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АВТОРИТЕ 
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демократичните преходи. Последната ѝ книга, Capitalism on Edge: How Fighting 

Precarity Can Achieve Radical Change Without Crisis or Utopia (2020) е носител на 

множество награди, сред които и Michael Harrington Book Award, която 

Американската асоциация по политически науки присъжда на 

„изключителни книги, които демонстрират как науката може да се използва 

в борбата за по-добър свят―.  
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секретар към Семинар по експериментална хуманитаристика (ПУ) и Семинар по 

социоанализа (ИС). Зам. ред. на списание Хетеродоксия. Основните му 

научни интереси са в сферата на социоанализата, рефлексивната 

социология, феноменологията, социологията на изкството, социалната 

антропология, историята, и др. Съ-съставител е на сборника Етюди по 

експериментална хуманитаристика (Scribens, 2021), както и автор на множество 

статии по социология, социоанализа и феноменология публикувани в 

различни сборници и списания, сред които Социологически проблеми, 

Философия, Καιρός.  

 

Мишо Гръблев е магистър по Славянска филология от 2000г. И 

магистър по право от 2017г. През 2018г. започва работа по своя докторат 

във Философско-исторически факултет при ПУ, Катедра Социология и 

науки за човека. Професионалният му опит е свързан с журналистиката, 
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асистент във Философско-исторически факултет при ПУ. Научните му 

интереси през настоящия период са свързани с развитието на човешките 

отношения и права, теми които разглежда през перспективите на 

хуманитарното си образование и професионален опит. Повече за автора 

може да намерите на личния му сайт: www.grablev.eu 

 

Кристина Йон е доктор на EHESS по политически науки, уредник 

на библиотеки и автор на книгата  La politique de Machiavel. Art de la guerre ou art 

de la paix? (2008). В сътрудничество с Ив Чарлз Зарка е научен редактор на  

Machiavel: le pouvoir et le peuple (2015) и с Ерик Мугено и Томас Бокон-Гибод на 

книгата Робърт Robert Damien, du lecteur à l’électeur. Bibliothèque, démocratie et autorité 

(2017). Тя е член на редакционния съвет и рецензент на списание Cités (PUF) 

и на изданието на Националната библиотека на Франция Revue de la BnF. 

 

Милена Кадиева е адвокат, защитник на човешките права, основател 

и изпълнителен директор на фондация „Джендър алтернативи― за защита 

на жертви на насилие. През 2019 г. е отличена с наградата „Жени на 

Европа― на официална церемония в Брюксел, като победител в категорията 

„Жена на действието―. Към момента има над 20 години професионален 

опит в областта на защитата на човешките права на жените. От 2020 година 

е редовен докторант към катедра „Социология и науки за човека―, с тема на 

дисертацията „Проблемът за полово базираното насилие върху ромските 

жени (правни аспекти, неравенства и социални дистинкции)―. 

 

Костадин Каравасилев има бакалавърска степен по психология, 

магистърска степен по антропология и понастоящем е докторант в катедра 

антропология към Вестфалски-Вилхелмс университет Мюнстер и 

стипендиант към Käte Hamburger Kolleg „Legal Unity and Pluralism‖ към 

университета. Интересите му са в сферата на психичното здраве (глобални 

и локални аспекти), грижата, теорията на афекта, феноменологията и 

джендър науките.  

http://www.grablev.eu/
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Тодор Кръстев е студент в ПУ „Паисий Хилендарски‖, специалност 

„Социология и науки за човека‖. Основните му интереси са в сферите на 

социология на спорта, рефлексивната социология и социоанализата. 

 

Ралица Люцканова- Костова е родена в гр. Варна през 1987 г. 

Бакалавърска степен получава от СУ „Св. Климент Охридски―, специалност 

„Българска филология―. Завършва магистърска степен към факултет 

„Класически и нови филологии― в същия университет, като част от 

следването преминава в Саарбрюкен, Германия. Защитава докторска степен 

с дисертацията „Новата женска готика в творчеството на Анджела Картър и 

Карсън Маккълърс― в СУ „Св. Климент Охридски―. През 2019 се появява 

монографията „Жени и чудовища. Новата женска готика – Анджела Картър 

и Карсън Маккълърс―, „Кралица Маб―. Реализира успешно два проекта 

като изследовател втори ранг на теми: „Виртуална класна стая – онлайн 

обучение в хуманитарните университетски дисциплини― и „Езикът на 

толерантността – обговаряне на другостта в литературата―. