век започва осезаемо да се усеща при-
съствието на жените-журналистки в медиите.Според мен големият пробив в 
символния свят на мъжете, създаден в полето на журналистиката, в много го-
ляма степен се дължи на модела журналистика, който правят по различно 
време и с различни техники, Ориана Фалачи и Светлана Алексиевич. 

И до днес в журналистиката особено се цени мъжкото писане, а под 
„мъжко писане" се има предвид не толкова особеностите на стила или пък 
някакво специфично светоусещане, колкото обстоятелството, че мъжът е в 
състояние да се добере до по-интересни факти, случващи се на места, къде-
то събирането на информация носи риск за живота и предполага голяма фи-
зическа издръжливост. По традиция журналистиката се свързва с риска, не-
предвидената опасност, екстремната ситуация, да не говорим, че разследва-
щата журналистика понякога си е чиста форма шпионаж и често използва 
нерегламентирани от закона средства за събиране на информация, като носи 
тръпката и всички жанрови белези на екшъна. В този смисъл „мъжко моми-
че", „твърд характер", „мъжки характер" са реални комплименти за жените в 
професията. 
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ІІ. 

Ако приемем цитираната по-горе периодизация на Юлия Кръстева, то 
можем да отбележим, че в областта на медиите ние се намираме едва в пър-
вата фаза, т.е. жените не влияят съществено върху промяната на символния 
ред, а оттам конкретно и върху формирането на трайни джендър стереотипи 
и модели на поведение, тиражирани в публичното пространство. Важно е да 
се отбележи, че проблемът не е само наш, български, и едно от косвените 
доказателства за това е например фактът, че в анкетата на вестник „Гардиън", 
озаглавена „Жените на хилядолетието", не е посочено нито едно име на 
жена-журналистка. 

В пределно широко формулираната тема жени и медии има най-малко 
три съществени проблема, които трябва да бъдат анализирани поотделно и 
едва след това да се правят общи изводи и прогнози. Тези проблеми са след-
ните: 

1. Съвременните модели и тенденции в развитието на така наречената 
„женска преса", която се формира през 30-те години на XX в. 

2. Проблемите на жените в масовия информационен поток, извън спе-
циализираната женска преса. Само чрез преструктурирането на информа-
ционните стратегии на всекидневния печат може да се постигне реално, 
ефективно преструктуриране на символния свят. Тук много важно е да се от-
чита обстоятелството, че таблоидната преса по принцип не формира ценнос-
ти, а следва трайно формираните обществени нагласи; тя пази статуквото, тя 
не създава символен свят, а отразява по различни начини - в конкретния бъл-
гарски случай освен всичко друго и с един вулгарен език - моделите на пове-
дение, мислене, манталитет в обществото. Предефиниране на ролите, пре-
структуриране на символния ред може да стане в полето на качествената 
елитна преса, каквато по най-различни причини в последното десетилетие на 
XX в. у нас не се създаде. 

3. Личността на жената-журналист и ролите, които може да изпълнява в 
процеса на преструктуриране на символния свят. Големият проблем тук оба-
че е дали тя изобщо осъзнава тази своя роля! В този смисъл на преден план 
излиза въпросът за следдипломната квалификация и различните джендър 
програми за обучение на жените-журналистки, защото налице са доста осно-
вания за твърдението, че феминизирането на редакциите на нашите медии 
(факт, който винаги е изненадвал западните колеги) не води автоматично до 
преструктуриране на символния ред и до предефиниране на ролите в об-
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ществото. 

В рамките на този текст е невъзможно да се анализират пълно тези три 
аспекта. Но за да се откроят по-ясно изводите за всекидневната преса, е нео-
бходимо накратко да бъдат посочени типичните характеристики на специа-
лизираната женска преса. Без този задължителен контекст проблемът джен-
дър стереотипи в масовата преса не може да получи своята прецизна изсле-
дователска рамка. 

ІІІ. 

Вече петнадесет години на вестникарския пазар съществува вестник 
„Ние, жените", но едва ли някой освен историци и изследователи на пресата 
си спомня, че излизаше и седмичник „Ние, мъжете" - първият му брой се 
появи на 4 декември 1991 г. Женската преса се радва на устойчиво внимание 
от страна на парадоксално нехомогенна аудитория, а по тираж не отстъпва 
на най-популярните масови всекидневници. В най-добрия си период специа-
лизираните женски вестници имаха общ седмичен тираж около един милион 
екземпляра. 

Симон дьо Бовоар нарече женствеността „застрашена реалност", но 
Юлия Кръстева отбелязва, че „участието на жените в изпълнителната, индуст-
риалната и културната власт не е видоизменило тяхната природа" и това осо-
бено добре според нея се вижда в бившите социалистически страни5. Об-
стоятелството, че в тематично-съдържателен план женската преса по света 
днес се различава твърде малко от тази през 30-те или 50-те години на мина-
лия век е само едно от доказателствата за това. „Опитът на един вестник за 
мъже ("Адам") остава изолиран и стеснен - пише Едгар Морен в „Духът на 
времето". В замяна на това в голямата преса се разви един гигантски автоно-
мен женски сектор... Във Франция женската преса достигна ежедневен ти-
раж от десет милиона екземпляра (става дума за периода 1961-1962 г. - бел. 
Т. М.), които се увеличават до петнадесет милиона в седмицата, когато изли-
зат месечните списания"6. Само положен в този контекст, може да бъде раз-
бран от днешните студенти по журналистика фактът, че преди 15-20 години у 
нас, за да се абонираш за единственото женско издание - списание „Жената 
днес", бяха необходими „връзки". 

Началото на женската преса от съвременен тип слага през 1937 г. в Па-
риж списанието „Confidences", което органически вплита в съдържанието си 
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по определението на Е. Морен „евтината сантиментална литература и журна-
листиката на модата и кройките". Формулата на успеха е намерена и четвърт 
век по-късно Мени Грегоар, анализирайки съдържанието и темите в женския 
печат, я конкретизира така: 

- от 25 до 40% за сърцето 

- от 22 до 30% за модата и красотата 

- от 13 до 30% за практичните съвети 

- от 6 до 8 % за готварските рецепти 

- от 12 до 20% за културата. 7 

В обсега на тоталния когнитивен контрол, който всеки тоталитарен ре-
жим упражнява, естествено попада и женското четиво. Въпреки всички уси-
лия обаче методът на т.нар. „социалистически реализъм" не успя да направи 
привлекателен образа на жената-труженичка, ударничка, общественичка. 
Ако не маскулинизиран, този образ бе безобидно безполов и отблъскващо 
праволинеен. Огромната популярност на сп. „Жената днес" в края на 70-те и 
80-те години на миналия век се дължи на факта, че то реабилитира женстве-
ността, призна правото на социалистическата труженичка (макар и бавно, 
често пъти с езоповски език) да проявява слабост, да се чувства уморена и 
пренебрегвана; да иска да бъде красива, чувствена, сексапилна и съблазни-
телна; да повъздиша над несбъднатата романтична любов; да надникне в све-
та на звездите; и, разбира се - да препише евтина рецепта и да си извади 
елегантна кройка, за да спести пари за шев. Към формулата на Мени Грегоар 
просто бе прибавена скучна уводна статия и определен процент класово-по-
учителни четива, които просто не се четяха - те бяха необходими, за да 
„мине" броят. 

Един анализ на съдържанието на днешните женски вестници ще пот-
върди устойчивостта на посочената формула. Специфичният облик на изда-
нията се определя не от тематично-съдържателните характеристики - напро-
тив, темите са устойчиви и могат да се сведат до няколко тематични потока, 
запазващи се с годините, а от различно разпределените проценти, от графич-
ния дизайн и от жанровите предпочитания и акценти. Все пак, независимо от 
създаващото се на пръв поглед текстово разнообразие, безспорните фавори-
ти - извън неподписаните кратки информационни текстове - са два: интер-
вюто с всичките му разновидности и монолозите-изповеди от читателската 
поща, които сами по себе си са изключително интересен материал за социо-
логичен, психологичен и психоаналитичен, лингвистичен, че дори и икономи-
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чески анализ. „С Хилари влизаме в XXI в." - голям текст с три снимки; вдясно 
от него - „Вечнозелени храсти и растения" от рубриката „Цветята в нашия 
дом"; вляво е рубриката „Имам проблем" и заглавието „Нима дъщеричката 
ми и аз сме обречени да загинем в нищета?". Няма смисъл да цитираме вест-
ника и номера на броя. Подобна тематична еклектика може да съществува 
само на страниците на женската преса. Сериозните проблеми на децата-нар-
комани, разнищени от специалист, мирно съжителстват със съвети как да из-
мием прозорците си с минимален разход на енергия, а на другата страница 
оперна примадона разказва как е изминала пътя от бедното детство до све-
товната слава. Гимнастика за целулит, хороскоп, модел за ажурена блузка -
все елементи на масовата преса от най-чист вид според класическите опре-
деления на проф. Джон Мерил за масов и елитен печат. Към тях само може 
да се добави точната оценка на Едгар Морен: „Женската преса представя 
микрокосмоса на фундаменталните практични ценности на масовата култу-
ра: утвърждаване на личната индивидуалност, благополучието, любовта, щас-
тието. А именно тези фундаментални ценности са действително ценности с 
женски доминанти. Този микрокосмос е освен това най-активното ядро на 
масовата култура със своя интензивен подтик към имитацията, потребление-
то, поведението"8. 

Мъжко-женският разговор според Дебора Танен е специфична крос-
културна комуникация и вместо на различни диа-лекти мъжете и жените гово-
рят на различни пол-лекти. И още нещо - те не само говорят, те чуват по раз-
личен начин едно и също нещо9. Може би ако нашият управленски полити-
чески елит, доминиран все още предимно от мъже, погледне по-внимателно 
и без предубеждение женските четива, ще узнае изненадващи неща за дра-
мите на прехода. През 1997 г. бе отпечатан академичният сборник „Прехо-
дът в България през погледа на социалните науки", където политолози, социо-
лози, културолози, социолози, фолклористи и психолози анализират явни и 
скрити процеси в обществения ни живот. Според мен седмичните вестници 
за жената ни разказват за същите неща с друг език и в други форми - между 
сантименталното четиво и журналистиката на кройките и рецептите са затво-
рени редица послания, които женската публика обменя помежду си, но мно-
го oт проблемите, съставляващи ядрото но тези послания, не могат да излязат 
от този кръг - т.е. не могат да намерят слушател/читател в лицето на мъжа, 
който управлява. Жени говорят на жени в едно доминирано от мъже власто-
во публично пространство - нима лошата чуваемост или въобще несъстоя-
лият се диалог в такава ситуация биха учудили някого? И може би именно за-
щото на женската преса се гледа като на маргинално явление, като на четиво 
за по-необразована и непретенциозна публика, в нея могат да се открият 
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теми и сюжети, които нямат шанс да попаднат на страниците на най-тираж-
ните всекидневници. 

Според Юлия Кръстева днес пред жените е поставен въпросът какво е 
мястото ни в обществения договор. Колкото и парадоксално да звучи, еклек-
тичното съдържание на женската преса ни дава един доста точен - макар и 
не директен - отговор на този въпрос. Защото мястото на жената в новия об-
ществен договор изисква от нея да знае какво е суицидно поведение и аути-
зъм, къде може да изкара курсове по преквалификация, къде да пазарува ев-
тино, как да ушие сама нещо ефектно за децата, как да се облече за официа-
лен коктейл, как да бъде доверен приятел на тийнейджъра, как да се справи 
с развода, самотното майчинство или несправедливото уволнение, как да 
планира ваканцията на децата и семейния бюджет, как да бъде съблазнител-
на любовница за собствения си съпруг. Не е ли удобство вместо да се ровиш 
из дебели томове в библиотеката да се самоуспокояваш, че с поредния брой 
на „Ние, жените" или „Вестник за жената", които четеш, докато се върти пе-
ралнята и в промеждутъка между готвенето и сервирането на вечерята, си 
намерила отговор поне на част от въпросите, с които ежедневно те сблъскват 
различните социални роли, които ти налага именно този обществен договор. 
Сигурна съм, че поне за изследователите на медиите голямата популярност и 
високите тиражи на женската преса никога не са били загадка. 

Симон дьо Бовоар отбелязва, че жените никога не са образували са-
мостоятелно общество, те са интегрирани в общността, управлявана от мъже, 
където заемат второстепенно място и се обединяват чрез една по-скоро ме-
ханична солидарност. Според нея женският свят се противопоставя на мъж-
ката вселена, като се стреми да утвърди една контравселена. Именно такава 
контравселена е женската преса с огромните си тиражи. Чрез нея жените се 
чувстват солидарни в най-различните си женски тегоби, там те говорят по-
между си за неща и на език, непонятни за мъжете. Те са напълно удовлетво-
рени от факта, че притежават собствен свят, където разказват историите си и 
този свят изключва мъжкото присъствие. Женската преса се противопоставя 
на мъжката вселена не посредством опити да се разместят пластовете в мъж-
кия свят и там да има място за равноправно женско присъствие, а чрез съз-
даване на изолирана контравселена, от която те на свой ред изключват мъжа. 
В „Анатомия на властта" Джон Гълбрайт специално подчертава, че „много по-
вече жени, отколкото мъже, се противопоставят на движението за еманципа-
ция, полагайки усилия за запазване на основните ценности, традиционно въп-
лътени в дома, семейството и църквата" 10. Женската преса у нас го потвърж-
дава абсолютно. Основното послание на тези вестници през изминалото де-

127 



Център за изследвания и политики за жените 

сетилетие е следното: жената е тази, която трябва да съхрани дома в периода 
на криза и преход. Женската преса съхранява, поддържа, възпроизвежда 
именно този модел - тя пази статуквото, прокламира всичко онова, което се 
крие зад утвърдени по времето на социализма женски ценности, и дори хи-
перболизира изискването жената да бъде едновременно отлична майка, до-
макиня, перфектна в професионалната си реализация, обществено ангажи-
рана личност. Нещо повече - има известна героизация на страданието, ге-
роизация на жертвоготовността, което в обобщен вид формулира медийно 
послание от типа: всичко трябва да се изтърпи, независимо от цената, в име-
то на дома и децата. 

IV. 

В есето си „Собствена стая" Вирджиния Улф казва, че е необходимо да 
имаш петстотин лири годишно и стая със собствен ключ на вратата, ако ис-
каш да пишеш проза или поезия. Иначе казано, жената - особено днес - е 
неограничена в свободата си да създава литературни образи, да произвежда 
собствен, чисто женски литературен свят. За съжаление тя не притежава по-
добна свобода в конструирането на всичко онова, което обобщено може да 
се нарече медиен свят, медиаобрази или медиаразкази за света. Както спо-
менах в началото, тук основният проблем се свежда до това, че е невъзмож-
но да се говори въобще за медии, ако не се засегне въпросът за властта. Ос-
вен всичко друго медиите са ясно очертано властово пространство, движе-
нието в което е строго регламентирано - при това регламентирано предимно 
от мъже. Ако използваме определението на Дебора Танен за пол-лект, то 
може да се каже, че в нашето медийно пространство като цяло, и в пресата в 
частност, доминира мъжкият пол-лект. Проблемът е дали в „екстаза на кому-
никацията" (по думите на Ж. Бодрияр) жените ще имат реален шанс да 
структурират нов символен ред, който да включва предефинирането на роли-
те и дали това може по някакъв начин да бъде регулирано, да бъде привнесе-
но отвън - във вид на медийно законодателство, морално-етични норми, из-
работени от самата журналистическа гилдия, и пр. 

Интересна за нашия проблем е тезата на Жан Бодрияр, според когото 
страните от Източна Европа „живеят в друго пространство - катастрофирали. 
Те никога няма да се реинтегрират в нашето пространство. Разбира се, ще 
бъде направено всичко, за да се изтрие това минало от тяхната памет. На-
празно"11. Тоест, ние не живеем в традиционното мъжко-женско пространс-
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тво, а в пространството на една катастрофирала обществено-политическа 
система. Прогнозата на Бодрияр е песимистична, той твърди, че в нашите 
култури не може да бъде проникнато - „тази странност е свързана с тяхното 
съгласие със самите себе си. А Запада е чужд на самия себе си и при него се 
влиза като в мелница... Във всеки случай, когато държавата престава да бъде 
държава, готвачката престава да бъде готвачка"12. През последните няколко 
години пред очите ни напълно катастрофираха поне два опита за реформи -
в системите на образованието и на здравеопазването, т.е. поне там със сигур-
ност държавата е престанала да бъде държава. Ако трябва в този контекст да 
се определи най-харакгерното за българската медийна ситуация, то според 
мен може да бъде формулирано така: години наред българската преса де-
монстрира в съвкупността си от медийни текстове обстоятелството как дър-
жавата е престанала да бъде държава още в такива сектори като сивата ико-
номика, приватизацията, преразпределението на държавен капитал от ма-
фиотски групировки, съдебната система, насилието, престъпността. Друг е 
въпросът дали това е съзнателна информационна стратегия, както и не особе-
но сполучливите опити на медиите да дадат достатъчно пълен и ясен отговор 
на въпроса защо държавата не може, а може би и не иска да изпълнява свои-
те функции. Това не е единствената, но е една от основните причини, поради 
която ние все още сме далеч от времето, когато жените ще могат реално да 
поставят въпроса за предефинирането на ролите чрез посредничеството на 
медиите. 

V. 

Можем ли да говорим за отчетливо изразени джендър-стереотипи във 
всекидневния ни печат? Определено не. Вярно е, че в езиковия пласт се раз-
познава един добре изразен мъжки пол-лект, но в медийните послания труд-
но се открива експлициране на ярко изразен мъжки модел на поведение -
даже обратното: по-лесно е да се изброят редица негативни черти, открива-
ни в сумарния образ на Мъжа. 

Все по-често на аудиторията се предлага един пределно опростен мо-
дел на заобикалящия ни свят и на човешките взаимоотношения, който се 
строи по формулата драма-шок-развлечение-пари-секс-страх. Както вече от-
белязях, наблюдава се тенденция на известно размиване на границите между 
качествената, елитна преса и таблоида. Към тези световни тенденции трябва 
да се прибавят и всички негативи, наследени от десетилетия тоталитарен ре-
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ЖИМ, формирали стереотипи на мислене и поведение, които трудно се съв-
местяват с новите социалнополитически парадигми. Освен това състоянието 
на аномия, на тотален ценностен вакуум в обществото не би могло да бъде 
преодоляно без активното участие на медиите. За съжаление обаче те дадоха 
своя принос в изграждането на стереотипа, че с идването на демокрацията 
ще изчезнат бедността, нещастията, несправедливостта. С ярко изразения си 
егалитарен характер вестниците година след година допринасяха - не се 
наемам да твърдя, че това е съзнателна, преднамерена политика - за запазва-
не на статуквото, т.е. на консервативния, колективния, патриархално попечи-
телски модел на мислене и поведение. Достатъчно е само да погледнем схе-
мата на Хари Триандис, определяща характеристиките на индивидуалистич-
ното и колективистичното, за да видим, че с изключение на столицата и голе-
мите градове у нас като цяло все още доминират типичните колективистки 
нагласи. Като отрече тотално комунистическите ценности и идеали, с изклю-
чение на вестник „Дума", пресата не предложи нови. 

Най-типичното за медийните послания все още е преекспониране на 
политическото във всичките му разновидности, а то е неутрално към дихото-
мията мъж-жена, мъжки свят-женски свят. Политическото се интересува от 
предефиниране единствено и само на политическите роли и за съжаление в 
голяма степен игнорира редица други важни пластове от обществения живот, 
които в чисто прагматичен план имат много по-голямо значение за всекид-
невния живот на хората. Нещо повече - политическото в крайна сметка е не-
утрално и към дихотомии от типа добро-зло, морално-неморално, истинно-
неистинно. Или, както казва Хана Арент в есето си „Истина и политика", по-
литикът работи по скалата целесъобразно-нецелесъобразно, което обективно 
ограничава възможността му да формира модели на поведение и на ценнос-
ти, общовалидни в обществото. Ако се използва едно малко поовехтяло кли-
ше от литературната теория, може дори да се каже, че от българската преса 
трудно може да стане ясно кой е новият положителен герой днес. Основният 
проблем е, че медиите не тиражират модел на основните ценности, които 
обществото с консенсус да приема; няма опит дори да се очертае рамката 
на една нова ценностна система и вече в тази нова ценностна система да се 
търси евентуално предефиниране на мъжко-женските роли. В този смисъл 
според мен в едно изследване би работило понятието модална личност, така 
както го формулира антропологът Ричли Крейпо. Според него „антрополозите 
проявяват по-голям интерес към това как различията в стила на поведение на 
индивида варират от роля в роля в зависимост от времето, мястото или со-
циалния контекст на изпълняваната роля". Модалната личност ни разкрива 
„типична система от личностни черти, които се крият зад индивидуалните 
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различия"13. 

ОТ посланията на масовата ни преса трудно могат да се изведат някак-
ви характеристики за това какво всъщност представлява модалната личност в 
дълго продължилия период на протодемокрация. Така идеята за „нов цивили-
зационен избор", залегнала в предизборната програма на С Д С през 1997 г., 
не можа да намери адекватен превод на езика на медийните послания и за 
масовата аудитория тя си остана просто една абстракция. Същото се случи и 
с шумно прокламираната от НДСВ през 2001 г. идея за „новото време" и 
„новия морал". Без очертаването на обща рамка на ценностната система на 
едно новоизградащо се общество трудно би могло да се говори изобщо за 
дефиниране на каквито и да било роли - камо ли пък да се стигне до онова 
предефиниране на социалните роли, за което Тофлър говори. 

Образът на политическия субект - много агресивен като присъствие в 
пресата - почти изцяло измества образа на модалната личност или, още по-
конкретно, той не й дава възможност тя да се „случи" в пресдискурса. В бъл-
гарската преса могат да се регистрират промени предимно на ниво език - в 
чисто съдържателен план обаче тя изцяло възпроизвежда модела на едно пат-
риархално общество. Изключение правят само специализираните седмични-
ци. В този смисъл тиражираният модел на поведение като цяло е еднакво 
обиден както за жените, така и за мъжете - доколкото ролята на мъжа се 
свежда почти изцяло до политическото или още по-точно: ако мъжът не влезе 
в политическото на всяка цена, то той не е пълноценен като личност, не е 
постигнал пълноценна реализация. Дори сексуалното не е свободно, то е по-
литически-сексуално, то е сексуално, видяно през призмата на политическото 
- типичен пример в това отношение са голяма част от монолозите, разиграва-
ни уж различно, а всъщност винаги по един и същ начин, от Слави Трифонов, 
произнасяни преди да влезе събеседникът в студиото. 

Наивно би било да се очаква, че вестниците ще променят скоро публи-
кационната си стратегия - особено пък в следващите няколко месеца, след 
като вече де факто предизборната кампания започна. Едно обаче е особено 
важно да се отбележи - без активното съдействие на медиите обществото ни 
трудно ще излезе от състоянието на аномия, в което се намира вече повече 
от десетилетие. Дали обаче редакционните екипи осъзнават това е само част 
от проблема. Другият, много по-важен, е дали собственикът на медията, т.е. 
субектът на „условната власт" (в термините на Д. Гълбрайт) има желание или 
интерес да промени това състояние на нещата - или пък е точно обратното: 
в негов интерес е да запази статуквото неопределено докога, като междувре-
менно обществото се забавлява в стил „Биг Брадър". Във всеки случай хубаво 
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би било мрачната прогноза на Жан Бодрияр за страните от Източна Европа 
да не се сбъдне - макар че всички ние сме свидетели как всекидневно тя на-
мира своя израз в „екстаза на комуникацията". 

БЕЛЕЖКИ: 
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Корнелия Славова 

Глобалната масова култура и 
женските идентичности в преход 

Масовата култура е безспорен проводник на глобалните икономически 
и културни процеси, като, от една страна, унифицира представите за света 
чрез своите образи, стереотипи и подчертано „американски акцент", а, от 
друга, скъсява дистанцията между високата и ниската култура, между нацио-
налните и транснационалните ценности, както и между отделните обществе-
ни групи, обособени по пол/род, етнос, класа, социален статус, религия, въз-
раст или регионална принадлежност. Новите технологии улесняват значител-
но обмена на продукти дори и сред доста отдалечени в географско отноше-
ние култури и региони. Кибер културата, телевизионните сериали и игри, 
reality TV, коментарните предавания „talk shows", сапунените опери, MTV, 
конкурсите за красота, рекламите, безбройните списания за мода, секс, 
спорт и т.н. са само върхът на айсберга на западната масова култура в нашето 
културно пространство. В икономически план глобализацията е синоним на 
разпространението на глобалния капитализъм чрез мултинационални и транс-
национални корпорации - т. нар. процеси на „макдоналдизация", „уолт-дис-
низация", „кока-колаизация", „марлборолизация" - и затова често бива кри-
тикувана за новите икономически разделителни линии, които чертае, както и 
за маргинализирането и/или изключването на цели страни и региони. 

Глобалните икони на постиндустриалното общество вече имат осезае-
мо присъствие и в българското общество поради бързото възприемане на 
консуматорската култура в посткомунистическата ситуация. Все по-често ста-
ваме свидетели на комерсиализиране на културата, от една страна (т.е. възп-
риемане на културните продукти като стока на пазара), а, от друга страна, 
свързването на консуматорството с идеята за по-голяма свобода и избор - от 
избора на поредното списание до модела на идентичност. В българското 
общество се забелязват и други противоречиви тенденции - както хомогени-
зиращите и комодифициращите тенденции на глобалното (особено на офи-
циално ниво), така и известна съпротива спрямо тях на по-ниските нива на 
ежедневието. Можем ли тогава да говорим за пораждане на нови модели на 
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културна идентичност в глобален план и по-конкретно за определено влияние 
на масовата култура върху женската идентичност в посткомунистическия бъл-
гарски преход? Всъщност някои културолози твърдят, че в резултат на глоба-
лизацията културните идентичности като цяло са „в преход" навсякъде, защо-
то са „поставени между различни позиции и черпят от различни традиции ед-
новременно"1. Освен това трябва да вземем под внимание още една особе-
ност на „популярната култура"2, а именно, че тя се счита за традиционно 
„женска" територия - за разлика от т. нар. „висока култура". Основните ха-
рактеристики на двете културни форми обикновено се представят чрез серия 
от опозиции: рационалност - емоциалност, подтекст - подчертана експре-
сивност, строгост - блясък, действеност - говорене за чувства, пълнокръвни 
герои - романтизирани стереотипи, сблъскване с реални проблеми - фанта-
зиране и ескейпизъм, фокусиране върху публичния свят - фокусиране върху 
домашното пространство, трудност при възприемането - удоволствие от кон-
сумирането и т.н.3. Освен йерархичното противопоставяне между „високата 
култура" (със статут на изкуство) и „популярната култура" (синоним на развле-
чение) тази схема очертава още едно противопоставяне: характеристиките 
на първата форма насочват към традиционните атрибути на мъжкия пол/род, 
докато тези на масовата култура насочват към белезите и терена на женския 
пол/род. Означава ли това, че глобалната култура се феминизира като цяло и 
какви са последиците за женската идентичност в преход? Постмодерното 
знание гледа с подозрение на подобни твърдо фиксирани опозиции (висока 
- ниска култура, публично - частно, национално - глобално, мъжко - женско 
и др.), макар и да не пренебрегва напрежението между тях. Можем ли тога-
ва да твърдим, че дискурсите и образите на транснационалната популярна 
култура подсилват тукашните традиционни форми на женственост, или пък 
обратното - те модернизират българските жени според нормите на глобал-
ния свят и пазар? 

За да отговоря на тези въпроси, ще подкрепя личните си наблюдения с 
отговорите от анкета за влиянието на глобалната масова култура в България, 
проведена сред 50 студента (на възраст 22-23 години) през януари 2005 г. 
Проучването не е представително и не претендира за изчерпателност, но все 
пак очертава отделни тенденции във възприемането на поп-културните про-
дукти сред младите образовани хора. Като цяло резултатите от анкетата пот-
върждават очакванията, че в днешно време младите българи използват актив-
но глобалните средства за масова комуникация с цел информираност, раз-
влечение, осведоменост, дори и повишаване на езиковите си умения. Спо-
ред събраните данни студентите ползват доста интензивно ресурсите на Ин-
тернет и сателитната/кабелната телевизия, за разлика от по-умереното използ-
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ване на възможностите, предлагани от радиото и чуждите печатни издания. 
Освен това отговорите на респондентите насочват и към някои конкретни 
продукти на масовата култура във фокуса на общественото внимание към 
момента на проучването (т.е. януари 2005 г.), които ще бъдат предмет на по-
детайлен анализ в настоящия текст. Така например на въпроса от анкетата 
„Споменете популярно телевизионно предаване и изредете няколко неща, 
които ви харесват или не в него", се изреждат около десетина заглавия на ток 
шоу, телевизионни игри и предавания, като сред най-коментираните са след-
ните: „Big Brother" (25), „Шоуто на Слави" (18), „Стани богат" (8) и съответно 
„Сблъсък", „Господари на ефира" и „Рекламна пауза" (споменати няколко 
пъти). 

Нека разгледаме по-детайлно отношението на младите зрители към 
„първенеца" по внимание сред електронните медии, а именно най-новия 
продукт на глобалната поп-култура в българското пространство, създаден по 
западен образец - шоуто „Big Brother", излъчвано по Нова телевизия 4. Ще 
пренебрегна „Шоуто на Слави" поради ограничения обем на тази статия, 
както и поради факта, че то има по-особена политика на частична съпротива 
на националното спрямо апроприирането на глобалното с акцента си върху 
възкресяване на митичната българщина и мъжественост. Макар и да призна-
ват масовия интерес към „Big Brother", повечето от анкетираните студенти са 
доста критични към него: „гледам го, но не го харесвам, защото пропаганди-
ра евтина култура и вулгаризъм (Р 40); „намира просташкото в живота и го 
представя като хит на деня" (Р 41); „принизява хората" (Р 4); „манипулира об-
ществото, за да прави пари"(Р 3, Р 30); „плоско и посредствено, подхранва 
низките стремежи за власт и контрол над другите" (Р 14); „скучно и еднотип-
но" (Р 8). Смесените реакции се дължат не толкова на одобрение на съдържа-
нието на шоуто, колкото на неговата актуалност (особено в последната му 
седмица, когато се проведе анкетата): „психологическият експеримент се 
губи в чисто воайорско гледане на другия" (Р 27); „гледам го понякога, защо-
то е първото реалити шоу в България" (Р 19); „следя го, защото е своеобразно 
изследване на общественото мнение за българските ценности"(Р 23). Сред 
коментарите за „Big Brother" няма нито един изцяло положителен - за разли-
ка от изключителната му популярност сред масовата ауидитория на българс-
ките зрители, които - лишени от реална власт в живота си, изведнъж се по-
чувстваха овластени от шоуто да избират или дисквалифицират квартиранти-
те по „собствено" предпочитание, да се идентифицират с тях, да избягат от 
собствените си проблеми или да се успокоят с чуждата неадекватност. Попу-
лярността на това „реалити шоу" може да се обясни с измамното ново усе-
щане за участие в глобалния свят на шоу-бизнеса и най-вече с усещането за 
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по-голям избор и свобода - заложени в императивните подканвания от екра-
на: „Вие избирате! Вие решавате!". Всъщност създаването на по-демократич-
но пространство е една от основните претенции на масовата култура - стига 
да възприемем тезата, че тя идва отдолу (т.е. от масите), а не отгоре (т.е. от 
структурите на властта и капитала)5. 

Първото реалити ТВ шоу у нас обаче няма „овластяващ ефект" за же-
ните - както за непосредствените участнички в него, така и за зрителките. Тук 
се намесват и механизмите на опосредстване на действителността, защото 
несъмнено става въпрос за „репрезентация" на „реалното", включително и на 
съществуващите модели и представи за „женственост" в българската действи-
телност. Не е случаен фактът, че повечето жени-участнички в шоуто (както и 
отклонилият се от „нормата" бисексуален участник) бяха елиминирани първи 
поради ниската им степен на адаптация към играта, маскирана като „реал-
ност". Още по-показателни са някои от публичните коментари за женското 
присъствие или по-скоро отсъствие от арената на шоуто, както и за нормите 
на „мъжкия/женския род" в символния ред на обществото. Така например, 
статия, озаглавена „Обърканата Венета е днешната баба Илийца", започва с 
призива: „Пощадете омъжените жени!", след което достига до следните ге-
нерални обобщения за семейната българка: „.омъжената жена у нас, особе-
но след като е родила, е загубила всички социални, морални и социологичес-
ки опори, на които се крепи човешкото съзнание"6. Дори и да игнорираме 
остарялата женомразска реторика в стил Шопенхауер в цитирания извод, не 
може де не ни тревожи крайната интерпретация на автора относно поведе-
нието на две от съквартирантките: „Венета и Анелия дефинираха края на 
мъртвите брачни ценности - и двете с деца, и двете самотни, и двете краси-
ви, и двете нещастни. И това не е страшно - страшна е хистерията, която те 
показаха - случва се на всеки да закъса, да има проблеми, да иска да попла-
че. Но неадекватността, ритуалното психологическо самоубийство, което из-
върши Венета пред камерите, трябва да уплаши всички"7. Въпросната „упла-
ха" надали е свързана с факта, че една от участничките напусна шоуто по 
своя воля, а по-скоро с излъганите очаквания на публиката относно поведе-
нието на българската жена. Традиционната българската женственост се въп-
лъщава от фигурата на борбената и саможертвена майка-закрилница (иро-
нично наречена „баба Илийца"), която в днешно време трябва да притежава 
и новите свръхкачества на глобалната женственост - блясък, красота, конт-
рол над себе си, над проблемите и чувствата си. Така разочарованията на 
зрителите имплицитно подсказват, че саможертвата и стоицизмът, крепили 
векове наред устоите на митичната женственост, не са достатъчни в постмо-
дерния симулативен свят. Макар и популярната култура да разчита и прави 
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капитал от „женските" емоции, тези емоции трябва да бъдат романтично 
„подсладени", да предизвикват приятни усещания у зрителите - нещо като 
„захарния памук" по панаирите8. „Изконните" патриархални женски ценнос-
ти като пасивност, емоционалност, грижовност, саможертвеност, мълчание, 
скромност - монументализирани от българския фолклор и литература, както 
и от комунистическата реторика за „жената-труженичка-майка-героиня на 
работническата класа", се огъват под натиска на новите пазарни и постмо-
дерни императиви, внушаващи индивидуализъм, самодостатъчност, само-
контрол и самоутвърждаване. 

В годините на прехода сблъсъкът между традиционните и постмодер-
ните модели на женственост се усилва допълнително от противоречивите ро-
дови (gender) послания на глобалните медии, особено на електронните ме-
дии. Началото на 90-те години на XX в. бе белязано от нашествието на лати-
ноамериканските теленовели (сериали) на нашия телевизионен екран (напр. 
„Робинята Изаура", „Вдовицата в бяло", „Касандра", „Розалинда", „Мария" и 
други сериали с преобладаващо женски наименования), последвани от по-
изтънчените американски сапунени опери (напр. „Дързост и красота", „Сън-
сет Бийч", „Савана" и т.н.). Въпреки своята разновидност по отношение на 
качеството и посланията им тези продукти се радват на огромна популярност 
сред българските зрители като цяло - навярно поради закъснялото навлизане 
на този жанр в българската масова култура, но също така и като реакция на 
изкуствения ентусиазъм на соц-пропагандата. Какви удоволствия предлагат 
на българската женска аудитория подобни телевизионни продукти? Най-лес-
но би било да ги отпишем пренебрежително като нискокачествени и неесте-
тични „сапунки", които изяждат свободното време на зрителите и им внуша-
ват бягство от действителността. Подобно критично отношение преобладава-
ше и сред много западни теоретици през 70-те и началото на 80-те години на 
XX в. (предимно представители на Франкфуртската школа и на британската 
филмова теория), които подхождаха към визуалните наративи на популярната 
култура като към „класически реалистичен текст", който се опитва да се пред-
стави за самата реалност и по този начин проповядва на зрителите примире-
ние, подчиненост, консуматорство и пасивност. Феминистките медийни из-
следвания от този период, фокусирани върху неравенството между мъжете и 
жените и проявите на сексизъм, също осъждат поп-културата като основен 
източник на възпроизводство на патриархалните социални отношения в се-
мейството и обществото чрез негативната и стереотипна репрезентация на 
женските роли. 

По-късните феминистки анализи обаче се отказват да предлагат обоб-
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щаващи формули както на медийните женски образи, така и на зрителските 
възприятия. Под влияние на постмодерното остойностяване на различията (а 
не на общото) и валоризирането на удоволствието се появиха емпирични из-
следвания, които отчитат сложното разнообразие в медийните практики и 
репрезентации, както и в самите консуматорски нагласи - вече анализирани 
в рамките на реалните преживявания на жените, а не от презумцията на абст-
рактни теоретични хипотези. Постструктуралистките феминистки изследва-
ния отхвърлят елитарното снизходително отношение към т. нар. „женски жан-
рове" (сериали, сапунени опери, игри-тестове, конкурси за красота, роман-
си, женски списания и др.), като подчертават способността им да предлагат 
на зрителите утопични визии и терапевтичен лек срещу стреса, удоволствие 
от разпознаване и валидиране на женските преживявания, средство за създа-
ване на женска солидарност и утвърждаване на устната култура, както и на-
чин за справяне с изолацията в домашното пространство9. До подобен извод 
достига и изследването на Татяна Коцева за популярността на латиноамери-
канските теленовели у нас в началото на прехода: „Романтизираните истории 
на съвременните сапунени опери запълват сериозна нужда в психологически-
те ресурси на хората, като апроприират недоволството и дори шока на пост-
комунистическия свят" 10. 

Според някои феминистки критички т. нар. „женски жанрове" отварят 
нови възможности за моделиране на женската идентичност - чрез удоволст-
вието от множествената идентификация с най-различни героини или дори 
удоволствието от съпротивата спрямо наложените йерархични естетически 
модели (т.е. подривното избиране на своя зона на консуматорство, различна 
от престижните произведения на високата култура) 11. Така например, анали-
зирайки наративните стратегии на сапунената опера, Таня Модлески прави 
извода, че те предлагат на зрителките позиция, която наподобява фигурата на 
„идеалната майка" - притежаваща знания и мъдрост, идентифицираща се с 
много герои (а не един), способна да балансира безкрайните конфликти в се-
мейството - а всичко това носи удоволствие и удовлетворение на женската 
аудитория. Затова новите въпроси, които поставят постструктуралистките изс-
ледвания, не се фокусират върху стереотипните репрезентации на рода в тек-
ста, а върху механизмите на интерпретация и отиването отвъд текста, върху 
изучаването на различните възможности, които продуктът отваря за мъж-
ка/женска идентификация, т.е. за дискурсивно конструиране на алтернативна 
женска/мъжка субектност. 

Несъмнено популярната култура отваря възможности за активно предо-
говаряне на родовите роли в символния ред и не бива да я зачеркваме прос-
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то като „фалшиво съзнание", защото дори и на ниво фантазия или утопично 
мислене тя предлага на зрителя/читателя нетрадиционни начини да прехвърля 
граници и норми - включително и тези на патриархалността. Нека разгледаме 
някои романтични комедии и сериали, добили популярност и на екрана на 
българската телевизия, като „Провидънс", „Мърфи Браун", „Съдията Ейми", 
„Али Макбийл", „Сексът и градът", отправящи противоречиви послания към 
българската зрителска аудитория. От една страна, те са публична „деклара-
ция" на женската независимост, като поставят в центъра на вниманието мла-
ди и неомъжени жени с образование, професия и успешна кариера; финан-
сово независими, интелигентни, изтънчени, чувствителни, борбени, с вкус 
към живота и удоволствията, авантюристични и т.н. (неслучайно американс-
кият вицепрезидент Дан Куейл лансира републиканската кампания за „се-
мейни ценности" през 1992 г. с директна атака срещу независимия начин на 
живот на героинята Мърфи Браун от едноименната комедия, излъчвана по 
CBS 1 2 ) . От друга страна обаче, въпреки нетрадиционното представяне на 
женските роли в тях гороспоменатите романтични комедии продължават да 
дефинират „идеалната женственост" в рамките на брака, семейството и апо-
литичното консуматорство. Някои критици определят тези продукти на поп-
културата като „качествен постфеминизъм" - т.е. културни парадигми на по-
редната неоконсервативна вълна в С А Щ за възкресяване на „семейните цен-
ности" и подкопаване на феминисткия проект като архаичен, ненужен и неп-
родуктивен за съвременните жени13. Но какви послания откриваме в тези 
романтични комедии ние, българките от ерата на посткомунизма, посттотали-
таризма, постмодернизма, посттравматичните промени, но не и на пост-фе-
минизма? Несъмнено пластичността на западната популярна култура предиз-
виква смесени чувства у нас - от удоволствието да преодоляваме патриар-
халните стигми за жените и консервативните табута през освобождаващото 
чувство за откровено дискутиране на интимните отношения до усещането ни 
(отново) за изостаналост и изключеност от алтернативните форми на женска 
субектност в глобалния свят поради познатите икономически, регионални и 
социални ограничения. 

За да анализираме по-детайлно противоречивите родови (gender) пос-
лания на културната глобализация - като процес на договаряне и предогова-
ряне между различни норми и ценности, нека разгледаме още един пример 
- този път от печатните медии. Почти половината от студентите от спомената-
та анкета споделят, че следят българското издание на ,,Cosmopolitan"(21 рес-
пондентки). Донякъде популярността на това транснационално списание 
може да се обясни с факта, че преобладаващата част от респондентите са 
момичета, но гя се потвърждава и от тиража му (60 000) - сериозна цифра за 
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сравнително малкия и наситен с женска преса български пазар. 
„Cosmopolitan" започва да излиза на български от април 2004г., но запазва 
оригиналното си наименование на английски език - знак, който загатва тър-
сената преводимост на глобалното на езика на локалното. Един бегъл поглед 
върху съдържанието разкрива, че българското издание има свой имплицитен 
читател - т. нар. „Cosmo момиче" със съответните зони, озаглавени „Cosmo 
красота", „Д-р Cosmo", „Cosmo доносник", „Cosmo заповеди", „Cosmo ко-
декс" и т.н. Дали тези двуезични заглавия на рубрики са само езикова игри-
вост, или те наистина загатват за опит да се въведе една нова глокална (т.е. 
едновременно глобална и локална) перспектива и космополитна женска 
идентичност в българския културен ред? Може ли да твърдим, че глобалните 
медии и съответно българските им варианти преначертават контурите на 
идентичността и допринасят за появата на нова женска субектност? Какво е 
новото в профила на желаната категория „Cosmo момиче"? 

Разбирането за идентичност, възприето за настоящия анализ, до голяма 
степен се базира на постмодерното разбиране за идентичностите като фраг-
ментирани, нестабилни и в процес на (ре)конструкция - т.е. непрестанно 
конструирани от социалните и културни практики и дискурси. Според Стюарт 
Хол идентичността е точката на пресичане на две оси: „от една страна - дис-
курсивните практики, които се опитват да ни проговорят или да ни разполо-
жат като социални субекти на определени дискурси", а от друга страна -
„процесите, които ни конструират като субекти, на които може да се гово-
ри"14. По този начин медийните дискурси произвеждат двойствено място за 
субекта - дават възможност на читателя/зрителя да извлича смисъл/познания 
от тях, като в същото време самата позиция на субекта зависи от тези дискур-
си. Нека разгледаме по-внимателно какви възможности за трансформация на 
своята субектност откриват четящите млади жени. Какво и как им „говорят" 
разнообразните дискурси от страниците на „Cosmopolitan"? На въпроса от 
анкетата „Какви основни послания и ценности внушава на читателите си из-
браното от Вас издание?" студентите дават смесени оценки. Една група изтък-
ва положителното въздействие на списанието: „вдъхва на жените независи-
мост и увереност в себе си"(Р 10); „внушава индивидуализъм (Р 12); „полезно 
е за жените - за тяхната изява в обществото, начина им на живот и отноше-
нията им с мъжете"(Р 11); „внушава, че една жена може да бъде силна един-
ствено, ако е красива - т.е. власт над мъжа чрез красота"(Р 24); „излъчва спо-
койствие и не напряга психиката"(Р 48); „апелира към взаимност между двата 
пола, възпитава вкус към мода и съвременно поведение, поощрява профе-
сионализма и независимостта на жените" (Р 4). В същото време се срещат и 
доста критични коментари: „Не ми харесват посланията му, защото непре-
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къснато „навират" в лицето на читателя модели за красота, успех и щастие и 
по този начин внушават точно обратното на читателите или поне на мен"(Р 
45); „безинтересно ми е, няма какво да науча"(Р 43); „внушава консуматорст-
во, суета, привидна независимост и професионални умения, но всъщност ут-
върждава стереотипа за жената като красива или поне добре поддържана до-
бавка към мъжа" (Р 42); „предначначено е за тъпи жени - не знам защо му 
викат Библията"(Р 8). 

Разнопосочните оценки на респондентите насочват не само към качес-
твата на конкретното списание, но и към жанровите характеристики на самия 
продукт - накратко обобщени в един коментар: „То е успешно копие на за-
падната масова култура"(Р 6). Според мен смесените оценки се дължат както 
на разнопосочните послания на списанието, така и на противоречивите пред-
стави за женственост/мъжественост в посткомунистическото българско об-
щество - допълнително подсилени от разминаванията между поколенията. 
Какви модели за „идеална" женственост поддържа или деконструира това 
транснационално списание - дали то подсилва връзката на жената с дома 
(т.е. ре-традиционализира женските роли), или отваря нови пространства за 
експериментиране и идентификация? От разговора ми с Ани Младенова -
главен редактор на списанието - научих, че българският лиценз следва кон-
цепцията на оригиналното американско списание (издавано от Хърст Комю-
никейшънс вече петдесет години) със съответните три основни тематични 
стълба: любов и секс; мода и красота, кариера и социален живот. Изредени-
те компоненти насочват към модела на западната делова жена, която въплъ-
щава ценностите на съвременната пазарна икономика, а именно: професио-
нализъм, инициативност, самочувствие, самоувереност и съревнователност. 
Българското издание15 е адресирано към жени на възраст от 18 до 35 години, 
предимно неомъжени, като се фокусира върху взаимоотношенията между 
двата пола. Заглавията на постоянните рубрики директно илюстрират присъс-
твието на гореспоменатите три тематични стълба: „Cosmo красота", „Шо-
пинг", „Любов и секс", „Признания", „Мъжете от А до Я", „Горещи теми", 
„Ти, ти, ти", „Мода и красота", „Работещо момиче", „Здраве" и други. 

Преобладаващата част от т. нар. на професионален език „фиксирано 
редакционно съдържание" на „Cosmopolitan" акцентува върху изграждане на 
женската магнетичност и успех с добре познатите компоненти: привлекател-
на външност, неустоим сексапил, интелигентност, професионализъм, умение 
за общуване, красота и пак красота. Новото тук е, че тези качества са легити-
мирани в рамките на дискурсите на западната „култура на предприемачест-
вото" (enterprise culture). Според Пол дю Гей тази култура идва от бизнеса и 
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лансира „икономическата рационалност" като привилегирована форма на 
поведение във всички сфери на живота - индустрия, образование, ежеднев-
ни практики, емоции и т.н. „По този начин всички социални практики са пре-
осмислени в икономически термини, а идентичността, която се конституира 
във и чрез тези дискурси, е „предприемач на собственото аз"16. В същото 
време дю Гей подчертава подобието между схемите на конструиране на ин-
дивида като предприемач и конструирането на индивида като консуматор. 

С навлизането на пазарната икономика у нас женската красота също се 
превърна в стока и получи определена пазарна цена, а разкрасяването стана 
задължителен атрибут, както и стратегия за успех. Глобалните послания за мо-
делиране на красивата жена днес се обвързват с ценности, които не са тра-
диционни за българското общество (и най-вече за жените): нарцисизъм, ин-
дивидуализъм и гореспоменатата икономическа функционалност. Това е ви-
димо още в директните призиви от корицата на списанието: „Бъди богиня!", 
„Обичай себе си. Без резерви", „Бъди първа!", „Не робувай на пещерни ка-
нони в чувствата", „Стани богата". Подобни насърчителни императиви са за-
пазена марка на повечето женски списания от западен тип и нямат скрита 
феминистка цел да овластят жените в дейстителност. По-скоро те оперират в 
рамките на зараждащата се у нас консуматорска култура, която насърчава 
жените да се грижат себе си, да бъдат желани, прекрасни, възхитителни, 
именно като закупят рекламираните (на същата или следваща страница) коз-
метични продукти, дрехи, аксесоари или услуги. Консуматорската култура из-
дига на пиедестал своя субект - консуматора, като го овластява чрез свобо-
дата да избира, да мечтае безгранично, да променя непрекъснато живота си 
(т.е. стила на обличане, тялото си, колата и т.н.), за да консумира непрестанно 
поредните нови продукти. Тя постига това, като през цялото време генерира 
желание - да притежаваш, да се промениш, да консумираш... Психологи-
ческият механизъм на желанието и съблазняването не е новост на Запад, но 
за посткомунистическите граждани, мотивирани дълго време чрез механизма 
на принудата, е нещо ново и вълнуващо. В същото време, за да поражда и 
поддържа безкрайното желание за консумиране, консуматорската култура 
разчита на еротизацията на попкултурата и на сексуалните внушения на тяло-
то (особено женското). Дискурсите на глобалната развлекателна индустрия и 
попкултурата акцентуват и върху „икономическата" функционалност на женс-
кото тяло, което също е новост в посткомунистическата ситуация. Ако до 
скоро грижата за тялото бе излишен лукс у нас - просто то бе инстумент за 
соц-производството и възпроизводството на соц-семейството - някакси без-
полово и униформено, през последните 10-15 години медийните дискурси се 
опитват да го „еротизират", „разкрасят" и „подмладят"; да упражнят върху 
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него контрол и повече ограничения, за да придаде повече блясък и цивилизо-
ваност на жените. Успоредно с еротизирането на тялото като част от постмо-
дерната етика на удоволствието новите дискурси подсказват и навлизането на 
една непозната „икономика" на телесното. Скритият подтекст е следният: ако 
можеш да се пребориш със свръхтеглото си или с излишните килограми, това 
означава, че си в състояние да контролираш и живота си - т.е. да менажи-
раш и оптимизираш всичко около себе си като едно успешно предприятие. 
Тъжната истина обаче е, че много жени, които години наред изнасят тежестта 
на икономическите кризи на гърба си, сякаш нямат контрол, защото не се 
грижат за себе си и не изглеждат добре. Това е пореден пример за противо-
речивото функциониране на глобалните ценности в българската среда - ми-
тът за идеалната жена, лансиран от популярната култура (най-вече от филмо-
вата индустрия и женските списания) овластява едни, но се обръща срещу 
другите жени, които не могат да бъдат самодостатъчни и ефективни. Поняко-
га това звучи дори като женомразство - изключване на „другите" жени от ка-
питалистическото съревнование на „пазара на красотата". 

Обсесията с женското тяло не е случайно явление в епохата на ек-
стремното технологизиране - материалността на телата е вид реакция на тех-
но-телата и неуловимата виртуалност. Някои феминистки философи, напри-
мер Рози Брайдоти, дори говорят за един нов вид материализъм - „материа-
лизъм на плътта", който дава приоритет на въпросите за сексуалността, жела-
нието и еротичното въображаемо при анализирането на метаморфозите на 
субектността: 

Тялото се завърна отмъстително в социалните практики и дискурси, в 
науката и в био-технологиите, в съвременните еволюционни теории под 
влиянието на информационните технологии. Но тялото остава възел от 
противоречия: то е зоологическа единица, генетична база-данни, но и 
био-социална единица - т.е. плоча от кодифицирани и персонализирани 
спомени. [...] По този начин въ-плът-еният субект е процес на пресичащи 
се сили (на въздействия) и пространствено-времеви променливи (връзки). 
Според мен тялото препраща към мултифункционалната и сложна струк-
тура на субектността 17. 

Днес модата, дрехите, фитнесът, козметичните интервенции - накратко 
казано, „обгрижването" на тялото, са нови „техники", които „увеличават" не-
говата функционалност, оптимизират го, като го правят по-издръжливо, по-
силно и по-привлекателно. Тези грижи гарантират не само по-добро здраве и 
кондиция, но и социална мобилност - възможност за конструиране на по-
гъвкава субектност. Женските списания агресивно рекламират значението на 
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модата - тя е също начин за набиране на „символен" капитал, а оттук и за 
„моделиране" на по-добро социално положение. Повтарящият се рефрен от 
модните списания „Облечи се като тях и ще бъдеш като тях!" внушава, че 
модата (заедно с моделирането на добър вкус и подходящите козметични ак-
сесоари) може да има освобождаващо въздействие, дори и да бъде фактор 
за положителна промяна. Някои феминистки настояват по парадоксален на-
чин, че в постмодерната епоха модата и козметичната индустрия носят по-го-
ляма свобода за експериментиране и игра, както и нови удоволствия. В тази 
връзка Натали Фентън твърди, че „консуматорската култура е арена на учас-
тие и наслаждение за жените, път за развитие на множествена субектност 
поради изместване на фокуса от работата към удоволствието и свободното 
време, което кара жените да се чувстват по-свободни в сравнение с минало-
то, когато са били отрупани от домашни задължения"18. Освен усещането за 
по-голяма освободеност и многовариантност популярната култура създава 
усещане за по-голяма близост и приобщеност в глобалния (консуматорски) 
свят. Изобилието от предимно западни топ модели в българските печатни и 
електронни медии внушава на читателите/зрителите, че пре-моделирането на 
външния вид по нормите на Запада е не само възможно, но това е и първата 
стъпка към постигане на западния свят на ефикасност, власт, богатство, бля-
сък и цивилизованост. 

Лансирането на западната „култура на звездите" (celebrity culture) е дру-
га стратегия за насърчаване на консуматорските нагласи сред българите. От 
кориците на българските и чуждите списания, както и от екрана, греят сияй-
ните усмивки на световно-известни актриси, топ модели и певици. Всеки 
брой на „Cosmopolitan" представя поредната глобална звезда от шоу-бизнеса 
в рубриката си „Момичето от корицата", след което дава данни за звездата, 
както и конкретни съвети как читателките да „изглеждат като нея". Какво оз-
начават образите на Анжелина Джоли, Рене Зелуегър, Моли Симс, Гуен Сте-
фани или Камерън Диас за постсоциалистическите жени и момичета? Оче-
видно, те подхранват утопичните желания за постигане на бляскава женстве-
ност и успех, но разглеждана именно като част от утопичния копнеж по бля-
съка на Запада. По този начин списанията, подобно на вносните телевизион-
ни сериали и сапунени опери, предлагат на българските жени бягство в един 
фантастичен свят, където могат да забравят сивотата и умората на ежедне-
вието. Напоследък се забелязва създаване и на българска „култура на звезди-
те" - но отново глобалните образи налагат идеалите и нормите на съвършена-
та женственост, които просто биват преписани и/или преведени без особен 
процес на културно преговаряне (чалга-звездите следват същите хомогенизи-
ращи правила на съблазнително поведение). По този начин индустрията за 
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разкрасяване, гримът, облеклото, модата и консуматорството, както и дис-
курсите около тях, стават средство за „гримиране" на българката в посока на 
така желания „западен имидж". И отново се наблюдава противоречива сме-
сица от въздействия: от една страна, глобалните икони на женственост насър-
чават експериментирането с облекло, грим и сякаш увеличават потенциала 
на българките за избор, за изразяване на себе си, но, от друга страна, „само-
изразяването" става по западен модел и не успява да маскира пропастта 
между непостижимия образ (на идеалната жена) и социално-икономическите 
усилия на свръхнатоварените български жени. „Звездният прах" сякаш уголе-
мявя фантазиите и ни отдалечава от пряката идентификация с ограниченията 
на конкретната материална действителност. 

И все пак може да се твърди, че „Cosmopolitan" разпостранява успеш-
но западния тип инструментално и прагматично мислене за оптимизиране и 
организиране на живота. Принципът на „икономическата рационалност" се 
прилага в практичните съвети за женската външност, начин на обличане, лю-
бовни и сексуални взаимоотношения, но най-вече в подхода към професио-
налната реализация на жените. Това е съвсем логично, тъй като зараждащата 
се пазарна икономика у нас налага ново бизнес поведение на жената, нови 
работни навици и дисциплина. Една от интересните инициативи на списание-
то през 2004 г. е конкурсът „Усмихната, успешна, удивителна" за млади жени 
с професионална кариера. Ако се опитаме да представим обобщена форму-
ла на успеха - нещо като мозайка, слепена от словесните автопортрети на 
финалистките в конкурса, то тя би съдържала следните компоненти: „успеш-
на кариера, любов, усърдна работа за постигане на целите, инициативност, 
способности, личностно развитие, мобилност, вдъхновение" и много други 
ценни качества19. Идеята на редакторския екип да възнагради „качествената 
работа и способностите" на амбициозните млади жени и да „допринесе за 
личностното им израстване" загатва модел за женска субектност, който над-
хвърля тесните параметри на красотата и привлекателността. Заглавията от 
рубриката „Работещо момиче" също водят в тази посока: „Умения за работа 
в екип" (юни 2004, с. 102), „15 начина да се провалиш в кариерата"(август 
2004, с. 91), „Пътепоказател към успешна кариера"(септември 2004, с. 40), 
„Безработна си от утре"(ноември 2004, с.107-9) и др. Това е реторика на 
женския успех, която залага на информираността, мобилността, деловитост-
та, самоувереността - качества, които вече не са твърдо прикрепени само 
към „мъжките роли" и се различават драстично от соц-реториката на женска-
та скромност, подчиненост и пасивност. Някои от рубриките звучат като са-
моучител по икономика: например как се подготвят документи за кандидатс-
тване за работа, как се пише CV, как се води точно счетоводство, как се по-
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лучава кредит и други полезни финансови съвети. Тестовете за определяне на 
личностните качества също внушават необходимост от увереност и настойчи-
вост у жените, съчетани с повече саморефлексия и самоконтрол: „Разбери 
каква си ти като личност" (май 2004);"Умееш ли да съблазняваш?" (юни 2004); 
„Добра ли си в леглото?" (ноември 2004); „Колко добро самочувствие имаш" 
(септември 2004); „Достатъчно смела ли си?" (окт. 2004) и т.н. Споменатите 
примери говорят за съобразяване с новата глобална икономическа и социал-
на реалност, както и със съвременните представи за женска деятелност и ак-
тивност. Овехтелият девиз от социалистическото минало „Скромността краси 
човека" е заменен със стремеж към самопознаване и самоконтрол (над тяло-
то, емоциите, взаимоотношенията, работата), както и чисто „предприемачес-
ки качества" като по-голяма смелост и активност, способност за поемане на 
риск и инициативност - традиционно прикрепени към „мъжките" роли. 

Дори любовните преживявания са поставени в „икономическата" рам-
ка на деловитостта и партньорските отношения. Успоредно с романтичната 
чувственост психологическите материали в списанието лансират съвремен-
ния модел на партньорство и равнопоставеност между половете, което е 
сравнително ново за българската (все още) патриархална общност. Интере-
сен е и подходът на изданието към мъжете: те (подобно на жените) правят 
интимни признания, говорят за чувствата си, споделят, че са уязвими и сует-
ни, дори са еротичен обект (но този път на женския поглед). Навярно това е 
под влияние на т. нар. „феминизиране" на постмодерната култура (един дос-
та проблематичен и еластичен термин), което се свързва с кризата на мъжест-
веността и мъжкото господство през последните десетилетия, но също така и 
с новите, „по-меки" мъжки ценности като емоционалност, експресивност и 
грижовност (въплътени в модата на „метро"-сексуалните мъже) в резултат на 
по-цялостните трансформации на интимното в постмодерната епоха. Разбира 
се, съвременният тип взаимоотношения, представени на страниците на жен-
ските списания, не трябва да ни заблуждава за преобладаващо мъжките 
структури на властта в обществото, но в качеството си на алтернатива те но-
сят подривен потенциал за съпротива спрямо патриархалността, мачизма и 
сексизма в реалния живот. Тук наблюдаваме още едно странно смесване 
между реалното и фантастичното, между рационалното и емоционалното, 
както и между глобалното и локалното. От една страна, световната консума-
торска култура предлага на жените прагматична „икономическа" схема за 
справяне с чувствата, подсилена от императивното наклонение и цифровото 
изражение на предлаганите рецепти: „101 страхотни секс трика", „5 ритуала 
за красота", „20 неща, които не бива да понасяш", „Ускори пулса на страстта 
с 10 невиждани пози" и т.н. От друга страна, българските жени (парадоксал-
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но) се нуждаят от фантазии представи за власт и справяне - и то в периода на 
прехода, когато те изнасят по-голямата тежест на оцелявянето. 

Анализираните примери на транснационални продукти на масовата 
култура (т.е. създадени по формулата на западни продукти на транснационал-
ни медийни компании) разкриват интересен сблъсък между местните и гло-
балните модели за женска идентичност. Българската традиционна култура 
разчита в голяма степен на експлоатацията на женските ресурси (щедро по-
дарената енергия, време, здраве и способности) и на идеологията на само-
жертвата и стоицизма. През последните десетина години медийните дискур-
си лансират парадоксални метаморфози на женската идентичност в преход: 
от култа към саможертва и лишение в името на другите към превръщането в 
нарцистични консуматори, от етиката на трудолюбието към етиката на удо-
волствието, от безполовата женственост към сексапила на секс-бомбите. Как 
се справят младите жени с противоречивите ценности, които им „говорят" от 
медийното пространство? Могат ли да се отъждествяват със субектните пози-
ции, предлагани от западните дискурси и образи на популярната култура? Не-
съмнено няма еднозначен отговор на този въпрос. Повечето от читателките 
на „Cosmopolitan" споделят в писмата си до редакцията, че списанието им 
предлага онова, което Иен Анг нарича „удоволствие от разпознаването" 20 и 
чрез него се чувстват част от съвременния свят: „Cosmo" вдъхва увереност и 
амбицира съвременната и модерна българка"(май 2004, с. 14); „То излъчва 
положителна енергия. Разлистих го и се почувствах като Дженифър Анистън, 
която в един епизод на „Приятели" четеше „Cosmo". В един момент и аз бях 
като нея - известна, бляскава, красива и уверена в себе си"(ноември 2004, 
с. 16). Подобни признания показват отново, че т. нар. „женски жанрове" на 
популярната култура могат да бъдат източник на удоволствие за жените и да 
ги освобождават от потискащите патриархални дефиниции на женска иден-
тичност - макар и това да става в повечето случаи на ниво фантазия, а не в 
реалното ежедневие. 

Очевидно глобализацията и консуматорската култура са сфери с проти-
воречиво значение. Те засягат българските жени по различен и понякога уни-
кален начин - от една страна, насърчават изграждането на нови икономичес-
ки и професионални елити сред жените, но, от друга, подсилват усещането за 
изостаналост и неадекватност у по-възрастните и бедни жени. Техните дис-
курси често редуцират жените до „обект" на мъжкото желание или до деко-
ративно украшение, но в същото време подсилват конструирането им като 
желаещи и свободни субекти (макар и субекти-консуматори). Но именно в 
този непрестанен сблъсък и предоговаряне между стари и нови ценности, 
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между установени и алтернативни модели за мъжественост/женственост те 
могат да бъдат източник за дискурсивно предефиниране на женските иден-
тичности. 

Анализираните примери показват навлизане на поне три типа западни 
дискурси в българското културно (пазарно) пространство: дискурсите на 
„консуматорската култура", „културата на предприемачеството" и „културата 
на звездите". Въпреки своята стереотипност, комерсиализираност и стандар-
гизираност те носят деконструктивистки и демократичен потенциал за раз-
чупване на табутата в областта на сексуалността и интимното, както и на уста-
новените регулиращите норми на патриархалността - включително и на нор-
мативната конструкция „мъжки/женски род". Затова смея да твърдя, че при 
липсата на жизнени феминистки практики в сегашното българско общество 
не трябва да пренебрегваме възможността за дискурсивно реконструиране 
на женската субектност чрез механизмите на желанието, нарцисизма и удо-
волствието, легитимирани от културната глобализация и популярната култура. 
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Ралица Мухарска 

Пͦ  ͒погледа на Запада 
(и обратно) 

За написването на този текст изигра особена роля една серия случай-
ности. Най-напред обещах да напиша рецензия за едно австрийско списа-
ние на две книги, които се изкушавам да определя като типични представи-
тели на жанра „джендър транзитология"1 от края на 90-те години на XX в.: 
един сборник текстове от източноевропейски и западни авторки2 и коменти-
ращата (обобщаваща и теоретизираща) книга на редакторките на сборника, 
базирана върху материала в него3. Почти по същото време прочетох две ста-
тии4, излезли наскоро (по моите източноевропейски представи) в „Сайнс" -
може би най-авторитетното списание за феминистки анализи на културата и 
обществото, които също дискутират източноевропейския преход и начина, 
по който той засяга жените и феминистките интерпретации на тази пробле-
матика. Прочитането на тези текстове ме изненада - открих в тях потвържде-
ния на нещо, което написах преди седем години5, а именно, че неизбежните 
празноти в общуването между Изток и Запад в интернационалната феми-
нистка общност могат да бъдат предпоставка за възникването на пародийни6 

ефекти в представянето на „промените" в източна Европа в съответните науч-
ни дискурси. Това събуди моето любопитство и си зададох въпроса дали не 
става дума за случайност. Постарах се да проуча още материал, по възмож-
ност относително нов7, за да видя дали ще даде същите резултати. Исках да 
разбера дали наблюденията ми не са изостанали от бързия ход на промените 
и/или загубили валидност. Оказа се, че не са. 

В този факт съзрях възможност да разбера как, и което е може би по-
важно, накъде се развива говоренето за прехода от гледната точка на рода 
(gender). Общоизвестно е, че такова говорене само по себе си има относи-
телно маргинална позиция в общия поток на „транзитологията". То се из-
вършва почти изключително от жени, а преобладаващо мъжествените социо-
политически дискурси в тази област като че ли все още се съпротивляват на 
категорията род като аналитичен инструмент. Така се получават онези удвоя-
вания/умножавания на маргиналността: на говорещите за източна Европа и 
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особено на говорещите от нея, носещи според мен сериозен подривен по-
тенциал. (Особено интересен ми се струва случаят с говоренето от Източна 
Европа с многоетажната си маргиналност: към политико-географския Запад; 
към научната общност, центрирана на Запад; към научната общност у дома 
си поради женския пол и феминисткия подход; към феминистката общност 
като цяло; още веднъж към феминистката научна общност..,).Това, че открих 
потвърждения на предишната си теза, не ми се стори ласкателно, по-скоро 
обратното. През 1998 г. мислех, че празнотите в общуването, споменати по-
горе, са временно явление и че колкото повече източноевропейски изследо-
вател(к)и навлизат в теорията на рода и усвояват съответното говорене, толко-
ва повече ще се подобрява функционирането на комуникационните канали 
и празнотите ще изчезнат. 

През 2005 г. виждам, че е било наивно да се мисли така. Тезата ми то-
гава беше, че като оставим настрана културните различия, празнотите в кому-
никацията между Изтока и Запада, във феминистката дискурсивна общност 
(била тя академична или активистка) възникват от неравното позициониране 
по отношение на властовия ресурс в нея - различно за маргиналния Изток8 

(в този случай източна Европа) и Запада. Тези празноти изкривяват комуника-
цията и се получават ефекти, които могат да бъдат оприличени на различни 
дискурсивни практики от сферата на иронията - гротеска, сарказъм, абсурд 
- но най-вече пародия9. Въпросните ефекти образуват едно подводно тече-
ние от смисли, което оказва подривно влияние на вече установените (на За-
пад) дискурси на изследванията по проблематиката на рода - както в пред-
ставянето на фактите, така и в тълкуванията. Важна особеност на това подко-
паване е, че то става отвътре - в самата феминистка общност, което може би 
е причината да бъде до известна степен „невидимо" в общността. Така нап-
ример Пеги Уотсън приема за даденост, че докато различията между Първия 
и Третия свят са видими, понеже са маркирани от расата, то такива различия 
се считат за незначителни при изучаването на посткомунизма10. Преди се-
дем години смятах, че подривността идва главно откъм източноевропейската 
страна на този диалог - от новодошлите, „младшите", аутсайдерите (склонна 
съм да вярвам, че 90% от източноевропейските феминистки датират принад-
лежността си към общността от началото на 90-те години или по-късно, така 
че независимо от индивидуалната си възраст те са в някакъв смисъл едно под-
ривно младо поколение), а не от „естаблишмента". Това качество отдавах на 
особената двойствена позиция на източноевропейската феминистка - фигу-
ра, характеризирана от необходимостта да поддържа взаимнопротиворечиви 
идентичности и да превежда, приспособява и (пре)предава дискурси, да слу-
жи за източник на информация за собствената си действителност и за тълкува-
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тел/присвоител на теория, прозлизаща в повечето случаи отдругаде. Сега 
мисля, че това е по-скоро двупосочен процес. Освен това празнотите в кому-
никацията, в които се създават условия за действието на пародийните ефекти, 
сякаш деконструират самата комуникация, а навярно и дискурсивната общ-
ност. Разбира се, че си давам сметка и за собствената си принадлежност към 
тази позиция и за двойствеността, двусмислеността и дори може би двули-
чието в избора да коментирам текущия диалог. Намирам се както „отвътре" 
(т.е. в източноевропейската действителност, донякъде в женските движения в 
региона, в теорията на рода), така и „отвън" (професионалната ми област е 
американистика). Това ми придава допълнителна двойственост, като ме при-
билижава повече към начините, по които „родът се говори" извън региона, в 
който живея, отколкото вътре в него. Държа също да подчертая и раздвоява-
нето си като автор на този текст: едновременно пиша текст за наблюденията 
си върху течащите в общността дискурси и наблюдавам себе си как пиша 
този текст, т.е. участвам в тях и гледам отстрани. В този смисъл съм (като всич-
ки нас?) централна и маргинална, реална и дискурсивна, източна и западна. 
(Чудя се дали всичката тази шизофренност сама по себе си вече започва да 
звучи пародийно?) 

Така или иначе, едно от удобствата на подобна позиция е да се задават 
въпроси, на които не знаеш отговора. Може би е интересно да се отбележи, 
че макар в извадката (повече или по-малко случайна) от текстове, споменати 
по-горе, да има някои западни автори, поставящи под въпрос съвместимост-
та на ключови понятия като либерализъм или гражданско общество11 (така 
както се разбират на Запад) с източноевропейския преход, то самият диалог 
Запад - Изток се проблематизира само в текстове от източноевропейски ав-
тори (Мария Адамик, Иржина Смейкалова, Лаура Грюнберг и др.). Дали от 
това следва, че източноевропейската страна е по-загрижена за комуникация-
та в диалога? Като се има предвид, че загрижеността за общуването е харак-
терна за комуникативното поведение, стереотипно свързвано с женственост-
та, може ли да се каже, че едната страна на този диалог се държи като „женс-
ката" страна в него и какви биха били последствията от такова допускане? 

Други въпроси, които си задавам във връзка с феминисткия диалог за 
прехода, са свързани с това какво се разбира под Източна Европа. Посткому-
низмът все повече губи хомогенността си със скорост, състаряваща публика-
циите, преди да успеят да бъдат публикувани12. Според мен сред първите 
жертви на тази тенденция е необходимостта да се правят обобщения в текс-
товете, произлизащите от този диалог. Преди 15 години беше по-лесно да се 
види това, което сближава ГДР и Югославия, отколкото онова, което ги раз-
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далечава. Сега вниманието изглежда трябва да се фокусира по-скоро върху 
различията. От друга страна, дори казвайки това, не мога да елиминирам 
обобщенията в собствения си текст, колкото и да говоря за осъзнаването на 
празнотите в общуването и за техния ироничен потенциал. Тук бих искала да 
посоча някои примери за „сгрешени имена и подвеждащи интерпрета-
ции"13. Първият се отнася до сгрешените имена, а към подвеждащите ин-
терпретации ще се върна по-късно. 

Опитвайки се да намеря в книгата „Политика на рода" двете страници, 
на които според азбучния индекс се говори за България, изпаднах в едно поз-
нато състояние на разсмиващо разочарование. На тези две страници ставаше 
дума за Белград - и за други неща, но Белград беше единственото име с из-
вестна графична прилика. Имах чувството, че съм в някаква въртележка, коя-
то се повъртя, повъртя - и ето ни пак там, откъдето тръгнахме. През 2000 г. 
(годината на публикуване на книгата) бяхме отново там, където бяхме непос-
редствено след падането на Берлинската стена - когато мъгливата област от 
другата и страна изглеждаше доста еднаква, гледана от запад. 

Давам си сметка, че това е просто една коректорска грешка - техни-
ческа или механична, но това не я прави по-малко показателна. Мъглата не се 
е вдигнала изцяло. Днес обаче има една важна разлика: ако в началото на 
промените Източна Европа по-лесно се сливаше пред погледа на Запада, 
през 2005 г. едва ли някой би смесил Будапеща и Прага с други имена от ре-
гиона, но Белград и България... Различните части на Източна Европа се отда-
лечават една от друга, пътищата им се разделят в политически и икономичес-
ки смисъл. Частта, която беше по-лесно приета обратно в Европа, става като 
че ли по-различима за западния поглед, за разлика от останалата, „по-бавна" 
част. В споменатата книга има още три индексирани споменавания на Бълга-
рия: веднъж в списък на източноевропейски страни, втори път при спомена-
ване с Румъния, както и едно изречение коментар, към което ще се върна за-
ради любопитното твърдение. Източна Германия е индексирана 16 пъти, 
Полша - 30, Унгария - 32, докато Албания - 2 и Словакия - 3. Аналогично, 
на страните от Централна Европа (Полша, Чехия и Унгария) разглежданите 
текстове посвещават многократно повече материал, отколкото на последните 
три държави в класацията. Тук става дума за преподреждането на света, на-
речен Източна Европа (в конкретния случай от западните редактори на книга-
та) и как от разните преподреждания попремълчаваните места като България 
придобиват една нарастваща призрачност. Премълчаването, от своя страна, 
е придружено от едно изкривеното отразяване на България на тази карта на 
региона, което пък ми се струва важно като показател за несигурността на па-
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радигмите. По този начин пародийните ефекти се появяват в празнотите 
между стари понятия и нови реалности, между външни понятия и вътрешни 
реалности - което е донякъде, но само донякъде - същото. 

Интересно е, че опозицията Изток - Запад не се разпада, но всяка от 
страните се деконструира - особено нашата, която се разбягва все повече на 
различно „разположени" маргиналности: колкото повече се отдалечават, тол-
кова по-невидими стават те - в смисъл на интерес, (о)познатост, адекватност 
на говоренето, тълкуваемост. И когато са ви питали от любезност на някое 
регионално събиране (със западно участие), както ми се е случвало и на мен, 
как е времето в Букурещ? - малката подробност с грешката в индекса опре-
делено придобива пародиен потенциал. България просто се скрива под об-
вивки от маргиналности: веднъж в света, втори път в Европа, трети път - в из-
точна Европа. Дори когато се говори на Запад за „Балканите", се разбира 
предимно силно проблематичната зона на бивша Югославия и може би до-
някъде Албания, а ние оставаме в зоната на мълчанието. (И здрача?) 

Пропусканията в индекса са само малка брънка в една верига от спо-
менавания и пропускания, включвания и изключвания - както фактически, 
така също тематични и интерпретационни. Те представляват интерес с това, 
че предоставят на коментатора една-картина на изборите, направени от авто-
рите в различни случаи, от които може да се съди за дискурсивните позиции 
на тези автори. За съжаление тук мога да спомена само малък брой примери 
за това как смисълът се разраства извън контрол или се смалява до изчезване 
в зависимост от направения избор. 

Произвеждането и консумирането на сборници като „Възпроизвежда-
не на рода", „Родът и преходът" и „Преходи, околни среди и преводи" (могат 
да бъдат споменати и други подобни заглавия14) определено очертава нещо 
като „жанр", който може да бъде наречен „Преходът и феминизмът" или 
„Феминистките говорят за прехода" или „(Западният) феминизъм говори за/с 
Източна Европа"). Забелязва се тенденция подобни книги да бъдат предста-
вителни - като това често се отнася и за не-антологични книги, а дори и за от-
делни, не-антологизирани статии. Съставителките на сборника „Родът и пре-
ходът" казват недвусмислено, че това е бил основният им критерий при под-
бора на текстове. От друга страна, когато чета статия примерно от Естония и 
не се съгласявам с начина, по който авторката представя общия ни опит от 
„развития социализъм", разочарованието ми идва главно от това, че текстът 
не ме представлява, т.е. нейният опит е представен така, че не включва и 
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моя. Когато чета статия от западна авторка пък, ми се струва, че гя „не разби-
ра" проблема, за който говори, поради липсата на непосредствен опит - с 
други думи, очакването ми за представителност отново е неудовлетворено. 
Проблемът тогава не е в текста или в авторката, а в читателското очакване. 
Легитимно ли е то? Трябва ли наистина подобни книги да говорят от името на 
всички (ни)? Къде се намира авторитетът, позволяващ да се гледа на калей-
доскопичната картина, получена от представянето на разнообразни специ-
фични проблеми като на представителна? И ако го има, трябва ли тази карти-
на да бъде справедлива? Точна? Заслужаваща доверие? 

Въпросът за феминисткия глас от Източна Европа с противоречивата и 
спорна необходимост той да звучи представително е бил дискутиран преди на 
различни регионални срещи и форуми без особен ентусиазъм, понеже пове-
чето участници предпочитат да приемат тази необходимост за даденост. Със-
тавителите на сборниците от споменатия жанр, повечето от които са от Запад, 
също. (Впрочем някак от само себе си се разбира, че и финансирането на та-
кива проекти е оттам, както и издателствата, които ги реализират. Без това на 
проектите не им достига тежест - ако изобщо получат реализация.) Но поема-
нето на отговорността за представителност на звученето води по един някак 
естествен начин до необходимостта да се обобщава. Това е трудно устоимо 
изкушение поради очевидните сходства. То е и доста хлъзгаво поради въз-
можността от разочарования, скрита в него. Необходимостта да се обобщава 
има разни източници и причини, два от които ми се струват по-важни. Единият 
е свързан с доминиращите академични дискурси, идващи от Запад, и тукаш-
ната маргиналност по отношение на тях.15 Поради това взаимоотношение все 
още се наблюдава тенденция в доста текстове, идващи от източна Европа, да 
информират, да представят факти, да отразяват опит или възгледи, като се 
адресират към света извън региона и се опират на авторитета на наблюдателя-
участник, потопен непосредствено в обсъжданата реалност. Подобни тексто-
ве се възприемат различно от източната и западната аудитория: за първата те 
нямат стойност, понеже не казват нищо ново, докато втората често ги цитира. 

Тази потопеност води до прехвърляне на валидността на явления, специфични 
за една страна или изследвана група, върху всички групи или целия регион, 
без да се отчитат различията. Същото може да се каже обаче и за текстовете с 
поглед „отвън". Типичен пример е статията на Кристен Годси, за която вече 
стана дума, по-точно отношението между самия текст и заглавието: „Фемини-
зъм по схема: нововъзникващите форми на капитализъм, културният фемини-
зъм и женските неправителствени организации в постсоциалистическа Източ-
на Европа". Тази статия прави обобщения за един огромен регион от около 29 
страни предимно на базата на наблюдения върху неправителствените органи-
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зации в България. По подобен начин две изследвания16, направени в Унгария 
- едното за работничките от малък провинциален град, а другото за приспосо-
бяването към пазара на неформалния сектор на услугите - стигат до противо-
положни изводи за „жените в Унгария". От една страна, Ковач и Варади гово-
рят за „завода като заместител на семейството" (192-3), като текстът им оставя 
общото впечатление, че именно социалистическата държава дава на нискок-
валифицираните работнички известна автономност. От друга страна, Юлия 
Салай твърди обратното - че „[преди 1990 г.] държавата не даваше на жените 
чувство за икономическа суверенност, както прави и сега" (с. 221). За своя 
контекст всяко от двете твърдения е вярно. Ето как противоречието, дължащо 
се на обобщението от разглеждането на различни групи, води до пародиен 
ефект, който пък ни кара да се замислим докъде може да доведе говоренето 
за „жените в Източна Европа". 

Може да се каже, че и западните авторки в известна степен запазват 
тенденцията от началото на 90-ге години по-скоро да теоретизират и да тъл-
куват, което също води до обобщения. Изглежда са окуражени от „близост-
та", в която се намират до „центъра" на теорията - дори само в технически 
смисъл: английският език е роден за повечето от тях и това им е една естест-
вена привилегия.17 Тук си струва да се отбележи една променяща се асимет-
рия. В началото на прехода имаше малко информация за Източна Европа, 
достъпна за западните изследователи, т.е. преведена на достъпен за тях език. 
Аналогично малко (западна) теория беше достъпна за източните изследовате-
ли. Петнадесет години по-късно рязко се увеличи и продължава бързо да рас-
те броят на източноевропейците, запознати с теорията. Обратното обаче е 
трудно да се твърди. Така Иржина Смейкалова казва с доста горчив сарказъм 
за средата на 90-те години: „...западни феминистки се втурнаха към така на-
речения изостанал регион под знамето на глобалното сестринство. Въоръже-
ни с повече ентусиазъм, отколкото с езикова компетентност18 или разбиране 
на културата, много от тях започнаха да търсят жени точно на местата, където 
ги нямаше и (после) да ги обвиняват, че не са там"19. Кой ли от нас не е поз-
нава западни изследователки, които попадат в страната ни с намерение да 
проучват българската култура и политика, без да знаят и дума български? 

Вторият основен източник на обобщения е геополитически и в извес-
тен смисъл е определящ спрямо първия, доколкото отразява икономическата 
значимост и политическата важност на всяка отделна източноевропейска 
страна. Но пък от големия брой текстове, изследващи разни проблеми в Пол-
ша (ако приемем този брой като свидетелство за нарастваща важност), би 
било наивно да се правят изводи примерно за съседна Русия. От тази гледна 
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точка могат да се зададат следните въпроси: Доколко е източноевропейска 
страна Словения? А Източна Германия? А Албания? Може ли да се сравняват 
позициите в региона на днешна Унгария и Румъния? Все пак, както вече ста-
на дума, политическата опозиция център - периферия не дава признаци на 
разпадане, макар че границите й се изместват през последните години. На-
ционалните маргиналности се „смекчават" или „влошават" в зависимост от 
посоката, в която се движи съответната страна. Колкото и да нараства разно-
образието от маргиналности, изместило предишната хомогенна маргинал-
ност, според мен в региона не възниква никаква „централност". Тя си остава 
където си е била. Колкото и да бъде деконструирана на отделни малки двой-
ки, дихотомията отказва да се разгради. (Чудя се дали призивите за избягване 
на есенциалистко и дихотомично мислене звучат лицемерно тук). 

Сред основните черти на коментираните сборници е фрагментарност-
та на социокултурната карта на региона, създавана от тях. Съжителството на 
тази фрагментарност с вече споменатите тенденции на обобщаване и пред-
ставителност е още един начин да се създаде потенциал за абсурдно звучене. 
Типичен е примерът с проблема за разрешаването/забраняването на аборти-
те в някои страни, който за известно време беше във фокуса на обществено-
то внимание в тях, особено в Полша и Румъния. В други страни обаче особе-
на дискусия не възникна, защото отсъстваше самият проблем20. Този фокус, 
от своя страна, присъстващ в няколко статии от книгата „Възпроизвеждане на 
рода", става основа на пространни коментари и обобщения за репродуктив-
ната политика в условията на прехода в базираната на нея „Политика на 
рода". За илюстрация бих привела само едно твърдение от тази книга (единс-
твеното изречение, посветено на България, както стана дума): „В България... 
един по-либерален закон замести този от епохата на комунизма, с който се 
ограничаваха абортите за етническите българки и се разрешаваха за турското 
и ромското малцинство"21. Така формулиран, въпросният соцзакон звучи 
скандално расистки - една от чудовищните наглости на тоталитарния режим. 
Оставаме и с впечатлението, че чрез него комунистическата държава открито 
е заявявала своята етническа политика - а именно ограничаване раждае-
мостта на малцинствата. Разбира се, за всеки източноевропеец, живял при 
социализма, е ясно, че реториката на комунистическата власт не би допусна-
ла никаква политическа неправилност (позволявам си да употребя анахро-
нично този термин, възникнал на друго място и през друго време). „Всичко за 
човека, всичко в името на човека!" - крещеше тази реторика. В действител-
ност въпросният закон разрешаваше абортите на майки с две или повече 
деца, а ги забраняваше за омъжени жени с едно дете. Статистически майките 
на повече от две деца имаха и имат тенденция да принадлежат към спомена-

158 



Род и ред в българската култура 

тите малцинствени групи. Това, което личи в цитираното твърдение, е интер-
претация, представена като факт. Друга възможна интерпретация обаче, да 
кажем по-скоро апологетична, отколкото осъдителна за режима, е, че законът 
е целял запазване здравето на жените от малцинствата, давайки им възмож-
ност да избягнат изтощението от множество раждания. В празнотата между 
политическата правилност на днешния ден (либерална и/или антикомунисти-
ческа) и тази на отминалата епоха („прогресивна", „социалистически хуман-
на") възниква възможността за изкривяване с нейния подривен потенциал. 
Или, както казва Жан Бодрияр: 

Именно това... объркване на факта с неговия модел (без повече разклоня-
ване на смисъла, без диалектическа полярност, без отрицателно електри-
чество или имплозия на антагонистични полюси) позволява всеки път 
всички възможни интерпретации, дори и най-противоречивите - всички-
те верни в смисъл, че тяхната достоверност подлежи на размяна чрез об-
раза на моделите, от които са производни, в един цикъл на обобщения22. 

Цитираното изречението от „Политика на рода" зазвучава съвсем аб-
сурдно, ако си припомним, че повечето жени от турския етнос, живеещи в 
затворените патриархални общности на планинските села, вероятно са счита-
ли абортите за немислими. Ромските жени, от друга страна, често нямаха 
друг постоянен доход освен „детските" помощи, получавани от държавата, 
които нарастваха според броя на децата им. Изглежда едно допускане за на-
ционалистическата същност на пронаталистката реторика и политика трябва 
по необходимост да се основава на някаква етнически единна концепция за 
нация - а добре известно е, че повечето нации в Източна Европа не са етни-
чески единни. Впрочем това е един от онези проблеми с твърде сериозен по-
тенциал за конфликти и следователно важни за региона, които рядко се дис-
кутират в „джендър транзитологията". Същото може да се каже и за етничес-
ката предубеденост в репродуктивните (държавни) политики и за сериозните 
различия между това, което се говори, и това, което се прави в тази насока. 
Възможно ли е политическите елити да признаят, че схващат едната част от 
нацията като нуждаеща се от стимулиране на раждаемостта, а другата/други-
те - от намаляване поради бързината, с която се променят съотношенията 
между мнозинствата и малцинствата? Чудя се. Демагогията става присъща на 
всички официални дискурси заради необходимостта да се скрие както ра-
систкото отношение към малцинствата, особено ромското, така и нежелани-
ето да се действа за решаване на проблемите им. 

Така празнотата в дискусията по репродуктивните въпроси в „Полити-
ката на рода" се оказва на твърде ключова позиция - там, където би трябвало 
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да се отчете фактът, че национализмите варират по степен и по същността си 
може би повече от което и да било от явленията, типични за постсоциализма. 
Също така според мен подобна дискусия „отвън", базирана на откъслечни 
факти, идващи „отвътре" (т.е. статиите по този въпрос в книгата „Reproducing 
Gender"), е доста характерен пример за комуникативните изкривявания в ди-
алога. 

Общият знаменател на комунистическото минало е толкова силен каго 
изкушение за обобщения, че се забравя друг доста важен аспект от история-
та на Източна Европа: принадлежността на всички страни в нея към перифе-
рията на различни империи в различни исторически периоди (с изключение 
на Русия, която е в центъра на империята, а не в периферията). Такова об-
съждане би могло да открои някои любопитни различия между Словения и 
Хърватия, от една страна, както Сърбия и Македония, от друга например. 
Това обаче не е единствената липсваща тематика, има и други. Струва си 
поне да изредя някои от празнотите, защото те образуват интересна схема: 

а) Въпроси, свързани с религията и нейните институции в измеренията 
на рода, и какво влияние им оказва преходът. Така напр. в текста на 
Елеонора Жиелинска за абортите в Полша се конструира гротескно-де-
моничната фигура на католическата църква (например, цитира се един 
епископ да изразява уважение, смесено със съжаление, към майките на 
политиците, които не са съгласни да се забранят абортите, задето не са 
направили аборт и са ги родили все пак23). За читателя извън контекста 
на институционалната и други роли на тази църква в Полша остава нея-
сен проблемът, понеже те не се коментират. 

б) Проявите и формите на мъжественост: с изключение на отделни ко-
ментари като например за статута на съпруга като допълнително дете в 
семейството от епохата на социализма или за мачо имиджа на успеха 
от 90-те години не се обръща особено внимание на въздействието на 
прехода спрямо мъжете. 

в) Здравето и здравеопазването са липсващи звена в дискусията за из-
чезващите в процеса на прехода социални защити, за които общо взе-
то има като че ли някакво съгласие. 

г) Сивата/сенчестата икономика и как се отразява тя на жените и мъже-
те съответно. 

д) Домашната индустрия за предоставяне на грижи („the care industry"). 

е) „Дъгата на родовете" („the gender rainbow") - изборът, който хората 
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правят относно своята сексуалност, и къде ги поставя обществото в за-
висимост от съответния избор; проблемите на гей общностите от двата 
пола и пр. 

ж) Големият въпрос с емиграцията. 

з) Устната история. Понеже толкова голяма част от джендър транзитоло-
гията е фактически история, текстовете, които проследяват развитието 
на отделни политически проблеми, са много повече исторически, от-
колкото социологически и по този начин се присъединяват към Големия 
Наратив на Прехода. Те обаче представят само „гласовете" на една по-
вече или по-малко експертна група заедно с нейните професионални 
предубеждения и ограниченост. Това, което липсва, са разказващи гла-
сове от разни социални групи, чието разнообразие би добавило адек-
ватност към картината и би неутрализирало - поне донякъде - тази 
предубеденост. 

Този списък може да бъде продължен - например с известно осветява-
не на по-затъмнените места на източноевропейската карта, понеже според 
мен местата (страните) с най-проблематичен преход като че ли получават 
най-малко внимание. 

Естествената неизбежност на мултидисциплинарния подход, играещ 
основна роля в подбора на текстове, както стана дума, е причина за възник-
ването на още една система от празноти. Понякога авторите от различните 
дисциплини като че ли говорят на различни езици - т.е. те или не говорят на 
колегите си от други дисциплини, или не се вслушват в това, което другите 
казват. Това ни е позната ситуация - неведнъж съм се сблъсквала със съпро-
тивата на социологическата колегия към по-силно ориентираното към култу-
рата, теорията и/или постмодерностга говорене на колегите им от филосо-
фията или литературата, както и обратното - съпротивата на последните към 
стриктното придържане към фактите, статистическата информация и цифрите 
изобщо, като се знае колко лесно манипулируеми са те. Понякога пък авто-
рите от различните страни не си говорят помежду си... 1/1 после идват автори-
те, говорещи от различни политически позиции... Авторите, които са имали 
различен социален статут по време на социализма (егалигарността на който, 
както и много други „всеизвестни факти" за него, е, разбира се, една от ста-
рателно поддържаните му илюзии за експорт)... Авторите, които са имали или 
имат различна степен на контакти със Запада... Авторите, които знаят западни 
или въобще чужди езици в различна степен и брой - особено английски, 
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няма защо да си премълчаваме... И т.н. В книги-сборници от конференции 
особено, като „Gender in Transition", разнообразието от подходи води до 
разнообразие от стилове и жанрове: от теоретични до публицистични, както 
и от информативни до импресионистични. Така автоматични допускания 
дори за някои най-основни понятия могат да се превърнат в подвижни пясъ-
ци - като например, допускането или по-скоро приемането за даденост от 
страна на Гал и Клигман, че когато при социализма жените участват в работ-
ната сила, това означава, че се включват в пазара на труда. От западна гледна 
точка едното автоматично предполага другото - обаче доколко може изоб-
що да се говори за пазар на труда при социализма? Или пък употребата на 
понятието „държава" с имплицитното (западно) допускане, че става дума за 
„работеща", „функционираща" държава, което предполага премълчаване на 
истината, че в някои части от региона държавата е дисфункционална, а сама-
та държавност проблематична. А това, от своя страна, води дискусиите към 
ръба на пародийността, особено когато се пренебрегва самата възможност 
за „криминализиране" на държавата или „фасадната демокрация", защото 
именно тези детайли са в голяма степен определящи за ежедневието на твър-
де много източноевропейци. Навярно такъв тип държава би била подходяща 
за изучаване и особено начините, по които държавните функции се имитират 
предимно за консумация на Запада, и само доколкото имитацията е в инте-
рес на един елит криминален, олигархичен или хибриден между двете. От 
една страна, вярно е, че ако се конкретизират допусканията по такъв начин, 
това може да усложни дискусията да степен на неразбираемост. От друга 
страна, пренебрегването на важни аспекти от източноевропейската реалност 
става за сметка на адекватността на коментара. Ето още едно твърдение от 
въпросната книга: 

В Полша доходите все повече се диференцират поради нарастването на 
заплатите на едно малцинство от добре образовани хора и влошаване на 
социалното положение на много от онези, които имат по-ниско или разли-
чен тип образование24. 

Нима за представителя на българския образователен елит, чиято месеч-
на заплата едва покрива няколкодневната поддръжка на мерцедеса на „доб-
ре облечения бизнесмен", това изречение може да звучи другояче освен 
саркастично? От друга страна... мутрите май имат... различен тип образова-
ние. А дали пък нещата в Полша наистина не са съвсем други? Или в целия 
останал регион? Според статистиката през последната година у нас рязко са 
се покачили продажбите на Порше и Ферари... 
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Да се върнем на втората част от фразата на Иржина Смейкалова -
„подвеждащи тълкувания", един от ефектите, типични за изследването на ре-
гиона „отвън", от Запад, макар и не само за него. Такива изследвания често 
се базират на оскъдни източници с несигурна достоверност или на официал-
ни данни, на които може да се разчита още по-малко в някои случаи. Поня-
кога се работи с интервюта, като се пренебрегват отразените в тях предубеж-
дения, впечатления или намерения на интервюираните, както и простия 
факт, че те може да казват онова, което се очаква от тях - стратегия, типична 
особено за представителите на администрацията в частност и политическия 
елит изобщо. Като се добави и избирателното тълкуване на събираната по та-
къв начин информация, получените възможности за изкривяване на картина-
та стават вече значителни. 

Така например Джоана Говен, изследователка на Унгария, работеща в 
Нова Зеландия, оставя без коментар демагогията на един депутат в парла-
ментарния диспут за падащата раждаемост в страната в сравнение с повиша-
ването й в други страни25. Виждайки между последните държави името на 
България, която губи годишно населението на един средно голям град пора-
ди падаща раждаемост и растяща емиграция, осведоменият читател изпада в 
недоумение. Дори и да не познава положението в останалите, дадени за при-
мер източноевропейски страни, като Полша, Словакия или Румъния, читате-
лят се чуди защо авторката, дискутираща парламентарния дебат, е решила да 
пренебрегне тази негова дискурсивна особеност. Нейните коментари след-
ват линията на дебата и в това, че изцяло премълчават въпроса колко дълго 
могат да преживеят родителят и детето (децата) с парите, които се плащат 
при отпуска за отглеждане на дете, а всъщност точно там е основният източ-
ник на абсурдност в дебатите за всички така наречени социални плащания -
пенсии, болнични и социални помощи. Реалността на оцеляването с такива 
плащания е много силно отдалечена от енергията, която политиците влагат в 
дискусиите за тях, и от надеждите им за популистки дивиденти - основната 
цел на тези дискусии. Или, както казват Мира Мароди и Анна Гиза Полешчук: 
„Както преди, така и сега, има доста голяма празнота между обществените 
дискурси и практиката - или между реалността и представянето и"2 6 . Тази 
празнота според мен е най-важната между липсващите теми в джендър тран-
зигологията, що се отнася до потенциала за изкривяване на комуникацията. 
Доста автори, повечето от източноевропейската страна на диалога, от време 
на време отбелязват присъствието й в подобни на цитираната фрази или в бе-
лежки под линия, без да я проблематизират. Интересно е обаче, че дори 
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между тях има такива, които предпочитат да я пренебрегнат, макар да я осъз-
нават - ако им е удобно за развиването на тезата, която са избрали. Типичен 
пример е социологическата легенда27 за участието на жените във властта 
преди и сега: „Участието на жените в политиката е спаднало рязко от 34% 
през 1987 г. на 5% през 1996 г., което означава (подчертаването е мое), че 
решенията, засягащи живота на жените, се взимат почти изключително от 
мъже"28. Логиката зад това твърдение е, че понеже през 1987 г. е имало над 
30% жени в политиката, решенията, засягащи жените тогава, за разлика от 
сега, са се взимали поне до известна степен от жени. В действителност този 
процент нищо не означава в смисъл на реално участие във властта по време 
на социализма с квотите, симулиращи представителност (например) в парла-
мента, симулиращ законодателна власт. Истинските решения, както е добре 
известно, са се взимали другаде. Авторката също е наясно по въпроса, както 
намеква в бележка под линия, но това не й пречи да свърже двете цифри по 
подчертания от мен начин. Очевидно предпочита псевдодействителността, 
образувана от изфабрикуваната в соцпропагандната машина цифра. Очевид-
но присъствието на цифри е по-важно от това, което означават. Не може да 
бъде сгрешен възникващият от такава дискурсивна стратегия пародиен ефект 
на недоверие към всичко останало - независимо от неговата смисленост или 
релевантност, внушени по-нататък от авторката. Изкушавам се да припомня 
известната фраза на Марк Твен: „Има три вида лъжи: лъжи, мръсни лъжи и 
статистика". 

По сходен начин работи с „фактите" и Кристен Годси: основният 
„факт" в потвърждение на нейната теза за носталгията по комунизма в Бълга-
рия29, като оставим настрана някои социологически легенди от споменатия 
тип, е, че на въпроса продават ли се разните соцсувенири (ордени, военни 
знаци, матрьошки с физиономията на Горбачов, петолъчки и пр.) продавачи 
пред „Александър Невски" отговарят, че се продават все повече. (Какво ли да 
отговорят на чужденка с преводач, за която се надяват да купи нещо?) А как-
во би казала авторката за това, че такива сувенири и множество още от съвет-
ската епоха вървят по-добре в Ню Йорк? Според сведенията на тази авторка 
също и „Интернационалът" е все по-популярен като мелодия за мобилен те-
лефон в България... Май и тийнейджърите са обзети от носталгия по социа-
лизма, макар повечето само бегло да са чували за него. Така отново стигаме 
до една от най-важните празноти в дискурсите на джендър транзитологията. 
По един вид обратна аналогия с известното в литературната критика понятие 
„приписване на намерение" (критикът предполага или просто измисля някак-
во намерение от страна на автора и основава на него критичната си теза) ще 
си позволя да я нарека „идеологическо преписване". Механизмът тук е по-
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скоро обратният: изследователят взима един факт, който е всъщност идеоло-
гия - или може би нещо друго, но все пак различно от факт - за чиста монета 
и го използва за подкрепа на тезата си. По времето на социализма такива 
„факти" предоставяше държавната пропагандна машина и подчинената на 
нея социология, статистика и пр. Сега нещата са далеч по-сложни, но маши-
ната за дезинформация продължава да работи. Ето един пример за участието 
на жените в политическия живот при социализма с още по-гротескно звуче-
не: „В сферата на политиката по времето на комунизма жените (в България) 
бяха много активни. През 1983 г. статистиката сочи, че жените съставляват 
50,5% от Отечествения фронт и 50% от Комунистическия младежки съюз"30. 
Както е добре известно на всички в България, особено на преживелите со-
циализма, в тези две „организации" се числеше цялото население на страна-
та, съответно над 30 и от 14 до 30 годишна възраст. Пропагандната машина в 
случая действа крайно грубо: просто взема съотношението мъже/жени за съ-
ответните възрастови групи и го превръща в оръжие за идеологическата вой-
на. А какво се получава, когато през следващия век една американска изсле-
дователка, (волно? неволно?) повтаря това, както и други подобни твърдения 
(„Равенството между мъжете и жените беше една от ключовите постановки 
на социализма" - с. 35; „Съществуваше истинска ангажираност при социа-
лизма с образованието на жените и пълното им включване в обществената 
сфера..." - с. 35) без каквито и да било уговорки или дистанция? Тя просто се 
оказва в ролята на закъснял рупор на въпросната машина, като това не може 
да бъде окачествено другояче освен като пародия. Нещо повече, целият 
текст получава едно силно пародийно звучене. Главната теза в него е, че на 
приближаващите избори повече жени ще гласуват за левицата поради нарас-
тващата носталгия по комунистическото минало изобщо и по придобивките 
на жените от социалистическата държава в частност. С една комична наив-
ност авторката пренебрегва някои важни аспекти от реалността и - както 
вече стана ясно - набляга на соцпропагандата. Ето по-важните от пренебрег-
натите реалности: 

- В България е трудно да се говори за истинска левица; самото същест-
вуване на изрази като „червените мобифони" и „червените бабички" 
показва как една част от „левия" електорат манипулира друга негова 
част за собствените си интереси. 

- Твърдолинейният ляв електорат - предимно пенсионерски, провин-
циален и не много образован - от самото начало на промените се със-
тои главно от жени по очевидни статистическо-биологични причини: 
жените над трудоспособна възраст са почти 1,3 милиона, а мъжете -
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малко ПОД 800 ХИЛЯДИ според преброяването от 2001 г. Този електорат 
гласува по команда през последните 15 години, както са правили цял 
живот преди това. 

- Що се отнася до жените на възраст и тяхната загриженост за загубата 
на привилегии като продължителни отпуски по майчинство и детски 
надбавки (няма да се връщам на спомена доколко те преди 1990 г. 
реално съществуваха извън „партийните документи"), повечето от тях 
са прекалено млади, за да са ги имали, а по-инициативните млади жени 
гласуват с краката си, както и младите изобщо. Много от онези, които 
поради пасивност или други причини не напускат страната, така или 
иначе не гласуват. 

- Общото разочарование, което ще накара много хора да се откажат 
от гласуване по принцип, повишава процента на твърдолинейните гла-
сове. Най-активната в електорален смисъл част от населението са пен-
сионерите, чието оцеляване в голяма степен зависи от това кой е на 
власт, поради което са лесни за манипулиране. 

Докато изброявах тези общоизвестни неща, изпитвах неловкост заради 
очевидността им - но и заради това, че абсурдните твърдения на незапознатата 
с българската действителност авторка ще се разпространяват. Те съвсем не са 
единствени - това е просто по-ярко изразен случай на празноти в комуникаци-
ята, от който ясно личи колко лесно в тези празноти се настанява взаимното не-
разбиране. Всъщност това, което прави коментираната статия на Кристен Год-
си, е едно тълкувание, различно от възможните тълкувания, идващи „оттук", 
„отвътре". По случайност (може би) то звучи по един пародиен начин, като че 
ли е било поръчано от някои сенчести „леви сили", главно заради „идеологи-
ческото преписване", в което изпада, защото не прави разлика между реалност 
и подчиненото на политическа цел говорене за нея. Петнадесет години след 
началото на промените, макар и по различни причини, машината за производ-
ство на дезинформация от страна на властта е отново в действие, особено ко-
гато е за износ. В същност май не само властимащите произвеждат такъв вид 
информация. Парадоксалното е, че този текст използва „външна" по произход 
теоретична рамка за изговарянето на „вътрешни" (но не само) проблеми, като 
по този начин сам илюстрира това, което твърди: описваната реалност на живе-
енето в тази част на Европа се разминава със самите дискурси на създадената 
другаде - а и политически свързана до известна степен с други реалности - те-
ория на рода, която се използва за това описване. 
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Науката обаче изостава от развитията в Източна Европа по принцип и 
особено от необходимостта да се справи с взаимното отдалечаване на отдел-
ните части на региона една от друга. Маргиналността на Източна Европа се 
превръща в маргиналности. Те се разслояват. В някои страни маргиналността 
като че ли намалява, в други, напротив, нараства. Ние сме от вторите. Вместо 
да напредваме към Европа, ние като че ли вървим назад, отдалечавайки се. 
Някои други места, по-скоро приближени, отколкото отдалечени от бившата 
Съветска империя, проявяват същата тенденция. Други пък - части от бивша-
та Хабсбургска империя, като че ли показват обратната тенденция. По-голя-
мата част от бившата Отоманска империя като че ли все още до голяма сте-
пен изживява епохата на ранната модерност. А ако придадем на понятието 
„част" друг, различен от географския смисъл, определено може да се говори 
и за постмодерността в Източна Европа. Но това е тема за друг текст. 
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Милена Кирова 

Жената-съпруга в библейския текст 

Жената-съпруга е натраплива фигура във въображението на старозавет-
ния текст. От историята на човешкото сътворение до последната книга - в 
нашия Синодален превод това е „Трета книга на Езра" - се простира без-
крайна редица от образи, перипетии и закони на нейното присъствие в биб-
лейския свят. Тази натрапливост е симптоматична за еврейската цивилизация 
- въпреки, но по-скоро именно заради андроцентричния характер на нейна-
та монотеистична религиозност. През Новата ера някои равини стигат дотам, 
че определят основното занимание на Бог, след като е приключил шестднев-
ното сътворение и заслужено е отдъхнал от него, като подреждане на съпру-
жески двойки и отношения. 

Още от самото начало би следвало да си зададем и да потърсим реше-
ние на един важен проблем. Какво по-точно ще срещнем (и съответно ще 
коментираме) в библейския текст? Какъв е видът реалност в изображението 
на жената и нейното съпружеско битие? Дали и доколко дискурсивната исти-
на има исторически достоверен статут и тежест на доказателство с палеоет-
нографски характер? 

Най-краткият отговор е, че в това (както и в други) отношения библей-
ската текстовост не бива да бъде четена като огледало на (потребността от) ре-
ференциална правдоподобност. Повече, отколкото „отразява", тя конструира 
и предписва един модел на женското (съпружеско) битие, една нормативна 
(също така митологична и наративна) реалност на женското положение. Ис-
тинската картина трябва да е била много по-пъстра и противоречива - така 
както са били много по-нехомогенни религиозните възгледи, социалните нра-
ви и моралните стереотипи в древноеврейското общество. Можем даже да 
предположим едно отношение на обратно пропорционална зависимост меж-
ду фактите на историческата реалност и нормативното усърдие на библей-
ския текст. Толкова, колкото по-(нежелано) пъстра е била референциалната 
картина в момента на съставителство и редакция, толкова по-силен е бил на-
тискът към нейното (дискурсивно) фиксиране в еднозначни правила и закони. 

При това положение работата на „съставителите" в много висока сте-
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пен се оказва да редактират реалистичната пъстрота на живота, от една стра-
на, да кодифицират идеала като норма и практика на еврейското общество, 
от друга страна. Законовият дискурс например е отразявал много по-точно 
желанието за чистота на религиозните и социалните нрави, отколкото тяхното 
действително състояние. Положението на жените, включително статутът на 
омъжената жена, също така не трябва да се чете буквално, като историческа 
практика, а само в контекста на нормативните, предписващи и символични 
задачи, които изпълнява библейският текст. 

Библейската идеология на брака в основата си има сакрален характер. 
Трудно е да открием друга религия, в която връзките между човека и Бога да 
са така холистично положени в алегоричната парадигма на междуполовите 
отношения. Изглежда, че това е една от важните последици на закостенелия 
монотеизъм в условията на патриархалното общество. Андроцентризмът из-
тегля властта в единия край на родовия (gender) модел и в същото време упо-
рито търси място/места за „женско" присъствие, воден от потребността да за-
пази самата природа на патриархалния ред, който става възможен именно 
като доминация на единия върху другия (по очевидната липса на трети) пол. 

Нека да тръгнем към по-конкретните наблюдения оттам, че в еврейска-
та Библия заветът между Йахве и неговия народ се възприема като свещена 
форма на брак (брачен завет) между мъж и жена. Позицията на Господ е по-
зицията на патриархалния мъж-съпруг, а човечеството се помества в моде-
ла/ролята на жената-съпруга. Красноречиви (и особено възвишени) примери 
за брачния символизъм можем да изведем от посланията на т.н. „големи" 
пророци: Осия, Йеремия и Йезекиил. Всички те изразяват един постоянен, 
двойствен модел на символизма в брачните отношения. Тогава, когато вре-
мето е „добро" (за пророците това означава период на религиозна привърза-
ност и материално благополучие), Израил е представен като красива и млада 
годеница на Бога. Обратно - в „лошите" времена на религиозен упадък и 
трудности фокусът се премества върху символичната образност на народа 
като невярна и лъжлива любима (блудница). 

Какви са последствията от упоритата употреба на този тип символично 
изображение, който модерните библеисти наричат брачна метафора? Преди 
всичко той има отношение към онтологическия режим на божественото в 
библейския текст. Бог тук представлява всеобхватна космическа фигура, коя-
то не може да бъде изразена в родови термини. Той не е нито мъж, нито 
жена, нито пък механично съчетание на двата човешки пола. Символизмът на 
божественото включва възможности за дефиниция и в двете (земни) посоки. 
Господ е цар, баща, съпруг и войн, но също така - майка, любовница, съпру-
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га и дори акушерка на своя народ. С налагането на брачната метафора като 
доминиращ модел неговите дву- (в смисъл на все-) родови функции не прес-
тават да съществуват, но някак „естествено" се групират в „мъжкия" край. 
Променя се балансът на частните символи в общия метафоричен режим на 
божественото. Текстът извежда на преден план онези представи, които са из-
разени в мъжки образи. Бог става все повече „мъж" и все по-малко „жена". 

Ивритската граматична система, от своя страна, използва за Господ 
местоимения в мъжки род. И макар че граматическият род не предопределя 
сексуалната принадлежност, а в някои случаи би могъл да се разминава с нея 
(напр. в думата матриарх), мъжкият род на местоименията усилва мъжката 
образност на божеството, а в същото време изтласква женската и замъглява 
нейния онтологически принос. 

Втората група последствия доразвива сексуалната опозиция в посока на 
социалния предразсъдък; патриархалното мислене наслагва поредица от 
идеологически стойности върху представата за („всеполов") космически ред. 
След като Бог е (все повече) „мъж", то неговите атрибути и качества преми-
нават в принадлежност на истинските мъже. Самата „мъжкост" придобива 
статут на божественост; мъжът заема позицията на бог в своите отношения с 
„човешката" си половина, т.е. с жената. Равините ще изведат до крайност 
тази тенденция, като я натоварват с обредни действия; в една от ежедневни-
те си молитви мъжът-евреин благодари на Бога, че не го е направил жена. 

„Женският" образ на Израил в същото време изтегля човешкото в отно-
шенията между човека и Бога като система от качества на истинските жени. 
„Човешко" в този случай означава профанно с пейоративен акцент: непосто-
янно, несигурно, неразумно, непрозорливо... „Понеже основният символи-
зъм за Бог е мъжки и основният символ за Израил (по-късно за християнската 
църква, която претендира да бъде Новият Израил) е женски, всичко добро и 
съвършено се струпва в мъжката част на уравнението, всички грехове и не-
достатъци - в женската част"1. Веднъж поел в тази посока на разсъждение, 
патриархалният разум лесно достига до заключението, че всичко лошо (в чо-
века) произтича от жената или че жената е (по-)лошата част от човечеството. 
Библията обаче не формулира подобен текст; едва в Талмуда можем да про-
четем, че „жените са отделен народ". Тук полът наистина се превръща в съд-
ба, а сексуалната разлика в граница, която отделя пространството на свеще-
ното от пространството на профанното с неговата „изконна" нечистота. „Ако 
родът на Бог замръзне като мъжки, тогава се поражда опасност мъжът да се 
превърне в земна репрезентация на божественото, а женското ще се фикси-
ра извън представите за свещено"2. С тази своя насока на популярно разви-
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тие юдейският монотеизъм успява да потуши потенциалната си възможност 
да мисли света отвъд границите (или поне йерархията) на родовите отличия, 
специфични за политеистичните религиозни системи. Вместо да разпредели 
високото в някакъв вид равновесие между двата човешки пола, единният род 
на Бога се превръща в единствена принадлежност на мъжкото, във входно 
билетче за правото да се чувстваш свещен. 

Брачният символичен модел има и друга особеност: той придава на от-
ношенията между човека и Бога една особена интимност, чувство за домаш-
на обособеност сред чуждия свят. Във връзката между любим и любима, 
между жених и невяста изпитанията и перипетиите са почти задължителни. 
Освен това тук винаги има място за отклонение и завръщане, за грешка и оп-
рощение. Разбира се, този, който греши, може да бъде само човекът (човеш-
кото в брачната опозиция); този, който прощава - единствено Бог. Моделът 
наистина изразява добре частния аспект в отношенията между Йахве и него-
вия народ, но тази интимност има двойствен характер. Неравноправието в 
онтологическия статут на участниците подрива равновесието/стабилността на 
човешкото положение. Властта попада изцяло в единия полюс на брачните 
отношения. На другия полюс любовта неизбежно се съпровожда от неста-
билност и страх. Близостта във всеки момент заплашва да се превърне в ужас. 
„Това е типично патриархален брак: съпругът притежава цялата власт"3. В 
брачната метафора еврейското общество поражда (и се самонадгражда вър-
ху) идеята за космическа валидност на собствените си противоречия. 

Логично ще бъде да тръгнем от икономическата страна на въпроса; пат-
риархатът може да изглежда по-интересен като система от социално-етически 
норми и възгледи, но става възможен само върху определен тип закони за соб-
ственост. В древния Израил жените нормално нямат право да наследяват и да 
притежават земя Това ги прави постоянно зависими: най-напред от бащите 
им, после от съпрузите и най-накрая - от техните синове. Те не са част от го-
лемите системи на публичната администрация, не могат да вземат участие в 
организацията на властта. Няма да ги видим като свещеници, съдии, воини, 
придворни и дипломати. Не могат да бъдат легитимни свидетели в съдебен 
процес, нито да сключват договори. В отношенията си с Бога и обществото 
жените не са самостойни субекти и са представяни от мъжа-глава на семейст-
во. Ако някоя от тях все пак пожелае да има свой непосредствен принос в об-
ластта на свещеното, като направи оброк, като посвети себе си с думи и дело 
на Бога, нейното решение може да бъде прието (и тогава става свещена дейс-
твителност) или отхвърлено (и тогава е невалидно заедно с всички свои пос-
ледствия) от мъжа - бащата или съпруга на тази жена (Чис. 30:14-16). 
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Нормалните задължения на омъжената жена са да поддържа дома, да 
отглежда деца, да преде вълна и да осигурява сексуален живот на своя съп-
руг. Те са разпространена практика във всички патриархални общества от 
онова време. Има обаче едно задължение, което е колкото любопитно, тол-
кова и симптоматично за еврейския мироглед. На жените не се позволява да 
изучават Закона (т.е. да четат и тълкуват свещените книги, което ги прави поч-
ти задължително неграмотни). В същото време обаче най-голямата доброде-
тел на омъжената жена е да осигури с всички свои сили и средства време и 
възможности на своя съпруг да изучава Тората, да посещава религиозните 
школи, понякога в продължение на дълги години далече от къщи. Това озна-
чава, че всички грижи и разходи по поддържане на семейството и дома са 
падали върху нейните рамене. Не е чудно тогава, че подобна жертвоготов-
ност се е смятала за изключително ценно достойнство и е била прославяна с 
особена реторична охота от самите мъже, особено във времето и в кръга на 
равините, където се учели обезгрижените от домашния бит съпрузи. 

Разбира се, най-голямото и безпрекословно задължение на еврейката е 
да ражда деца. Това става възможно благодарение на нейния биологически 
механизъм. Точно тук обаче се сблъскваме с един парадокс. Именно тялото 
на жената в неговата възпроизводителна специфика и активност (niddah) е 
силно табуирано и представлява нескончаем обект (и стимул) на възгледите 
за ритуална нечистота. Тези възгледи са изложени от Бог пред Мойсей с из-
ключителни подробности в книга Левит. Тук, между прокажените и келявите, 
даже начело на тях, е положена менструиращата жена. Тя е нечиста в про-
дължение на седем дни и трябва да стои отделена, „докле се очисти". Нечис-
то е също така всичко, на което легне и до което се допре, и всеки, „който се 
допре до каква да е вещ, на която тя е седяла", трябва да изпере дрехите си 
и да се измие с вода, но въпреки всичко ще си остане нечист чак до вечерта" 
(Лев. 15: 19-24). 

Още по-тежко е положението на жената родилка. „Кога роди мъжко", 
тя ще трябва да се „очиства от кървите си" в продължение на четиридесет 
дни. После ще донесе на свещеника при входа на скинията (вътре, естестве-
но, не може да влезе) „едно шиле за всесъжение и млад гълъб или гургулица 
за жертва за грях" (Лев. 12:6). Това обаче е нищо в сравнение с „греха" на 
жената, родила момиче. Тя ще бъде нечиста двойно по-дълго време, в про-
дължение на осемдесет дни, преди да я „очисти" местният свещеник. 

След всичко това се оказваме много близо до възможността да заклю-
чим, че жената е изначално или естествено нечиста в резултат на своите (не-
преодолими) биотелесни функции; „нечистото" всъщност не е в отделната, 
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конкретна жена, а в самата (естествена) женскост. Мъжът, който е неспосо-
бен да отделя кръв в равни интервали от време, няма никакъв шанс да се 
вмести в подобен (цикличен) статут. И все пак Библията успява да види един 
чисто мъжки начин да бъдеш нечист: 

Ако някому се случи изливане на семето, 

да измие с вода цялото си тяло и да бъде нечист да вечерта; 

всяка дреха и всяка кожа, на която падне семе, 

трябва да се изпере с вода и да бъде нечиста до вечерта. (Лев. 15:16-17) 

Разбира се, между нечистотата, която обхваща една четвърт от целия 
човешки живот, и тази, която може да „се случи някому", има чувствителна 
разлика. Общ изглежда обаче потресът пред течността („вътрешността"), коя-
то се излива от човешкото тяло. Но дали става въпрос за всяка (биологично 
затворена) течност, или съществува някаква особена прилика между „женс-
ката" кръв и мъжкото „семе"? Бързо можем да отговорим, че двете са специ-
фично свързани с възпроизводителните способности на човешкото тяло. Чрез 
принципа на ритуалното табуиране общността очевидно се опитва да въведе 
някакви норми и санкции върху умението да се зачене и създаде живот. 

Има обаче значителна разлика в това какво подлежи на контрол при 
индивидите от мъжки и женски пол. Мъжката възпроизводителна сила се мис-
ли като свръхценност, която не трябва да бъде разхищавана по никакъв по-
вод; „семето" е магическа течност със свещено фиксирана цел и законът въ-
вежда нечистотата като вид колективен надзор върху нейната съзидателна 
употреба. „Изливащият се" мъж възпроизвежда митологичната креативност 
на Бога. Женската възпроизводителна сила, от своя страна, е също така при-
надлежност на колектива. Тя обаче не е изконно свещена (богоподобна) и 
носи в себе си опасни (деструктивни) тенденции. Библейската представа за 
„женска кръв" крие потиснати следите на някакъв нерационализиран страх; 
може би на страха пред хаоса, който предхожда/заплашва божествено под-
редения свят. (В архаичното мислене кръвта по принцип има силни магичес-
ки свойства; тя дава или отнема живот.) Ето защо кървящата жена трябва да 
бъде непрекъснато наблюдавана, регулирана и сегрегирана. Ако е оставена 
без надзор, кръвта/силата й може да стане неудържима и заплашителна, да 
избликне „навън" (като биологичната неудържимост на менструалния цикъл) 
и да залее/да отнесе патриархалния ред с неговата и без това доста пробле-
матична система на родово наследяване, а оттам и на частна собственост, по 
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мъжка ЛИНИЯ. Контролът върху способността за раждане, с други думи, удър-
жа биологичната сила в полето на социалната власт. Така достигаме до един 
интересен и сложен проблем, към който ще се върнем малко по-късно, през 
символиката на отключената/заключената утроба, в следващите страници. 

Преди да започне съпружеският живот 

След като ситуирахме в най-общи щрихи позицията жена-съпруга в биб-
лейския текст, би било интересно да проследим конкретните етапи и перипе-
тии на нейното случване. 

Преди да стане съпруга, жената се ражда дете. Всички деца са подарък 
от Бога, но не в равна степен. Тази идея се среща и в Библията, но твърде 
умерено в сравнение с експресивното настояване на равините-мъдреци: 
„Щастлив е този, чиито деца са синове, и позор за този, който има момичета 
(Berakot 16в). Позорът всъщност си има съвсем практически измерения. Всеки 
баща на момиче е подложен на дълга поредица от грижи и страхове. За да го 
омъжи, най-напред трябва да го опази девствено; после трябва да събере го-
дежна такса и да му намери навреме съпруг; след като го омъжи, ще трепери 
дали няма да се окаже безплодно; и като връх на всичко, щом застарее (след 
менопаузата), има възможност да се превърне във вещица. Ето защо фразата-
благословия към еврейските синове: „да те благослови Господ и да те опази!" 
(Чие. 6:24) равините-талмудисти поправят изключително прозорливо по след-
ния начин: „Да те благослови със синове и да те опази от дъщери, защото те 
искат грижливо пазене" (Numbers Rabbah 11:5). 

Особени грижи се искат да се опази девойката девствена. Не заради 
нейната полова разюзданост, разбира се, а тъй като представлява лесен и 
беззащитен обект на мъжките посегателства. Ако някой „срещне девица, 
несгодена, па я хване и легне с нея, и ги заварят", той подлежи на законови 
сакнции, тъй като е нанесъл обида върху нейния баща. Ето защо трябва да му 
даде 50 сикли сребро (това е цената на годежния откуп) и после да се ожени 
за изнасиленото момиче без право да се развежда с него до края на своя жи-
вот (Втор. 22:28-29). Ясно виждаме как една (очевидно не особено рядка) 
травматична ситуация се рационализира и усвоява от общността като повод 
за брак. 

Библейското законодателство е категорично в изискването си годени-
цата да бъде девствена. Само по този начин съпругът може да бъде сигурен, 
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че получава неизползвана стока. Още по-важна е необходимостта да се га-
рантира „чистата" връзка с детето, което ще получи всички първородни пра-
ва. Ако все пак момата „не се намери девица", то „нека я доведат при врата-
та на бащината й къща, и градските жители да я пребият с камъни до смърт, 
понеже е извършила срамно нещо у Израиля, като е блудствала в бащината 
си къща" (Втор. 22:21). Подобна ярост може да изглежда като религиозен фа-
натизъм, но тя е мотивирана по-скоро от правилата на частната собственост в 
еврейското общество. „Това, което разгневява законодателите, е възмож-
ността да се изнесе на пазара повредена стока. Така се осрамва бащата, кой-
то дава невестата, и се обижда съпругът, който не получава това, за което 
плаща"4. Жените-за-брак са собственост, достатъчно скъпо платена, и зако-
нът с всички сили поддържа регулативните механизми на този пазар. Във 
всички случаи, когато се нарушат правилата, обиден може да бъде само мъ-
жът - собственик или купувач. Това личи особено ясно в разпоредбите, кои-
то санкционират самите мъже, посегнали върху чуждо имущество. Ето напри-
мер: 

Ако някоя млада девица бъде сгодена за мъж, 
и някой я срещне в града и легне с нея, 
то и двамата доведете при вратата на оня град 
и ги пребийте с камъни до смърт: момата, 
задето не е викала в града, а мъжът, 
задето е опорочил жената на ближния си. 
Ако пък някой срещне на полето мома сгодена, 
па я хване и легне с нея, да бъде погубен 
само мъжът, който е лежал с нея... 
защото той я е срещнал на полето, 
та сгодената мома и да е викала, 
не е имало кой да я спаси. (Втор. 22:23-27). 

Още в библейско време са съществували (макар и официално неписа-
ни) строги форми на договореност между бащата и бъдещия съпруг; прави-
ла, които са регулирали поведението на двете страни в търговските отноше-
ния и донякъде са засягали задълженията на бъдещата съпруга. Писмената 
форма на брачното договаряне (брачният договор или ketubah) се появява 
през Новата ера и се налага като една от най-силните институции с влияние 
върху частния живот в еврейското общество. Най-важният за нас резултат е, 
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че не позволява на съпруга да захвърли лесно (или да се освободи от отговор-
ности към) своята съпруга. Няколко от равините в Мишна даже оплакват не-
завидната участ на този мъж, чиято съпруга е „зла", но му е донесла значител-
на зестра. Той не може да се разведе с нея, ако не събере пари, за да върне 
зестрата на баща й, както предвижда ketubah при евентуален развод. „Скъ-
пият развод" е бил социален конструкт, балансиращ мъжкото (съпружеско) 
поведение в условията на традиционния за евреите полигамен живот. 

Дотук очертахме обстоятелствата, в които се случва първият важен пре-
ход в женското битие: девойката става съпруга. Това е много важен за нея 
момент, тъй като само чрез него е в състояние да получи видимост и някаква 
тежест в публичното пространство. След като се омъжи, жената за пръв път 
придобива власт, макар и в тясната област на семейните отношения. В този 
момент тя според библейските възгледи се превръща в социален човек, в до-
машната другост на мъжкото битие. Преходът обаче би могъл да остане дос-
та проблематичен без един особен вид легитимация на извършената мета-
морфоза. Жената трябва да докаже своята способност за видимост и социал-
на значимост, като роди деца. Това е нейното първо и най-важно задължение; 
то влиза в сила веднага след брачния ритуал и всъщност може да бъде разб-
рано като елемент от цялостния комплекс на сватбеното пространство. 

Да се зачене дете според библейската философия на живота е съзида-
телен акт, който налага човека като (земно) въплъщение на Бога-творец. Нес-
лучайно в Битие се използва общият термин toldot за означаване на процеси-
те с космогоничен характер и появата на човешка генеалогия. И в двата слу-
чая toldot се превежда като „зачатия", „(по)раждания" или дори „потом-
ство"5. Употребата на общата дума показва, че способността да се създаде 
човек е онтологически „слепена" с представата за божествено сътворение; 
зачатието е станало частен случай на демиургичния акт; размножаване/повто-
рителност на едно сакрално събитие със средствата и несломимата упоритост 
на земното битие. 

Самата идея творя или сътворявам се означава с глагола bara, прило-
жен с равностойна валидност към действията на Бог и към онези (човешки) 
събития, които недвусмислено изискват да бъдат преведени като раждам 
дете. Така бихме могли да кажем, че в Стария Завет представата за Бога-
Отец е синкретична с представата за Бога-Творец. Баща е този, който пораж-
да нещо за вечността. „Възпроизвеждайки себе си, религиозният човек ими-
тира божественото дело по изначалната организация на Космоса и неговата 
сексуално съзидателна практика най-вероятно се смята за ритуално повторе-
ние на космогоничния акт."6 Ето защо това, което „отвън" или поне на нере-
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лигиозния човек може да се стори като стремеж за биологическо или числе-
но умножаване на децата/хората в еврейското племе, всъщност има дълбоко 
теологическа мотивация и свещена цел. Библията и цялата по-късна традиция 
на юдаизма разбират „умножаването" като знак на избраност за свещени 
дела и най-пряка реализация на (многократно) сключения завет между чове-
ка и Бога. 

Чудото на утробата 

След всичко, което казах дотук, не е трудно да си представим кой е 
най-големият страх на библейската героиня. Неспособността да роди е прок-
лятие, което поставя на изпитание целия й живот. Да бъдеш бездетна е все 
едно да си мъртва, напомня Талмудът. Неслучайно един текст от Хагада пред-
ставя напълно сериозно благословията на добрите жени като възможност да 
раждат всеки ден, щом пристигнат в отвъдния свят. 

Децата са най-сигурната гаранция за социалния авторитет на жената; те 
създават здравината на нейната позиция у дома. Бездетната жена е обект на 
неодобрение и даже презрение - затова, че е разочаровала съпруга си у 
дома и го е изложила в очите на другите хора. Една част от равините настоя-
ват такъв брак да се разтрогне след десет години или поне съпругът да вземе 
втора жена, а друга част отстояват необходимостта да се запази семейството, 
ако все пак е добро. И в двата случая положението на бездетната жена е тол-
кова лошо, че няколко от авторите на Мишна го описват с нескривано състра-
дание. 

Разбира се, Библията разказва и случаи, в които жената с „празна утро-
ба" все пак се радва на обич и уважение от страна на своя съпруг. Тези слу-
чаи не са малко и можем да говорим дори за сюжетна тенденция. Трябва 
обаче да имаме предвид две неща. Първо, тук жената попада в традиционно 
фаворизираната от Библията позиция на отхвърления, беззащитен човек. И 
второ, те са интересни в повествователно отношение, именно защото са изк-
лючение от установеното правило; необикновеността ги прави продуктивни 
за легендарната фабула; неслучайно почти винаги завършват с чудодейна 
промяна. Можем да приведем някои много известни примери: 90-годишната 
Сара получава сина си Исак (Бит. 21); след дълга борба със сестра си Лия Ра-
хил ражда Йосиф (Бит. 30); Ана измолва от Бога (бъдещия пророк) Самуил. 
Всъщност историята на Ана от Първа книга Царства е толкова синтетично-
симптоматична, че може да бъде разгледана като означител на всички исто-

181 



Център за изследвания и политики за жените 

рии за чудотворно зачатие. 

Благочестивият евреин Елкана от Ефремова планина има две жени -
Ана и Фенана; „Фенана имаше деца, Ана пък нямаше деца". Въпреки това 
Елкана обича Ана повече от Фенана, „макар че Господ бе заключил утробата 
й". Нищо чудно, че плодовитата съпруга използва всеки повод, за да огорчи и 
обиди своята съперница: „онази я огорчаваше, а тази плачеше (и тъжеше) и 
не ядеше". Тук трябва да вметнем, че Старият Завет по принцип има склон-
ност да мисли жените през тяхното участие във възпроизводителната история 
на еврейското племе; борбата за място в семейството по този начин е синек-
доха на по-общата борба за присъствие в социалните отношения. Утробата е 
най-силното оръжие на библейската жена. „Тъй като са придобивани заради 
тяхната плодовитост, жените са принудени да се състезават по раждане -
нещо като война между утроби", отбелязва Джудит Баскин с открито невесел 
хумор7. Още по-живописен пример - истинска война с лагери и бойни стра-
тегии - ни дава историята на отношенията между двете сестри Рахил и Лия, 
съпруги на Яков (Бит. 29-30). В този случай хубавата, стройна Рахил е толкова 
открито предпочитана пред Лия с нейните „болнави очи", че Господ - съглас-
но структурните закони на парадигмата малък онеправдан човек - насочва бла-
говолението си към необичаната съпруга (още веднъж виждаме, че не психо-
логията, а митологията определя библейските отношения): 

Господ (Бог) видя, че Лия не беше обичана, 
и отвори утробата й. 
И видя Рахил, че тя не ражда на Иакова 
деца, и завидя на сестра си и рече на Иакова: 
дай ми деца; ако ли не, умирам. 

Разбира се, Яков е патриарх на еврейското племе, но не и Бог. Рахил 
също го знае, затова избира по-практичния път: изпраща слугинята си Вала да 
легне с него и така придобива син, наречен Нефталим - име, което трябва да 
означава силна борба се борих със сестра си и надвих. Лия, която междувре-
менно е спряла да ражда след четири сина, изпраща на свой ред слугинята 
Зелфа и така получава още две деца - Гад и Асир. (Горкият Яков, не е лесно 
да си патриарх на племе, което обожествява мъжкия възпроизводителен 
труд.) Едва тогава (най-вероятно от съжаление към неговите усилия в доста 
напреднала възраст) Господ си спомня Рахил: „и послуша я Бог, и отвори ут-
робата й". Появява се Йосиф. Всичко това ни напомня за една друга „женс-
ка" война, разиграла се две поколения по-рано около дядото на Яков, Аврам. 
И там Сара получава дете след дълга и упорита борба с утробата на египтян-
ката Агар (Бит. 21). 
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Но нека се върнем отново към нашата история с Елкана, Фенана и 
Ана. Като няма дете, Ана плаче и тъжи пред мъжа си; той й задава един на-
пълно реторичен въпрос: „защо плачеш и защо не ядеш, и от какво тъжи сър-
цето ти?", след което успява да формулира чудесна реплика, абсолютно сим-
птоматична за мисленето на патриархалния мъж - очевидно през всички епо-
хи: „Не струвам ли аз за тебе повече от десет сина?" Но, макар и натрапливо, 
мъжкото самочувствие не е в състояние да реши проблема на бездетната Ана 
и тя решава да се обърне за помощ към най-високата възможна инстанция. 
Още при първото посещение в Храма, толкова страстно отдадена на молитви 
към Бога, че дори прозорливият свещеник Елий я смята за пияна, Ана дава 
оброк: 

Господи (Всемогъщий Боже) Саваоте! 
Ако Ти погледнеш милостиво на скръбта 
на Твоята рабиня и си спомниш за мене, 
и не забравиш рабинята Си и дадеш на 
рабинята Си дете от мъжки пол, аз 
ще го дам на Господа (в дар) за през всички 
дни на живота му; (и вино и сикер няма да пие,) 
и бръснач няма да се допре до главата му. 
(1 Цар. 1:11) 

Многоочакваното дете от мъжки пол следователно е обречено да бъде 
назорей или собственост на Бога. Това, което прави Ана, е всъщност жерт-
воприношение. И наистина, едва откърмила своята изстрадана рожба, тя я 
откъсва от себе си и я завежда, за да я остави завинаги, в Храма. В замяна на 
това Бог окончателно отключва безплодната й утроба и тя бързо ражда още 
трима сина и две дъщери. Тук имаме много добър пример за библейската 
философия на дара. Най-напред една благочестива съпруга поднася душата 
си в Храма; в отговор Бог й дава дете. Тя му връща детето, за което получава 
петкратна отплата. Диалектиката на отношенията между човека и Бога се ко-
рени в способността за (себе)даряване. Тя е висше изкуство, но в същото 
време - тайнствен топос, който поражда самата способност/потребност да 
се прави изкуство. Веднъж възнаградена, Ана става поет; тя издига гласа си в 
необичайно красива молитва, емблематична проява на поетичното в биб-
лейския текст: 

Лъкът на силните се пречупва, 
а слабите се със сила препасват; 
ситите работят за хляб, а гладните почиват; 
дори безплодната ражда седем пъти, 
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а многодетната изнемощява. 
Господ умъртвява и съживява, 
сваля в преизподнята и изважда. 
Господ прави човека сиромах и богат, 
унижава го и го въздига. 

Това е ИСТИНСКИ благодарствен химн, изграден върху съзнанието за чу-
дотворната диалектика на Божието присъствие. Не е чудно, че векове по-къс-
но апостол Лука го използва като реторичен модел, за да напише известния 
Magnificat или песента-благодарност на Дева Мария, след като получава вест-
та за непорочната си заченалост (Лука 1:46-55). 

Историята на Ана и на всички други жени с чудотворно ощастливени 
утроби ни отвежда към необходимостта да поставим един важен въпрос на 
семейната икономия в библейския текст. На кого принадлежи тялото на де-
тето? И тъй като детето, което има значение, е непременно от мъжки пол, мо-
жем по-точно да се запитаме: на кого принадлежи тялото на сина? Ще се 
опитам да отговоря на този въпрос чрез съпоставителна интерпретация на две 
други истории. 

Първата от тях, известна като Akedah (или История на завързването) от 
Битие 22, е много разпространена и употребена от християнската митология 
като екзалтиран пример за силата на безрезервната вяра. Тя „заема централ-
на позиция в юдео-християнската култура от Средните векове до Киркегор и 
no-нататък", може би защото „носи заряда на амбивалентността и предизви-
кателството, сравним с този, който съдържа митът за Едип в класическата тра-
диция".8 Ще я припомня много накратко. 

Когато Аврам е вече в доста напреднала възраст, Господ го подлага на 
изкушение. Той му нарежда да вземе „едничкия си син Исаак", когото много 
обича, да отиде в земята Моравия и там да го пренесе в жертва чрез „всесъ-
жение". Аврам не се поколебава даже за миг; той оседлава магарето, нацеп-
ва дърва за огън и пристига на посочената му планина. „И направи там Аврам 
жертвеник, наслага дърветата и, като свърза сина си Исаака, тури го на жерт-
веника върху дървата" (Бит. 22: 9). В мига, в който вече е вдигнал ръката си с 
ножа, за да заколи момчето, Ангел Небесен го спира и му изпраща по-подхо-
дяща жертва - овен, заплел рогата си в гъсталака. Веднага след това Бог ут-
върждава окончателно своя завет с патриарха на еврейското племе. 

Какво знаем за момчето Исак до този момент? То е родено от Сара на 
90-годишна възраст по начин, толкова чудотворен, че кара жената да се зас-
мее, когато чува - подслушвайки от палатката - разговора на Бог с мъжа й 
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Аврам. Т Ъ К М О на този смях е кръстен Исак - име, което значи смее се или 
смях в памет на нейното преживяване. Всъщност всички имена тук са дълбо-
козначещи, както и в другите библейски истории. Аврам е баща-господар; 
Сара - велика господарка (очевидно близка до всички „велики богини" от ха-
наанския регион). „Господарското" е не само в нейното име. Цялостното й 
поведение, конструирано чрез фрагменти от повествованието в Битие 16-21, 
говори за силен и властен характер, за добро самочувствие и стабилна се-
мейна позиция. Сара разговаря с мъжа си напълно свободно, изказва катего-
рично своето мнение, нерядко му нарежда как да постъпи и непреклонно 
налага волята си да бъдат изгонени Агар и сина, който робинята е родила на 
Аврам, въпреки очевидното нежелание на баща му. 

Нещо повече, в Битие 18 Сара разговаря и с Господ почти толкова сво-
бодно, колкото със своя съпруг, тя дори се опитва да го излъже, напълно съз-
нателно. (Нещо в нейния образ ни напомня за друга „господарка на живота" 
- първичната Ева.) Триумфиращата сила в смеха на Сара става открита, кога-
то детето е вече родено; този смях няма да бъде повече крит, той се превръ-
ща в белег върху тялото на сина, в име на майчината победа: „И рече Сара: 
смях ми стори Бог, който чуе за мене, ще се разсмее". Още един път искам 
да подчертая, че Битие представя първата жена-матриарх като независима 
личност с властен (чак до жестокост) характер, с ясен разум и силна воля. 
Толкова по-странно изглежда пълното й отсъствие от сцената с отвеждането 
на момчето Исак. Къде е тази, която някога изпрати на сигурна смърт чуждо-
то момче Измаил, в момента, когато отвеждат собствения й син? Гласът й, по-
бедният смях изведнъж се превръщат в липса, толкова необяснима, че тряб-
ва да има симптоматичен характер. Изглежда, че текстът се опитва да означи 
някакъв важен преход в символичния пласт на внушението, някаква многоз-
начителна разлика, случваща се в хода на сюжетното действие. 

Исак, който до този момент е бил синът-на-майката (свързан с нейния 
смях, белязан от нейното независимо поведение), изведнъж се оказва отнет, 
отнесен в далечната планина, където единствено Господ знае какво да напра-
ви с него (оттам и името, което остава на тази местност - Йехова-ире или Гос-
под ще предвиди). Изчезването (тайнственият консенсус) на майката трудно 
може да бъде разбрано и с помощта на „чистите" палеоетнологически дока-
зателства. Почти всички изследователи са съгласни, че по времето на Аврам 
традицията да се принасят деца в жертва на божеството не е била актуална в 
ритуалната практика на еврейското племе и следователно не можем да про-
четем случката като начин да се отхвърли, да се делегитимира подобна (вече 
разбирана като отживяла) традиция. „Външният" смисъл продължава да бъде 
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скрит вътре в повествованието, разположен в пресечната точка на отношени-
ята между сюжетните фигури: Майка, Баща, Бог и Син. 

Остава ни да погледнем Akedah от една по-нетрадиционна интерпрета-
тивна позиция: да я разберем именно като история за изчезването на майка-
та от живота на всеки еврейски син. На планината, високо в земята Мора-
вия, Исак се оказва едновременно развързан (от старите) и завързан (с нови 
връзки на своята принадлежност). Силата на пъпната връв отстъпва пред не-
обходимостта от религиозна и етническа идентичност, разбрана в патриар-
хални термини; преход от името/тялото на майката към институцията на „ба-
щиното" наследство, теоцентрично осмислена и сакрализирана. След епизо-
да, в който Бог налага своето знание, Исак надмогва биологическата си при-
надлежност към майката и става собственост на „мъжките" задължения. Оси-
гурен е новият патриарх; неслучайно точно в този момент Йахве подновява 
Завета си с племето на Аврам. 

Все пак историята със Сара е само един идеален пример (или модел) 
на психично развитие. Какво обаче се случва тогава, когато „майчиното" не 
се окаже добре изтласкано и синът упорито (несъзнателно и натрапливо) про-
дължава да се завръща към него? Това ще научим от историята на най-силния 
еврейски герой - Самсон. 

Самсон се появява по начин, който вписва рождението му в легендар-
ната парадигма на чудотворно разтворената утроба. Неговата майка, жена 
на Маной от еврейското племе на Дан, е безплодна в продължение на много 
години, докато най-сетне Ангел Небесен не й донася вестта за бъдещото за-
чатие. Веднага трябва да кажем, че нещо в образа на тази (останала безимен-
на до края на историята) жена ни напомня за Сара: тя е умна, съобразителна 
и напътства мъжа си в благочестивото поведение (Съд. 13). 

Още преди да бъде роден или „от самата майчина утроба", младенецът 
е обречен на Бога (подобно на Самуил). Той ще бъде назорей: „бръснач 
няма да се докосне до главата му", няма да пие „вино и сикер", няма да хап-
не нечисто и ще извършва само Богоугодни дела. Изглежда, че този път тек-
стът не ни е оставил място за никакви интерпретативни съмнения, за никакъв 
„женски смях". Още преди да се е родил, Самсон вече е принадлежност на 
Бога. Насоката на неговия живот е формулирана в не-категории на социал-
ното поведение („няма да пие", „няма да хапне", „няма да се докосне"). Ге-
роят ще бъде различен от другите хора и точно тази оразличеност ще гаран-
тира неговата изумителна физическа сила като проява на тайнствената му 
разположеност в полето на сакралните отношения. Самсон, с други думи, е 
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обречен да заплати цената на своята изключителност с безпрекословна всеот-
дайност на Бога и на „мъжките" (религиозно-етнически) задължения. Без да е 
бил някога истински принадлежен на майката, той ще стане ръка на история-
та, насочвана от желанията на Бога. 

Но как изглежда в действителност животът на героя Самсон? Всички 
енциклопедични справочници върху библейския текст настояват на неговата 
особеност, нетипичност като назорей и „Божи човек"; те говорят за амбива-
лентно поведение, за безконтролен и непостоянен характер, даже за „чувст-
веност, безотговорност и липса на истинско религиозно отношение"9. 

Популярната традиция в интерпретацията на случая, от друга страна, го 
разбира преди всичко като илюстрация на идеята за женско коварство; Дали-
ла е парадигматичен образ на „женската" склонност към предателство и не-
способност за вярност. Всъщност историята на отношенията между Самсон и 
Далила (Далида в Синодалния превод) е само един епизод от трикратното 
повторение на подобни случки в рамките на по-голяма история. Основна 
тема на разказа изглежда сблъсъкът между силата и сексуалността в мъжко-
то/героичното поведение. Силата е дарена от Бога, тя е оръдие за решаване-
то на колективно значими задачи (в нашия случай за изтребление на филис-
тимците, които 40 години държат в подчинение народа на Израил). Сексуал-
ността е тъмна и сляпа стихия, която изключва разума и въвежда ритмичното 
повторение на грешката в човешкото поведение, а грешката се превръща в 
грях, който трябва да бъде изкупен. Символичният смисъл на историята е 
разположен в диатопичното пространство на отношенията между високо и 
ниско, божествено и човешко, обществено и интимно, и оттам - все така ме-
тафорично - между мъжко и женско. Самсон е герой с типично трансгреси-
вен характер, от тези, които извършват hubris в древногръцката митология. 
Въпреки натрапливата очевидност на своята физическа сила той попада в ка-
тегорията на жертвените фигури, като с това ни напомня Исак; фантастична-
та изключителност стигматизира неговото присъствие. 

Още първият епизод разказва един несполучен романс. Героят зърва 
млада филистимка, сърцето му закопнява по нея и той попада в редица от пе-
рипетии на проваления брак. Тук вече можем да забележим една особена и 
системно проведена в целия разказ диалектика на отношенията между „те-
лесния" поглед (типичен жест на желанието в мъжката психическа икономия) 
и слепотата, която парадоксално се ражда чрез него. Любовта на Самсон е 
толкова очевидно неподходяща (племето на девойката е Врагът в целия раз-
каз), толкова „сляпа", че текстът е принуден да рационализира/редактира 
нейното сюжетно наличие с мотива за някакъв скрит и божествен замисъл, 
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КОЙТО ще позволи да бъдат наказани омразните поробители. (Мотивацията 
повтаря реторичния модел в книга Изход, където Йахве „втвърдява" сърцето 
на фараона, за да покаже седемкратно своите чудеса.) Напразни остават 
предупрежденията на двамата благочестиви родители; страстта преборва на-
зорея Самсон и го довежда до границата, където желанието и садистичната 
отмъстителност изглеждат синкретично неразделими. Той извършва поредица 
от изключителни подвизи: убива трийсет души в град Аскалон, за да им от-
крадне „премените"; вързва опашките на трийсет лисици по две, слага свещ 
помежду им и ги пуска във филистимските посеви, които изгарят до дъно; 
пречупва „пищялите и бедрата" на група мъже. Герочното поведение се 
оказва с трансгресивна посока „надолу", към инфантилните корени на страст-
та; любомраза, каквато се ражда в отношението към фигурата на майката спо-
ред психоаналитичните теории на човешкия опит. 

Във втория епизод ще видим героя да посещава една проститутка от 
Газа. Обектът на любовта и този път е (с)грешен, сексуалността става все по-
опасна и сляпа. Смъртта дебне Самсон със засадата на местните жители, но 
почтените приказки не завършват с двукратното повторение на някаква клю-
чова ситуация. Той изтръгва цялата градска порта, зад която се крият филис-
тимските нападатели, и я отнася „навръх планината" под техните смаяни пог-
леди. Тогава се появява Далила. Сгрешената жена за пръв път получава име 
заедно с други подробности, които затварят кръга на нейната грешност. Да-
лила най-вероятно е филистимка, както първата годеница, обича парите, как-
то жената от Газа, и отгоре на всичко живее самостоятелно в собствена къща. 
Тя не е представена като дъщеря или съпруга на някого; свободната жена е 
епитом на опасността в библейския текст; тя персонифицира извън-нормал-
ното, онова, което заплашва установената систематика на социалните връзки. 

Няма да разказвам подробно любопитния диалог, който се разиграва 
четирикратно между Самсон и Далила. Това, което прави особено впечатле-
ние, е натрапливата липса на психологическа мотивация в поведението на ге-
роя Самсон. Той изглежда забравил всичко, което би могъл да знае един нор-
мален мъж на неговата възраст, включително поуките от първия и втория слу-
чай. От поведението му сякаш наднича психиката на малко дете, което не 
притежава опит в полето на човешките отношения, но страстно преследва 
своята потребност от безрезервна любов. Тази липса би могла да прикрива и 
някакво имплицитно знание на сюжета, което не може/не трябва да бъде 
експлицирано върху повърхността на библейския смисъл. Читателят остава в 
дискомфортно недоумение пред невъзможността да рационализира мотиви-
те на мъжкото поведение. (Струва ми се, че точно това недоумение го кара -
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през всички епохи - да проектира своя познавателен дискомфорт върху „ло-
шите" аспекти в образа на Далила.) Той се оказва изправен пред поредица от 
въпроси, на които не може да отговори, и текстът не му предлага никаква по-
мощ в това отношение, а с митологичен замах го лишава от всяка надежда за 
помощ. Сляп ли е Самсон да не вижда, че Далила го мами по четирикратно 
еднакъв начин? Защо никога не изразява собствено мнение, не се опитва да 
разсъждава, не я укорява (поне) за досадното поведение - а „тя го отегчава-
ше с думите си всеки ден и го мъчеше."? Защо разкрива тайната си на чет-
въртия път, т.е. тогава, когато всеки приказно-легендарен герой би бил поу-
чен от трикратното повторение на сюжетната ситуация? 

Може би отговорът се крие в начина, по който Далила представя моти-
вите на своето поведение. След първите несполучливи опити тя обвинява 
Самсон в лъжа: „ето, ти ме измами и ми каза лъжа." В отношенията между 
двама влюбени лъжата симптоматизира липса на обич или поне на такава 
обич, която би погълнала всичко друго. И Далила казва точно това след трета-
та несполука: „защо думаш „обичам те", а сърцето ти не е с мене?" В текста 
се появава ключовият термин „сърце"; ще го срещнем пет пъти в четири по-
редни стиха. Всеки път това е сърцето на назорея Самсон; то става главен ге-
рой на историята в този фатален момент; история за това как Мъжът дава сър-
цето си на една Жена. Когато открива на Далила „цялото си сърце", Самсон е 
вече изцяло неин; Господ „отстъпва" от обездушеното тяло, а „филистимците 
го хванаха и му избодоха очите, доведоха го в Газа и го обковаха с две медни 
вериги, и той мелеше в затвора" (Съд. 16:21). 

Символичната слепота на сексуалния опит най-сетне се е превърнала в 
телесна действителност. „Познавайки" жената, Самсон престава да знае Гос-
под; и Господ не иска вече да знае за него. Ослепяването изиграва своята 
класическа роля на символична кастрация. Мъжът, който е бил разделен от 
женското още в лоното на зачатието („от майчината си утроба"), който е бил 
обречен на големи („мъжки" или героични) дела, регресира към „сърдечно-
то" място на тази липса-съдба. Остриганият Самсон престава да бъде назо-
рей и се завръща към (желанието си за) това, което никога не е бил - син, об-
вързан с тялото на своята майка/жена. В този момент Далила изчезва от разка-
за, защото вече не му е нужна, но някъде отдалече, от пространството на по-
тиснатите значения, бихме могли да дочуем нейния смях. 
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Емилия Дворянова 

Вербалното тяло на Бога 
За Другия-и-Другия1 

За да знаем как да четем, първо трябва да знаем какво четем. И КОЙ 
чете, и КОЙ е писал. 

Поемайки в ръце Книгата, аз дори и без да съм питала, вече се питам -
какво са обгърнали ръцете ми, какво има в тази твърда и нежна обвивка, коя-
то докосва кожата ми, по какво ще се плъзне погледът ми, за да улови в нани-
за от знаци онази същина, която те крият отвъд себе си или в себе си? Когато 
отгръщам Книгата, аз знам, защото някъде съм чела или някой отдавна, сякаш 
отвинаги дошъл като глас, ми е казал (а това „отвинаги" за мене може да е 
само детството, в което покълват всички времена), че това е Книгата на кни-
гите, а аз също тъй отдавна знам, че в книгите е словото, езикът, който някой 
в неясен час и без да знае точно за какво, тъй както се изпява песен, е изгово-
рил, а друг (защо не Същият?) в също тъй неясен час, но вече знаейки защо, е 

вписал. От това предварително, самознаещо се знание, което и днес не под-
лагам на съмнение, сякаш веднага мога да определя, да отговоря, съвсем 
ясно да помисля, че това, което ръцете ми обгръщат, а погледът се готви вни-
мателно и в последователността на знаците да прочете, е Словото на словото, 
Езикът на езиците, или словото, което изговаря Словото, езикът, който говори 
Езика... Език и Слово, което аз държа в ръце по някакъв особен начин, внима-
телно-любовно, защото някой, някога, по нечий почин - а може би по свой -
е вписал. А вписаното има плът. И глас. И кожа. Обвивка, по която ръцете ми 
се плъзгат. Пипам с пръсти, виждам знаци, чувам глас, но не знам всичко това 
какво точноозначава. 

Трябва да стъпя на някакво определение, за да се освободя от предва-
рителното знание на пръстите си, на очите си, слуха, и да стигна до онова, ко-
ето знанието означава, и аз с готовност правя скок, напускам собственото 
тяло и в мисълта си определям: 

Библията е Вербалното Тяло на Бога. 
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Вербалното Тяло на Бога. 

Със самото това аз обаче съм казала: трябва да се промъкна покрай ду-
мите, които чувам, виждам, възприемам, трябва да скоча през думите, за да 
установя предмета, за който ще говоря, книгата като Тяло, абстрактно изре-
чено в мисълта, което се готвя да прочета, след като съм го взела в ръцете си, 
разгърнала съм го, усетила съм дъха на кожата, с която е обгърнато. И ми се 
струва, че това се отнася до всеки предмет, който бива „заговорен", „наре-
чен" с желание за диалог, т.е. извикан по Име. Името трябва да ме изведе 
към същината, в името е онтологията на предмета. 

Затова нарекох Библията, която държа в ръце, Вербалното Тяло на Бога. 
Позволих си го, въпреки че това е едно произволно наричане, но не защото е 
първото, което ми е хрумнало, а защото е избрано измежду ред други, също 
така произволни наричания. Не бих могла да намеря нещо по-сигурно, след 
като в тази област всяко назоваване е произволен зов, докато не се утвърди в 
самото себе си (както и всяко назоваване, впрочем), докато не се самосъзда-
де като слово, като вербален изказ или, образно казано, като броня, в която 
въпросите ще се отбиват. Произволно е, защото Бог няма Тяло и това е най-
противоречащият предикат, който може да се прилепи към понятието за Бог 
(ако Бог въобще се изразява в понятие и ако търпи предикати, прилепнали 
към него). И все пак аз го избирам и по някакъв начин това определение на 
Библията ми е нужно. Може би ми е нужно просто Тялото на Бога? Може би 
именно в Тялото въпросите се отбиват? Може би само така моят зов е истинс-
ки пълен, цялото-мое, което търси цялото-Друго, към което да се отправи, 
въпреки невъзможното противоречие, което засебва всяка телесност. И за-
щото съзнавам противоречието, нелепостта, еретичността и греховността на 
това искане, прибавям прилагателното „вербално". Мога да оправдая това 

прилагателно със самата Библия, защото там се казва, че Бог е Слово, но не 
мога да не попитам - кой ми казва това? Вярвам, а значи приемам безуслов-
но, че сам Бог ми го внушава, Той ми го казва от Себе Си и за Самия Себе 
си, но на какъв език ми го изговаря? Или по-точно - чрез какъв език ми е про-
говорил и чрез кого? Защото не съм Авраам, в ушите ми отвън не може да 
проникне Божието Слово и за мене само Книгата, изписаните знаци са Него-
вият глас, а значи само изотвътре, в мен го чувам и чрез мене си опитвам да го 
разбера на единствения и чрез единствения език, който мога да слушам и 
разбирам - на човешкия език, който Него не може да определи, да изговори, 
а следователно и прилагателното „вербално" е само оправдание, тъй като ця-
лата догматика ме учи, че определение на Бога не е възможно, че той е неоп-
ределим, че дори когато твърдя, че Бог е Дух, пак съм в полето на условност-
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тa. В С И Ч К О е условно, когато с човешки език говоря за Бога, условно е и тога-
ва, когато Бог говори в човешкия език чрез някой, който също тъй безспорно 
мисли, вярва, че точно нему е спуснато в дар да препредаде онова неизрази-
мо, което никой не би могъл да изрази. Всичко е под условието на самия Бог, 
който не може да бъде определян, защото, както днес ми казват някои умни 
хора, е крайното означаемо на човешкия език и аз няма върху какво да се 
опра, за да фиксирам едно точно слово за Него: пределността е елиминирала 
всички опорни точки. Намирам се в състояние на свободно падане и сякаш 
мога да твърдя и всичко, и нищо, като и в двата случая разчитам на тласък, 
който ще ме изхвърли отвъд езика. Разчитам на някакъв шок, ексцес, който 
ще прониже словесността и ще отвори пролука в нея, процеп, през който ще 
про-видя - ако има какво да се види - или ще про-чуя - ако нещо звучи. За-
щото нали все пак в ръцете си държа и с погледа си зра Езика на езиците, 
Словото на словото... 

Точно затова са ми нужни най-неточните думи. Така най-дълго ще мога 
да уточнявам, да интерпретирам, да се оправдавам, да криволича и да измес-
твам значенията - т.е. най-дълго ще мога да кръжа около онова, което пред-
варително и напълно сигурно е постулирано като невъзможно за уточняване, 
и в това свободно летене мога да чакам тласък, който ще ме изведе отвъд опре-
деляемостта. Чрез неточността, която ще ми зададе време за обхождане, с 
привидната цел да уточня нещо, което не подлежи на уточняване, аз отлагам 
провала, отлагам падането върху твърда почва, където със сигурност нещата 
са плътно скрепени едно в друго и няма празноти, процепи няма, а значи оп-
ределенията на неопределимите неща са невъзможни. 

Ето го първия обход: аз не определям Бога, не Той е предмет на об-
съждане и определяне, а Библията, с която ще говоря, и затова я наричам 
Вербалното Тяло на Бога. Но и така не мога да се измъкна от грешката и несъ-
ответствията, в които съм попаднала, защото изразът е обратим и не мога да 
избягам от този обрат, при който Вербалното Тяло на Бога е Библията - сле-
дователно Бог има Тяло и при все че е вербално, е Тяло. 

И все пак, твърдейки това, аз продължавам да твърдя и обратното - и 
все тъй твърдо знам, че Бог няма Тяло. Следователно езикът, с който си служа 
- езикът на несъответствието или дори на явната грешка, трябва да изговори 
един друг език, който ще бъде идентичен с онова, което трябва да изкажа с 
човешките думи, но не мога да кажа; и аз трябва да говоря така, че този, кой-
то ме слуша или чете, да под-разбере под единия език Другия, който чрез 
него се изговаря - Другия, който е мета-езикът на неизговоримото (защото 
не-изговоримото е над-изговоримото) и който всъщност не е под-език, т.е. не 
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трябва да бъде под-разбиран, а е над-разбираемостта. 

Сега вече съм принудена да призная, че говоря нещо, което не мога да 
формулирам с еднозначна яснота, и казвайки това, аз признавам, че когато 
определям Библията като Вербалното Тяло на Бога, моето съзнание е извър-
шило един емоционален, а не интелектуален акт. Моето съзнание е преживяло 
един образ, защото не може да формулира едно понятие. В това преживяване 
моето съзнание е постигнало максимална яснота по отношение на над-разби-
раемостта, на мета-разбираемостта и затова е създало, изваяло е или, най-
точно, моделирало е един образ, който в този език, който единствено ми е 
даден, може да бъде само „метафора". В моя език само метафората може да 
ме отпрати към мета-езика на неизговоримото, към онази Онтология, която в 
езика на знаковостта ще се оразличи като предел на знака, като крайно озна-
чаемо, което е пак празно понятие, празна метафора на неизразимостта. 

Само метафората ли ми остава? 

Само в метафоричната мъглявина на словесния образ ли мога да имам 
божественото Тяло? 

И още нещо, преди да се реша наистина да плъзна моя поглед между 
знаците, още нещо предварително - положено до това какво ми предстои да 
прочета и кой ми го е казал - и то е кой е/съм този Аз, който ще пристъпи с 
ум, очи и кожа към Божественото Тяло, пък било то и вербално, защото тряб-
ва да се знае кой говори/пише, но трябва да се знае още кой се вслушва, 
вглежда, и затова без никакво съмнение се налага първо да призная, започ-
вайки от себе си, че този кой всъщност е коя, и този Аз е Тя. Налага се, защото 
приех едно определение на Книгата, избрах го в огромното поле на повярва-
ните значения, и ако това е Книгата, която аз чета, в това четене/вслушване 
ще се възправят тяло срещу Тяло - едно безкрайно малко, нулево в прими-
рената си смъртност човешко тяло, което в нулевостта си обаче е оразличено 
някак като женско, поло-винчато, и едно все-Цяло, Абсолютно, неоразличено 
като извор на всяко възможно оразличаване, неоразличимо в постулираната 
си божественост и поради това неопределимо в себе-си-за-мене Тяло. Вярно 
- само Вербално. Пред Другото не бих могла и да застана, Другото е бъд-
ността на моята не/примирена смъртност. 

Ето това уточнение ми е нужно, въпреки че би могло да се подразбере, 
но именно защото то (това пропускано обикновено уточнение) винаги сякаш 
се под-разбира, бидейки в полето на подразбираемостта, а не в селението на 
надразбираемостта, настоявам да го кажа/изпиша, преди да пристъпя към 
онова, което ми е казано/ми е написано, за да ме изговори/изпише. 
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За да ме изговори и да ме изпише. 

Кой ме из-говаря? И кой ме из-писва? 

Защото тази Книга, която ръцете ми държат, не е обикновена книга, с 
която мога да споря и на която мога да се противопоставя като тяло/ум сре-
щу тяло/ум. Ако тази Книга е Вербалното Тяло на Бога, а аз твърдя това, защо-
то го вярвам, нима мога дори с частица от себе си да й се противопоставя, 
пък било то и с онази частица на моята женска оразличеност, след като тази 
„част" съвпада с мене самата и това съм аз - тази, която чете Книгата и аб-
солютно заинтересовано пита: Това Вербално Тяло, след като е възможно да 
бъде определено като Тяло - какво е? Мъжко? Женско? Хермафродитно-анд-
рогинно? Какво е, след като аз признавам моето тяло и трябва да стигна до 
признаване на Другото, каквото и да е то, за да го извикам по Име, което е 
единственото условие за нашия диалог? 

Питайки това, аз вече със сигурност съм в пропастта на невежеството, 
което би могло да се нарече и ерес, защото Бог е безтелесен, и въпреки това 
питането ми би трябвало да е валидно, легитимно в контекста на диалога с 
Книгата, след като също тъй в гласа, дошъл отвинаги на моето „сега", съм 
чула, че Той е Мъж, Отец, гласът Му прогърмява в онази патерналистична глъ-
бина на моето съзнание, която изначално иска да ме подчини, смирявайки 
ме в моето, различно от Неговото, тяло. 

Това го знам, защото някъде дълбоко в мен го вярвам. Значи трябва 
предварително да съм подготвена за срещата - и аз предварително съм под-
готвена за нея - това вербално Тяло, което държа в ръце и зра с очи в наниза 
от знаци, въпреки знаковостта си (или може би точно поради нея?) е мъжко 
Тяло. Не бих могла да разбера защо в над разбираемостта е означено Тяло-
то, след като Бог е безтелесен, а непредставимо е за мен как тъй безтелесно-
то е поло-винчато определено като Половина, остава ми единствено да вяр-
вам и да оправдавам вярата с метафората на собствено несъвършения език, 
в която единствено възможно е да отправям зов към моя Бог. Затова пък съм 
в правото да питам - свещено мое право, зададено в неточната метафорич-
ност на човешкия език, за да може до края на времената, все по-извътре и 
все по-истинно да уточнявам - и питащо да усъмнявам: кой е изписал знако-
востта на моя Бог, кой в езика ми е дал метафората, чрез която ми е позволе-
но да отправям зов към Него, и ако Бог е Без-причинен, за разлика от моя чо-
вешки свят, в който всичко е от-към причинността - каква е причината, която 
е задала точно тази, о-пределена метафора на безпределността в предела на 
света и защо чрез пол/о/винчатостта на пола е зададена за мен? 
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Не бих могла да отговоря - все още не. И ако, разгръщайки Книгата, 
си позволя да отговарям на собствения глас, който със сигурност ще отзвуча-
ва в знаците, то винаги ще помня и ще повтарям след всяко мое човешки-
женско, питащо твърдение: „Питам, Отче, не твърдя. Признавам, Боже мой, 
не зная"2. 

Сега вече ще разгърна Книгата и знам защо го правя - имам нужда от 
Тялото на Бога, и тъй като то е отвъд-езиковостта, ще го търся там, в метафо-
ричното падане-летене и очакване на изхода чрез Слово. Мога да преживея 
Сътворението в образа на шестте дни, след които да почина, мога да изходя 
през пустинята в очакване да стигна, но не в очакване да видя, мога да кръжа 
в премъдростта на Словото, да пия от нея и дори да се опивам в метафорич-
на еуфория, където „форията" и „форичното" се сливат и в която обаче все 
тъй неудовлетворено преживявам, защото знам, че не мога да поема тази 
мъдрост, не мога да я излея в себе си и опиянението ми е безплътно. Мога да 
продължавам летенето, което е всъщност свободно падане и отлагане на не-
възможния отговор някъде в пророческото бъдеще, в бъдещето на Пророци-
те, които виждат в Тялото-Слово Тялото-Плът, очакват го в бъдеществуването 
на света, а аз не го очаквам, защото съществувам, не бъдеществувам и в съ-
ществуването си - нима мога да го притежавам? - Тялото-Плът? - а не мета-
форично да го преживявам в Словото на Книгата-Тяло, във вербалния ексцес 
на мисълта, която не се вплътнява, а единствено се о-словесява...

 
                                                        *     *      * 

И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори; мъж и 
жена ги сътвори (Бит. 1:27). 

Преди това е всичко, което ми е дадено. Небе, земя и птици, гадини 
всякакви, в едно Добро, което вероятно е непоносимо. Непоносимо, защото 
Аз в съвършенството на Ние, не съм/сме съумели да го из-несем от себе си и 
в себе си, и някак изотвътре сме разтрогнали съюза на добротворността. 
Мъж/Жена в един Образ, по Негово подобие е невъзможно-поносимата иде-
ална слятост и аз, още преди усъмнено да питам, изпитвам възторг като от-
блясък от извечността на Сътворението, в което без никакво съмнение съм 
потвърдена в себе си като принадлежаща на образ-цовостта. Едно в Две и 
Две в Едно в подобието на онази Троица, която тайнствено разгръща своето 
Едно в Три, и Трите са събрани тайнствено в Едно. Равномощна йерархия -
йерархия на Едността, благословена тайнствено да се плоди и да се множи в 
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своето ЕДНО, да напълни земята и да я обладае, господарувайки над нея. Мъ-
жът-Жена, Жената-Мъж. 

АКО бих могла да спра дотук, в чудното равновесие на Две в Едно, в 
моята половина на образцовата цялост, щях със сигурност да имам Бог, който 
ме съдържа в моята половинчата цялост, щях да бъдеществувам Там, в абсо-
лютната увереност на една възможна пълнота, щях да знам, че съм в матрица-
та на човешкостта-като-жена, каквато съм, щях да имам съвършено огледало, 
в което да съзирам вътре в мене онова, което навярно окото на идеалното 
тяло, откликнато от Бога в Онзи Миг, е съзирало за себе си. 

Щях. Но историята продължава дори преди историята - разказана от 
някой, който със сигурност е поискал от мен да кажа - Щях! Защото изпита-
ният възторг - отблясък от извечността на Сътворението - се срива в мига, 
когато се връщам към онова нарочно, предупредително уточнение - онзи Аз, 
който разгръща страниците на Книгата е/съм Тя. И днес, точно като Тя чета, 
не бягайки от себе си към някакъв безродов род на нещо/някой, който е 
Едно, но не защото това Едно не съществува, не защото то, в тоталната си 
пълнота, оставайки Едно, не е и Две, не защото като такова не е напълно и 
всецяло в мен и аз не съм в него, а защото някой го е присвоил към своята 
поло-вина, взел го е за себе си, вменявайки ми своята вина за това посредст-
вом цяла мрежа от несвестни, но словесни знаци, с цел единствено да ме из-
пишат от образ-цовостта, да потъне в забрава „по Свой образ" за мен, да се 
измести някак настрани, по границата на шепнешком изречените думи, не-
дочути, недоразбрани, недопуснати из вечността в историята от човека, и 
най-вече - съзнателно оставени да бъдат неразбрани в човешкия разум. За-
щото - какво би значело, ако останем при този Образ - Един, свещен Обра-
зец, по който Мъж-Жена сътвори Той човека? Нима Бог, създавайки подоб-
ността на Себе си, е сътворил Жена като абсолютно Свое друго, което липсва 
в Образцовостта? Или Книгата ме лъже, твърдейки, че моят Бог всецяло е в 
мъжкостта, пък било то като принцип на някаква съвършена мъжественост? И 
КОЙ твърди това? Някой, който е заграбил свещеното за себе си, свещеност-
та, свещеничеството? 

Абсурдна би била такава една лъжа и изцяло злонамерена. 

И въпреки това аз някак знам, че Бог, Който няма пол, защото до сюб-
лимност е не-определим, (а каква по-ясна определеност от поло-винчатостта, 
която поради това е и винаги вина спрямо отцепилата се половина) е по няка-
къв парадоксален начин - Мъж! Защото историята продължава - продължа-
ва, преди да е започнала Историята като човешко случване в света - с ново 
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Сътворение, което пак е Същото, но полагащо най-фините дистинкции на 
конкретността, и този разказ е Място, Топос на разделността, Думи, които 
сегрегират себе си, разлъчват се от себе си, Място, в което някой иска да ме 
убеди, че нямам Място, освен ако не пожелая смирено да се разделя от себе 
си, да се разлъча в доброволен отказ Аз да е/съм Жена. Историята на това Вто-
ро Сътворение е последното място, достигнало в знаци до мен, в което аз 
мога да чета Книгата като човек-жена. След него би трябвало да се отърся от 
кожата си, като змия да се измъкна от себе си и да бъда. какво ли бих могла 
да бъда? 

И създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание 
за живот; и стана човекът жива душа (Бит. 2:7). 

И тук все още съм, би трябвало да мога да се видя, но единствено, ако 
забравя онова невероятно Сътворение, изписано от Микеланджело в Сик-
стинската капела, ако бих могла да не помисля за всичко, което човекът след 
това е сътворил, из-писвайки ме (но как да забравя сътвореното от човека?), и 
вече ми се налага да питам: човекът-земна-пръст, в който Бог изтръгва Обра-
за/Подобността, Едното, на което Той все още не е дал името Адам (но някой 
отдавна ми е казал, че той-човекът е именно той, както ще бъде наречен 
мъжът) - не би ли следвало да е едновременно и той, и тя, след като човекът 
- „мъж и жена ги сътвори", и ако „Тя" я няма в Едното на материализираната 
плът, то нима Бог ме/я е запазил в себе си, за себе си, не пожелавайки да 
ме/я изтръгне от Себе си в пръстта, за да ме/я съхрани поради неведома уми-
съл? И тогава, ако това би било тъй, бих могла да повярвам, че човекът прос-
то е мъж, непонятно защо въдворен половинчато в пръстта (а свещеното нали 
все пак е свещено, точно защото е не-понятно). Ако това би било тъй - но аз 
се съмнявам, съмнявам се не в знаците, които виждат очите ми, не в Онзи, 
Който е Сътворил - усъмнена съм в този пре-предаден ми смисъл, в годност-
та му да бъде свещен, съмнявам се в онзи, който на мен ми е казал, че чове-
кът-в-пръстта бил Самотен и Слаб, въпреки че живеел в пълнотата на Божие-
то. Нещо още му трябвало, нещо му липсвало, но не това пише в Книгата. 
Там само се казва: 

И рече Господ Бог: не е добро за човека да бъде сам; да му сътворим по-
мощник, нему подобен (Бит. 2:18). 

Дали Сам означава самотен? Онова съвършено същество, преизпълне-
на цялост, положена в предела на Рая, в своята Самост поради това, че е 
Едно - дали е възможно да бъде самотно в моя, човешки половинчат смисъл, 
или друга потреба, друга неведомост търси своето в-плътено Две? Някаква 
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промисъл, единствено важна за Бога и твърде далечна от вторачената в себе 
си логика на човека, обречена да обслужва все още нероденото Его? Защото 
аз знам, че в свещеното логика няма, логиката не принадлежи на Логоса, кой-
то също тъй нелогично някога ще се въ-плъти (но това някога е далеч и аз не 
говоря за него), и това, което сега е достъпно в очите ми посредством после-
дователността на знаците, е Свещеното Пре-дание на Книгата, предавано, 
препредавано от човешка уста, глас, слух, обоняние, миризма на мъж, ми-
ризма на жена... 

...то дали не е предадено не с неведома, а със съвсем ведома умисъл, 
поради която аз не мога да не виждам Първосътворения в мускулестата му 
половинчата цялост и мога само да питам - а Аз? Защо мене ме няма? Впро-
чем, има ме дори и в онзи стенопис, от който никога не бих могла вече да из-
бягам: до него, и изотзад. Но не за Човешкото сега е речта ми, за Божестве-
ното-за-мен се мъча да проговоря и с това питам доколко, докъде е неведо-
мото Божие и доколко, докъде човекът ведомо е подредил за себе си света и 
как? Защото, пак ще го повторя, пак ще го изпиша: 

И рече Бог: не е добро за човека да бъде сам; да му сътворим помощник 
нему подобен. (Бит. 2:18) 

Не е добре да бъде Един. Но дали означава Един-Единак, самотен и 
мъж, или просто Един, Цялостен, който обаче по тази причина не би могъл да 
изпълни една друга, може би най-важна мисия - да про-Говори в Смисъла на 
битийността отвъд Него, Който с промисъл го създал. Да, човекът не би могъл 
и не би трябвало да е Сам, какъвто би бил като Един, дори и да не бъде са-
мотен, бидейки все още положен в Божията десница. Защото как този Един 
би бил Говорящ, освен може би със себе си, в себе си, в Бога, Който все 
още до него стои, но в това монологично единство - нима е възможен Ези-
кът-човешко-слово? А това трябва да е съвсем сигурна Божия промисъл, не-
ведомото, безсъмнено изписано в Книгата, защото вече е казано - „и госпо-
дарувайте над" , а няма друг начин да „господарува" човекът освен влагайки 
смисли, владеейки смисли и така, осъществявайки ядрото на Образцовостта, 
да твори за себе си Светове, преизпълнени с Него. И ето - преди да раз-пол-
ови това цяло Едно, за да може Творението да про-говори, Бог извършва най-
великото, най-грандиозното дело в това Сътворение-за-човека, позволявайки 
на мъжа/жената сам/а да изпълни световостта със смисли-значения: 

Господ Бог направи да произлязат от земята всички полски животни и 
всички небесни птици и ги заведе при човека, за да види, как ще ги нарече той, 
та, както човекът нарече всяка жива душа, тъй да бъде името й (Бит. 2:19). 
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Назоваването е дар-светлина, една непонятна за вселената Свобода, 
която предхожда и с това прави абсолютно необходимо раз-пол-овяването, 
раз-множаването на човешкостта, за да може тя да входи в слово като слово-
изпитание на същата тази свободност. Затова Цялото същество Бог врича в 
езика. 

Човекът назовава, с което зове. Какво при-зовава? Човекът, не Адам - в 
Книгата той още не е наречен, още няма Адам. Аз го наричам и винаги каз-
вам, че Адам-който-е-мъж бил нарекъл Нещата, знаейки историята, цялата, 
отвъд безвремието на нейното случване, защото някой така ми е казал. И 
следователно аз-бидейки-жена съм приела от него словото в моето „после". 
Но когато чета, когато се предавам единствено на знаците, зад тях аз все още 
виждам не мъжа, а единствено онова невнятно същество, непоносимо цяло, 
не-мъж, не-жена, не-хермафродит или някакъв неясен андрогин, а непредс-
тавимия подобно Бога Божи-човек, отдаден за пръв път в онзи акт - да врича 
посредством имена, да врича, за да съществува Нещо-то за него и за себе си, 
и в-речта, събуждайки Вселената за съществуване, да търси в дара на езика-
име помощ/ник срещу непоносимото Едно на своята човешкост. Видял е Бог, 
навярно чул е Имената и в чутото е доловил все по-натрапчива и откровена 
самота, родена в свободата да даряваш Име. Защото - към какво ще се от-
правят имената? Кой ще чуе? Как ще се откликне този зов за бъдене в значе-
ние? Тъй самотно и невъзвратимо е Едното Име за Един. И тъй е абсолютна в 
езика нуждата от Две. 

И даде човекът имена; 

но за човека не се намери помощник, нему подобен (Бит. 2:20). 

Наричането е създало за човека Свят. И в този свят Едното е оставало 
Едно. 

Видял е Бог. Какво ли е очаквал? 

И даде Господ Бог на човека дълбок сън; и когато заспа той, взе едно от 
ребрата му и запълни онова място с плът. 

И създаде Господ Бог от реброто, взето от човека, жена, и я заведе при 
човека (Бит. 2:21-22). 

Бих могла да твърдя, че аз като такава, аз-като-жена съм първа сътворе-
на. При това от Бога, който, раз-пол-овявайки онова всецяло-цяло човешко 
същество, сам Той създал жена.3 И я завел при спящата половина, и тогава, 
когато я видяла, събудена след тежък сън, поло-вината се припознала, огледа-
ла се в Другото-като-жена и казала сама на себе си, че тя е мъж, защото в 
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този миг е станал мъж. И тъй като видял Друго-то след сън, подобен може би 
на черна дупка, пропаст, сън, през който Някой отново из-от тебе е Творил и 
поради това си се събудил вече Друг, наричайки се мъж, изрекъл, че Другото 
е взето от него, от собственото тяло, от собствената плът -

И рече човекът: ето, това е кост от костите ми и плът от плътта ми; 
тя ще се нарича жена, защото е взета от мъжа (си) (Бит. 2:23). 

- съвсем неправомерно, защото преди жената няма мъж и вече онова 
Едно не съществува и вече има само Друг и Друг.Тогава кой и от кого е взет? 
И взет ли е изобщо? И кой на кого е помощник в пол-о-вините, които съвсем 
скоро сами ще се обрекат на постоянни вини. 

Бих могла да твърдя. Още много мога да интерпретирам в човешката 
си дързост. Но как да го твърдя? И има ли смисъл нашето/моето собствено-
човешко, различно вглеждане в знаците и отвъд знаците, било то с вяра, било 
без вяра, след като са минали столетия, хилядолетия, сгъстено са проникнали 
в съзнанието времена, които са приковали Образцовостта в образ - точно 
определен в предела на пола, виновно-друг, и цялата „мъдрост", която уж из-
говаря Бога (а може би неслучайно отдавна Го е забравила в своите ведомо-
човешки потреби), е из-писала женскостта от свещеното, в-писвайки я в един 
мит - човешки, - където Единият-Друг безбожно е лишаван от свободата да 
бъде в словото-свят, да твори светове, признато да мисли себе си като божи. 
Но мислейки това, изписвайки го, аз все пак не забравям: в Преданието, кое-
то изисква от мен да се Пре-дам във вяра, не може нищичко да се твърди, 
човешки пожеланите твърдения нямат смисъл, защото всичко наистина е-ста-
нало-така-както-е-станало, в един митичен кръг, в който бъдеществуването 
на историята се е случило, преди самата тя да се е случвала. И сякаш от-към 
вечността е долетял гласът, който ми е казал, че онова човешко същество 
било Адам и той е цялото Едно, а Тя спомоществувателно е включена поради 
него в битието на света, заради неговата самота, да го гали с нежността на 
своята допълнителна ръка, или да избърсва капки пот, които много скоро ще 
се появят, или милостиво да припява на неговата рожба, частица от неговата 
плът или. Кой би могъл да си помисли, попадайки в кръга, че има само Друг и 
Друг (а и дори да го помисли как би могъл из-отвътре да го разбере, за да му 
стане истинна истина), когато Едното-в-тялото-на-мъж, така плътно и до идо-
лопоклонство пред себе си самото (най-страшното идолопоклонство впро-
чем), е врастнато в идеята за Бога, че някак страшно става, поглеждайки нап-
ред през времето, с око, взряно във вините, да виждаш как се самослави и 
вписва единствено и само своя образ в богоподобността. И ако употребявам 
страшна дума, то казвам я, защото страшно е да не очакваш смирено Бога в 
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себе си, в търсене на целостта, а сам да се впечатваш в Него, в своята поло-
винчатост, вменявайки Му сякаш своята вина. Защото историята със сигур-
ност се е объркала, сгрешила се е някак извън повелята на Бога, потекла в 
сбъркана посока, предчувствано-положена още в това самоотъждествяване 
на мъжа с човешкото, в изключването на събудилата се след тежък сън поло-
вина на поло-вината от себе си (и рече човекът! не Бог!), което е изключване 
на половината свят, сътворен „по Наш образ и по Наше подобие", и още 
първите думи, изречени от човека-вече-и-едва-тогава-мъж, са сякаш достой-
ни да бъдат чути от змията, която гъвкаво и плъзгаво, в знанията на разума ще 
интерпретира, постоянно сегрегирайки думите и нещата... 

Навярно змията съвсем скоро ще се яви (и тя се явява), изпълзявайки 
из дървесата на Рая, за да се вмъкне в пространството между Другия-и-Дру-
гия и да срази окончателно Едното в неговата плът-ност, използвайки езика-
дар на свободата с първата интерпретация на онази единствена Божия пове-
ля, която тя-жената-аз чувам, без да трябва да съм чула, защото - казали са 
ми - тя била съобщена на Адам и нему Бог, много преди тя/аз да се явя (ако в 
Рая има преди или пък след, но тъй са ме научили, защото знам - явила съм се 
след), е заповядал: 

И заповяда Господ Бог на човека и рече: от всяко дърво в градината ще 
ядеш; 

а от дървото за познаване добро и зло, да не ядеш от него; защото, в 

който ден вкусиш от него, бездруго ще умреш (Бит. 2:16-17). 

Чувам, знаела съм го, защото съм била човекът. А дали е знаел Господ, че 

щом стане Друг-и-Друг, Едното вече няма да се подчини, ще се съблазни в 

езика на интерпретацията, в езика на змията, която казала: 

Не, няма да умрете (Бит. 3:4). 

Това не означавало това, което Бог е казал, то означавало друго. 

Има някакъв вдъхновен мистицизъм в този катастрофичен момент в зо-
рата на човешката история. Пелена - тъй плътно спусната - иззад която мер-
желеят сенки, ту неочаквано ясно, релефно изплуващи във взора, който се 
опитва да фокусира мислите там, ту в момента, в който мисълта сякаш нещо 
е видяла, то потъва или отплува в без-умие, така че окото, което опитва да 
зре, сякаш угасва, неспособно да улови явената насреща му светлина. 

И оттук нататък вече никога няма да може да я улавя. Ще гледа в „мът-
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но огледало", ще вижда само сенки, все по-плътно наслагвани една върху 
друга и една в друга, ще вярва, че вижда, но няма да вижда, ще налага някой 
Друг, по-слаб, да вижда в сенките истина, т.е .. ще интерпретира, съзирайки 
в интерпретацията власт и господаруване, дарени в думите на змията, но не в 
повелята на Бога. И нищо друго няма да може да прави освен, вкопчено в 
интерпретациите, едва-едва да се догажда, че онова не означава точно това, 
което означава, но какво ли точно означава. Кръстопътното грехопадение-поз-
нание, което по отношение на Божия свят може да е само забрава, всмуква 
човешкия свят, отваряйки процеп в битието, през който вее хлад и долита 
глас, изричащ истина, която обаче не е истина, защото само лъжовно означа-
ва истината. Отвъд този кръстопът остава само път на грях и вяра, обгърнати в 
мистицизма на интерпретациите: вярата, че някой вярно означава, че вярно 
вярва, че вярно означава как човешки-вярно би следвало да се живее в Божи-
ята истина, която не може да бъде означена и която, самата Тя не означава, а 
съвсем просто и безапелационно Е. 

... не се докосвайте до тях, за да не умрете. 

... не, няма да умрете. 

...ще ви се отворят очите. 

...като боговете, знаещи добро и зло. 

...видя жената. 

...дървото е добро, (за ядене) 

...приятно... (за очите) 

...многожелано. (дава знание) 

Всъщност очите на жената се отварят още преди да вкуси забранения 
плод. Тласъкът към интерпретиране/означаване на това, което безапелацион-
но Е, е даден още със самата възможност за разделяне на заповедта сама по 
себе си (това, което Е само по себе си) от многомерността на нейното озна-
чаване в последиците. И както казва Лев Шестов - „змията не лъже". И жена-
та в подтика на змията знаещо вижда, че тя не лъже. Дървото е добро, но не 
само по себе си, а в частната интерпретация на сетивата - за ядене. Приятно 
е, но не само по себе си, а в частната интерпретация - за очите. Приятното 
(красивото?) и доброто са разделени и със самото това вече притежават абсо-
лютното качество да предизвикват многопожеланост в частната им недоста-
тъчност и невъзможност да бъдат допълнени до цялостното виждане-знание 
на „Това е Добро". Това „Това е Добро" е вече непосилно за съществото, ко-
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ето не е Едно, а единствено Друг-и-Друг, пол-овинчато, частно вдадено в 
едно многожелание-за-знание, в което знанието се оказва винаги частно-недос-
татъчно, и със самото това постоянно съблазняващо, тегнещо към невъзмож-
на пълнота. 

Жената е тази, която първа се съблазнява да интерпретира това, което 
Е, да го означава в човешки-частен смисъл - знание, заредено с еротизъм, 
постоянно съблазняващо знание, защото е знание-желание от-към човешката 
накърненост, копнееща пълнота. Може би точно поради тази причина съхра-
нената интуитивност в интерпретативната мощ на човека, все по-отдалечава-
ща се от „това, което Е/Това е Добро", митически обвързва грехопадението 
със сексуалността, доколкото именно сексуалността е провокативната мяра-
максимум на сетивността-като-неудовлетворимо-желание-за-цялост, която по 
вертикала ще пронизва човешкото във всичките му форми и прояви. Свръх-
сексуализирането на жената обаче е предмет на друга стратегия, целяща да й 
отнеме правото легитимно да интерпретира, т.е. легитимно да твори частно-
човешките смисли на съществуващото. Да й се отнеме езикът, правото на на-
зоваване, който е единственият, може би твърде двусмислен, твърде лъжо-
вен, и все пак единствен способ за път-пътуване към Смисъла-Слово като не-
поносима и недостижима пълнота на частно-човешката другост. И ако Бог не 
е природа (а Той не е Природа, бидейки Творец на Природа/Природи), а чо-
векът-мъж-жена е Негов Образ-подобие, изтръгнат от/над природата, то въз-
връщането-обръщане на човека към природата е негова минимализация, на-
казание за пренебрегнатата заповед и нова Заповед той сам, без подкрепата 
на Бога, да извърви пътя (или да не го извърви?) към изначалното състояние на 
своята първична Божественост и истинно „господаруване" над Божественото 
Творение. Оразличено именуващият се Адам (човечество) и оразличено наи-
менуваната Ева (живот) различават себе си от сътвореното, тъй както различа-
ват себе си Един-от-Друг -

...разбраха, че са голи. 

голи в Природата, където няма голота, голи, за да знаят, че са отлъчени 
от нея, че са различни в сътворения свят и въпреки това ще бъдат Там. Не в 
Тук-сътвореното при Бога, а в сътвореното-Там, различни от всичко и най-
вече от себе си в своето Едно, което вече е завинаги Друго на Другото. В 
Сътвореното-Божие, където нищо не може да е „голо", защото, бидейки 
това, което е, всичко е плътно събрано в себе си в неозначаваща голота, се 
явява Голота, готова да се пре-облича в значения, да пре-обръща своето „Е"-
встване в роли-препаски, които ще пристягат, прикриват, изкривяват, заду-
шават човешкото-божие-тяло, самоограбило се откъм своята пол-овина. 
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ЕДНО ГОЛО ТЯЛО И СЪС самото това - единственото Облечено тяло като тяло-
способност за Роли-привидности, които го разгъват, разпростират отвъд него 
и които то се самообрича да играе. Голотата като потенция за игра, желание 
за игра, способност за роля. 

Оттук нататък равномощната йерархия на Двете-в-Едно ще пробва 
една над друга своята мощ, разделяйки се в себе си, в един непълноценен 
нагон към „господаруване", но не по образеца на Божията повеля като пъл-
нота, а в човешки пол-овинчат смисъл. 

И рече (Бог): кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от кое-
то ти забраних да ядеш? 

Адам отговори: жената, която ми даде Ти - тя ми даде от дървото, и аз 
ядох (Бит. 3:11-12). 

„Тя сбърка, не Аз." Нима и Бог е виновен, защото е „дал"? Вината се 
стоварва върху Другото, вината е стоварена над нея/мен-като-жена, тотално, 
всецяло, безапелационо. Единното същество е окончателно сразено, разце-
пено завинаги, отваряйки механизма на проекциите, превръщащ Другия в 
екран, върху който всяка недостатъчност, вина на собствената половинчатост, 
ще се отпечатва като Чуждо, Друго, Не-мое, Нещото, от което съм освобо-
ден. 

... и вече съм в пътя на постоянната грешност на човешката история. 
Тази, вече бих казала, мъжка история, от която съм изключена и поради това 
толкова трудно успявам през собствените си очи, като жена-каквато-съм, да 
чета. Мъжка история като „съдба" и наказание на отклонилото се от Божието 
човешко; история на идолопоклонство на Единия-Друг пред самия себе си, 
една история на използващо и възползващо се интерпретиране на Свещено-
то в частните смисли на пол-овината човечество; история на „господарува-
не", в която „господаруването" вече не е Дар, а наказание за Едното, превър-
нало себе си в Друг-и-Друг. 

БЕЛЕЖКИ 

               1 Текстът е откъс от по-голяма цялост, която може би някой ден ще се осъществи. 
Струва ми се, че това уточнение е важно, защото много неща в него подлежат на допълнител-
на разработка и смисълът им, надявам се, ще се разгръща постепенно. Замисълът би могъл да 
се квалифицира като опит за „феминистка теология", но подобно „жанрово" определение 
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предизвиква у мен известна съпротива. Причината е, че всички феминистки текстове, които 
поне аз съм чела и които засягат сферата на религията, са или антропологични, или културоло-
гични, но винаги външни на преживяващото религиозно съзнание. Желанието, което поражда 
този текст, е различно: бих искала да направя опит вярващо да прочета основните ядра на 
Свещената книга като жена (каквато съм), което е изключително проблематично. В този смисъл 
виждам целостта на текста по-скоро като Теодицея, отколкото като „феминистка теология", 
поне в смисъла, в който аз я припознавам.
 
                   2  Свети Августин.  Изповеди.  Народна култура. С., 1993, с. 56. 2 Свети Авгусгин. Изповеди. Народна култура. С., 1993, с. 56. 

                3  Думата sela, която в христианските преводи традиционно се превежда като ребро,
всъщност означава по-общо страна и не е ясно от коя точно част на Адам Бог създава Ева. Във 
връзка с това съществуват различни интерпретации, чийто обобщен смисъл дава основание да 
твърдим, че Ева е по-скоро „страна" или „половина" от Адам, отколкото незначително допъл-
нение. По този въпрос вж. по-подробно Милена Кирова. Историята на Сътворението - Де-
мократически преглед, бр. 1, 2004. 
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Димитър Камбуров 

Мъже и Балкани 

Този текст се оказа лишен от време и място да разгърне един истори-
чески и теоретически, социално и културно наситен анализ на ситуацията 
около проблемите на мъжете и моделите за мъжественост в глобален (по-точ-
но западен), регионален (балкански) и български план. Ето защо в началото 
ще нахвърля най-бегли бележки, които с непълнотите, неяснотите и недоста-
тъците си да предизвикат индивидуален интерес по запълване, коригиране и 
разбиране, а аз за целта в края ще предложа кратка, но съдържателна биб-
лиография. 

Мъжете и мъжественостите се превръщат в сериозен изследователски и 
активистки проблем около десетилетие, след като феминизмът извършва пре-
хода от моден крясък в естаблишмънт, т.е. в края на 70-те и през 80-те годи-
ни. Този вид занимания имат за отправна точка привидно невинното допуска-
не, че пратриархатът е враждебен и репресивен не само по отношение на 
жените, но също и спрямо определени групи мъже, а освен това той нанася 
поражения и на онези мъже и мъжки общности, които го изповядват и нала-
гат над други жени и мъже. На пръв поглед смирен последовател на феми-
низма, маскулинизмът притеснено пледира за по-фин и разграничаващ ана-
лиз на макро- и микроструктурите на властта, като не пропуска да изтъкне за-
губите, които модерните форми на патриархат причиняват на мъжете в тяхна-
та може би донякъде привидна властпоставеност. Така например забелязва 
се, че ако жените имат основание да протестират срещу третирането си като 
sex objects, то мъжете може би би следвало да не приемат безропотно масо-
вото си схващане като success objects. Оказва се, че много мъже не могат да 
си позволят високо образование и самоусъвършенстване, тъй като отрано би-
ват натоварвани с прехраната на традиционно или пък достатъчно модерно 
конструирани семейства, в които жената държи на отвоюваното си право на 
образование. Отдавна е установено, че хегемониите маскулинности в запад-
ния свят продължават да възпроизвеждат сравнително консервативни и тра-
диционни схващания за това какво означава да бъдеш образцов или поне 
достоен мъж. В резултат сферите на публичността, на професионалния успех 
и на високия доход се превръщат във физическо и психологическо бреме за 
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много мъже в епохата на КЪСНИЯ капитализъм. Да отговорят на изискването за 
образцовост е задача за много мъже - шизоидно разпънати между актуални-
те социално-икономически норми, предполагащи нуклеарно семейство с 
поне двама работещи члена, и традиционните схващания за мъжа като оси-
гуряващ прехраната. Подобно изпитание е сред честите причини за преиму-
ществената ангажираност на мъжете с криминална и противозаконна актив-
ност. 

По тази и по други причини хегемониите типове мъжественост всъщ-
ност не се отличават с особено многообразие, а и медиите, масовата култура 
и популярното изкуство съдействат колкото за проблематизирането им, толко-
ва и за укрепването им, при което тенденцията е те да способстват за отваря-
нето на ножицата: да утвърждават традиционни патрирахални модели в по-
ниските и необразовани прослойки и да развиват по-модерно и гъвкаво мис-
лене сред по-елитните групи. Така например таблоидите и блокбастърите са 
крайно консервативни в модела си за мъж, докато по-алтернативните и пре-
дизвикателни културни продукти са културностроителни и иронични към тра-
диционните маскулинни модели. Така проблемът с двете Америки може да 
се види като далеч по-универсален и Европа също скоро може да очаква 
сблъсъка на цивилизациите вътре в собствените си социокултурни простори. 

Така или иначе, именно в резултат на това, че хегемонните типове мъ-
жественост удържат високо ниво на консервативност, докато разпростират 
влиянието си преди всичко сред социалните страти надолу от средните в ико-
номическо, културно и образователно отношение, те способстват за допълни-
телното отваряне на ножицата между богати и бедни, образовани и малокул-
турни и съответно между модернизиращи се) и изоставащи. В резултат мъ-
жете умират по-рано, боледуват повече, включително защото избягват и регу-
лярните, и наложителните прегледи, а и защото в по-голяма степен злоупот-
ребяват с алкохол, цигари, наркотици, шофират несъобразено и се замесват 
в престъпен бизнес. Те освен това се оказват често лишени от гъвкавост и 
адекватност в контекстите на съвременния информационен капитализъм с 
все по-важен пазар на услуги, реклами и пр. симулакри. Поради свръхмерна-
та си поднадзорност, поради изключителната си обработка чрез корпоратив-
ни дисциплинарни практики много мъже търсят компенсация и отдушник от 
неудоволетворяващите ги публични роли, включително на подчинение на 
жени-началници, в регресивни възстановявания на традиционни разпределе-
ния на полородовите 1 роли в семейството или във връзките си. Един от ефек-
тите е, че много жени, особено онези, на които съвременните икономико-со-
циални форми позволяват да се грижат за себе си, предпочитат да не се об-
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вързват. Впрочем не по-малко мъже все по-често се чувстват неспособни да 
отговорят на изискванията на брака като иманентно традиционна структура, 
поради което въпросната институция претърпява най-тежката си криза сред 
част от елитите, докато все още съхранява традиционната си тежест сред ма-
сите. От една страна, продължава да е в ход полородовата диференциация 
на професиите, а, от друга, отвореността на всяка от полородово маркирани-
те професии към представители на другия пол все повече нараства. В резул-
тат полородът все повече се превръща във въпрос на избор на принадлеж-
ност към определен кръг от ценности, жизнени визии и стилове, професии и 
мировъзрения зад тях. Да бъдеш мъж или жена все повече се превръща в 
професия и избор. 

Подозрението, че последното е все по-налагащ се факт води в по-къс-
ните етапи на мъжките изследвания и активности до разцепления. В резултат 
част от мъжките групи остават в лагера и под знамената на феминизма, като 
се опитват да усилват полородовите флангове на тази все по-банално институ-
ционализираща се политика на различие. Към тези групи трябва да присъеди-
ним и гей организациите, които се опитват да намерят общ език и фронт с 
лесбийските формации, като май има на какво да научат последните в орга-
низационен и активистки план, може би защото борбата срещу гей-мъжете 
винаги е била по-жестока и нетърпима, отколкото срещу почти традиционния 
мъжки фантазъм за лесбийството като ерзац и ефект от девалвацията на ис-
тинската мъжественост в епохата на късната модерност. От другата страна 
застават християнски, расово и племенно-поетически вдъхновявани мъжки 
алтернативи, които изхождат от презумпцията за това, че модерността про-
дължава да се потвърждава като все по-женствено и женско време, като фе-
минизмът е само върхът на айсберга на далеч по-катастрофични промени в 
индивидуалното и общественото съзнание, измежду които най-страшните са 
в лицето на т. нар. политическа правилност. Като въстават срещу все по-
страшната „сисификация" на съвременния мъж, едни от тях настояват, че 
Христос е бил всъщност мускулест и як мъжага с несъкрушими дух и воля, 
които е показал на кръста, другите настояват, че белите са виновни за налага-
нето на модела „женчо" като еталон за мъжественост, а третите направо се 
отправят към горите, за да възстановят в изпепелените си души духа на пле-
менния ловец, който общува с природата и най-вече със зверовете, за да въз-
станови ницшеански примитивната си воля за живот и власт. 

Ето защо българската и балканската ситуация не могат да се разглеждат 
извън глобалните процеси на модернизация и глобализация. Балканите са жи-
лаво място, но техните шансове да съхранят някаква по-традиционна поло-
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родова диференциация зависят по-скоро от случайността на срещата между 
нарастващата либерализация на полородовите отношения в региона и обрат-
ния ход на махалото към регресивно възстановяване на едно по-традиционно 
полородово статукво на равнището на видимата публичност и политиката в 
западния свят по силата на доминираността му от САЩ. 

Може би трябва да започнем с очевидностите в нашето културно прос-
транство. Защото именно очевидностите правят видно колко привидна е лип-
сата на проблеми. 

В тази страна, както и на Балканите изобщо, изглежда очевидно, че 
няма проблем с мъжете и тяхната мъжественост, тъй като мъжете са безус-
ловно или поне преимуществено мъжествени, жените са женствени и знаят 
своето място, което включва готовност да признаят и желание да изискват 
(мъжественост) от мъжете. Като във всяко традиционно общество, ролите са 
ясно разграничени, а редът се крепи на конститутивната им непроницаемост. 
Патриархалният ред се основава не толкова на господството на един пол над 
друг, колкото на договорената съгласуваност на разпределението на полоро-
довите роли между техните групови и индивидуални изпълнители: мъжете и 
жените, и всеки мъж и жена поотделно. Мъжете правят едни неща, жените -
други. Жените очакват от мъжете да изпълняват мъжките си задължения и за-
дачи, а и да правят мъжки работи. Мъжете разчитат жените да се ангажират с 
определени задължения и задачи, като в ответ приемат правото им на женски 
работи. Всеки полород се грижи за другия, приема неговата грижа и му поз-
волява територии на недосегаема непроницаемост, в които мъжете и жените 
са сами за себе си, без ангажимент и задължение към другия полород. 

В традиционната структура на отношения решаващо е междуполоро-
довото сътрудничество. Вътреполородовата солидарност и регламентираната 
доминираност на жената от мъжа са предимно символични и ритуализирани, 
т.е. лишени от действителни индивидуални употреби извън статуквото. Кул-
турната норма на полородовото господство и на вътреполородовата солидар-
ност е контролирана и ограничавана от определящата културна норма на 
междуполородово сътрудничество. Нещо повече, индивидуалното потребя-
ване на регламентираното от патриархалния ред господство често се третира 
като нарушаване на нормата, а оттам и като малокултурие, диващина, живо-
тинскост и въобще прекалено природна мъжественост, т.е. хипермаскулин-

ност. 

Разбира се, идеалната схема, която скицираме, само прилича на иди-
лия. Полородовото сътрудничество непрестанно е подлагано на предизвика-
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телства и изпитания и от двете страни, върху които се опитва да разпростре 
контрола си: и от инстанцията на доминацията, която мъжете и жените поня-
кога престават да възприемат като ритуално-символична фигура, подпечатва-
ща единствено различието и разпределението на ролите между тях. Тогава 
мъжете я буквализират под формата на традиционна власт над жените, като 
се опитват да я снабдят с обективни предпоставки и основания, най-често из-
разяващи се в метафорична интерпретация на метонимични преноси. Така 
например предимството във физическа сила се транспонира в интелектуално 
превъзходство в опит това двойно основание да се превърне в същностна, 
обективна база на мъжкото господство, а оттам да се премине към конститу-
ции, разпоредби и употреби. От своя страна, женската и мъжката солидар-
ност водят до подценяване на междуполородовото сътрудничество за сметка 
на надценената, т.е. признатата за реална и вездесъща мъжка доминация, или 
на подценената, т.е. разпозната за заплашена мъжка доминация. Разоблича-
ването на всеки акт и жест на сътрудничество като скрито властови, като жен-
ско коварство или като мъжка манипулация води до пре-усилване на вътре-
полородовата солидарност и до проблематизиране на хармонията на взаи-
мосвързаност и взаимозависимост между полородите. 

Като цяло полородовите отношения в традиционните общества са по-
ложително консервативни, те не търпят промени, допринасяйки за издържли-
востта и жилавата резистентност на общността. Традиционните общества 
имат да се справят с достатъчно външни и вътрешни врагове, съхраняването 
на жизнеспособността на общността е дотам сериозен проблем, че те не 
бързат да си изнамират вътрешни вражди и врагове. Реалните войни и враж-
ди принципно осуетяват междуполородовите войни и вражди за сметка на 
оптимизиране на сътрудничеството между полородовете в охраняващата зат-
вореността си общност. 

В случая с Балканите е лесно да забележим причините, утвърдили до-
пълнително тази традиционна схема на полородови отношения. Заплахите от-
вън срещу родови, племенни, етнически и национални цялости винаги са 
били значителни, тъй че затвореността като условие за оцеляване на общнос-
тите е била под въпрос. Функционирането им в системата на империи е било 
подложено на неестествени мутации и трансформации, свързани с принуди-
телни откъсвания на мъжете в резултат на рекрутиране в армии, мащабни 
строителства и пр. дейности, свързани с имперски амбиции, или пък като 
ефект от парадигмално тъждествени бягства, хайдутства и гурбетчийства из 
имперските територии. Важно е да се забележи, че нагърбването с чужда по-
лородова роля става само в най-краен случай и на него се гледа като на бедс-
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твие и наказание; до него се достига, само ако са изчерпани всички възмож-
ности за заместване вътре в съответния полород. Да бъдеш мъж или жена съ-
държа елемент на незаменимост, която превръща полорода в участ и отго-
ворност, частично компенсирана със системата на заменимост в по-гъвкавата 
поради многолюдност родова, а не нуклеарно семейна структура. 

Нарушаването на статуквото между половете, а оттам и проблематизи-
рането на патриархалния ред е лишено от благодатна социално-историческа 
почва на Балканите в продължение на векове поради двете страни на един и 
същи медал: от една страна, забавената и препятствана от социално-истори-
ческите обстоятелства модернизация, включваща и късното сдобиване с мо-
дерна държавност, и, от друга - непрестанното наличие на външни врагове и 
заплахи, които не позволяват степен на уседналост, установеност, зрялост и 
интровертност, която спомага абстрактното въображение и индивидуалис-
тичното мислене, способни да разобличат очевидните отношения на сътруд-
ничество като привидни и бременни с враждебност и взаимна непроницае-
мост. Лишените от политическа реализация мъже в ситуацията на ограничено 
неравенство и зачатъчна публичност пораждат ерзац сурогатите на кръчмата, 
кафенето, бръснарницата и чаршията, а те, от своя страна, водят до компен-
саторни символически и ритуални властови свръхполагания в системата на 
рода. Липсата на реални публични източници на авторитет водят и до донякъ-
де синекурната почетна властпоставеност на мъжа в родовата структура, там 
където жената, родовата майка трудно изпуска контрола си върху даденото й 
по патриархално условие частно пространство на дома. 

И така, какво отличава модерната от традиционната епоха с оглед на 
отношението към полородовата разлика? Най-важна характеристика е все 
по-задълбочаващото се негово омаловажаване за сметка на други, по-адек-
ватни на модерната ситуация отношения. Мисленето за човека през полоро-
довата разлика е маловажно за модерната структура по икономически, фило-
софски и културни причини. 

Модерността се нуждае от наемна работна ръка; тя връчва изконното 
право на свобода на жените, за да може да ги изкара от крепостта на дома и 
убежищната грижа за възпроизводството (кухнята, църквата, децата). Свобод-
ният пазар и отвореното общество не само позволяват, но и изискват свобо-
да, избор и инициатива от всички, в това число и от жените. Свободата да 
продаваш труда си е само малко по-отчуждена форма на свободата да се 
продаваш. Прословутата свобода на свободния свят изкарва жените навън, 
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като ги лишава от традиционните защити на патриархата, но продължава да 
експлоатира патриархалната им конституция и на работното място, и в дома. 

Но налице са и реални придобивки за жените. Есенциалните различия 
отстъпват пред социалните и културните различия. Все по-важно е как упот-
ребяваш онова, с което разполагаш, даденостите са невалидни, ако не са 
приложени. Капиталът измества съкровищниците, включително и тези на дев-
ствеността. Ефективната имагинерност на финансовите активи проблематизи-
ра абсолютното притежание. Важно е не дали си мъж или жена, бял или че-
рен, умен или глупав, добър или лош, красив или грозен, а какво правиш, как 
функционализираш тези дадености с оглед на изискванията на модерността 
за ефективност, утилитарност, пазарност, и ликвидност. Полородът престава 
да бъде пол и започва да се подразбира като традиционна конвенция, от чие-
то модерно, т.е. фигуративно и ролево функционализиране отчасти зависят 
успехът, признанието и осъществеността на индивида в структурата на мо-
дерността. Жената се научава да се държи като мъж в определени ситуации, 
като жена в други и като нещо средно в трети. През еманципацията модер-
ността предоставя по-просторно поле за полородова маневреност по-скоро 
на жените, отколкото на мъжете, чиято полородова креолизация, подобно на 
гей-откритостта, не се толерира; от тях продължава да се очаква полородова 
самотъждественост. 

Социалната и културната динамика на модерността съответно постано-
вява полородова неустойчивост. Но докато последната се толерира в полето 
на икономическата и управленската активност, стига да е разпозната като 
ефективна, тя създава културни проблеми в традиционните социални ядра, 
където консервативността и контрамодерността шизоидно съжителстват с ли-
берално-експанзионистичните. В резултат полородовото напрежение и въоб-
ражение биват изтласквани в полето на свободното време и празника, в мар-
гинализираните пространства на насладно-удоволствените ритуали и бунтове 
срещу строгите модерни изисквания за равенство в подчинеността пред за-
кона и властта с нейната паноптична и поднадзорна система на стеснено при-
ватно и раздуто публично. Полородът в своята фантазматичност, желание, 
наслада и ирационалност е начин да се забравя, че сме модерни, ефективни, 
прагматични инструменти на успеха, властта и парите. 

Полородът наистина продължава да употребява пола като сексуална 
власт. Но вместо традиционния ефект на овластен и самоцелен пол в модер-
ността хетеротеличната му функционализация води до инструментализиране, 
до превръщането му в част от екипировката, от биоекстензиите на човека по 
пътя на себеосъществяването му. Тези, които използват пола модерно, се до-
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могват до извънспецифично полородови придобивки. Обратното, онези, 
които се поддават на манипулации чрез пола или стават негови марионетки и 
жертви, остават в плен на една предмодерна полородова схема на различие. 
В модерната епоха наистина се размива границата между делник и празник, 
между работа и свободно време, но подмолният контрапроцес на съхране-
ната им отграниченост минава включително и през употребите на пола. Тъй 
че в един делник под знака на политическата правилност мъжете и жените 
действат като роботи, като полови хибриди, дори когато употребяват пола си 
като власт и инструмент за натиск. Точно тази инструментализация на пола в 
делника, превръщането му в аргумент и реторика на въздействието допълни-
телно го лишава от есенциалност и го превръща в роля. Структурата на праз-
ника и свободното време по-определено остава надстроечна, регресивна, 
контрамодерна, компенсаторна и традиционна, тъй че употребата на пола в 
нея по по-традиционен начин, т.е. с оглед на междуполородово сътрудничес-
тво и вътреполородова солидарност, е логична и функционална с оглед изис-
кванията на делника. Половата хибридизация на традиционни полородови 
роли и качества е сред критериите за моделна антропомодерност; тя включва 
фукционализацията на пола, но също така изисква обезопасяващо ниво на 
съхранена и неинструментална полородова разлика, най-вече в структурата 
на празника и свободното време, в полето на семейството, на любовта, или 
поне на техните медийни и попкултурни репрезентации. 

Модерността постановява универсалистка антропологическа визия, 
която залага на фундаменталните отлики на човека от звяра и другите живи 
форми. Доколкото тези форми също са поле на полово различие, те не спо-
магат за обособяването на човешкото. Напротив, доколкото е полов, човек е 
по-скоро животински, т.е. природен по един по-скоро низмен, свързан с 
долницата, земята, насилието, насладата, смъртта и крайността начин. Мо-
дерността мисли човешкото като работа, като задача, като самоцелна конст-
рукция, като самопостигане; сред предмодерните му рудименти е и преко-
мерната зависимост, проникнатост и пронизаност от нечовешкост или от ос-
татъчна предчовешкост, която той все още споделя с други биологични видо-
ве. Полът, расата, етногенотипът и пр. са сред рудиментните характеристики. 
Те са разрешен лукс или навик в полето на частното, но в полето на публич-
ното са разрешени само като функционални инструменти на вече универсал-
но модерната човешка самоцел. Те са важни, доколкото са инструменти, а 
не свойства; доколкото са функции, а не полета на зависимост и неизтреби-
мост на предмодерно: половото, расовото, етническото, в последна сметка 
животински предчовешкото. 
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Няма смисъл да изброявам причините, поради които половото разли-
чие бива преосмислено до условност, фигура и роля, лишена от есенциал-
ност. По-важното е, че точно това модерно преосмисляне на пола като власт, 
инструмент и фигура (в полето на публичността) води до неговото вторично 
есенциализиране, до пост-постмодерното му завръщане към пола като съдба, 
природа, животинскост и предчовешкост (в полето на приватността). Обрати-
мостта на половите роли зад реални и професионални маски; символичното 
преосмисляне на модерните професии на условно мъжки и женски, което е 
друг начин да се именува полово и расово хибридната модерност срещу по-
лово и расово хомогенната предмодерност; умножаването на половете и по-
ловите роли; все по-нарастващата роля на екстензиите на човешкото, които 
стават все по-безразлични към пола, расата, етноса, възрастта, сексуалния из-
бор; успехите на гей и лесбийските движения; признаването на право на съ-
жителство, наследяване и брак, и т.н. - всичко това, от една страна, инстру-
ментализира и дискурсивизира пола в полето на делничната публичност, до-
като в същото време го завръща към изконната му фантазматична контрамо-
дерна есенциалност в полето на приватната празничност. 

Именно тази моделна полородова хибридност на модерния човек е 
по-същностна предпоставка за нуждата от интелектуално усилие, насочено 
към мъжете, към хегемонните и подчинените видове мъжественост. С един 
идеален демонизиран модел на мъжественост ефективно се занимават феми-
нистките и женските изследвания. От перспективата на едно критическо 
препрочитане на историята на модерността, което би привидяло всички по-
литики на различие като по-скоро ефект на модерната невъзможност на ви-
сините, отколкото на нежелание на низините да живеят по старому, нещата 
биха изглеждали другояче. Феминизмът следва да се види като интегрална 
съставка и функция на модернизацията и макар и неговите актьори да са 
били преди всичко жени, актантната му структура се реализира чрез мъже и 
жени, които имат различни, полородово безразлични цели, свързани с реали-
зацията и експлоатацията на самата модерност посредством принудите на 
свободата. Образцовият модерен човек се мисли като по-скоро мъж не по-
ради някакви есенциални причини, а поради традиционната властова схема 
на немаркираност на мъжкия член в полородовата опозиция, която му позво-
лява по-лесно преосмисляне като неутрална човешкост, т.е. като полородов 
хибрид. 

В този смисъл изследванията в сферата на мъжете и мъжественостите 
не трябва да се разглеждат само като иманентен резултат или механичен 
ефект от феминистката критика, от женските и полородовите изследвания. Те 
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могат да се видят, редом с последните, като едно критично преосмисляне на 
историята и теорията на модерността. От тази перспектива става ясно, че 
формулата, според която мъжете потискат жените, е само приблизително 
вярна. Тя би била вярна, само ако част от жените се разпознаят като мъже, а 
поведението на част от мъжете бъде идентифицирано като по-скоро женско 
и присъщо за жените, но само за онези, които не могат да се разпознаят като 
мъже. С други думи, модерността прави по-скоро така, че определени групи, 
състоящи се от мъже и жени, потискат и експлоатират други групи от жени и 
мъже. Това, че в групата на потисниците мъжете все още са повече от жени-
те, е историческа променлива, която е безотносителна към структурата на 
модерността, както е безотносителна променлива расовата и етническата 
принадлежност на властимащите мъже и жени. А и усилията на съвременния 
институционализиран феминизъм са дотам насочени към това все повече 
жени да имат достъп до лостовете на икономическата и политическата власт, 
че структурата на този глобализиращ се свят вече съвсем не е заплашена от 
мъртвия деконструктивен потенциал на някогашната политика на различие. 

Що се отнася до групите на потиснатите мъже, те са потиснати дори 
повече от жените в групите на губещите, тъй като тяхната некомпетентност и 
неефективност с оглед на изискванията на модерността продължава да е по-
непростима. На мъжете по-трудно им се прощава, че не интегрират женски 
техники, тъй като от тях продължава да се очаква да бъдат по-мъжествени, 
т.е. по-гъвкави, по-инициативни, по-свободни, по-модерни. И това ако не е 
ирония. Успешни, т.е. модерни са онези мъже и жени, които, вместо да над-
ценяват своята полородова конституция, използват техники и умения на про-
тивоположил полород, за да оптимизират инструменталното приложение на 
собствения си полород. Обратното, провалени от гледна точка на изисквани-
ята на модерността са онези мъже и жени, които остават есенциално, тради-
ционно, неефикасно, непластично закрепени за своите полове и родове. 
Това ги прави да се държат през цялото време все едно че са в ситуация на 
празник или че свободното им време никога не свършва. Накратко, те не мо-
гат да играят моделни модерни човеци, полородови хибриди, в които собст-
веният пол и чуждия род са ефективно сплетени в жизнеустойчива молекула. 

Тъй че, когато се касае за мъже и жени, отново става дума по-скоро 
за елити и маси, за ефективни и неефективни, за успешни и неуспешни, за 
конституирани през работата и професията и за конституирани през праз-
ника и свободното време; за икономически, а оттам и социално, и културно 
силни и за такива, които не разполагат с достатъчен икономически, а оттам 
и социален и културен авторитет; за тези, които определят дневния ред на 
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обществото и планетата, и онези, които са аутсайдери, пасивни или активни 
маргинали. 

Въпросът е дали тази идеална картина на модерността като модерност, 
която заличава разлики и граници, която смесва и креолизира, която мултип-
лицира и инженира, както е модел и еталон, не остава мит, чиито проявле-
ния и интереси са скрито традиционни и немодерни? Дали в момента Запада 
под диктата и егидата на неоконсервативна Америка не е завлечен от ход на 
махалото в контрамодерна мотивационно и идеологически посока? Дали в 
полето на самите политически и икономически елити не се пораждат съпро-
тиви срещу самата човешка конституция като ефективен мултикултурен хиб-
рид? Дали еко-идеологията не се радва на нарастваща поддръжка сред мъже 
и жени, разполагащи с икономическа и политическа власт, така щото да се 
пристъпи към уж възстановяващо завръщане, което да реконструира полово 
различие въз основа на изконни културни и религиозни конституции? Дали 
след 11.09. неоконсервативната програма в действие няма да възстанови 
есенциалността на полове, раси, етноси и т.н? Все по-активно се пропаганди-
рат като по-ефективни онези общества, в които разпределението на ролите 
по полородов признак се запазва и в полето на публичността, за да се експлоа-
тира традиционният режим на междуполородово сътрудничество. В резултат 
възстановяването на полородовите роли ще намери свое оправдание в мо-
дернизация на модерността, която парадоксално ще добие характеристиките 
на регресивно възстановяване на традицията, възвърната класичност и възк-
ресени фундаментални различавания. Впрочем в аутсорсинг ситемата на ка-
питализъм интересът към своя е по-скоро като към консуматор, отколкото 
като към производител, а това също предполага възстановяване на по-тради-
ционната му и пасивна полородова конституция. 

И така, опитах се да предложа своята версия, поради която мъжете и 
видовете мъжественост следва да привличат изследователски и активистки 
интерес. От тази перспектива отношенията между полородовете са отчасти 
исторически анахронизъм, 2 отчасти са контрамодерна антиципация за бъде-
щето, докато съхраняват важността си предвид неминуемата непълноценност 
на модерния проект. Същественият проблем от тази гледна точка не е бал-
канският или българският проблем с мъжете, защото той би следвало да се 
постави в перспективата и посоката на регионалната културна модернизация. 
Анализ, който се фиксира върху мутрите и криминализацията на балканските 
общества като ефект от мачисткия култ към мъртвия брат и красиво убития 
герой в една култура, доминирана от празника, би се оказал безсмислен в си-
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туацията на неминуема и наложителна евроинтеграция и произтичащите от 
нея модернизационни процедури.3 

За Балканите нещата биха могли да не претърпят толкова колосални 
полородови колизии, само ако забележимата тенденция на завръщане към 
по-класични режими продължи. Това не означава, че процесите на полоро-
дова хибридизация ще бъдат прекратени в кръга на елитите, а че ще бъдат 
ограничени до тях, като при това постепенно ще се превърнат в символичен 
капитал, който ще се предава по наследство. Обратното, масите, които и по 
принцип съхраняват по-високо ниво на полородова консервативност и съп-
ротива, ще бъдат поощрени към един по-скоро шизоиден живот на полоро-
дова хибридизация в полето на публичността и завръщане към относително 
традиционните роли на междуполородово сътрудничество в полето на част-
ното. Ако тази тенденция от САЩ, Западна Европа и Япония се запази, то то-
гава заниманията с полород ще се ограничат до сферата на частното и обс-
лужващите я инстанции в полето на медиите, изкуството, хуманитарната ака-
демия и пр. Заниманието с полород, подобно на заниманието с литература и 
изкуство, ще бъде политическо само в ограничения план на политика на сво-
бодното време и празника. Може да се каже, че практиките и ритуалите на 
демокрацията все повече ще се затварят именно в това все по-контролирано 
и надзиравано поле. Обратното, креолизацията и оптимизацията на полоро-
довото ще гравитират към неговото трансформиране в образцова човешкост 
в полето на публичното, което, от своя страна, все повече ще се превръща в 
заложник на икономико-пазарните аспекти на модерността. Полородът няма 
да бъде вече фигура на изостаналостта, а по-скоро на способността да се раз-
делят и - особено важно - да се дозират отношенията между публично и 
частно, между политика и култура, в последна сметка между пазар и демок-
рация. 

БЕЛЕЖКИ: 

               1  Авторът използва собствено изкован неологизъм при превеждане на английския тер- 
мин „gender" 

с българското „полород" (Бел. ред). 
                2  Женският проблем с традиционната и модерната култура възниква в разрива между 
двете, когато класическото разпределение на ролите се губи, а модерната разомагьосаност 
води до инсгитуционализация и професионализация на много дейности, които до този момент 
са били приоритет и запазена полородова територия за жените: магията, медицината, ражда-
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нето, смъртта, та дори отглеждането на децата, грижата за храненето и зачеването, т.е. цялата 
структура на възпроизвеждането. Така за един период на междуцарствие жената вече е загу-
била старите си роли, но още не разполага с достъп до техните модерни професионализирани 
версии, тъй като те са се опубличностили. В този смисъл процесът на размагьосване е трайна 
тенденция и на Балканите и неминуемо би довел до вече описаната схема, асоциираща мо-
дерност, ефективност и полородова хибридност еднакво за мъже и жени, и съответно предмо-
дерност с празничност и рязка полородова обособеност. Размагьосването на полорода е логи-
чен ефект от модернизацията, заличаването на празника и зазиждането му в режима на сво-
бодното време.

              3  Вж.  моите  публикации:  The Balkans as the Blackmale of Europe. B: Novikova, Irina, 
Dimitar Kambourov, eds. Men in the Global World, Integrating Post-Socialist Perspectives. Helsinki, 
2003; The Weakness of Being Man, The Sickness of Being Woman: Balkan Postmodern, Gender 
Roles and the Curse of In-betweenness; Bulgaria: Men and Balkan Modernity? In: Men and 
Masculinities in Europe. Critical Research on Men in Europe The CROME Network, Whiting & 
Birch, 2004. 
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Геновева Димитрова 

Любовни модели в киното днес 

От древни времена любовта с нейната жестока неочакваност, непоко-
лебим екстремизъм или неизтощим интензитет е най-могъщият блик в тъмата 
на апатията. Както взривява, плячкосва и дамгосва житейски матрици, любов-
та е панацеята, способна да направи от звяра мечтател или от комплексаря -
герой. Стига да я уловиш, разбира се. 

Във време, когато глобалните дългосрочни проекти са несигурни, инди-
видуалните минималистични проекти като „любов" са още по-обречени, но 
добре, че ги има. "Имам право само на една бедна, напълно метафорична лу-
дост: любовта ме прави като луд".1 

Любовта е фундаментално занимание в киното, един от неговите най-
мощни инструменти за привличане и въздействие. Както пише Андре Базен, 
„то a priori е най-безсрамното изкуство, защото е изкуство на зрелището, хи-
перболизиращо феномена на въплъщение благодарение на чудовищната физи-
ческа близост на изображението" 2 разните вариации на любовта, респективно 
- на безлюбовието, се занимават и фундаменталните автори на киното: Бу-
нюел, Куросава, Висконти, Фелини, Бергман, Антониони, Тарковски, Годар, 
Трюфо, Копола, Форман, Менцел, Кешловски, Уди Алън, Михалков, Линч, 
Фигис, Тарантино, братята Тавиани, дори братята Коен... 

Хетеросексуалната любов в киното напоследък изглежда вид, обречен 
на изчезване. Реших да избера точно нея като пътуване в своеобразен резер-
ват. Но, макар и фокусирано в зоната на страстта, моето занимание ще се от-
тласне от терена на мелодрамата. Ще се опитам да представя три драматич-
ни модела на любовно общуване, видени на екрана през последните десети-
на години. Според мен те са своеобразен екстракт от травматичната амбива-
лентност на мъжко-женските емоционални отношения в лабиринта на об-
ществената параноя. 

Жената на въженце 

Още от древността въжето е натоварено с разни митологични смисли: 
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изчакване, мъст на Немезида (заради порочна двойка), Шименава (прокужда-
не на злите сили), изкачване, вглъбяване, извисяване...3 Ще се огранича с 
опита да очертая профила на „любовното въженце" като метафора на репре-
сивния/властовия инструментариум, т. е. на женската зависимост (физическа 
и психологическа) в комплексирания мъжки свят. От библейски времена до 
днес жената е вързана за своя съпруг, но тук ще става дума за разни патоло-
гични стратегии за връзване на екрана: като садо-мазохистичен комплекс (по 
Фройд и Сад), като съпреживяване на болката (по Барт), като ксенофобска 
реакция към Втория пол (по Симон дьо Бовоар). 

Позволявам си да започна с азиатски пример - „Кукли" (2002, Япония, 
реж. Такеши Китано), тъй като именно той е „кръстник" на модела. Става 
дума за потресен филм за хиперболезнена любов в контекста както на днеш-
ните социални нагласи, така и на културно-религиозните традиции, специ-
фични за Япония. За първи път Китано се отказва от фойерверките на якудза-
трилъра. Вцепенява с математическа симетрия и необуздана поетичност. В 
рамката на марионетъчен театър, традиционно управляван от мъже, се раз-
гръщат паралелно три сюжетни линии за любов като път към смъртта; в тях 
хората се движат като кукли на съдбата. Условно бихме могли да ги озаглавим 
Разкаянието (прекрасни момче и момиче обикалят страната, вързани с чер-
вено въже); Очакването (жена остарява, очаквайки всяка събота с обяд на 
пейка любимия си, днес якудза-бос, и когато най-сетне се срещат, тя не го 
познава, а той е убит); и Обсесията (охранител е фанатичен фен на поп-пе-
вица, изгубила окото си в катастрофа; той от вярност към нея се ослепява, а 
след като най-сетне я издирва, умира). Стилистиката на филма се придържа 
към сценичния канон рамбо-но-кокоро, в чиято основа се крие будисткият 
императив „всяка среща завършва с раздяла", а сюжетните линии се наслаг-
ват по принципа на японската поетика мусуби (връзката на даден предмет с 
друг) или просто всичко се навързва чрез невидима, свръхестествена нишка. 

Да се съсредоточим върху „Разкаянието". Мацумото (Хидетоши Ниши-
джима) е сгоден за Савако (Михо Кано), ала е принуден да се ожени за дъще-
рята на шефа си. Миг преди сватбата научава, че любимата му е направила 
опит за самоубийство и моментално скача в жълтата си кола (по-късно затва-
ряне на мобилен телефон ни съобщава, че булката е изоставена). Савако е 
жива, но е изгубила разсъдък - до степен, че се превръща в битова заплаха. 
Именно от страх да не й се случи нещо още по-лошо, да не я изгуби, а и като 
знак за своето разкаяние, той я връзва (за себе си) с червеното въже и така 
безмълвно се тътрят през сезони и спомени (визиони), покрай витрини (с мас-
ки), под пълнолуние, а край тях пейзажът е нечовешки красив. Изумителен 
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филм - безнадеждното упорство на чувството сякаш прогаря алената клипо-
вост на кадъра, а смъртта е не финал, а просто един от стадиите на любвта. 

„Убивай ме нежно" (2002, САЩ/Великобритания, реж. Чен Кайге) също 
има азиатски корен. Това е еротичен трилър на китаец в Англия с американ-
ски пари. Уебдизайнерът Алекс (Хедър Греъм) е американка в Лондон. Адам 
(Джоузеф Файнс) е прочут алпинист и криптиран психар. Сексапилна и смо-
тана, тя е идеалната му плячка. Сблъскват се на светофар. Червеното е stop-
сигнал за мъжка вероломност през сексуален транс. Любовната практика 
влкючва овързване на бели копринени шалове, садо-мазо, тайни, инцест, 
венчавка, писма, катинари, смърт, катерене, дъжд... Всичко е екстремно и 
уникално - като спортния мерцедес на Адам. Филмът е възглупав, ала стип-
чиво-красив; всъщност изящният дизайн на „Убивай ме нежно" (включително 
кимона и алени петна) е единственият азиатски маркер на Чен Кайге. Защото 
в сюжет а ла приказката на Шарл Перо „Синята брада" или още по-точно - в 
клет ерзац на класическата еротика „Девет седмици и 1/2" на Ейдриън Лайн 
китайският майстор така се е навел пред западността, че е изпаднал в амне-
зия за кода на тайнствеността - запазена марка на Изтока. 

„Бо Ба Бу" (1998, Узбекистан/Русия/Франция/Италия, реж. Али Хам-
раев) ни пренася в туркменската пустиня по следите на разбит чуждоземен 
самолет. В пясъка се въргалят само седалка и девойка (Ариел Домбал). Съб-
лазнително-голото женско присъствие разсича досегашната идилия на пасти-
рите Бо (Джавахир Закиров) и Бу (Авдрахит Абдрахманов) - баща и син, 
братя, приятели (не става ясно). Обличат я, кръщават я Ба, единият я насилва, 
другият я закриля, гонят я, връзват я за въже, теглят я, продават я в публичен 
дом, тя се връща, накрая Бо я убива и статуквото им (защо не и хомосексуал-
но?) е възстановено. Безсловесна, дивашка, абсурдна история - както за „же-
ната на въженце", така и за поредното похищение на Европа. В лицето на 
безмълвно красивата Ба цивилизацията е безпомощна и дори нелепа пред 
ураганната стихия на варварството. Независимо от влудяващо-изобретател-
ната мъжка бруталност, още по-влудяващата женска апатичност и развяната 
като байряк антропия, филмът излъчва стипчивото очарование на вандалска 
поема. 

„За изродите и хората" (1998, Русия/Франция, реж. Алексей Балаба-
нов) е издевателски филигранен филм, инсталирал фройдистките щампи върху 
ледените води на Нева. Йохан (Сергей Маковецки) е чужденец в Санкт Пе-
тербург от края на XIX век. Кротък, зализан, почти аутист, той въвежда в Русия 
порнографията. И се оказва непреодолимо бедствие. Покрай зловещото 
препускане надолу-нагоре по стълби, разсъбличане и фотосесии на сляпа (и 
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незадоволена) съпруга на лекар и девствена (и модерна) дъщеря на инженер 
Йохан въвлича в долния си бизнес две благородни семейства. Съсипва ги. 
Обсебен от лъчистата непорочност на младата Лиза (Динара Друкарова), той 
опосредствено (през фотоапарата на нейния избраник) я вързва с въжето на 
садомазохизма, което ще се превърне в нейна орис. Няма друг живот, освен 
този около Йохан - зловещ жрец на разрушителен обред, където женската 
разголеност (млада и стара в пози а ла маркиз дьо Сад) заличава не само мо-
ралните скрупули, но и съпротивите на Аз-а. Любопитството и нагонът измест-
ват Его-то на жената в кадър. Превръщат я в пленница на перверзията. Йохан 
е дисциплинирал комплексите си до сатанинско умение да отгатва чуждите. 
И да изражда всички хора по пътя си. „За изродите и хората" с радикален 
жест разкъсва параваните на подсъзнателното и изважда невиждана в киното 
досега болезнена сексуалност. Лица, вода, музика, тухли, мебели, звуци, тре-
пети, аксесоари, мелодии, костюми, задници, изстрели, крака, емоции, ра-
курси се наслагват в неустоима органика на декадентската печал. 

„Необратимо" (2002, Франция, реж. Гаспар Ное) е паралитична галска 
проекция на агресията към втория пол. Екранът „стробово" пулсира, камера-
та се люлее (в унисон с дрогирания герой на Венсан Касел), свят ти се вие, 
стомах те свива, но тя безпощадно напредва към ... началото. Конструкция-
та е в потресен флешбек - колкото действието се връща по-назад, толкова 
по-необратима мъжко-женска хармония завладява екрана - до утопичната 
финална идилия. Епизодите се редят след черен бланк, само последният -
след бял. Rectum е ключова дума във филма - от средоточие на гей-секса, 
дало название на гей-бърлогата, до зверското изнасилване на жената от мъж-
ко нищожество с прякор Тенията. И поантата на „Необратимо" (Времето 
разрушава всичко) излиза от хомосексуална уста (двама гей-мъже си говорят в 
леглото, по-възрастният е гол и споделя, че е изнасилил дъщеря си, тъй като 
му била най-свидното). 

Тенията изнасилва героинята на Моника Белучи (Мислиш, че всичко ти е 
позволено, защото си красива!) като профанична разправа с властта на красо-
тата. От друга страна обаче, двамата й съпрузи - настоящ (от когото очаква 
дете) и бивш (днешен приятел) - също са виновни за трагедията поради рав-
нодушието си към нейния дискомфорт на купона, откъдето тръгва объркана 
към подлеза. Филмът дискредитира мъжкостта в хетеросексуалните отноше-
ния с цялата й (подсъзнателна) глупост и (осъзната) бруталност. Той „екзорци-
ра" досегашните лимити на допустимост в киното. Пришпорва дигиталността 
(чрез разните й технологични възможности) към триумф на експеримента с 
филмовия език... След „Апартаментът" на Жил Мимуни и „Малена" на Джузе-
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пе Торнаторе „Необратимо" бетонира екранния ИМИДЖ на Моника Белучи 
като блян-жертва. Но през магическия еротизъм на присъствието й Ное съу-
мява да отвинти и кранчето на нейния актьорски ресурс. Филмът е чудовищ-
на драма на обществените бездни и екзистенциални беди. И все пак от хо-
мофобската перверзност на Ное свисти такова дълбинно човекознание, че 
всеки, останал до края, открива по нещо от себе си в лабиринта от страхове, 
фройдизми, бесове или „Жул и Жим" на Трюфо... 

Любов отвъд либидото 

Тук женската неудовлетвореност властва на екрана в едър план, удобно 
разположена в ложето на сублимацията. Както пише Фройд, „сексуалното 
стремление се отказва от своята цел към насладата на отделните нагони или 
към тази на размножаването и се насочва към друга цел, която генетически е 
свързана с първата, но не е вече сексуална, а следва да бъде наречена социа-
лна'"4. Т.е., „преодоляла господството на гениталиите" в любовта си, жената 
се оказва по-способният на себеотдаване пол. На екрана това се проявява 
особено любопитно, когато става дума за интелигентна двойка (реална или 
измислена), за чупене на табута, за невротично предизвикателство... 

Спомням си, че доста ме подразни „мъдростта" на преподавател в Окс-
форд (Антъни Хопкинс) към влюбена в него детска американска писателка 
(Дебра Уингър): „Мъжете имат интелект, жените имат душа". Това се случи 
във филма „Земя на сенките" (1993, Великобритания, реж. Ричард Атънбъ-
роу), посветен на трудното мъжко проумяване на любовта и на неизтощима-
та женска борба за нея. И въпреки дългото лутане (изглежда недопустимо два-
ма души [мъж и жена] да са приятели) този филм е от малкото любовни драми с 
happy end, независимо от смъртта. 

„Мисис Паркър и порочният кръг" (1993, САЩ, реж. Алън Рудолф) е 
филм за Дороти Паркър. А тъй като тя е представител на „изгубеното поколе-
ние" литературни таланти между двете световни войни и след това, „Мисис 
Паркър и порочният кръг" е филм и за нюйоркската бохема от 20-те и 30-те 
години на XX в. В еуфорията на груповото живеене - онова, което познаваме 
от романите на Фицджералд и Хемингуей, и това, което виждаме на екрана, 
има и екстазност, и травматичност. Това е филм за непостижимостта на лю-
бовта и милостта на приятелството. Връзката на Дороти Паркър (Дженифър 
Джейсън Лий) и Робърт Бенчли (Кембъл Скот) е колкото неопровержимо до-
казателство за силата на интелектуалния диалог, толкова и болезнено опро-
вержение за праволинейността на неговия платонизъм. Чувството им е пове-
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че от любов, независимо от константността на неговия семеен статус и от 
цикличността на нейното раблезианство. И, неопитала плътското (блаженство 
и отчаяние), в крайна сметка тази любов си остава монолитна. Тя е спасение 
в параноята на самотния махмурлук - от първия монохромен грос на табаке-
ра с цигари и устни със стихове през златистата ретроцветност на нюйоркски-
те интериори до документалното черно-бяло интервю на Дороти Паркър 
след финалните титри ... Така че, когато, съсипана в облизания от суета Холи-
вуд, мисис Паркър научава за смъртта на мистър Бенчли, единственият автен-
тичен жест би могъл да бъде счупване на неотворената бутилка уиски. После 
ще пие сама в бара ... „Моля те, Боже, нека пиша като мъж!", четем върху 
белия лист на пишещата машина. И в живота си, и на екрана Дороти Паркър 
се мята в хаоса от неутешима женственост и безсънна бунтовност. Без какъв-
то и да било феминистки патос филмът проблематизира шизоидното преби-
ваване на интелекуалката в мъжкия свят. „Извинете, но моето третиране на 
болката ми е по-забавно от вашето", пише Дороти Паркър. 

„Карингтън" (1995, Великобритания, реж. Кристъфър Хамтън) е друг би-
ографичен филм, емблематичен за тази тенденция. Действието се развива от 
1915 до 30-те; от провинциалното имение на Вирджиния Улф до Лондон. 
Дора Карингтън (Ема Томпсън) е млада, талантлива художничка с пословично 
свободолюбив (първата лондончанка, подстригала косата си късо). Авангард-
на и атрактивна, тя е постоянен обект на внимание - мъжко и женско, инте-
лектуално и сексуално. Карингтън (настоявала е да бъде наричана така) обаче 
се оказва съдбовно влюбена в писателя Литън Стрейчи (Джонатан Прайс) -
доста по-възрастен, болнав и умен гей (привижда му се очарователно момче 
заради късата коса, когато я мярва за първи път). Обречена на пижамно об-
щуване с него, тя минава през обятията на разни тела (и брак), откъртвайки 
отломъци от своята женственост. Вманиачено копнее да постигне душата му, 
като му се е отдала докрай. И когато Стрейчи умира, за Карингтън няма друга 
алтернатива освен пушката. В традиционна форма филмът представя екстра-
вагантно-болезнена любов, която възражда либералния дух на лондонската 
бохема от 20-те години на XX в. (кръгът Блумбсбъри), а през присъствието на 
тези двама актьори драмата на пола действа като емоционален трус. 

„Часовете" (2002, САЩ, реж. Стивън Долдри) разказва за любовта от-
въд либидото с невъзможна елегантност. Лаконичното представяне на филма 
е: екранизация по романа „Часовете" на Майкъл Кънингам, вдъхновен на 
свой ред от Вирджиния Улф и преди всичко от романа й „Мисис Далауей", 
чието работно заглавие е „Часовете". Във филма става дума за три жени в три 
епохи с три социални модела и три вариации на неудовлетворението: писа-
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телката Улф ( 1 9 2 3 , РИЧМЪНД), читателката-домакиня Лора Браун ( 1 9 5 1 , Ел Ей), 
редакторката в издателство Клариса Во ( 2 0 0 1 , Ню Йорк). 

В нашия случай е важна Клариса (Мерил Стрийп). Наричана Мисис Да-
лауей от своя отдавнашен любим Ричард (Ед Харис), поет-лауреат и гей, уми-
ращ от СПИН, тя е днешен „клонинг" на героинята на Улф. Живее с друг(а), 
ала продължава да разплита спомена за едновремешната хетеросексуална 
еуфория с Ричард и да я милва през всеотдайността към неговото тленно 
днес - като безмилостна нирвана. За разлика от романа филмът е рамкиран 
от самоубийството на Вирджиния Улф (неузнаваемата Никол Кидман) през 
1941 г.; не е разделен на глави; „краят на двайсети век" е изместен в начало-
то на XXI, при това след „близнаците"; денят не е юнски, а снежен; и са изря-
зани ретроспекциите. От събуждането на Клариса през подготовката на праз-
ненството послучай наградата на Ричард до лягането й след самоубийството 
му и пристигането на мисис Браун (изящната Джулиан Мур) сме въвлечени в 
атмосфера на делириумна суматоха между недостига да бъдеш себе си и 
незнанието каква точно искаш да бъдеш. Паралелността на съдбите е реше-
на с догонване на къси монтажни фрази: мъжко прибиране, женско събуж-
дане в профил, огледало, вази с цветя, чукане на яйца ... Дивно-нервният ри-
тъм омеква в срещи, диалози, разходки. Всеки кадър е изваяно-стилизиран 
до щрих, но филмът е същностен с цялостната си визия върху зигзазите подир 
сенките на изгубения житейски проект. „Часовете" е радостен в тъгата си, ин-
телектуален в чувствеността си, видим в загадъчността си ... 

Също екранизация (по „Фрида, биография на Фрида Кало" от Хейдън 
Ерера), „Фрида" (2002, САЩ, реж. Джули Теймор) разказва житието на вели-
ката мексиканска художничка. Фрида Кало е авангардист не само в творчес-
ки, а и в житейски аспект - съвсем млада прикована към леглото след катас-
трофа, тя се спасява от депресия и ненужност, рисувайки хора, птици и виде-
ния от своя чудат ракурс, а бурната й връзка с един от символите на мекси-
канската монументална школа Диего Ривера е сред най-любопитните в исто-
рията на изкуството. „Фрида" е живописен латино-вулкан, адекватен на своя-
та героиня (Салма Хайек) - неудържима в дързост, прямота, хедонизъм, сюр-
реализъм, любов ... „Фрида" е женски филм, инжектиран със сантименти: в 
интимните връзки и в комунистическите забежки; в творческите еуфории и в 
съдбовните травми, в лесбийските гастроли и в бездетната орис ... „Фрида" е 
филм за Любовта отвъд либидото, спастрена въпреки мъжката полигамия, 
женските бесове, телесните обструкции ... 

„Да напуснеш Лае Вегас" (1995, САЩ, реж. Майк Фигис) разказва за 
интелигентен холивудски сценарист (Никълъс Кейдж), пропил се от невъзмож-
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ност да приеме живота като такъв (създаден е по автобиографичния роман на 
Джон О'Брайън, самоубил се по време на снимките). Изритан от студиото, ге-
роят скъсва не само сценариите, но и връзките със статуквото и отива да пие 
до смърт в Лас Вегас. Така, както сменя уиски с текила или водка - с джин, 
той попада на напета и многострадална проститутка (Елизабет Шу). Тъй като е 
перманентно пиян и сексът - невъзможен, той й плаща, за да слуша алкохол-
ните му хрипове. На свой ред тя простодушно се прехласва от късмета да об-
щува с него (Между пиянския дъх и лигите все пускаш по нещо умно). От случай-
на срещата им прераства в катарктична. Влюбват се. Душите им се сливат да-
леч преди телата. Въвлечени сме в цялата амплитуда от самота до не-самота, 
от истерия до нежност - та до смъртта на героя и осъщественото физическо 
сливане след нея. Фигис изгражда филма си като пиянски делириум - нито 
един епизод не свършва докрай, а следващият вече няма търпение да започ-
не. Мракът в кадъра е разкъсван само от сияйната усмивка на Шу и от нейни-
те ярки дрехи. Най-сетне филм, в който Лас Вегас, неговите светлини и казина 
са просто жалък неонов фон на автентична човешка история. 

„Порейки вълните" (1996, Дания-Франция-Швеция, реж. Ларс фон 
Триер) е друг екстремен вариант на същата тема. Беси (Емили Уотсън) живее 
някъде в Уелс в началото на 70-те, вярва в Бог, жени се за сондьора Ян (Сти-
лън Скарсгард), бракът им поема чудесно, ала той заминава за своя обект. Тя 
страда. Утеха са й молитвите. При трудова злополука Ян едва не умира. Оста-
ва в гипсово корито. Тъй като е наясно с неукротимото либидо на Беси, той я 
моли да прави любов с други мъже и да му разказва - така ще спаси щастие-
то им. Тя толкова го обича, че се отказва от образа си на светица и се превръ-
ща в уличница. Чуждите ласки я отвращават, но Беси знае, че така е по-близо 
до Ян. Стига до кораб, където едва не я пребиват. Избягва. С разкъсани дре-
хи и ранена душа тя се връща в селото, но там я посрещат като прокажена 
грешница. Собственият й дом е заключен. Беси се връща на кораба. Убиват 
я. Ян става на крака. Открадва с приятели трупа на анатемосаната Беси и го 
хвърля в морето. 

Нещо като вариация на тема „Жюстин" от Сад, филмът е колкото по-
къртителна мелодрама, толкова и язвителна социална гротеска. Както казва 
Ерих Фром: „Истински религиозният човек, ако следва същината на моно-
теистичната идея, не се моли за нищо, не очаква нищо от Бога ... в мислите 
му е истината, живее в обич и справедливост и единственото ценно в целия 
му живот е онова, което му дава възможност да разкрие все по-пълно човеш-
ката си сила - като единствената реалност, която има значение.5 Пределно 
изчистен и гладко разказан филм. Разделен на десетина части, рамкирани на 
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свой ред oт отделни пейзажи и музикални хитове от 70-те години, „Порейки 
вълните" е един от върховете на любовния филмов дискурс. 

„Обичам те завинаги" (2002, Дания, реж. Сузане Биър) ни въвлича в 
днешна датска вариация на казуса „Беси", ала без моралните ексцесии на 
Ларс фон Триер. Сесиле (Соня Рихтер) и Йоаким (Николай Лие Кос) са млади 
влюбени на крачка от Менделсон. Той й подарява пръстен, тя се притеснява 
от страстта му към екстремните спортове, ала Йоаким е блъснат от кола пред 
очите й по възможно най-нелеп начин. Причина за инцидента е Мари (Пап-
рика Стеен), съпругата на д-р Нилс (Мадс Микелсен). Те са хармонична 
брачна двойка с дъщеря и положение. Йоаким оживява, ала е парализиран, 
и тъй като Сесиле непрекъснато бди над него, озверял от безсилие, той я про-
гонва. На свой ред, за да помогне на неутешимата в самообвиненията си 
жена, докторът проявява интерес към пациента, настанен в клиниката, където 
работи. Опитва се да окуражи вкаменената от мъка Сесиле - и, както тя пла-
че на рамото му, неусетно стигат до секс. Той се влюбва в нейната спонтан-
ност. В дома му става все по-конфузно - докторът е гузен, Мари усеща виб-
рациите на краха, дъщеря му го проследява и разкрива изневярата. Романсът 
се оказва метежно кратък - Сесиле се връща в клиниката, защото там е мъ-
жът, когото истински обича. И докторът е там - сам и най-после наясно със 
себе си. „Обичам те завинаги" е филм за нормални хора в анормална ситуа-
ция. В едър план е извечният любовен триъгълник, но младата режисьорка 
Сузане Биър се спасява от хлъзгавата сълзливост с достоверност, прямота и 
психологизъм. Както се разхожда из интериорите - болнични, домашни, рес-
торантски или магазинни, филмът изследва кошмарите на различните прос-
лойки в иначе толерантно общество. „Обичам те завинаги" е симпатичен и с 
еманципирането си от Догма'95. 

Младостта като digestive 

Както в живота, така и в киното „нормата" за дефанзивна стратегия 
срещу остаряването във великата битка между половете е модулът „възрастен 
мъж - млада жена". Тук обаче ще избягаме от клишето. Ще се вгледаме в ог-
ледалния й образ, т. е. в отношенията застаряваща жена - млад мъж, тенден-
ция, лансирана преди всичко от френското кино напоследък. 

„Пианистката" (2001, Франция/Австрия, реж. Михаел Ханеке) е най-
шоково-перверзно-безпътният филм в тази компания. Ханеке е немец, пода-
ник на Австрия и жител на Париж, адаптирал едноименния роман на авст-
рийката Елфриде Йелинек. Ерика (Изабел Юпер) преподава пиано в консер-
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ваторията и спи в едно легло с тираничната си майка (Ани Жирардо). Все-
кидневието й се свежда до уроци, пазаруване на всякакви садо-мазо-аксесо-
ари, воайорски пийп-екстази... След домашен концерт тя се запознава с ру-
сокосия младеж Валтер (Беноа Мажимел). Ерика споделя с него мнението си 
за „безумството" на Шуберт и Шуман, а и факта, че баща й починал в психи-
атрична клиника. След това става негов суров педагог, а колкото по-небесна 
е музиката на екрана, толкова Ерика е все по-безумно (цивилизационно) чу-
довище. В този отровен (и претенциозен) филм любовта се прокрадва един-
ствено през страстта на младежа към Пианистката, а иначе е драма на чо-
вешкото не-случване през смразяваща перверзия. 

Във „Вятърът на нощта" (1999, Франция, реж. Филип Гарел) Елен (Кат-
рин Деньов) е красива и добре гледана жена през 40-те, обсебена от таванс-
ки секс с невзрачен студент (Ксавие Бовоа). Той на свой ред е обсебен от ин-
терес към архитект (Даниел Дювал), участвал в 68-а, заплатил анархистичната 
си жар с електрошок и накрая избрал високомерната самотност. Сега кара 
червено порше. А жената копнее за младата плът. И пуши. Завежда младежа 
в буржоазния си дом, при угоения си, словоохотлив и либерален съпруг. Той 
обяснява на госта смисъла на левите идеи и дясното живеене. Тя чупи чаша и 
си прерязва вените. Шишенце се въргаля из аскетичния архитектски апарта-
мент. След взиране в снимка на млада блондинка той отпрашва с поршето за 
Берлин. Студентът захвърля хероина, за да бъде достоен асистент на архитек-
та. Доматеното манто на Деньов порязва черната парижка нощ. Най-сетне те 
се срещат - поршето и мантото. Електричество. Елен, архитектът и младежът 
отиват в китайски ресторант. Последният си тръгва. Възрастните остават, кон-
солидирани от очакването за хотелски оргазъм. Пътьом архитектът се отбива 
в аптека - пак шишенцето. След секса изпива отровата. В почти реално вре-
ме заедно с него зачакваме ефекта. Най-сетне главата му се стоварва върху 
махагона. Илюзиите за нонконформизъм си отиват с последните мохикани на 
68-а, задъхано повтаря филмът, но какво от това... Филип Гарел е представи-
тел на точно това поколение и е любимец на френската критика - смятан е за 
„постгодарист", но доста по-тъмен и енигматичен от оригинала. 

„Внезапно гола" (2000, Канада, реж. Ан Уилър) закачливо се влива в ка-
тарзисно-еротичния модел „младостта като дижестив". Там дрехите се свли-
чат по-енергично от вдъхновение; комплексите вилнеят по-стипчиво от транс; 
думите се изпразват по-бързо от чаша вино... Джаки (симпатична Уенди Крю-
исън) е модна писателка в четиридесетте с всички атрибути на типа Джаки Ко-
линс - хубост, светскост, хедонизъм... Лаптопът е за нея колкото оръдие на 
труда, толкова и поле на сексуални фантазми - с пантерски хъс литературата 
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се превръща в кушетка и обратното. Джаки, като всяка храбра феминистка, 
живее в хаос, а сериозният й приятел Лайънъл (Питър Койот) играе по-скоро 
ролята на психоаналитик, отколкото на любовник. Тя получава талантлив ръ-
копис от 20-годишния Патрик (Джо Гобдън) - дангалак с пънкарски перчем и 
нахална интелигентност. Изобретателният всезнайко я сваля набързо - така, 
както жонглира с огнените факли за насъщния. Тя не само урежда издаване-
то на романа му, но се поддава и на порива към различност. За кратко - под-
властна на оргазма, но по-вярна на сублимацията, Джаки си плюе на петите 
към своя комфортен безпорядък. Обаче младежката искреност корозира 
комплексарската й броня. „Внезапно гола" е независима продукция, решена 
да надхитри холивудския монопол в Канада. Гледах филма, когато 55-годиш-
ната Ан Уилър мина през София. А българската връзка в него е младеж, кого-
то обикнала в Канада, както режисьорката сама се разголи пред публиката в 
НАТФИЗ. 

„Изневяра" (2002, С А Щ , реж. Ейдриън Лайн) „възкресява" едновре-
мешния филм „Невярна жена" (1969) на майстора на френския семейно-
еротичен трилър Клод Шаброл. Кони (скучна Даян Лейн), Едуърд (Ричард 
Гиър) и 8-годишният им син Чарли (Ерик Пър Съливан) са чудното семейство 
Съмнър, обитаващо чудна къща в чудно нюйоркско предградие. Той печели. 
Тя се мотае. Семейната хармония побира и видеокамера за изненади в ло-
жето. Един ден обаче на поредния shopping в Манхатън я застига ураган -
играчки се люлеят, Кони се катурва и ето го спасителя в лицето на младия 
французин Пол (Оливие Мартинез) - смугъл букинист с демократично синьо 
шалче на врата и книги под мишница (те също се разпиляват). Вечерта тя раз-
казва случката на съпруга си. Отговорът е: „Трябва да пратим на момчето бу-
тилка вино... евтино". Не се стига дотам, тъй като тя се обажда по телефона и 
отпочва бурна сексуална връзка за запълване на свободното време. Между 
лъжите си Кони вмъква и подарък за Ед - демократично син пуловер. Веднъж 
изневиделица се натъква на нейни приятелки. Влизат в кафене, Пол идва, же-
ните го изяждат с поглед, двамата успяват да се изчукат в тоалетната, а после 
по-възрастната споделя уж между другото, че такива връзки имат „катастро-
фални последици". И действително: оргазъм - беда. Следва трагедия от типа 
chercher la femme. Въпреки че финалът за моралния избор е отворен, митът за 
американското семейство е съхранен. Британецът Ейдриън Лайн, кален в 
еротико-етичния съспенс по американски („Девет седмици и 1/2", „Фатално 
привличане", „Лолита") отново е избрал секса за двигател на сюжета, но за 
разлика от предишните му филми, колкото и спорни да са те, в „Изневяра" 
драма няма, защото и характери, и мотивации няма. Дори натрапчивото 
употребяване на WC/банята като стратегически филмов топос не стига и до 
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подножието на класическата метафора от „Фатално привличане". Всъщност 
и скандал няма, колкото и да ни развеждат из безчинствата на сластта - те са 
бледи копия на славните секс-епизоди от „Девет седмици и 1/2" или на онези 
от „Долита", забранявани доскоро в САЩ. „Изневяра" е нищо повече от раз-
пищолено либидо в плосък римейк. 

„Тази любов" (2001, Франция, реж. Жозе Дайан) е упражнение по екс-
центрика и стил в опита да пресъздаде любовта между старата (велика) Мар-
гьорит Дюрас (Жана Моро) и младия (никой) Ян Андреа (Еймерик Демарини) 
на фона на древния хит „Капри". Влюбил се в творчеството на тираничната 
„човекоядка", депресивният младеж я бомбардира с възторжени писма, а 
после се срещат в крайморски хотел и заживяват заедно, сякаш цял живот е 
било така. От връзката им - нежно-травматична - се ражда неговата книга, 
по която тв-режисьорката Жозе Дайан създава филма. В екранните спомени 
на съзрелия юноша всичко от историята - от възхитата и привързаността към 
Дюрас през нейния авторитаризъм и хедонизъм, та до виното и ваната - изг-
лежда декоративно и кухо. На свой ред телевизионната стилистика на Дайан 
убива и най-скромното повейче шик. Утеха е, че Жана Моро е все така осле-
пителна, макар че в изпълнението й не усетих мощта на Дюрас... 

Опитах се да ви представя три модела на хетеросексуална любов в 
осемнадесет филма. Естествено, моята селекция няма претенция за изчерпа-
телност, но се надявам, че е представителна - както за интимните и общест-
вени нагласи между двата века, така и за развитието на филмовия език. 

Позволявам си да завърша своя кино-любовен екскурс с произведение 
на кинематографист, обновил екранната изразност чрез своите фиксации в 
сложните хетеросексуални колизии и техните интерпретации в още по-слож-

ни филмови конструкти. 

„Ода за любовта" (2001, Швейцария, реж. Жан-Люк Годар) е радикален 
филм (както почти всичко с щемпела „Годар"). На преден план е проект за 
филм-изследване на любовта в три възрасти: младост, зрялост, старост. Дефи-
нирани са и четирите степени на чувството: среща, физическо привличане, 
раздяла, повторна среща. Намерени са и участници. По пътя се разпиляват. 
„Не мога да мисля за нещо, ако не мисля за друго", ечи екранът. „Ода за лю-
бовта" гъмжи от словесност. И от междинни думи-пароли в киното на Годар. 
„Ода за любовта" е черно-бял филм с цветни пробиви във втората част. Ко-
мичната им яркост напомня оцветени на ръка едновремешни фотографии 
или наивистична живопис, а дигиталната камера стига до телевизионна негли-
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жираност в запечтването на лица и случки. История, емоции, клипове, поли-
тика, ексхибиционизъм, меланхолия, антиамериканизъм се наместват и раз-
местват като апатични пешки по шахматната дъска на Годаровото въображе-
ние. Изопнатото (до мигрена) зрителско внимание е замеряно ту с реминис-
ценции от „До последен дъх" или „Алфавил", ту с житейски постулати, ту с 
водни паузи... А на екрана в едър план - плакат на „Ябълката" на Семира 
Махмалбаф. „Ода за любовта" е почти нетърпим, но излъчва магнетизъм. 
Прочее, като самата любов. 

* * * 

Вместо край се изкушавам да цитирам любимата си Джийнет Уинтър-
сън, вдъхновен антрополог на любовните колизии: 

Сложното чувство често се появява след някое важно събитие в живота 
ни: секс, влюбване, раждане, смърт са най-често срещаните и във всяка от 
тези потенциални възможности има силни табута. Потресаващата самотност 
на индивида, изправен пред тези значителни събития, споделяни от всички нас, 
е самотата на изместването... Неспособността да се справяш се определя 
като сериозна слабост в мачистка култура като нашата, но какво друго е нес-
пособността да се справяш освен конвулсивно немощен и все по-немощен про-
тест срещу един живот, живян в упойка, в който еснафските стойности се 
възхваляват като най-висше благо? 6 
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Огнян Ковачев 

Часовете: между страниците и екрана 

No matter how closely I study it, 

No matter how I take it apart, 

No matter how I break it down, 

It remains consistent. 

I wish you were here to see it. 

King Crimson, Indiscipline 

But she does not really see me 

'Cause she sees her own reflection. 

Suzanne Vega, Tom's Dinner 

Тъй като ще става дума за книги и филм(и), за романи, оплетени в общо 
валмо от сюжетни нишки, които се разтеглят и преплитат в и между тях, за 
филми, в които те се оглеждат, да помислим най-напред как ще ги гледаме, 
разчитаме, разплитаме, (под)разделяме. Освен музикални пристрастия, 
поставените в мотото откъси от песни подсказват ключови естетически и кон-
цептуални аспекти на моето съпоставително разглеждане. Какво определя и 
поддържа нерушимата цялост на естетическия обект, както и обособяването 
и отношението между неговите части? Какво отклонява, прояснява или затъм-
нява нашия поглед из лабиринта от отражения, копия и подражания, докато 
преоткриваме първообраза или опровергаваме мита за него? Доколко слу-
чайността на (не)виждането може да асоциира фрагменти от отделни тексто-
ве, вътрешни монолози, непосредствени, въобразени или медийни реалности 
и протичащите между тях енергии в неочаквани метафорични цялости? 

Трите разглеждани творби имат множество различни контексти, при 
все че преразказват или адаптират една и съща история. „Мисис Далауей" 
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(1925) на Вирджиния Улф разказва, по думите на авторката във филма, „целия 
живот на една жена в един-едничък ден". Той протича в Лондон, от утрото в 
„средата на юни", „свежо, сякаш отредено за детски игри на морския бряг", 
до сбогуването с гостите на сезонното парти, което Клариса Далауей дава ве-
черта в дома си. Еднодневната фабула поражда клишираната критическа 
асоциация с „Одисей" на Джеймс Джойс, побрал цялата библия на модер-
низма в Дъблин, на 16 юни 1904 г. Романът на Майкъл Кънингам „Часовете" 
(1998) разтроява един ден от живота на три жени в различни времена и мес-
та. Първата е мисис Улф, която в лондонското предградие Ричмънд, намери-
ла в просъница първото изречение, започва да пише въпросния роман, а 
двайсетина години по-късно се самоубива. Следва мисис Браун, бременна 
домакиня в предградие на Лос Анджелис, която в един летен ден на 1949 г. 
се раздвоява между четенето на същия роман и подготовката за семейно 
парти послучай рождения ден на съпруга си; междувременно не се самоуби-
ва. Третата е Клариса Вон - в Ню Йорк, в края на двадесети век, тя организи-
ра тържество послучай наградата, присъдена на нейния болен от С П И Н 
приятел Ричард (който я нарича мисис Далауей) за неговия роман, където тя 
е прототип на героинята; той се самоубива. Филмът на Стивън Долдри „Ча-
совете" (2002) запазва трите основни сюжетни нишки от романа, като проме-
ня по-съществено отделни диалози, съкращава дискретно епизоди и акценти, 
свързани главно с второстепенни персонажи, но и вмъква нови епизоди, най-
вече с оглед на концептуалната плътност и яснотата на посланието. 

Тази триада от произведения на свой ред дава възможност за различни 
редове на четенето им. Можем да ги тълкуваме взаимно в генеративния по-
рядък на току-що описаната последователност, като следваме „обективния" 
ход на тяхната творческа история. Такава перспектива обикновено приписва 
всякакви цитирания, асоциации и други междутекстови съотнасяния на мощ-
та на влиянието, което иницииращата творба оказва върху своите следовни-
ци. Можем да откроим като средищен текст романа „Часовете", чиито меж-
дутекстови сплитания с романа на Улф са резултат много повече от самоосъз-
натото очарование и намеренията на неговия автор, отколкото от натрапчи-
вия гнет на пра-текста, който тегне върху някои от персонажите. Романовият 
избор реконструира вътре в него неединна история от „часове" на четене на 
„Мисис Далауей", а, от друга страна, предпоставя своя превод на езика на 
друга медия. Медийните различия не прерязват общия генеалогичен корен 
на книгата и филма, напротив, умножават възможните подреждания на мо-
зайката от техни семейни прилики. Трети вариант е да започнем тяхното ус-
поредно четене от филма, с прагматичното основание, че той е не само на-
шумяла адаптация на едноименния роман и съдържащата се в него генеало-
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гична линия, но и „възкресява" интереса отвъд него. Така възприемателският 
поглед може да разшири своя хоризонт, включвайки ретроспективно романа 
„Мисис Далауей", негови екранизации (от 1998 г. с Ванеса Редгрейв напри-
мер), както и творчеството на Вирджиния Улф като цяло. 

Изборът на вариант е критичен момент не само поради концептуални-
те или аксиологичните акценти, които ще предпостави, но и поради йерар-
хията на авторитети, която подобен избор изглежда да разпределя или най-
малкото да внушава. Накратко, възприемането може да няма нужда от об-
щовалиден център на господство върху интерпретацията, но тълкуването му 
има нужда от гледна точка. Тя е предпоставка, без която не може, макар чес-
то пъти да е добре аргументирано естетическо предубеждение. Трябва ли да 
сме прочели „Мисис Далауей", за да прочетем задълбочено „Часовете"? 
Трябва ли първо да четем книгата, за да възприемем „вярно" филма? Ако от-
говорът е „да", дали не сме жертви на фалшив историзъм? Ами ако не сме 
разбрали(?) филма, нужно ли е да четем и книгата след това? Както се казва в 
такива случаи, не е задължително, но помага. Помага, подобно на онова хер-
меневтично разграничение между предубеждение и предпоставка, което 
припомня Гадамер в „Истина и метод". Отправната точка не бива да се схва-
ща като постановяване на най-стойностната, каноничната или авторитетната 
творба; тя трябва само да приспособи фокуса на нашето възприемане. 

Тук тази роля ще изпълнява филмът. Решаващо основание дава най-
значителният обрат в критериите за литературната екранизация или филмова-
та адаптация през втората половина на двадесети век. Показателна за него е 
самата промяна в термините. Първият имплицира, че преносът на съдържа-
ние от страницата върху лентата и екрана трябва да бъде съден според сте-
пента му на вярност, с други думи подвластност, спрямо литературната 
творба. Критерии за верността са „реалистичното" и „убедително" възпроиз-
веждане на сюжет, историческа обстановка, декори, мизансцен, облекло; не 
може да пропуснем и „достоверност на образа и актьорското превъплъще-
ние". Авторитетът на литературната традиция владее погледа на продуценти-
те, но и на режисьори като Джон Форд, Дейвид Лийн, Сергей Бондарчук във 
филми по Шекспир, Дикенс, Толстой, Стайнбек и др. Тази „традиция на ка-
чеството", както я нарича Франсоа Трюфо, осигурява на филмовия продукт 
качествени образци, а също така и зрителски интерес. По-провокативно, по-
някога дори скандално, се отнасят към традицията екранизации на Жан Ре-
ноар, Орсън Уелс, Куросава, Кокто, разбира се и на Хичкок, макар той да 
предпочита по-неизвестни писатели. Неслучайно последните имена са сред 
най-влиятелните предвестници на авторското кино през 60 - 80-те години на 
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двадесети век. Понятието „филмова адаптация" променя преди всичко кон-
цептуалната рамка на отношението между литературата и филма. Вместо да-
деностите на литературния първоизточник то изтъква като определящи крите-
рии за решенията на сценариста и режисьора, а също и за зрителското възп-
риятие, формалните и повествователните особености на киното. Като най-
важна предпоставка за това бих посочил не толкова растящата техническа, 
идеологическа или въздействена мощ на киното (но и без да ги омаловажа-
вам), колкото засилването на неговата авторефлексивност и теоретични изс-
ледвания. 

В средата на миналия век Джордж Блустоун, един от създателите на из-
следованията върху „литература и кино", свързва този авторефлексивен уст-
рем с характерния за множество модернистки романи тематичен обрат: „ро-
маните в нашия двадесети век са изоставили драмата на човешката мисъл и 
действие за сметка на драмата на езика и неговия недостиг"1. Превръщането 
на езика в „романов персонаж", от една страна, допринася за разрива между 
модернизма и традиционните повествования, но от друга страна, укрепва ав-
торитета на „голямата литература", особено с оглед на все още заформящия 
се език на киното. Такова екпериментално-класицизиращо двуличие към тра-
дицията е присъщо на високия модернизъм в лицето на „архаисти и новато-
ри" като Т. С. Елиът, Е. Паунд, М. Пруст, Д. X. Лоурънс, отчасти дори Джойс. 
Следата на аналогична двойна оптика проличава и в първите рецензии за 
филма „Часовете". Ето как Стивън Холдън безпроблемно увековечава в „без-
времието на голямата литература" наративните експерименти в „Мисис Дала-
уей", за да мотивира сюжетната и духовната връзка между автора и читатели-
те: „Една от централните идеи, вдъхновяваща „Мисис Далауей" и въплътена в 
езика на нейния поток на съзнанието, е, че хора, които никога не се срещат, 
като Клариса Далауей и Септимъс Уорън Смит, са свързани чрез преживява-
нето на едни и същи външни събития. „Часовете" пренасят тази идея през де-
сетилетията, за да ознаменуват безвремието на голямата литература, поста-
вяйки автора, нейното фикционално alter ego и двама от по-късните й читате-
ли в едно и също поле на съзнанието"2. Всъщност ефектът на „увековечава-
не" се дължи на принципното металитературно удвояване на съдържанието в 
„Часовете" - той е филм по литературни произведения, но и за литературата 
като предопределение, професия, привидения, предателства, бягства и само-
убийства. Нейната фетишизирана иконичност, най-вече в първия времеви 
срез, показва очевидно признание в любов: перодръжката на мисис Улф, 
грижливо потапяща се в мастилницата, подложката за писане, импулсивно 
мърдащите се нейни устни, беззвучно редящи думи в текста, който „се 
пише" дори по време на разговора с Ванеса; разпилените из нейната соб-
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ствена стая изписани страници, прощалното писмо, ритуала на замисленото 
пушене дори. Купчините коректури в дома на редакторката Клариса Вон не-
минуемо припомнят коректурите и печатницата на първия етаж в Хогарт 
Хаус; да не говорим за аурата на книгата, попаднала в кадър: „Мисис Дала-
уей" в ръцете или до леглото на страстната читателка Лора Браун, романът на 
Ричард, който Луис крие зад гърба си или укорително размахва... Знаците на 
литературата се разпиляват из всекидневния безпорядък на различните вре-
мена и съдби във филма, но паралелно с това сякаш редят и разтеглят във 
времето нейния метанаративен пласт. В него институционалните фигури на 
автора, творбата, издателя, редактора, читателя се изпълват с митологиите на 
гениалната лудост, мъките на писането, неутолимото четене, непроизносими-
те желания, твореца - месия и жертва. Екранът става сцена, на която техните 
движещи се образи играят драмата на езика. 

Романът „Часовете" заема междутекстовата среда като свързващо зве-
но между модернисткия роман и постмодернисткия филм, но и благодаре-
ние на изобилието от самосъзнаващи се иронични измествания, с които пре-
написва „оригинала". Интертекстуалната игра на Кънингам подчертава жесто-
вете на митологизираща приемственост и влюбено подражание към „Мисис 
Далауей", без да прикрива следите от дистанцирането и разлюбващото де-
митологизиране на великата литературна майка. Клео Протохристова вече 
описа и систематизира различни типове междутекстови връзки между „Часо-
вете" и инициационната творба3, както тя дефинира романа на Улф. Затова 
ще се спра само на някои от „непълните и изместващи се аналогии", за да от-
кроя ироничните обертонове чрез тях. 

Първото значително изместване претърпява топографията на действие-
то. На лондонския Уестминстър, възстановяващ се след Първата световна 
война, чието описание в „Мисис Далауей" може да прелъсти Хитлер, Сталин 
и Бин Ладен, взети заедно, в „Часовете" съответства предградие в Лос Андже-
лис след Втората световна война, а после и Манхатън в Ню Йорк, сякаш не-
докоснат от голямата политика. В тази дислокация се оглеждат с взаимна иро-
ния английската аристократична патина и изтънченост и американската мул-
тикултурална първичност и прагматична небрежност. „Очарователната жена" 

Клариса Далауей, която отива сутринта да купи цветята, напомня на свой съ-
сед „синьозеленикава лекокрила, весела сойка", а според самата нея „има 
хубава стойка", „ръцете и краката й са изящни" и „се облича добре"4. В Кла-
риса Вон друг случаен мъжки поглед вижда „старата красавица, старата хи-
парка", „с дълга коса, оставена предизвикателно да се прошари, излязла да 
направи сутрешната си разходка по дънки и мъжка памучна риза, обута с ня-
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какви избродирани пантофи (от Индия ли? От Централна Америка ли?). Още 
излъчва някакъв сексапил [...] но специално тази сутрин сякаш с мъка устоява 
на земното притегляне, един женски мамут, потънал до колене в катран, си 
почива между две крайни усилия"5. Епистемологията на погледа е проблема-
тизирана с дискретна директност в този вече видян епизод от двете книги (тук 
филмът обезличава мъжкия субективен поглед, заменяйки го с кинообекти-
ва), който провокира самите основания на половата идентификация. Рефлек-
сивен или авторефлексивен е погледът на другия6? Какво разчитаме в неб-
режно ловящия жертвата си („сойка" или „мамут") мъжки поглед: как той 
(респективно „доминиращата мъжка култура") вижда Клариса Еди-коя си или 
как тя прозира и възприема себе си чрез него? Или дори без него - една ос-
лепяла Йокаста? 

Друг мъжки поглед по съвсем различен начин реконструира за мо-
мент(?) идентичността на мисис Лора Браун. Той е на тригодишния й син 
Ричи, който „захласнато я погледна в очите. Тя отвърна на погледа му. Двама-
та притихнаха за миг, застанаха неподвижно, вглъбени, унесени един в друг." 
И тогава, разкъсвана между четенето и готвенето, между естествена бремен-
ност и свенливо лесбийство, младата майка „почувства това, което всъщност 
бе: [...] тя е това, което е, съвършена картина на самата себе си - между нея 
и картината нямаше разлика" („Часовете", с. 72). В невинния детски поглед 
Лора съзерцава себе си с наивната увереност на творец, който „от най-обик-
новените налични продукти" на всекидневието създава свят на красота, уют и 
удоволствия. Тя едва ли не придобива умението на Клариса Далауей да разг-
лежда нещата като под лупа и същевременно да ги наблюдава като зрител от-
страни. За разлика от другите героини мисис Браун сякаш по чудо постига (за 
миг!) пълна хармония със себе си и със света. Но и тя, докато е все още в на-
чалото на своята история, също като тях не съзира в чуждия поглед друго ос-
вен собственото си отражение. 

Доколкото феминизмът и хомосексуалността са важни теми и в двата 
романа, любопитна е травестията на Питър Уолш, младежкия приятел на Кла-
риса и Ричард, появяващ се чрез ужасно скучните си писма още на първата 
страница в „Мисис Далауей". Негов двойник в „Часовете" е Луис Уотърс, за-
върнал се в същия ден, но не от екзотичната колониална Индия, а от Сан 
Франциско, екзотично царство на дрогата и обратната любов. Бившият съ-
перник на Клариса за тялото на Ричард е станал университетски преподава-
тел, оставайки застаряващ, сантиментално влюбчив гей. Доколко междутекс-
товата травестия на изживяващия се като прелъстително романтичен бунтар и 
левичар Питър, готов да проси прилично заплатена службица от бившите си 
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(не)приятели в двореца и Парламента, е ироничен симптом на значими идео-
логически и интелектуални обрати през двадесети век? Когато говоря за иро-
ния в коментираните случаи, както и в цялостната наративна тъкан, имам 
предвид не само разновидност на комичното, но и насъщно евристично 
средство за разбиране на текста и света, за полагане на себе си и/чрез другия 
в тях. Имам предвид цялата нейна сократическа традиция (с Диотима, разби-
ра се), синтезирана от схващането на Рорти за ироника като човек, съзнаващ 
и споделящ радикалните си и непрекъснати съмнения относно абсолютност-
та на своя речник, аргументи, съществуване7. Такова релативизиране не 
бива да бъде схващано като израз на деструктивност или нихилизъм, то е из-
раз на съзнанието за случайността и историчността на нашия език, на самите 
нас. Иронията е немислима, както и истината е непоносима без другия; по-
добно на свободата, те съществуват между ловеца и жертвата. 

Случайността на всекидневното съжителство между необикновеното и 
баналното произвежда и други иронични асоциации, които вплитат ту мо-
дерни социокултурни митове, ту трансцендентни врязвания на историческо-
то (минало или бъдеще) в простото сегашно време на повествованието. Не 
друго, а „градската тълпа и вечното движение, заплетеният лабиринт" на 
Манхатън пробуждат у Клариса Вон чувството за историчност и нейното въо-
бражение започва да разкопава пласт след пласт развалините на старинни 
градове, „докато тя крачеше върху телата на мъртъвците": „Под цимента и 
тревата в парка [...] лежат костите на скитниците, заровени в гробището за 
бедняци, което е било павирано преди сто години, за да се превърне в днеш-
ния Уошингтън Скуеър" („Часовете", с. 17). Вълнението на простолюдието и 
аналогичната историческа визия в „Мисис Далауей" са провокирани от поя-
вата на автомобил със спуснати перденца, който вози предполагаемо държав-
но величие. Неговата загадъчност и неопределеност създават ореола на тай-
ната, какъвто неизбежно обгръща и митичната йерофания. В профанния мо-
дерен свят обаче амбивалентността на сакралните митове се превежда дру-
гояче. Тайнството на невидимата фигура на властта едновременно патетично 
концентрира енергиите на нацията („обикновените хорица, които може би за 
пръв и последен път се намираха толкова близо до английския владетел") и 
иронично разколебава нейната идентичност („Дори полът беше под въпрос"). 
Тук трансцендентността и случайността на явлението пренасочват неговия 
смисъл в бъдещето. Но и в проспективния скок на историята знанието на-
трупва само неизвестност и печал: „Лондон ще представлява само една об-
расла в трева пътека, а всички бързащи по тротоара хора в тази петъчна сут-
рин - разлагащи се кости, в чиято прах се търкалят сватбени халки и златните 
пломби на безброй развалени зъби" („Часовете", с. 24). На техния фон край-
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ната утеха на всекидневното и историческото въображение остава пореден 
ироничен обрат на разпознаването: „Лицето от автомобила тогава ще бъде 
известно". 

Появата на известна и неузнаваема знаменитост, но от друг ранг, пре-
написва, дори разполовява в две несъседни глави от „Часовете" аналогичната 
ситуация със съответните асоциативни редове. С гръм и трясък по веригата от 
метонимии на мястото на инкогнито пътуващата особа се появяват „филма-
джиите". А тайнствената фигура, мярнала се за кратко от вратата на карава-
ната, е филмова звезда, която „мисис Далауей" не смогва да разпознае: „(Ме-
рил Стрийп ли? Ванеса Редгрейв ли?)". Втората актриса играе мисис Далауей 
в адаптация по едноименния роман, излязла на екран в годината на публику-
ване на „Часовете". На първата предстои да играе мисис Ди във филма на 
Долдри и това ретроспективно усилва иронията в появата на името й. Можем 
да го тълкуваме като пророческо предчувствие или номинация за роля, като 
знак за писане, което оголва своите кинематографични похвати или дори съз-
нателно подготвя филмовото си преображение. Загадката на мита вкопчва 
Клариса така неустоимо, че тя - с цветята за Ричард в ръце - спира пред 
фургона в очакване на повторна поява на актрисата. И тогава нейното коле-
бание се удвоява-огласява от профаниращия спор между две момичета за 
самоличността на актрисата. Малката разлика между тях е подмяната на име-
то „Ванеса Редгрейв" със „Сюзан Сарандън". Припознаването и спорът за 
името на актьор/актриса са обичайни игри на зрителската памет, само че ли-
шената от референт и потенциално неограничена поредица именувания ло-
гически не би могла да установи неговата/нейната идентичност. Тъкмо обрат-
ното, тя иронично демонстрира функционалната неразличимост и взаимоза-
меняемост на филмовите звезди в медийно-рекламната среда. Името е необ-
ходимост за зрителя, защото придава или припомня автентичността на зри-
телското преживяване, а не на именувания субект. 

На свой ред редуктивното заместване на културни стереотипи в струк-
турно тъждествени ситуации поставя на изпитание диалога или недиалогич-
ността между отдалечените исторически контексти в двата романа. Лондон от 
времето на високия модернизъм се оглежда в Ню Йорк на краевековния 
постмодернизъм; английският пиетет към короната и монархическата мито-
логия тогава - в американската обсебеност от филмовата митология и нейни-
те живи легенди сега; двуликата Клариса - в „Слънцето" и „Луната", както тя 
кръщава двете момичета. В нейните очи неведомата поява на безсмъртния 
лик сред врявата на всекидневието преобразява момичетата в алегорични 
фигури на тленната плът, преходния живот и обезличаващата смърт. Редуци-
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рането на техните „предизвикателно едри" тела и ярки цветове в безобразни 
знаци на мъртвостта старателно вписва, дори синтактично пренаписва в „Ча-
совете" леко изменени сегменти от визията на „Мисис Далауей": „гробище-
то, в което ще ги погребат, ще запустее, отгоре му ще избуи трева [...]; и ко-
гато от тези две момичета няма да остане нищо друго, освен няколко сребър-
ни пломби, заровени дълбоко в земята, жената от фургона [...] щеше да про-
дължава да бъде известна" („Часовете", 48-49). За разлика от класическата, да 
речем средновековна, алегория смъртта в епизодите двойници от двата ро-
мана не явява липсващия приживе смисъл или истина, а възпроизвежда разп-
ределението на социални статути и роли в живота. Множащите се имена на 
незримата филмова звезда стават белег на нейната житейска известност и на-
ративна значимост, тъй както множеството глави или ръце на митологични съ-
щества е признак на тяхната изключителна мощ. Липсата на име или ситуа-
тивният прякор, каквито са „Слънцето" и „Луната", обозначава социалната и 
наративна незначителност на персонажа, с което предопределя неговата не-
известност и лесна забрава след смъртта. Клариса в „Часовете" запазва своята 
двойствена референциалност и спрямо тази икономия на имената: тя е „ми-
сис Далауей" в писателското въображение на Ричард (чиято фамилия и иден-
тичност остават скрити от читателя до смъртта му) и „Клариса Вон" във все-
кидневия живот с другите. В края на романа смъртта на автора-в-текста ся-
каш отнася дареното от него име и премахва раздвояването на героинята, 
колкото и началото на изречението да припомня финала на „Мисис Далау-
ей": „Тук е и самата тя, Клариса, която няма да е вече мисис Далауей, защото 
няма кой да я нарича така" („Часовете", с. 203). Какво ни дарява такава 
смърт: загуба или намиране на себе си? 

Централна метафора в литературознанието на двадесети век, смъртта 
на автора изпълва повествователната рамка на филма „Часовете". Началото и 
краят показват самоубийството на мисис Улф - първо жертвената плахост, 
после ритуалното спокойствие, с което тя навлиза в реката и се оставя на те-
чението.8 Началният епизод доста последователно, но и непълно следва ро-
мана, пропускайки тъкмо един от най-кинаджийските моменти в текста, пре-
обръщащ зрителния ракурс: „момчето и неговата майка на моста, пръчката 
се носи по повърхността на водата, а тялото на Вирджиния лежи на дъното, 
сякаш самата тя сънува повърхността, пръчката, момчето и неговата майка, 
сънува небето и литналите полски врани" („Часовете", с. 11). Пропускът на 
този дискретно сюрреалистичен ефект е компенсиран в друг епизод от фил-
ма, вариация на същата тема, който няма съответствие в романа. Докато ми-
сис Улф седи в гостната си в Ричмънд заедно със сестра си Ванеса и нейните 
деца, нейният отнесен поглед и мърдащите се устни свидетелстват, че тя 
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„пише" наум. И тогава монтажният преход пренася действието в хотелската 
стая, където Лора Браун лежи върху леглото. Под него някак неусетно проти-
ча река, нивото се покачва и го повлича заедно с жената и шишенцата с хап-
чета върху него. Водата влачи листа и тиня - досущ като реката, която в нача-
лото на романа притиска много интимно, „сякаш някой як мъжага, изникнал 
от дъното", давещата се Вирджиния. И отново мисис Улф е в кадър, а зад 
него се чува нейният глас: „Но аз промених намерението си. Трябва да убия 
някой друг..." Мисис Браун е спасена. 

Сравнението откроява не само различието между филмовите и литера-
турните тропи, но и възможната им преводимост. Тя обаче изглежда абсо-
лютно невъзможна за самата Вирджиния Улф, която само година след „Мисис 
Далауей" споделя своето лингвистично недоверие към киното: „Дори най-
прост образ като „любовта ми е като червена, червена роза, напъпила през 
юни" ни създава представи за влага и топлина, за прилив на тъмночервени 
цветове и мекота на венчелистчета, които са неразривно съчетани и настрое-
ни на вълната на ритъм, който сам по себе си е гласът на страстта и колебани-
ето на любовта. Всичко това, което е достъпно само и единствено за думите, 
киното трябва да избягва"9. 

В произнесената забрана писателката всъщност синтезира парадокса 
на лирическата фраза (и на литературата изобщо) да стимулира чрез слово 
сетивни образи, парадокс, който киното подлага на критично изпитание. От 
какво друго се страхува Вирджиния Улф, ако не от експроприиране на похва-
та? За да възприеме адекватно посланието на текста, читателят трябва да пре-
веде денотативните значения в него през някакъв тропологичен код. Едва то-
гава те ще могат да въздействат върху сетивата чрез своя излишък от конота-
ции. Независимо дали тълкува реката в хотелската стая като митологичен об-
раз на смъртта, или като филмова реминисценция, като метонимично авторо-
во видение или като метафорично сливане на два времеви и наративни пото-
ка, или пък като суицидна халюцинация на Лора Браун, зрителят трябва да 
елиминира всякаква денотация в образа и думата „река". Иначе появата и 
изчезването й в цитирания епизод ще останат нерешима загадка. 

Филмът решава редица свои повествователни преходи с помощта на 
паралелен или асоциативен монтаж, асоциирайки образи от съседни или дис-
тантни кадри. Той настройва зрителския поглед още в началото, като сплита 
нишките на трите истории, показвайки чрез паралелни стереотипни сцени 
сутрешния тоалет на трите героини: пробуждане в леглото, пред огледалото, 
миене на лицето... Втори монтажен преход използва асоциативната връзка 
между образите на цветята, за които в отделните домове трябва да се погри-
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жи другият: прислужницата, съпругът, партньорката. Трета асоциативна вери-
га трикратно повтаря чрез всяка от героините началното изречение в „Мисис 
Далауей": „Мисис Далауей каза, че сама ще отиде за цветята". Вирджиния и 
Лора го произнасят наум, току-що изплувало от съня или от прочетените ре-
дове; Клариса го артикулира перформативно: „Аз ще купя цветята". Самият 
разказ за купуването на цветята става структурен сегмент, чрез който се осъ-
ществява монтажна връзка, и т. н. Играта между филмовите и литературните 
(първо)образи изважда наяве поредната любопитна ирония. Стивън Долдри и 
Дейвид Хеър правят своя филм по и за Вирджиния Улф, като пренасят в него, 
въпреки нейната забрана, асоциативни техники на повествование, каквито тя 
въвежда в романа си. Благодарение на асоциативните редове от образи и на 
находчивите монтажни връзки във филма „Часовете" от нейната „червена, 
червена роза" остава не само името. 

Натрапливите мисли за смъртта и продължителното търсене на „осъден 
на смърт" персонаж изпълват като че ли повече филмово, отколкото романо-
во време. Те владеят и най-дългия „оригинален" епизод във филма - послед-
ния разговор у дома между Вирджиния и Ленард. В него тя обяснява необхо-
димостта от смърт в романа си със сентенцията: „Някой трябва да умре, за да 
могат останалите да ценят повече живота". След което решава: „Поетът ще 
умре". Неговата смърт (самоубийството на Септимъс Уорън Смит или на Ри-
чард Уърдингтън Браун) може да бъде тълкувана съгласно холивудските нара-
тивни стереотипи като предчувствие и опит за предотвратяване на собствена-
та съдба. Но в писането на Улф смъртта на пишещия персонаж, на автора-в-
текста не е ли фикционален ход, насочен срещу влиянието на авторитета, ве-
ликия предходник, традицията? Не е ли смъртта онзи пределен час на очаро-
вание и ужас от тишината и мълчанието, в които потъва езикът? 

В своя прочит на Вирджиния Улф Миглена Николчина пише: „За Улф 
„смъртта на автора", за която толкова се говори през последните години, оз-
начава автор, „неразличим от книгата". Обръщането на Улф към анонимност-
та предлага историческа перспектива, която ограничава авторството в него-
вите легитимни рамки. [...] Дали опитът на Улф да ситуира изкуството в една 
генеалогия от анонимност и мълчание не е знак на едно самозалъгващо се 
движение към разпадане, към отказ от символното вкопчване в живота10? 

Отказът от езика, от името, от символния ред и основанието на смисъла 
е ход, многократно обговарян в естетически, критически и епистемологични 
стратегии, критично преосмислящи границите между модерността и тради-
цията. Много често такива откази се изразяват чрез оксиморонни метафори 
като нечути мелодии, гласа на тишината, без(о)бразни образи, живот в смърт-
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та, изправят се пред парадоксалната (не)възможност да мислим и говорим за 
тялото и смъртта. Кой е неясният обект на не-желанието: отнемането на на-
личния символен капитал, неговото преразпределяне или неограниченото му 
диверсифициране? А какво е смъртта тогава: предел на непоносимостта, лу-
достта и неназовимостта на живота или финален замах, придаващ му завър-
шеност, хармония и естетическа ценност? В един игрово мистичен епизод от 
филма Вирджиния и нейната племенница Анджелика водят почти платони-
чески диалог по повод мъртвия дрозд. След смъртта, обяснява писателката, 
ние се връщаме там, откъдето сме дошли. Но аз не помня мястото, от което 
съм дошла, възкликва момиченцето. Припомнянето се случва отвъд образите, 
но и отвъд думите. Вирджиния в книгата се забавя до мъртвото птиче, „загле-
дана в обграждащия я кръг от рози (к. м., О. К.), който й заприлича на шапка" 
(„Часовете", с. 113). Асоциация, от която следва най-екстатичното според 
мен изречение в романа на Кънингам: „Значи това е липсващото звено меж-
ду шапкарството и смъртта". То препраща към трагичната съдба на двойката 
Лукреция (майсторката на шапки) - Септимъс (поета самоубиец), а на заден 
план и към мотива за дамските шапки в „Мисис Далауей"; същевременно то 
е квинтесенция на асоциативния композиционен подход в двата романа. В 
двойния възел на този епизод литературата и киното сякаш разменят своите 
езици и онтологични митове. На екрана две жени разговарят за невидимото, 
неведомото, невъобразимото първоначало (на душите?, на телата?); на стра-
ницата писателката мълчаливо съзерцава миниатюрен образ, който съединява 
пред погледа й веригата на битието. Какво ни (по)казва името/образът на ро-
зата тук: фикция на нулевия смисъл или ключ към тайната на живота и смърт-
та? Двойният възел сплита в радикален синтез празнотата и безкрайната пъл-
нота на неговите значения. „Розата е" ритъмът на тяхното различие и повторе-
ние, както припомня Гертруд Стайн. 

В есето си „Адаптацията или киното като дайджест" (1948) Андре Ба-
зен, един от бащите на филмовата теория, предрича настъпването на нова 
ера за адаптацията, „в която идеята за единство на творбата, ако не и идеята 
за самия автор ще бъдат разрушени". Очевидно е генеалогичното родство на 
това смело допускане с по-късните и по-нашумели критики на тези литера-
турни идеи от страна на Мишел Фуко и Ролан Барт. Но Базен гради друга ви-
зия, разглеждайки отношенията между литературната творба, театралната и 
филмовата й адаптация през хипотетичния поглед отстрани на изследователя 
сто години по-късно. Той няма да види „роман, по който са „направени" пие-
са и филм, а една творба, отразена чрез три художествени форми, художест-
вена пирамида с три страни, който за очите на критика са равни. Тогава 
„творбата" ще бъде само една идеална точка на върха на тази фигура. Хроно-
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ЛОГИЧНОТО предимство на една част пред друга ще бъде естетически крите-
рий не повече, отколкото хронологичното предимство на един близнак пред 
друг е биологичен критерий11. 

Сега, в средата на въпросното столетие, естетическият стандарт на 
адаптации като „Рашомон" на А. Куросава, „Смърт във Венеция" на Л. Вис-
конти, „Апокалипсис сега" на Ф. Копола, „Големите надежди" на А. Карон, 
„Книгите на Просперо" на П. Грийнауей, разбира се, „Часовете" (това са 
само първите хрумнали ми примери), както и мултимедийният стандарт на 
пазарния продукт работят в подкрепа на тази визия. Равнопоставянето на 
формите ще предоставя на читателя/зрителя все по-голяма свобода на избо-
ра и сравняването им. Но преживяването в часовете след избора все така ще 
изисква силата „винаги да гледаме живота в лицето, да го обичаме за това, 
което е и после да го оставим...". Силата на страха и копнежа, заради които 
така обичаме живота, „този ден от юни". 
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Клео  Протохристова 

Визуални емблеми и литературни ГОДИНИ 

(от Две хубави очи към 
Очите ми хубави... очилата ми маркови) 

Опитът, представен от този текст, изхожда от две методологически пре-
зумпции. Първата, родствена на възгледа, че философският дискурс на мо-
дерността и съответно - модерната култура като цяло могат да бъдат опреде-
лени като окулароцентрични, е, че в контекста на подобна „зрителна" еписте-
мология паметта би трябвало да бъде интерпретирана основно в термините 
на визуалността. Втората ми презумпция е производна от ред емпирични 
наблюдения и свързани с тях наблюдения върху културата на Запада от XX в. 
Сведена до просто съждение, тя настоява, че в историята на отминалото сто-
летие присъстват няколко момента, характеризирани от изключителна твор-
ческа интензивност, и това са точно моментите, когато са възникнали най-
представителните артефакти на века. 

Това е методологическата рамка, в която ще бъде проведен експери-
ментът да се рационализира начинът, по който помним и създаваме културно-
то наследство на двадесетия век. 

Излишно е да се уговаря, че създаването на пълен списък от образи, 
които конституират представата ни за двадесетия век, е изключително труден 
и широкомащабен проект. Съществуват обаче елементи, чието присъствие в 
подобен списък изглежда гарантирано. Със сигурност между тях се числят и 
очилата, които с голяма надеждност можем да възприемем като идентифика-
ционен знак на епохата. 

И така, като начало - един експеримент. Нека извикаме във въображе-
нието си човешка фигура от някакъв исторически момент, отдалечен от нас с 
векове. С помощта на културната си памет бихме могли да скроим дрехите 
му, да оформим прическата и израза на лицето. И нека след това да приба-
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вим към ВСИЧКО това чифт очила. Колкото и съответни да са облеклото и при-
ческата на дадената епоха, колкото и автентични да изглеждат, последната 
операция би ги превърнала незабавно в маскировъчен костюм по начин, на-
помнящ за кинематографични гафове от типа на онзи, произвел гладиатор с 
ръчен часовник. При цялата си обичайност очилата съществуват във вида, 
познат на нашата съвременност, съвсем не толкова отдавна. 

Публичното носене на очила е културна придобивка на XX в. Възмож-
ният, макар и труден за осъществяване списък на репертоара от образи, с 
помощта на които „помним" представата си за миналото столетие, със сигур-
ност би включил и тях. Самите очила, диоптрови или слънчеви, са не само ва-
жен елемент от визуалната култура на миналото столетие, но и негов надеж-
ден идентификационен маркер. Ползването на оптически средства за подпо-
магане на виждането в предходните столетия е било инцидентно и се е осъ-
ществявало в частното пространство на личността. Преди началото на XX в. 
повечето хора избягвали да се появяват с очила в публичното пространство, 
защото това се възприемало като знак за старост или физическа немощ. Па-
рижките аристократи например ги използвали за четене единствено в усамо-
тение. Интересно изключение от правилото е Испания от XIX в., където се 
вярвало, че носенето на очила придава на съответния индивид значимост и 
достойнство. Дори и в ранните години на XX в. носенето на очила на публич-
ни места се избягвало, особено неприемливо било то за дами. 

Едва около 1914 г. се появяват първите съвременни очила - с големи 
кръгли лупи и рамки от костенурка Някъде по същото време се установява и 
постоянното носене на очила, което означава и възможност за превръщането 
им в устойчив атрибут и разпознавателен знак на онзи, който ги носи. През 
20-те години на века се налага стилът на огромните кръгли очила. Въпреки че 
при повечето хора от това време присъствието им върху собственото лице 
все още се изживява като известен дискомфорт, очилата биват лесно приспо-
собени към модата на дръзките млади жени (т. нар. Flappers1), която е ембле-
матична за годините, известни като Ерата на джаза. Около средата на 30-те 
години очилата окончателно се представят като въпрос на мода и стил, а ско-
ро след това, към края на същото десетилетие, се появяват и слънчевите очи-
ла. Оттам насетне окончателното приобщаване на очилата към света на мо-
дата става безпроблемно. 

Оказва се, че след дълги векове на бавно променящо се ползване на 
различни средства за подпомагане на зрението като лупи, лорнети, пенснета, 
монокли и др., цялостният процес, в резултат на който еднозначната принад-
лежност на очилата към сферата на оптиката бива решително разколебана, за 
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да се измести в полето на социализиращите практики, се осъществява ос-
новно в границите само на около две десетилетия. 

В новото си функционално поле очилата се оказват с неимоверно ин-
тензифицирано присъствие и започват да произвеждат богат спектър от зна-
чения. Въпреки очевидността на все по-натрапчивото им присъствие в пейза-
жа на времето обаче съпровождащата го идеологизация остава в границите 
на дискретността и на неидентифицираните импулси на смислопораждане. 

През последните десетилетия на XX в. очилата се превръщат в своеоб-
разна митологема. Достатъчно е да се споменат случаи от рода на филмовата 
поредица „Мъже в черно" или индивидуалният стил на Горан Брегович, който 
според собственото му признание не сваля черните си очила дори когато е 
сам и пред огледалото. Още по-специфичен пример ще бъдат центробежни-
те префункционализации на слънчевите очила - от баналността на непрекъс-
натото им носене, дори когато няма нужда от тях или са просто повдигнати 
над челото, подобно на диадема, до провокиращо усложнената им символи-
ка в последователните части на „Матрицата". Всичко, изброено дотук, въпре-
ки откровено несистемния му характер, показва убедително, че за разлика от 
Томас Сибиък, който, перифразирайки припева на известната песен от „Ка-
забланка": въздишката е просто въздишка, целувката е просто целувка..., е 
озаглавил свой програмен сборник статии по семиотика с категоричното 
„Знакът е просто знак", имаме основание да твърдим, че напротив - очилата 
не са просто очила. 

Механизмите, чрез които се е конструирала присвоената на очилата 
емблематика и индексикалност, са многообразни. Проучването на този изк-
лючително интересен и сложен процес се затруднява допълнително от об-
стоятелството, че в решаващи етапи подобно търсене изисква от изследова-
теля твърде специфична компетентност. Предмет на настоящия опит е само 
един от механизмите на емблематизиране и индексализация на очилата, на 
който, изглежда, не е било обръщано внимание досега - тематизирането им 
от литературата и от други естетически практики. 

Възможността едно явление да бъде идеологизирано или литературно 
тематизирано е променлива величина. Косата например, която е натоварена 
с достатъчно плътна традиционна символика, за да захрани всевъзможни сю-
жети в диапазона от трагиката на библейския Самсон до героико-комичния 
патос в „Похищението на къдрицата" (1712) от Алегзандър Поуп, се превръ-
ща в обект на активна естетическа тематизация едва през 60-те години на XX 
в., когато се утвърждава и като своеобразна емблема на това неспокойно 
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десетилетие - процес, увенчан с култовия мюзикъл „Коса" на Андрю Лойд 
Уебър (1968) и с последвалата го екранизация на Милош Форман (1979). 

Звездният миг на очилата е значително по-рано. Макар и донякъде из-
ненадващо, присъствието им в литературата и изкуствата през целия XIX в. е 
осезателно, при това преди изобщо да са се превърнали в обичайна социал-
на практика. В произведенията на Е. Т. А. Хофман от десетилетието между 
1810 и 1820 г. ролята им е активно отрицателна. Тази нагласа продължава при 
Едгар Алан По, който в разказ от 1850 г., озаглавен „Очилата", представя гро-
тескова ситуация, произтичаща от суетното нежелание на героя да носи очи-
ла. Късоглед до степента на инвалидност, той се влюбва от пръв поглед в 
жена, която забелязва в ложа по време на оперно представление, за да се 
окаже накрая женен за собствената си прабаба... 

В по-амбициозно и широкообемно произведение, отново със заглавие 
„Очила", написано през 1896 г., Хенри Джеймс разказва историята на краси-
ва млада жена, която съсипва очите си и се довежда до пълна слепота поради 
отказа да носи очила. И в двата разказа очилата се интерпретират като обект 
на отвращение. Убеждението, имплицирано в тях, е, че носенето на очила 
превръща и най-красивото лице в изцъклено и уродливо, че очилатият човек 
по принцип предизвиква у околните пристъпи на отврата. 

Литературата префункционализира отношението си към очилата в нача-
лото на 20-те години, когато започва да артикулира много по-добре човешка-
та нужда от средства за подпомагане на зрението. През периода между 1922 
и 1925 г. очилата започват да произвеждат специфични значения, независими 
от основната им функция, и скоро след това придобиват статут на емблема-
тичност. Това разграфяване е по-скоро хипотетично, но лесно можем да на-
мерим потвърждение за неговата основателност, ако направим съпоставката 
между представителни литературни текстове, създадени или завършени в ука-
заното време, и текстове на същите автори, писани десетина-петнадесет го-
дини по-рано. 

В новелата на Томас Ман „Смърт във Венеция" например само един 
единствен път се споменава, че Густав фон Ашенбах носи очила - във въвеж-
дащото портретно описание на героя. В романа си „Вълшебната планина" 
обаче, който, макар и започнат още преди войната, бива завършен едва през 
1922 г., Томас Ман ще пише за очила с настойчивост, която, макар несъпос-
тавима с интензивно провеждания лайтмотив на очите, все пак ги превръща в 
силно значещо присъствие. Дори да приемем, че повтарящият се мотив с 
очилата на лакомия ученик изглежда по-скоро като несъществен компонент 
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от панорамата на високопланинския санаториум, превърнат в основна сцена 
на романовото действие, бляскащите очила на Нафта, които подчертават и 
сякаш интензифицират иронията на онзи, който ги носи, вече трудно могат 
да бъдат окачествени като незначителна подробност. 

По аналогичен начин и със съвсем същото отстояние във времето при 
Джойс ни се представят отново два различни типа чувствителност към очила-
та, разделени от годините на Първата световна война. В „Портрет на худож-
ника като млад", въпреки драматичната си роля в епизода от ученичеството 
на Стивън Дедалус, когато силно късогледото момче е унизено и несправед-
ливо наказано, очилата присъстват единствено със значението си на протеза, 
без помощта на която момчето е неспособно да функционира нормално. В 
по-късния „Одисей" обаче очилата, включително и тези на същия, вече по-
раснал, Стивън, се оказват приносители на многообразна семантика. Една от 
употребите им там заслужава специално внимание, защото с неразколебана 
категоричност са наречени „отвратителни" или „възмутителни", като им се 
приписва отговорност за „всеки провал в калибъра на расата". 

Всички наглед спорадични появи на очила в литературните текстове от 
първата половина на 20-те години, споменати дотук, се оказват динамизира-
ни в перспективата на специфично маркираното им представяне в романа на 
Ф. С. Фитцджералд „Великият Гетсби"(1925). Освен върху лицата на отделни 
герои, очилата присъстват там и като всевиждащите „очи" на доктор Екълбърг 
от гигантската реклама край шосето при Долината на шлака. Странните, уд-
воени от очилата сини очи, които не принадлежат на някакво конкретно 
лице, не само доминират в ролята на върховен свидетел над цялата история, 
разказана в романа (вездесъщото им присъствие придобива специфични ко-
нотации в светлината на факта, че убитият от скръб Джордж Уилсън ги възп-
риема като всевиждащ бог), но и се изявяват като една от основните метафо-
ри в текста, знак на затрудненото виждане и на невъзможността за правилна 
оценка, които владеят разказаната история. Потвърждение за значимостта на 
смислопоражданего, излъчващо се от „очите на д-р Екълбърг", е решението 
на режисьора Джей Клейтън в екранизацията на романа от 1974 г., където 
съответната визуална метафора е умножена и започва да управлява цял комп-
лекс от образи на деформиращо отражение в огледала или басейни. 

Важен и многозначителен е и фактът, че въпросните очила присъстват 
върху корицата на първото издание на „Великият Гетсби". Поставяйки „очите 
на д-р Екълбърг" на фона на Долината на шлака, художникът на изданието е 
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съчетал две от най-значителните метафори на модерната епоха - очилата и 
пустата земя. 

Отвъд символичното им значение във „Великият Гетсби" очилата се 
явяват и като засилен израз на една обща тенденция, характерна за времето, 
която е различима и в по-ранните книги на Скот Фитцджералд „От тази стра-
на на Рая" (1920) и „Разкази от Епохата на джаза" (1922) - това е възприема-
нето на очилата с рогови рамки като специфични за Flapper-културата и прев-
ръщането им в един от нейните основни компоненти. В системата на този 
моден стил очилата присъстват като препотвърждание и подчертаване на ця-
лостната му ориентация към предизвикателство и нонконформизъм. 

Прекрасно съвпадение, което потвърждава основателността на про-
вежданата тук аргументация, е, че към същия период се отнася и една от 
най-неконвенционалните поетически употреби на очилата в българската ли-
тература, принадлежаща към творчеството на Атанас Далчев. Стихотворение-
то му „Младост" с парадоксалното финално изказване, в което лирическият 
говорител заявява, че лягал да спи с очила, за да вижда по-добре сънищата 
си, е написано през същата 1925 година, когато излиза „Великият Гетсби" и 
когато - още една симптоматична синхронизация - Пит Мондриан решава, 
до голяма степен следвайки примера на отделни художниците-модернисти от 
предвоенния период, да избере очилата като привилегирован обект на твор-
ческите си търсения. 

Ако направим равносметка на представените дотук факти, можем да 
формулираме извода, че през 20-те години на XX в. на очилата биват прида-
дени нови значения. Без вече да бъдат възприемани като обезобразяващ 
фактор, те все още се мислят като знак на известна персонална или общест-
вена непълноценност. В същото време обаче очилата се превръщат и в мар-
кер за независимостта на индивида, както и в жест на неконвенционалност. 
По този начин те се оказват обвързани освен с Flapper-културата, също и с 
феминистичното движение на т.нар. суфражетки. С голяма степен на ефек-
тивност на очилата започва да се приписва поведенческо своеобразие. Пара-
лелно с това те започват да функционират и като метафора. Индексикализа-
цията на очилата и рационализирането им като своеобразна емблема на 20-
те години е обаче до голяма степен резултат от по-късна, вторична контекс-
туализация на литературните текстове, написани през това бурно десетилетие 
и през предхождащото го. 

Нека се върнем отново към очилата на Густав фон Ашенбах. Въпреки 
че за тях се споменава само веднъж, за по-късния читател Ашенбах е лице, 
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което е немислимо без очила - при това някак в противоречие с автентиката 
на текста, защото, въпреки че нарича въпросния атрибут Coldbrille, Томас 
Ман очевидно има предвид по-скоро пенсне. Описанието на героя гласи 
буквално: Der Boegel einer Coldbrille mit radnlosen Glaesern schitt in die Wuerzel der 
gedrungenen, edel gebogenen Nase ein. (Столчето на златни очила със стъкла без 
рамки се врязваше в основата на масивен, аристократично извит нос). 

Причината за устойчивото асоцииране на лицето на Ашенбах с очилата 
не е някакво изрично уговаряне на тази му характеристика в текста, защото, 
както вече отбелязах, след началното споменаване за тях очилата изчезват 
като че ли безследно. Обяснение е уместно да търсим по-скоро в обстоятел-
ството, че визуалният опит, натрупан през следващите десетилетия, приписва 
автоматично на типа, който представя Ашенбах, очилата като негов присъщ 
атрибут. Резултат тъкмо на подобна инерция е екранната конкретизация на 
Густав фон Ашенбах в постановката на Лукино Висконти от 1974 г., където на 
носа на Дърк Богард се мъдрят непрекъснато чифт очила с рогови рамки -
впрочем все още непознати на епохата, представена в новелата на Ман. 

Подобен ефект на вторична контекстуализация може да бъде наблюда-
ван в съпоставката между романа на Анри Пиер Роше „Жюл и Жим" от 1953 
г. и филмовата версия на същото произведение, режисирана от Франсоа 
Трюфо през 1962 г. Най-драматичната част от отношенията в легендарната 
тройка се осъществява в годините след Първата световна война, когато светът 
сякаш изведнъж се показва като напълно променен и хората започват да изг-
леждат по съвършено различен начин. В романа, който е откровено автобио-
графичен и стриктно спазва точността на спомените, тази фундаментална 
промяна е описана и експлицитно коментирана. Дрехите на тримата млади, 
както и вещите, които съставят ежедневния им бит, се явяват интегрална част 
от повествованието. Екранизирайки романа, Трюфо, който в общи линии ос-
тава близо до описанията на Роше, въвежда в реквизита на филма си допъл-
нително и чифт фамозни очила, кацнали демонстративно върху носа на ге-
роинята като знак за нейната неконвенционалност, за себичните й поведен-
чески нагласи, както и за склонността й да игнорира всичко, което би могло 
да бъде пречка за осъществяването на собствените й желания. В системата от 
визуални послания на Трюфо очилата се явяват емблема на бурните години 
след войната заедно с други идентификационни маркери на времето като 
плисираните поли, велосипедите и банските костюми. 

Във филма „Жюл и Жим" има доста плажни сцени, много повече, от-
колкото е вероятно за реалностите на 20-те години. Това отклонение от дос-
товерността при възстановката на конкретния исторически момент е свърза-
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но с последователната експанзия на новия модус на пасторален „сладък жи-
вот" - културата на плажа. Като пореден, емблематичен за XX в. знак, модер-
ните плажни практики се зараждат още през годините преди Първата светов-
на война с тяхната нарочна безметежност, поради която получават наимено-
ванието си Belle epoque. Между всеобщо възприетите символи на „плажната 
култура" основна роля е отредена на слънчевите очила. 

Веднъж възприети като социална практика, тъмните очила не само раз-
виват гъста мрежа от символи, но и окончателно заличават общото си родос-
ловие с диоптричните очила (особено след въвеждането на контактните 
лещи). Очилата се превръщат във въпрос на мода и жизнен стандарт. Същев-
ременно те променят и функционалността си. 

Редом и във взаимовръзка с всевъзможни други теми, една игрово 
представена история на очилата може да бъде открита в романа на Милан 
Кундера „Безсмъртие" (1991). Предисторията им се ситуира в анекдот от 
странните отношения между вече възрастния Гьоте и Бетина фон Арним, по 
баща Брентано, митологизирани и фалшифицирани от Бетина и поради това 
останали в историята като „късната любов на Гьоте". Въпросната сцена е сре-
ща между Бетина и съпругата на Гьоте Кристиане на една изложба, когато 
младата жена се държи предизвикателно и бива ударена от съпругата. Кри-
тичният елемент в ситуацията се оказват очилата на Бетина, които в резултат 
на конфликта падат и се счупват. Интерпретирайки ситуацията, Кундера 
предлага и обяснението, че Гьоте намирал публичното носене на очила за из-
ключително неприлично, така че поведението на Бетина било разчетено от 
съпругата като предизвикателство към авторитета на великия поет. 

Вече в плана на съвременността, като паралел на историческата въста-
новка, Кундера показва насилственото счупване на едни слънчеви очила. 
Конфликтът е между две сестри. Едната хищно присвоява всичко, което по-
пада на пътя й, включително живота на сестра си. Копира характерен за нея 
красив жест, любовта й към определена музика, а след серия провалени ин-
тимни отношения разпознава тъкмо в нейния съпруг мъжа на мечтите си. От 
сестра си възприема и маниера да се движи с тъмни очила. 

Както и при останалите присвоявания, веднъж припознати като свои, 
въпросните атрибути променят значението си. Тъмните очила специално се 
превръщат в знак за постоянната меланхолия на имитаторката, чрез тях тя 
настойчиво подчертава, че крие очите си. Така вместо действително да прик-
рие следите от предполагаемия плач, метафора на собствените й нещастия и 
сантименталност, тя всъщност обслужва желанието си да огласява и преуве-
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личава интимния си живот. Въпросните тъмни очила биват нарочно пуснати 
на пода и счупени от засегната сестра, когато тя заварва собственичката им 
да целува мъжа й - сякаш като саморазправа с опредметените в тях лицеме-
рие и подмяна. Вписани в калейдоскоп от огледала, жестове и житейски 
пози, слънчевите очила присъстват в романа на Кундера като знаци на съвре-
менния свят на привидности и симулации, свят, в който идеологията се оказ-
ва вече окончателно изместена от имагологията. 

Префункционализацията, която ни се показва, е парадоксална - ако 
някога очилата са били използвани, за да осигурят по-добро виждане на онзи, 
който ги носи, а по-късно започват да предлагат формули за себезаявяване, в 
един момент те се превръщат и във възможност да се защитиш от чуждите 
погледи или да им предложиш свой алтернативен образ. След като са пома-
гали векове наред на очите да оглеждат по-добре света, в културата на симу-
лакрума очилата се представят като средство да отразиш назад погледа на 
другия, да поставиш пред света огледало, в което той може да види собстве-
ния си образ. 

В контекста на имагологията очилата не просто предлагат идентичност 
на личността или дръзват да я означат. Те се оказват и неин надежден замес-
тител. В една съвременна пиеса - „Кислород" на Ив. Вирипаев - многократ-
но, като рефрен, се преповтаря репликата: „Но най-важното е, че тя имаше 
скъпи слънчеви очила..." Натрапва се изводът, че двете хубави очи безпомощ-
но са отстъпили пред луксозните лещи и марковите рамки. Не е неутрален 
фактът, че една от най-изразителните траектории на това драстично и обез-
сърчаващо изместване минава през литературните текстове на XX в. 

БЕЛЕЖКИ 

              1  Flapper (англ.) - неологизъм, възникнал в началото на 20-те години на миналия век, с  
който се означавала млада жена, жадна за удоволствия и пренебрежителна към конвенциите. 
Думата става емблематична за „бурното двадесегилетие". 
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Надежда Радулова 

Род и меланхолия 

В книгите си „Черно слънце"1 и „Новите болести на душата"2 Юлия 
Кръстева въвежда проблема за меланхолията, като усвоява или по-скоро си-
мулира усвояване на меланхолния дискурс. Концепцията й се разгъва на две 
нива: от една страна, изпробва различни интерпретативни ключове - от об-
щоприетото схващане за меланхолия, до софистицираните психоаналитични 
тези. От друга страна, стилът на изследването имитира езика на тази „болест 
на душата" - повторителни, монотонни структури, вербална колебливост, 
кръжене около нужната дума, т.е. материализиране на проблемите, както по 
оста на селекцията, така и по оста на комбинацията. В този смисъл въвежда-
щата част към книгата „Черно слънце" („Психоанализата като контрадепре-
сант") уподобява терапевтичен дискурс - идиосинкразни речеви пропада-
ния, словесни „фонтани", воайористично надничане зад термините, привид-
но опасни „виражи". Очевидно Кръстева се опитва да избягва дефинициите 
или да ги конструира от така различни перспективи (включително тази на ме-
ланхолика), че самата идея за дефиниране на меланхолията се оказва нереле-
вантна на подхода й. 

Тъй като този „наратив" представя меланхолията като болест на томи-
телното преследване на Нещо, Име, Дума, то теоретичният аспект на проб-
лема постоянно бива размиван в проблематизираното си назоваване: „не-
споделимо отчаяние", „невъзможен смисъл", „съчетание на страдание и ом-
раза"3, неспособност да се компенсира загубата, защото това е загуба на 
единствения Друг. Нишката, която слепва този наратив за меланхолията, за 
картографията в света на думите, е сюжетът за подстъпите и отказаните достъ-
пи до Езика, до Символното от една изначално травмирана позиция. 

Доколкото меланхолията се отнася към проблемите на загубата, праз-
нотата, изличаването и възвръщането, тя може да се интерпретира като меха-
низъм, подкрепящ една палимпсестна структура, уреждащ срещата на време 
и пространство в търсенето на тотална, нова, чужда на езика дума (според Ма-
ларме4). Това се оказва непрестанно пътуване, сякаш по лентата на Мьобиус, 
без начало и край, отваряне и затваряне, навътре и навън, додето архитектон-
ният ритъм връща разпознаването на загубата и пищните й проявления. 
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В областта на изкуството и литературата този халюцинаторен хронотоп 
подрива както културната, така и индивидуалната памет, в резултат на което 
представя субекта като фрагментарен, флуюуиращ, пресечен от множество 
липси. Кръстева нарича този субект „субект-в-процес"5 - палимпсест, който 
се изгражда, като се саморуши и умножава пространствените си и времеви 
пластове. Като изтегля нишки от философията, литературната теория и психо-
анализата, Кръстева изследва тези реминисценции и времепространствени 
модалности в термините на меланхолията и истерията, доколкото те репре-
зентират политиките на липсата. Това, което пряко засяга настоящия текст, е 
творческият потенциал на описваните от Кръстева „регресии" и особено на 
меланхолията. Подобен подход към меланхолията предполага трансцендира-
не на медицинските и психоаналитични дефиниции на равнището на литера-
турния текст. 

Непосредствената читателска реакция на „Черно слънце" неминуемо 
регистрира следите на една дълга традиция в разбирането на понятието за 
меланхолия. Ако проследим тази традиция, откриваме, че самата тя е произ-
вела цял канон от велики меланхолици, които в повечето случаи са мъже. 
Тасо, Русо, Хьолдерлин, Шатобриан, Нервал, Достоевски - изумителен спи-
сък, от който многозначително отсъстват жените. За да навляза в теорията на 
Кръстева и анализирам горепосочния парадокс, необходимо е да обгледам 
различни фрагменти от развитието на концепта меланхолия (Аристотел, Хил-
дегард фон Бинген, Марсилио Фичино, Робърт Бъртън, Зигмунд Фройд, Вал-
тер Бенямин, Джорджо Агамбен, Люс Иригаре), някои от които - макар и 
твърде отдалечни един от друг, формират наратив на текстуалните меланхол-
ии симптоми. 

Аристотел, хуморите и звездите 

Една от първите ясно артикулирани представи за меланхолията среща-
ме в 30-та глава от Аристотеловите „Проблеми" (Problemata), където меланхо-
ликът е привидян като сложен, диалектически направен „възел" от противо-
речиви качества: лудост, гениалност и сладострастие. Тази некохерентност, 
присъща на меланхолика, бива оправдана чрез постановките на хуморалната 
медицина, т.е. чрез теорията на Хипократ за четирите хумори и четирите 
вида темперамент6. Аристотел ревизира въпросната теория, като отделя ме-
ланхолията от патологията и извежда произхода й от преразхода на черна 
жлъчка („melaina kole") в организма, причиняваща гениалността, както и от 
движението на природната топлина, която той счита за балансираща проти-
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воположните енергии. Именно благодарение на този баланс или дисбаланс, 
става възможно черната жлъчка (хумор, течност) да влезе във взаимодействие 
с въздуха и в резултат на тази реакция да се образува пяна, която Аристотел 
тълкува като сперматозоидна пяна и следователно като знак на пределна еро-
тизация. 

Тази антична постановка за хуморалната патология, междувременно 
филтрирана през арабската медицина, бива подета от медицинската школа в 
Салерно през XII в. и най-вече от нейния идеолог Константин Африкански. 
Според схващанията на салернците хуморалната патология се произвежда 
отново от черната жлъчка, която обаче засилва наличието на студения и сух 
елемент в човешкия организъм. Това причинява мрачния нрав на меланхоли-
ка - завистлив, страхлив, стиснат, ленив и „с глинест цвят". Тази средновеков-
на нагласа извежда меланхолията от чисто корпорални дадености и в извес-
тен смисъл снема мистическия ореол, който Аристотел е създал. 

Отчасти демонизирането на меланхолията се възражда през Среднове-
ковието отново през арабския свят и посредством връзката с науката астро-
логия, която свързва това явление с астрални влияния. Тук трябва да споме-
нем името на арабския астролог и астроном Абу Ма Шар, който е сам по 
себе си приемник на късната античност и елинските астрологически учения. 
Именно според тази традиция най-пагубното астрално влияние е това на Са-
турн и то се явява определящо за характера на меланхолика. 

Тези базисни антични и средновековни нагласи могат да бъдат открити 
в почти всички важни текстове за меланхолията от Средновековието до къс-
ния Ренесанс и Барока. 

Меланхолията като корпус - Хилдегард фон Бинген 

Хилдегард фон Бинген в книгата си „Causae et Curae" от 1150 г. предла-
га изцяло негативна оценка на меланхолията. Тя дебатира, както на медицин-
ско, така и на философско ниво, че става въпрос за болест, а не за сюблимно 
преживяване7. Първото положение, което я оразличва от по-късните интерп-
ретации на един от най-големите мислители на меланхолията Марсилио Фи-
чино, е негативната употреба на понятията, свързани с тялото, които се изпол-
зват при описанието на меланхолията. Докато Фичино се опитва да одухот-
вори и изпари тялото на меланхолика, Хилдегард фон Бинген - по-близка до 
хуморите, отколкото до звездите, хипертрофира връзката с телесното. Спо-
ред нея меланхоликът е обикновено с едра костна система, с голяма глава и 
големи вени. Очевидно цялата тази плът се предполага да може да означи не-
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удържимия и ексцесен вътрешен живот на меланхолика. По-нататък фон 
Бинген диференцира два типа меланхолия - мъжка и женска. Това е и второ-
то положение, по което нейните схващания се отличават от тези на Фичино. 
Женската меланхолия за фон Бинген е отделна категория, която в много от-
ношения се доближава до физическата представа на Фичино за меланхолич-
ния любовник. 

Но има определен тип жени, които са изпити и с изпъкнали вени, със сред-
но големи кости, с кръв, която е синкава на цвят, и лица със зеленикав и 
черен оттенък. Мислите им са летливи и непостоянни, а те самите ви-
димо отпадат, когато са напрегнати или обидени; и губят лесно свяст, 
защото са изтощени от черната жлъчка 

До известна степен женската меланхолия на фон Бинген напомня мъж-
ката, описана от Фичино, ала без нейните сюблимни измерения. Хилдегард 
фон Бинген представя последиците от това заболяване при жените като свър-
зани с неспособността им за възпроизводство. Тя заключава, че меланхолич-
ките могат да бъдат щастливи и силни единствено без съпрузи. От една стра-
на, тази „протофеминистка" визия, която си представя жената като автоно-
мен субект, пълноценен извън семейната структура и възпроизводителната 
функция, се врязва радикално в разбиранията за пол/родовите отношения в 
средновековното общество. От друга страна, цялостната система на Хилде-
гард се оказва изградена от ясни деления и оградени участъци-изключения, 
което прави невъзможни трансгресията, стремежа към познание, еротиката 
на раздиплящите се сфери, както и живеенето в палимпсеста, характерни за 
философията на Фичино и по-късните философи на меланхолията. Меланхо-
личките според Хилдегард са запрени в килиите на своите симптоми. И ве-
роятно това е така, защото патриархалният символен ред осуетява участието 
на жените в социалната прозрачност, осуетява социалната прозрачност въоб-
ще - такава, каквато Фичино по-късно ще я проектира в неоплатонистичната 
си утопия. В случая със средновековните жени меланхолията се оказва по-
скоро проклятие, а не знак за принадлежност към дадени елити. В този сми-
съл прочитът на меланхолията, направен от Хилдегард фон Бинген, изгражда 
утопията за автономната жена единствено през диагнозата. За нея меланхоли-
ята е болест, чиито агенти са средновековните мъже, а пациенти - жените. 
Парадоксално е обаче, че единствено жените-пациенти могат да се превър-
нат в агенти на собствената си субектност. 
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„Меланхоличният Ерос" на Марсилио фичино 

Основаващ се на античната „безпричинна тъга", Ренесансът орнамен-
тира понятието за меланхолия по посока на носталгията - възжелаването на 
миналото като преоткриване на Златния Век, на мястото и времето на произ-
хода и автентичността като сливане с изгубения обект на желание. Тази „ар-
кадия" е осезаема в текстовете на Марсилио Фичино9 - един от най-успеш-
ните творци на Медичите, чийто културен ревизионизъм платонизира и опти-
мизира представата за меланхолика, като го поставя в сърцевината на фило-
софския елит. Като цяло разбирането на Фичино за меланхолията е пряко ос-
новано на хуморалната медицина и на Аристотеловата физиология, но също 
така просветлено от Платоновата божествена лудост и Плотиновата космоло-
гия. Ето как античната отрицателна представа за меланхолията бива транскри-
бирана с положителен знак за гениалния меланхолик. В текстовете на Фичи-
но „меланхоликът е ангажиран с търсене на истината - носталгичното жела-
ние да се завърне към началата си"10 Тук прозира Платоновото схващане, че 
търсенето на Познание е винаги вдъхновено от демоничната мощ на Ерос. 
Ерос е медиаторът между невежеството и познанието, между бедността и 
обилието, следователно той преодолява разрива между визуално и тактилно, 
между Небесната и Земната Венера, като по този начин осигурява връзка с 
трансцендентното. Прозрачността на тази вселена се дължи на миметичната й 
направа, която осъществява еманацията от висшите към нисшите неща и 
така едновременно постига и губи онова, което се счита за Идеално. Тоест 
не е само тялото на любимия, което влюбеният възжелава - „защото той не 
просто желае това или онова тяло, но желае, възторгва се и обожава блясъка 
на небесното величие, просияващо в телата"11. Тъкмо това са принципите на 
мимезиса и еманацията, които задействат и палимпсестната структура: пре-
косяваща сферите, небесната светлина „опитомява" слоевете на палимпсес-
та, като просиява в тях, за да изчезне отново. В този смисъл „меланхолията е 
познание за загубата, притежавано от оногова, който е пленен от узнаването 
на тази загуба"12. Това, което спасява идеята на Фичино за меланхолията от 
регресивните обертонове, е доминантното чувство за протичаща безкрай-
ност, излъчващо се от стремежа към любов и познание. „Но само онзи, който 
най-много от всичко обича самата любов, желаейки, незабавно придобива, а 
придобивайки, продължава да желае"13. Именно така се интериоризира 
трансцендентното - като се разкъса телеологическата недостъпност чрез ре-
зонанса, разгъването и повторението. 

В процеса на идеализиране на меланхолията Фичино изключва жените, 
арестува ги във владенията на Земната Венера - пространство на възпроиз-
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ВОДСТВОТО, не на познанието. Лишавайки системата си от активния елемент 
на женственото, Фичино по своеобразен начин оженственостява самото по-
нятие за меланхолия и така проектира образа на една доста флуидна, трансг-
ресивна и еманираща „мъжественост". 

Анатомия на тревожната „мъжественост" - Робърт Бъртън 

Във връзка с начина, по който трите разгледани дотук ранни визии за 
меланхолията се отнасят и не се отнасят една към друга, искам да се обърна 
към друг един, макар по-късен текст - „Анатомия на меланхолията" (1640) на 
Робърт Бъртън. Бароковата „телесност" на тази многопластова и многоизмер-
на книга отразява не само социалните структури в ранномодерна Англия, но 
чрез оперативния си подход към понятието меланхолия обединява текстове, 
принадлежащи към различни традиции. Бъртън е експлицитен, когато нато-
варва меланхолията с пол/родови маркери. Според него тя винаги произхож-
да от женственото, което подрива и размеква онова, което се счита за мъжес-
твено. Или с други думи тя разголва едно „тревожно мъжко тяло, изложено 
на постоянна атака от неуправляеми сили вътре в самото него, изнервено от 
собствените си отверстия, обсадено от („женствената") флуидност на собст-
вените му сокове"14. Подобна пол/родова динамика разполага меланхолия-
та в позицията на „другото" спрямо нормативната за тази епоха мъжестве-
ност и именно по този начин - т.е. чрез негация - препотвърждава отредено-
то на мъжествеността място. В една глава от книгата Бъртън напада директно 
жените, конкретизирайки женската меланхолия. В тази част се демистифици-
ра това, което на други места в книгата е описано като демонична сила, насо-
чена към мъжете. Така женската меланхолия се оказва лесно лечимо заболя-
ване, подлежащо на физиологично описание: 

... най често срещаните симптоми са следните: почти постоянно пулси-
ране в гърба; в повечето случаи загрубяване и замърсяване на кожата, осо-
бено [...] на ръцете, коленете и кокалчетата. [...] Но най-доброто и си-
гурно лекарство от всички е да ги видиш добре и навреме задомени за 
подходящи съпрузи [...] което изпълва със съдържание техните желания.15 

Подобно опростяване на понятието меланхолия разкрива дори още 
по-мизогинна нагласа, отколкото в писането на Фичино. Макар представени 
като заплаха за мъжката идентичност, жените в текста на Бъртън са само еле-
мент от дискурса на мъжественото, който ги обрамчва и оценява с аршина 
на една непоклатима нормативност. 

Накратко, тези три представи за меланхолията - средновековна, рене-
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сансова и ранномодерна - тотализират дискурса за меланхолията не по посо-
ка на пол/родовото различие, а във връзка с идеологията на госодството. Спо-
ред нея жените въплъщават, следователно и притежават меланхолията. По па-
радоксален начин обаче, изречени на езика на въпросната идеология, жени-
те се оказват лишени от дискурса за меланхолията. Или, както твърди Джули-
ана Чезари: „да се говори за женска меланхолия означава да се говори за 
нещо исторически безмълвно"16. Самото наличие на утвърден канон мелан-
холици обаче извиква въпроса „как биха могли жените да създадат за себе си 
наратив на загубата, който да не е просто пренаписване на (мъжките) осново-
полагащи митове"17? Една възможна отправна точка за „феминизиране" на 
меланхолията се оказва късното есе на Фройд „Траур и меланхолия" (1917), 
тъй като то измества акцента от мъглявите средновековни разбирания за аце-
дията и ренесаносовата носталгия към едно „икономическо" описание на 
меланхолията, вграждащо я в структурата на субективността. Така става въз-
можна и по-късната феминистка критика на дискурса за меланхолията. Но 
защо и как „Траур и меланхолия" се превръща в теоретична рамка на всеки 
един съвременен текст върху меланхолията, включително текстовете на Кръс-
тева? 

„Загуба без изгубен обект" - Зигмунд Фройд 

Основното настояване на Фройд е, че меланхолията трябва да се 
описва в термините на неврозата. Той анализира изначалната загуба на пър-
вия обект като винаги-вече вписана в процеса на траура и по този начин я 
интериоризира и отнема метафизичната й аура. Фройд твърди, че като цяло 
меланхолията е предпоставена от загубата на любов. Накратко, загубата на 
възлюбения обект създава условия за прекратяване на инвестирането в обек-
та. Но наместо да бъде изтеглено от този обект и да бъде инвестирано в нов, 
либидото на меланхолика остава свободно и се завръща в егото. По този на-
чин започва процес на идентификация на егото с обекта. Така загубата на 
обекта се превръща в загуба на егото. Това, от своя страна, е вид нарцис-
тична идентификация, която замества еротическия заряд. Метафорично каза-
но, егото „поглъща" обекта - фигура, която много по-късно Кръстева прек-
расно разгръща в своите книги. 

Макар и да описва конкретни случаи на меланхолия, Фройд подчерта-
ва нейната хетерогенна структура. В нея той разпознава черти от траура, как-
то и от процеса на регресия от нарцистичния избор на обект към нарцисизма. 
Всъщност, оказва се, че „егото може да убие само себе си. Поради обърна-
тото назад инвестиране в обекта, егото може да започне да третира себе си 
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като обект"18. С тази си теория Фройд реформулира традиционните анали-
зи на меланхолията. Въпреки това обаче той продължава да основава поняти-
ето на една авторитарна маскулинна икономика, подкрепяна от работата на 
суперегото и моделирана от фигурата на Бащата. Именно тази икономика 
става мишена на по-късни интерпретатори и най-вече на феминистките кри-
тички, които въз основа на есето на Фройд поставят на теоретическо равни-
ще въпроса за женската меланхолия. 

Но преди да стигнем до феминистките интерпретации, ще се отклоним 
в текстовете на други двама автори, които по своеобразен начин също четат 
Фройд, меланхолията и късната модерност. 

Тържественият ритъм на меланхолията - Валтер Бенямин 

В текста си „Произход на немския трауершпил"19 Валтер Бенямин 
конструира наратива за меланхолията, тръгвайки от Аристотел, преминавайки 
през средновековните медицински трактати и астрологически книги и стигай-
ки до идеологията на лутеранството и калвинизма. Въпреки тази ясно фокуси-
рана културноисторическа „снимка" текстът на Бенямин се опитва да работи 
във и отвъд „матрицата" на капиталистическата етика на производителността. 
Този патос става видим в икономическата и морална ситуация, която Беня-
мин представя, за да открои на неин фон мрачния силует със склонена глава 
- Дюреровата Меланхолия. И така - в контекста на „най-строгото задължи-
телно послушание" се ражда „унинието"20, срещу „морала на малкия чо-
век" се разгръща „поле от развалините на половинчати, неистински дейст-
вия"21, срещу бюргерските добродетели, изразени в императива „да се жи-
вее порядъчно", се възправя „теорията на скръбта"22. Меланхолията според 
Бенямин е в тържествената бавност, която не разпознава собствения си ри-
тъм. Привличане и отчуждение тихо назряват и описват сложна барокова 
траектория по пътя към предмета. „Съзерцателното вцепенение"23 изпразва 
живота от действие и го застива в тежки непотребни конструкции. Умира тя-
лото и спира да произвежда. Умира афектът. Остава размишлението. Неслу-
чайно Бенямин фокусира погледа си върху гравюрата на Дюрер и инстру-
ментите, които лежат неизползвани на земята около вглъбената меланхолична 
фигура. Предметите на дейност, твърди той, са се превърнали в предмети на 
размишлението. Изгубена е връзката между сетивен и трансцендентен пред-
мет, между ум и свят. 

Макар прицелен в проблема за произхода на трауершпил-а, разказът 
на Бенямин за меланхолията изпява други едни обертонове. В тържествения 
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им ритъм меланхолията се оказва контрапроект на производството и техни-
ческата възпроизводимост; протяжност и потъване в богатството на предме-
та, изтръгнат от забързващия го и смазващ свят на късната модерност. 

Теорията на фантазма според Джорджо Агамбен 

В книгата си „Строфи: слово и фантазъм в западната култура"24 Джор-
джо Агамбен подобно на Бенямин се фокусира върху ситуацията на криза, 
но този път тя произтича от разцепването между философия и поезия като 
свидетелство за невъзможността на западната култура да притежава обекта на 
познание. Проектът на Агамбен е да предложи изход от тази криза, като изра-
боти модел, оттласкващ се от фундаменталната нагласа на западната мисъл да 
рефлектира света през теорията на знака и ситуацията на означаемост и озна-
ченост. Този модел Агамбен нарича „теория на фантазма", която всъщност 
реконструира поетическия проект на трубадурите и стилновистите да кон-
дензират в строфи фантазмите, желанията и думите, и така - през „тополо-
гията на радостта", на „безкрайната радост" - да постигнат невъзможния, 
непритежаемия обект.25 Презумпцията е следната: онова, „невъзможно", 
което бива привидяно като „изгубено" (защото „изгубеното" най-малкото ня-
кога е съществувало), за да придобие статута на Реално - по обратния път 
трябва да възходи до идеята за невъзможността, да се изчисти от икономика-
та на „притежанието" и „загубата" и да застине в „топологията на нереално-
то".26 Защото в това се изразява същността на теорията на фантазма: „Който 
улови най-нереалното, ще е способен да оформи най-голямата реалност" . 2 7 

За да трасира пътя до тази „радост", Агамбен се заема да изследва об-
ратното на радостта или състоянията на печал, тъга, нега и леност през поня-
тията ацедия и меланхолия. 

Първото понятие, върху което Агамбен се спира, е ацедията, която ан-
тичната херменевтична традиция счита за нелечим порок, а Отците на църк-
вата наричат „демона на пладнето". Ала Агамбен подчертава, че в контекста 
на ранната патристична традиция леността не е свързана единствено с мързел 
и непроизводителност, а с болезнена тъга и отчаяние, породени от една крех-
ка и уязвима „човечност", която плаши и отдръпва човека от задачите и отго-
ворностите му пред лицето на Бога. В известен смисъл това парадоксално 
състояние описва и самият Фичино през сложната динамика на едновремен-
но възжелаване на обекта и създаване на препятствия по пътя към постигане-
то му, при което желанието се оказва по-важно от самия обект. Разбира се, 
Агамбен, интерпретирайки симптомите и ефектите на ацедията, не остава 
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само в средновековните и ранноренесансови текстове. Онова, което ради-
кално се врязва в понятието за ацедия и го изчиства тотално от диалектичес-
ката му направа според Агамбен, е самият просветителски проект, чийто вър-
хов момент е „капиталистическата етика на продуктивност и полезност"28. 
Оттук насетне ацедията ще се свързва предимно с леността и празнотата, 
инерцията и парезата. А диалектическият модел, привидян от Отците на цър-
квата, ще бъде съхранен в понятието за меланхолия. 

Подобно на всички по-важни теоретици и интерпретатори на меланхо-
лията, Агамбен я свързва типологически с ацедията, но изследва историята на 
понятието от хуморалната медицина и Аристотел до Хилдегард фон Бинген и 
Марсилио Фичино, като търси приемствеността в тази традиция, а не точките 
на дисконтинуалност. Като цяло Агамбен изследва приемствеността през от-
ношението на меланхолията към Ероса и еротическото, което отношение об-
служва прекрасно теорията на фантазма. И докато Аристотел, Фичино и фон 
Бинген огласяват „Меланхоличния Ерос", то Агамбен в голяма степен дължи 
„икономиката" на своята теория на Фройд и особено на есето му „Траур и 
меланхолия" от 1917 г. Идеята за „загуба без изгубен обект" е динамичният 
компонент в теорията на фантазма. Именно той случва сценария, според 
който разиграването на „нереалния" любовен обект като изгубен го поставя в 
една особена позиция между фантазма и реалността. Това пространство, ко-
ето Агамбен определя като „епифанично място" - „между нарцистичната 
себелюбов" и „външния избор на обект"29 се населява от културните арте-
факти - символни форми и текстуални практики. Или, както твърди Агамбен: 
„Топологията на нереалното, която меланхолията моделира в своята непод-
вижна диалектика, е в същото време топология на културата"30. 

Тази теза, която очевидно е почерпана от текстовете на Фройд, в осно-
вата и основанията си не е непозната. Прекарана през теориите на различие-
то, я откриваме - вече заредена с патоса на феминистката критика - в къс-
ните книги на Дюс Иригаре, както и в „Черно слънце" на Кръстева - текстът-
рамка на настоящия разказ за меланхолията. 

"Няма любов към другото без любов към същото" - Дюс Иригаре 

Иригаре е първата, която предлага феминистка перспектива към поня-
тието меланхолия. В „Огледалото на другата жена"31 тя твърди, че меланхо-
личните симптоми, които Фройд описва, се появяват, когато детето навлезе в 
едиповата фаза. Същевременно Иригаре настоява, че фройдисткото разби-
ране за егото се отнася за момчето, но не и за момичето. Следователно въз-
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можен ИЗХОД от мъжката меланхолия е възпроизвеждане на загубата, но на 
равнището на суперегото, което възпроизводство е акт на репрезентация. 
Малкото момиченце обаче не може да се превърне в субект на собствената 
си загуба, защото е подчинено на реда на Символното и следователно лише-
но от достъп до т.нар. „означаваща икономика". В по-късен текст Иригаре 
разгръща разбирането си за меланхолията, но като въвежда термина ностал-
гия, който тя отпраща към самата сърцевина на любовта под формата на же-
лание за завръщане към цялото32. Тук тя разграничава ясно мъжете от жени-
те. Тъй като мъжете правят огромен скок от утробата до плоскостта на поло-
вото различие, то пътят им назад към загубената „любов" е възможен единст-
вено чрез проектирането на външния свят, чрез произвеждането на символи 
и знаци. В този смисъл Иригаре счита тяхната любов и носталгия за телеоло-
гична, за ясно прицелена извън техния свят. При жените обаче Иригаре виж-
да само една недиференцирана връзка между майка и дъщеря. Тъй като лип-
сва огромният скок в света на символите, липсва и артикулираното желание 
за завръщане към (про)изходната точка, т.е. точката на любовта. Ето защо в 
своята утопия - няма любов към другото без любов към същото - Иригаре под-
чертава необходимостта от създаване на условие за символен обмен между 
жените на базата на продуктивното междупространство. 

Под „черното слънце" на Юлия Кръстева 

За разлика от Иригаре, която настоява, че жените не могат да бъдат ме-
ланхолички, защото остават чужди на езика, Кръстева вижда меланхолията 
като пол/родово маркирана поради наличието на семиотична/символна на-
прегнатост в езика. Крайният продукт на тази напрегнатост е асимволията -
загубата на смисъл. Именно затова травматичният и неуспешен преход от се-
миотичната обвързаност с майката към реда на Символното е отправната точ-
ка, откъдето Кръстева анализира меланхолията и депресията. Метафорично 
представена като „поглъщане" на майката, меланхолията причинява непрес-
танното завръщане на възрастния към предедиповото пространство - прост-
ранство на един неразиграл се сценарий. Според този сценарий меланхолич-
ният субект се оказва неспособен да абектира майката. Ето защо тя/той на 
свой ред се чувства абектиран от реда на Символното, т.е. от езика. Или с 
други думи, бидейки неуспешен субект на абекция όdeject), меланхоликът се 
превръща в успешен обект на абекция, т.е. в абект, който е започнал, но не и 
завършил отрицанието (negation) на изначалната загуба, тъй като въпросното 
отрицание се оказва блокирано от меланхолното отхвърляне на отрицание-
то33. Неизбежният ефект от подобна двойна негация е блокаж в процеса на 
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означаване, т.е. субектът отказва да приеме договореността на връзката озна-
чаемо-означаващо, защото е обсебен от Нещо(то), следователно неподле-
жащ на репрезентация. Поради тази причина, преходът между два типа вре-
мепространствени структури не може да се извърши. Първата, която отнася-
ме към предедиповота фаза, е структурата на обратната перспектива, където 
майчината фигура играе ролята на център и изгражда около себе си тотал-
ност, без да принадлежи към нея. Това е пространството на мистическия екс-
таз. Втората структура е организирана подобно на ренесансовото пространс-
тво, където субектът задава перспективата. Това е пространство, оградено, 
охранявано и контролирано от едиповия триъгълник. Докато в първия случай 
времевостта е абсолютно въплътена и материализирана в пространствени ха-
рактеристики, във втория случай тя се артикулира между „зъбите" на езикова-
та синтагма. Накратко, меланхолията винаги опира до неясната граница меж-
ду двете пространства, описани по-горе. Или, казано с други думи, меланхо-
ликът „преживява" фигурите на палимпсеста, за да създаде и разкаже исто-
рията за себе си. 

Истерията според Кръстева притежава същите характеристики, както и 
меланхолията: „истерията е всъщност болест на „репрезентацията"" и реци-
дивът на тази болест може да се наблюдава в „личности, които често се поя-
вяват в различни роли, маскират се и множат индивидуалностите си"3 4 . Но 
докато меланхолията покрива някаква (неслучила се) история, истерията по-
скоро е ефектът от това потискане - пределно разкъсване, а не стремеж към 
репрезентация. Истерията е безкраен дублаж, кадриране на субекта, тотално 
перформативен акт. 

Съпоставянето на меланхолията и истерията по отношение на литера-
турните творби и въобще призведенията на изкуството би могло да доведе до 
интересни заключения. Преразглеждаща договора между означаемо и озна-
чаващо, меланхолията цели създаването на „тотална, нова, чужда на езика 
дума" (по Маларме), която да „улови неназовимото"35. Погледната от такава 
перспектива, меланхолията може да бъде интерпретирана като обсебване от 
идеята за Авторство. В същото време истерията е ефектът на един „текст", 
обсебен от идеята за Авторство, сегментация, театрално заекване, спектакъл 
на „тарантулата", както я описва Елен Сиксу в „Новородената". Вписани в 
женското писане, и меланхолията, и истерията са симптоми, които осветляват 
някои проблематизации около инстанцията на Авторството. Това, което Ха-
ролд Блум нарича „страха от влияние" в литературата на XIX в., писана от 
мъже, а Гилбърт и Губар определят като „тревога на авторството" в женската 
литература, XX в. разпознава като тревога, свързана с идентичността и нейни-
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тe нестабилни граници. 

Бидейки „поход" към нещо безвъзвратно загубено, към Невъзможното, 
меланхолията превръща текстовете в „следи" и „гънки", в палимпсести. Сле-
дователно меланхолията едновременно провокира съзнанието за една изна-
чална Загуба и произвежда компенсаторна структура за справянето с тази за-
губа, а именно „преживява" в езика разкъсаната връзка между Нещото и Ду-
мата. И ако меланхолията описва литературното поле през мъчителната изгу-
бена страница, през черната дупка и Нещото, което е никога-никъде, то ней-
ният симптом - палимпсестът - се оказва винаги възможната страница, пре-
дишна, но следваща, несводима към библиотеките, каноните и антологиите, 
но формираща „генетичния код" на всяко следващо литературно тяло, на 
всеки предстоящ текст. 
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Мишел Фуко като читател 
на гръцката класика 
(записки по повод на 
„История на сексуалността", т. II) 

I. Тезата на Фуко 

Ето един начален и най-общ начин да се изкаже задачата, която Фуко 
се опитва да реши в „История на сексуалността", т. II. Дали през V-IV в. пр. 
Хр. в Атина е съществувал морален проблем, който да произтича от сексуал-
ността? И ако е съществувал, доколко той съвпада с моралния проблем от по-
късни времена? 

Фуко приема за дадено, че моралният проблем, свързан със сексуал-
ността, както и самата тя, не е нещо, което съществува еднакво навсякъде и 
винаги (и само се осъзнава в различна степен). Целта му е да покаже как се 
преживяват и обсъждат нещата, които днес приемаме като прояви на сексуал-
ност1; а това налага да се проучат определени текстове и да се посочат терми-
ните, които означават тези прояви. 

Той обръща внимание на съществителното в среден род множествено 
число - aphrodisia: това са нещата, които се отнасят до Афродита или зависят 
от нея; и на глагола aphrodisiazo, означаващ всички актове на телесна близост, 
съпътствани от желание (epithymia) към тялото на друг човек. Как действията и 
нещата, наричани aphrodisia, са били проблематизирани? В началото - или в 
повечето случаи - изглежда, че не е ставало дума за морален проблем. Тога-
ва за какъв? 

1. 

Първата и най-елементарна проблематизация е свързана със здравето 
на практикуващия ta aphrodisia. Колко чести могат да бъдат сношенията? При 
кои сезони те трябва да се учестяват и разреждат и дали този режим следва 
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да е един и същ за мъжа и за жената? Кога е време да се раждат деца? Сексът 
изобщо полезен ли е? Фуко отбелязва, че авторите през цялата античност са 
предупреждавали срещу твърде ранното или твърде често практикуване на 
aphrodisia. Настоява се за умереност, която може да се обоснове като грижа 
за съхраняване на силите. Човек рискува, когато изразходва силите си в 
aphrodisia - предполага се, че това изразходване застрашава организма, защо-
то го прави по-податлив към болести. Докато става дума единствено за пре-
поръки от медицински характер, темата за aphrodisia остава морално неутрал-
на; но когато се повдигне въпросът дали прекаляващият с тези удоволствия 
не става и социално безполезен, тогава тази неутралност започва да отстъпва. 
Фуко обаче напомня, че територията на осъдителното „прекаляване" може 
да бъде широка и в никакъв случай не се ограничава само до сексуалната 
разпуснатост. Лакомията и пиянството са също толкова лоши, колкото и злоу-
потребата с ta aphrodisia, следователно сексуалното удоволствие не е обект на 
специфична загриженост. Става въпрос единствено за проява на неумере-
ност - а всяка неумереност заплашва физическата и социална годност на чо-
века (на мъжа, разбира се) изобщо. 

За читателя на том II на „История на сексуалността" не може да остане 
скрито, че съгласно автора образецът за морална проблематизация на сексуал-
ността трябва да се търси в християнската етика. Ето какъв би бил полезният из-
вод от съпоставката с античния поглед, както е изложен дотук. В рамките на 
християнското морално напътствие сексуалното удоволствие е изключителен 
проблем, съвсем различен от този, който поставят другите телесни удоволст-
вия. Фуко избягва да го формулира изрично, но посочва, че удоволствието, ид-
ващо от сексуалността, стои като „нещо отделно" сред другите удоволствия и 
че упрекът срещу него по никакъв начин не може да се сведе до античната 
„неумереност". В гръцката античност прекаляващият с ta aphrodisia е просто 
непредпазлив, неразсъдлив, „слаб пред приятното" и следва да бъде мъмрен, 
за да може отново да се настрои и да влезе в подходящия режим. Но излиза-
нето от режима на здравословно живеене, което заплашва способността му да 
изпълнява гражданската си роля (благодарение на която той е „човек"), няма 
нищо общо с „греха". Става дума за нормалност, която е застрашена, а не за 
скандален - и може би фатален - отказ от личния ни ангажимент към Бог. Пос-
ледната формулировка, макар и да се приближава до смисъла на текста, е 
моя, а не на Фуко, който, струва ми се, никъде на тези 300 страници, в които 
прави многобройни паралели с християнската моралност, не споменава дума-
та „Бог". 

И така, нека запомним следното: първият проблем около ta aphrodisia 
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може да се нарече „неумереност" ИЛИ „неовладяност"; нещо като неангажи-
раност или лоша настроеност, която заплашва правилното функциониране на 
тялото и на разума; а оттук възниква опасност за статуса на „неумерения" в 
общността, каквато и да е тя. Оттук Фуко преминава към „лошата сексуал-
ност" като проблем на самата общност. 

2. 

Какво е мястото на ta aphrodisia в живота на съпрузите? Най-напред ще 
отбележим липсата на безусловно изискване за вярност. И по-точно: жената 
трябва да бъде вярна на съпруга си, но обратното изискване не е в сила. 
Фуко нарича този тип връзка „асиметрична". Задачата на съпрузите е да съз-
дадат деца и да управляват съвместно дома: няма друга причина, поради 
която те да живеят заедно. Но мъжът има граждански права, които го правят 
представител на семейството пред обществото. Жената, от своя страна, уп-
равлява децата и робите, и така се грижи за домакинството. Жената не може 
да изневери на мъжа си, не защото се е обрекла да му бъде лично (като на 
личност) вярна, а само защото е приела да участва в една общност под него-
во управление: при това положение изневярата би означавала опит за разру-
шаване на механизма на тази общност и нещо като „дезертиране" от строя 
на дома. Това е накърняване на интересите на един колектив, а не предател-
ство спрямо личността на съпруга. Затова и в изневярата през класическата 
епоха няма нищо толкова драматично - нейният любовник, ако е заварен на 
местопрестъплението, може да бъде убит, делото - спечелено, а самата жена 
може да бъде отпратена и заменена с по-подходяща. От своя страна обаче 
мъжът може да ползва сексуално когото пожелае от робите и робините, да 
има любовни връзки с момчета и дори с други жени - стига те да не са омъ-
жени (защото така се посяга на правата на друг мъж), а са хетери или обикно-
вени музикантки. Важното е характерът на тези контакти да не поставя под 
съмнение ролята на жената като първа в дома след съпруга. Неговата вярност 
се състои в опазването на нейния статус. 

Нека отбележим аналогията между отношението към съпругата и това 
към „самия себе си", за което стана дума преди малко. Класическият грък в 
интерпретацията на Фуко е човек, чиято стойност се изпитва в способността 
да се грижи за функционирането на механизмите, които е заварил - от собстве-
ните му тяло и душа (където разумът не трябва да отстъпва на желанията) до 
семейното стопанство и държавата, към която принадлежи. Та aphrodisia не 
могат да бъдат забранявани или потискани по друга причина освен заради 
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опазването на реда в някой от тези механизми. Но дори този ред да не бъде 
опазен, последствията засягат човека, доколкото той бива признат за негоден 
да управлява, а не за виновен в невярност или злодейство спрямо Бог и ближ-
ния, както би било в една християнска среда. 

3. 

Накрая Фуко се насочва и към текстовете, съдържащи размисли върху 
хомосексуалната любов. Тук проблемът изглежда така. Хомосексуалните кон-
такти не се отхвърлят безусловно, но се счита за неприемливо и двамата парт-
ньори да бъдат възрастни (и свободни) мъже. Обяснението се основава на 
самото разбиране за сексуална връзка. Това е отношение, чиято цел е удо-
волствието, и като такова към него трябва да се подхожда предпазливо. Връз-
ката се осъществява между една активна и една пасивна страна, като актив-
ната страна има по-висока ценност и подобава на свободния мъж - стига, 
разбира се, този свободен мъж да е господар на удоволствието си. Ако па-
сивната роля се заема от жена, ситуацията не представлява интерес. В рамки-
те на семейството жената е контролирана изцяло от мъжа си и не може да 
бъде опасно неумерена - нали съществува външен за нея разум, който я на-
правлява. Свободната хетера, от друга страна, не може да бъде обект на мо-
рална грижа - причината е, че тя не играе никаква роля в управлението на 
града. Почти същото се отнася за роба или робинята, стига те да бъдат собст-
вени; когато са чужди, похитителят им може да бъде упрекнат само в посега-
телство върху чужда собственост, и оттам - в неовладяност. 

Проблемът се явява едва тогава, когато ролята на обичания, сиреч на 
пожелавания като обект на удоволствие, се заеме от момче, на което пред-
стои да бъде пълноправен гражданин. Ако момчето си позволява твърде голя-
ма разпуснатост - значи, ако има множество любовници или пък отстъпва на 
ухажването на своя преследвач твърде бързо - то ще си спечели лоша слава: 
и не толкова на човек, който в младостта си се е отдавал на прекомерни удо-
волствия, колкото на някой, който сам е бил обект на удоволствие и по този 
начин се е отдал доброволно на нечия тиранична власт - защото тиранична е 
тази власт, която търси само удоволствието. Така се оказва, че той сам се е 
оценил като недостоен за участие в управлението. 

Ако проблемът, който Фуко разглежда, се беше оказал неразрешим, то 
и любовта към момчето в класическа Атина не би могла да се развие и да се 
закрепи като общоприета форма на сексуалност - както е станало с любовта 
между зрели мъже. Но тя се е закрепила, защото се е оказало възможно чувс-
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твената любов да бъде представена като първа - и дори най-несъвършена -
степен на истинското приятелство, което би траяло цял живот. За да бъдат от-
ношенията почтени, е било необходимо по-възрастният влюбен да играе ро-
лята на учител по гражданска добродетел; и тъй като обещаваната доброде-
тел е най-достойната цел, то и самото момче не ще може да бъде упреквано 
затова, че е отговорило на желанието на приятеля си - стига да е явно, че го е 
направило не заради удоволствие или подаръци, а заради възможността да 
стане добър гражданин. Това е мотивът, достоен за един свободен човек, и 
той би послужил като доказателство, че момчето не е заело просто пасивната 
- сиреч по-слабата - страна в една връзка, целяща удоволствие; напротив, то 
се е оказало по-силно, защото любовникът му е пожелал ta aphrodisia, а то е 
пожелало неговите опит и добродетел. 

Това решение, мисли Фуко, е достигнало завършения си вид в диало-
зите на Платон, където самият Сократ - макар и стар, и грозен - става обект 
на желание от страна на младежите. Очевидно е, че те се заблуждават относ-
но смисъла на любовта - защото любовта винаги е обърната към „самото 
красиво", а видимите неща, включително и младите тела, са само негови 
изображения. Сократ знае това, а момчетата като Алкивиад - не; неговата за-
дача е да обърне погледа им към самото красиво и така да им даде възмож-
ност да станат причастни към него чрез душите си; те обаче вярват, че са съ-
вършено красиви и същевременно - неочаквано за самите себе си - се 
стремят към грозния Сократ, без да знаят, че преследват нещо, което не е 
тяло или човек, а е отвъд него. 

4. 

Като изключим Платоновите размишления, които, макар и извънредно 
влиятелни, все пак са твърде своеобразни, можем да резюмираме проблема 
за сексуалността в класическата епоха по следния начин: 

- Удоволствието от ta aphrodisia е нещо природно и затова допустимо, 
но то трябва да бъде контролирано; и само онзи, който е доказал, че го конт-
ролира (сиреч, може да се отказва от него заради по-важни цели), заслужава 
да се нарече свободен мъж. 

- Любовно-сексуалната връзка никога не е равностойна. Тя се осъщес-
твява от две страни, където едната е управляваща, а другата - управлявана, и 
проблемът се явява тогава, когато онзи, който е роден като свободен мъж, се 
оказва неспособен да поеме управляваща роля. Съпротивата на момчето 
срещу ухажването на любовника показва, че то се владее и фактически уп-
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равлява партньорството; пасивната му роля в това приятелство се представя 
като аналогична на пасивността на сина, който се подчинява на баща си; а 
той се подчинява не доколкото е неспособен да стане свободен мъж, а 
именно доколкото е способен. Защото възмъжаването изисква един период 
на обучение, предполагащо съзнателно подчинение на по-напредналия. 

Това казва Фуко в том ІІ от „История на сексуалността". 

ІІ. Смисълът от заниманията с античност 

Как да се обясни това, че едно изследване на сексуалността започва с 
античен материал? За какво служи античността? Нека да направим едно от-
клонение, за да видим какво се казва за отделността на античността (не само 
на гръцката) в историята и за употребата на понятието „античност". 

1. 

Причините античността да бъде една и да се отделя от останалия свят 
са показани много ясно при Омир. Ето някои от съществените й белези, кои-
то по-нататък участват в нещо като идеология на „гръцкото" и „античното" 
като различно от „варварското": 

- Почитане на определена група божества чрез кръг от празници. Тези 
празници не съдържат само богослужебни ритуали, но също спортни и пое-
тико-музикални състезания. Онзи, който не може да вземе участие в тези със-
тезания (и очевидно в целия празник), не е античен човек. Затова, когато 
един от домакините на Одисей на острова на феаките желае да го оскърби, 
му казва, че не вярва да е способен да хвърля диск (или да се бори, или 
нещо друго). 

- Склонност към един вид републиканство, значи подозрителност към 
съсредоточаването на властта в ръцете на един човек. У Омир това се вижда 
в началото на „Илиада" - явно е, че за да се вземе каквото и да е важно ре-
шение, е нужно да се свика съвет на военачалниците, а те са мнозина и неза-
висими. Агамемнон е лидер, но мъчно налага волята си; а когато успее да го 
направи, армията понася беди. 

През класическата епоха забелязваме някои събития, които „втвърдя-
ват" тези Омирови начала и така утвърждават противопоставянето с „варва-
рите". Такива са преди всичко войните през 480 г., когато почти едновремен-
но атиняните печелят битката срещу Персия при Саламин, а сицилийските 
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гърци ПОД ръководството на тиранина на Гела и Сиракуза Гелон унищожават 
картагенската войска при Химера. Тридесет години по-рано попадаме на 
едно още по-любопитно съвпадение. В Атина, на която предстои да бъде ли-
дер на източните гърци, е сложен край на управлението на Пизистратидите и 
е установен демократичен режим; по същото време (може би с една или две 
години разлика) на запад нещо подобно се случва в незначителното централ-
ноиталийско градче Рим, където по повод на един битов (и по-точно сексуа-
лен) скандал е премахната царската институция и оттогава до края на антич-
ността нито един римски държавник, независимо от правомощията си, няма 
да носи званието цар (rex). 

Наред с това нека обърнем внимание, че участието - и особено побе-
дата - в някой от големите общогръцки празници се е считала през цялата ан-
тичност за извънредна чест. Затова свидетелстват амбициите на сицилийските 
и италийските монарси да получат признание сред гърците (а по-късно -
сред гражданите на Римската република и империя) точно по този начин: 
достатъчно е да се споменат имената на Дионисий Стари и Нерон. Много е 
вероятно техните поетически претенции да са били преувеличени от истори-
ците. Но това преувеличение има същия смисъл - монархията е подозрител-
на и дори омразна, а поради това монархът не е същински грък (античен чо-
век); ето защо той търси легитимация от най-авторитетната институция - сис-
темата на общогръцките празници. 

Така античността отделя себе си от „варварството". По-нататък самата 
тя става обект на „отделяне". Става дума за много дългия период от укрепва-
нето на християнството до оформянето и политическия триумф на марксиз-
ма, когато античното се разглежда изобщо като „вече преодоляно", но и се 
вижда развитие от безкомпромисното отхвърляне до вграждането му в една 
историческа концепция. 

2. 

А. Ранната християнска цивилизация, когато (от IV в. нататък) религията 
разчита на твърда държавна подкрепа, а понякога дори е в състояние да кон-
тролира държавността, се отнася към античността донякъде аналогично на 
начина, по който самата античност се е отнасяла към варварството. Антич-
ният човек не може да сподели християнския празник, ако не е преминал 
през кръщение, което включва изрично отричане от Сатаната - а античните 
богове, наричани на гръцки още от Омир „демони" (daimones), се представят 
като негови служители - и това ще е новото значение на думата „демон". От 
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своя страна, християнинът очевидно не би участвал в празник, който по тра-
диция е покровителстван от езически богове. Така античните хора са причис-
лени към „варварството" и по същия начин могат, стига да желаят, да се при-
общят към цивилизоваността, но е поставено условието, че варваринът-езич-
ник не би могъл просто да „добави" своите стари вярвания към християнст-
вото, както някога траките са добавили Бендида, а египтяните - Изида към 
кръга на старите гръцки божества. 

На второ място, християнското средновековие е настроено подозри-
телно към античния „републиканизъм". Причината е във вероятно повлияната 
от гнозиса и намираща известна подкрепа в Писанието склонност на ранния 
християнин към ценностно дисквалифициране на властта, идеща от „този 
свят". Тази власт, дори в случаите, когато се признава за справедлива, се 
представя като бреме, тежка отговорност, с която Бог е натоварил един из-
бран от него индивид (или род) и това често е против волята на избраника, 
както се разбира от диалога с Мойсей в Изход (4:1-17). Ако Бог определя кой 
ще управлява, то съревнованието за участие в светската власт, така характер-
но за гръцката класика, става подозрително. Редовият християнин - а всеки 
човек трябва да гледа на себе си най-напред именно като на редови хрис-
тиянин - има по-важни задачи. Християнинът, за разлика от класическия грък, 
не е обществено, или по-точно - не е „полисно" същество; той е индивид, 
намиращ се в общение с други индивиди (поотделно с всеки) пред лицето на 
Бог и е отговорен за характера на това общение лично пред Бог. Ето защо 
античният републиканизъм, предполагащ конкуренция между гражданите в 
състезанието за честта да се окажеш „най-добър гражданин" (а най-добър е 
онзи, който е причина за най-големи блага, и това е държавникът), е отречен 
в една среда, където, съвсем по платоновски, добрият гражданин не желае 
да участва в управлението освен от страх пред твърде големите беди, които 
би донесло лошото управление. В християнска среда ще се каже: освен ако 
Бог не пожелае неговото участие. 

Но тук бихме добавили и едно трето обстоятелство, което помага на 
ранната християнска цивилизованост да отдели себе си от античната. Това е 
един нов начин на общуване, твърде нехарактерен за античния свят, който 
получава конкретна и устойчива културна форма в практиката на изповедта. 
Изповедта може да бъде разбрана (в антични термини) като един странен 
вид състезание, където участникът изпитва способността си да забележи и 
сподели отсъствието на добродетел, изразявано чрез специфичния термин 
„грях". Наистина, тук не става въпрос за състезание като съревнование между 
индивиди, а за надмогване на дефектната - но дефектна не по Божие реше-
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ние, а по човешки избор - природа на човека. Това дълбаене във вместили-
щето на съблазни и колебания, наречено „душа", произвежда една област на 
живеене, която - колкото и да се вглеждаме в текстовете преди Августин - е 
слабо позната на античния човек и несъмнено напълно неизвестна на класи-
ческия грък. Колкото и детайлно да се обсъжда в стоическата философия -
да кажем, у Сенека - несъвършенството на владяната от страсти душа, чита-
телят остава с усещането, че там става дума за нещо като дезорганизираност, 
неиздръжливост, несъобразеност на волята с разума; но тази порочност все 
още не е християнската вина, която става явна в съпоставянето на нравстве-
ната мизерност на човека пред безкрайната доброта - която е засвидетел-
ствана и като себеотрицание - на Бог. Макар и слаба и неточна, аналогията е 
възможна: както варваринът не познава празничното общуване на гърците в 
особената заедност, която дава състезанието под патронажа на някой общ-
ностен бог (защото винаги е бил част от общност на богове), така и античният 
човек е изключен от този духовен живот, който се развива на територията на 
неизменно недостойната, но и неизменно обичана от Бог човешка душа -
която душа е и подобна, и напълно различна от всички други, мислещи за ви-
ната и споделящи вината души. 

Б. Ето как християнството посочва античността като чужда и преодоля-
на. Но „преодоляна" тук все още значи само „победена". По-късно обаче на 
Запад се вижда тенденция за помиряване с нея, която започва през късното 
средновековие, когато се преподава Аристотел и се чете Вергилий. През XIV 
и XV в. в Италия античността се разглежда като време на изкуствата и словес-
ната образованост, но също и на образцовата политическа мисъл и практика. 
Херметическата мода през XV и XVI в. е опит да се покаже, че античността 
теологически предшества и „предвижда" християнството. Така че меценатст-
вото на ренесансовите папи, флорентинската демокрация и венецианското 
книгоиздаване задвижват една страст към античността, която довежда поне 
до толерантност към нея; тази страст много бързо се разпространява на север 
в Европа и става условие за включването на античността като част от история-
та на християнската цивилизация, а не като неин опонент. 

Тази тенденция към овладяването на античността чрез приобщаването 
й към една цялостна история на Запада довежда до Винкелманово-Хегелова-
та концепция, където античността бива твърдо поставена на отдавна отрежда-
ното й място - тя е епоха на „красотата", значи време, когато изкуството, те-
матизиращо видимите и телесно осезаеми неща, е достигнало своята зре-
лост. Така античността пак се оказва преодоляна, но с нея е постигнато поми-
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рение. Бихме казали, че това нейно приобщаване към общата история на За-
пада е повторено в марксизма, без обаче да пропускаме твърде ценната теза, 
че античността успява в изкуствата, защото е робовладелска; тя се интересува 
от тялото главно поради това, че здравото и добре поддържано тяло на роба 
е главно производствено средство и първостепенен участник в производстве-
ните отношения. 

Този принос на марксизма като че ли се оказва в края на целия процес 
по подчиняването на античността. Ние в България познаваме духа на тази 
дейност от собственото ни образование. Поезията и скулптурата можеха да 
бъдат хвалени без уговорки (но и без обосновка или поне обяснение на това 
защо се хвалят), на религията не се обръщаше никакво внимание, но фило-
софията беше подложена на умерена критика - Платон и Аристотел се заб-
луждават, това е несъмнено, но техните заблуждения са гениални и причиня-
ват философското развитие, на чиито отлични резултати сме свидетели днес. 

Но това, което ние учехме допреди 15 години, беше остатък от XIX в. 
През XX в. античността, заедно с останалия исторически материал, престана 
да бъде тухла в сградата на всеобщата история на духа или на други абсолю-
ти. Сама по себе си тя вече не създава проблем и не бива призовавана като 
влиятелен свидетел в никакъв спор; но все пак, независимо дали се смята за 
нещо отделно, или не, тя изглежда поне като извор на материали, които мо-
гат да послужат на изследователя. 

III. Историографията на понятията 

Нека сега се върнем към Фуко. Както виждаме, той не търси мястото 
на античността в историята, тъй като целият XX в. - като изключим реториката 
на държавния марксизъм - изпитва съмнения относно съществуването на 
„реалната история" на човечеството. Той се заема с историография на поня-
тията или, както сам се изразява, със „схемите на мислене". Впрочем ето 
една от формулировките на Фуко, изказана на друго място: „... можем да си 
представим два типа философи: философът, който отваря нови пътища за 
мисленето, като Хайдегер; и онзи, който по някакъв начин играе ролята на ар-
хеолог, изследващ пространството на разгръщане на мисленето, както и усло-
вията за това мислене, неговият начин на конституиране"2. 

Историографията на понятията не е нещо съвсем ново, но през XX в. тя 
стои на различна — нека кажем - на антиметафизическа основа. Когато Арис-
тотел прави своя преглед на философските идеи в кн. I на „Метафизика", той 
представя интересуващите го онтологически принципи (archai) като „незабе-
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лязани" от предшествениците му - сиреч като дадени и неизменни. Следова-
телно „самите те" не могат да търпят развитие, макар и да не се мислят като 
„свръхприродни", както се говори за тях на някои места у Платон, а за при-
състващи „в" нещата. Ако нещо се променя, то е знанието на философите за 
тях (за Аристотел тази промяна е към добро). Така например понятието за 
маслина е невъзможно отвъд всички отделни маслини, но пък е действително 
налично и в семето, и в развитото дърво; от друга страна, понятието за спра-
ведливост не сочи към никаква самостоятелна същност или природен закон, 
а изразява едно желано разумно отношение в общностите; то не би съществу-
вало, ако някой не се съветваше, за да постигне такова отношение. Значи то 
е нещо, което не съществува по необходимост, а би могло и да бъде, и да не 
бъде. Аристотел се съмнява в съществуването на „самата справедливост" или 
дори на „най-добрата справедливост", но все пак приема, че при определе-
ни условия справедливостта в една или друга общност може да се смята за 
приблизително постигната; той отчита съществуването на различни разбира-
ния за „справедливост", но не изследва развитието на никое от тях. Изглежда, 
че нито при него, нито при някой друг античен автор може да се открие наб-
людение върху промяната на концепциите, които не съществуват иначе, ос-
вен като концепции. 

Много по-късно Хегел говори за понятията като онтологично самостоя-
телни и при това развиващи се. Изкуствата, да кажем, са понятия - за да се 
осъществят, те е трябвало да преминат през определени моменти на промя-
на, и всички тези моменти, взети заедно, дават „самото понятие". Важното е, 
че понятието е независимо от мислещите индивиди и че неговото развитие 
се осъществява по необходимост. Фуко, като мислител от XX в., не само от-
рича онтологизирането на понятията, но си позволява да не обсъжда въпроса 
за „истинността". Историографията на понятието служи, не за да го изложи 
изчерпателно и така да постигне просто „запознаване" със сегашното му със-
тояние, а за да покаже, че то възниква като резултат от решаване на някакви 
проблеми. Историографът на понятието отбягва агресивната претенция за ис-
тинност и отказва да заеме властовата позиция на философа-догматик; но съ-
щевременно той не изпада и в беззащитната позиция на нефилософстващия, 
комуто понятията са дадени като мнения, за които няма как да се съди. Ако 
се върнем към темата - изследването няма за цел да каже какво е редно да се 
разбира под „сексуалност", нито смята за много важно какво в античността 
отговаря на днешното понятие, а се интересува от механизмите, които водят 
до промяната му. 

Ако Фуко е задължен с нещо на Хегелово-марксистката традиция, то е 
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ДОКОЛКОТО и той вижда изменението на мисълта като резултат от решаването 
на противоречия. Примерно - платонисткият възглед за любовта се явява като 
решение на противоречието между белезите на свободния мъж и тези на 
роба (съответно - на жената), едновременно явили се в една и съща личност. 
Концепцията за любовта като взаимно доставяне на телесно удоволствие меж-
ду една активна и водеща и една пасивна и подчиняваща се страна се отхвър-
ля, а се предлага следната: има такава любов, но има и друга, по-добра, която 
бива събудена от тази представа, но се превръща в приятелство, чиято цел е 
да постигне истината. Оттук може да се заключи, че всяка концепция - или 
„схема на мислене" - е решаване на ценностен проблем. Ако предположим, 
че проблемните ситуации са безкрайно разнообразни, тогава и решенията ще 
са безкрайно разнообразни и няма да има истина за сексуалността. Ако, об-
ратно, допуснем, че те са сводими до ограничен брой видове, тогава и реше-
нията на проблемите ще са сводими до видове, и истина ще има. И тогава ще 
можем да знаем какво е сексуалност и дори коя е правилната сексуалност. Но 
Фуко не използва тази хипотеза, а и не се занимава с проучване на предишна-
та. Той просто казва, че всяка нова концепция, която се стреми да реши мо-
рален проблем, обикновено води до усложняване на проблема. Възможно е 
примерно да дефинираме хомосексуалната любов като отношение, отговаря-
що на „ето тези условия", и да кажем, че при това положение тя е приемлива. 
Но това е само поставяне на още една норма, с която действителността няма 
да се справи. Вероятно авторът е приел, че моралната проблематизираност на 
човека е неизбежна. Ако четем внимателно, ще забележим и едно по-силно 
внушение - че тя е желателна. 

БЕЛЕЖКИ 

1 Ето неговите думи: „Като цяло целта беше да се види как в модерните западни об-
щества се е конституирал един „опит", в който индивидите трябвало да се разпознават като су-
бекти на „сексуалност", която се свързва с твърде разнородни области на познание и се от-
кроява сред система от правила и принуди" (с. 8). Тук и в цялата статия Фуко се цитира по 
превода на А. Колева - „История на сексуалността", т. II. Изд. Критика и хуманизъм, С., 1997. 

2 Фуко, М. Власт (антология). Прев. А. Колева. Критика и хуманизъм, С., 1997, с. 12. 
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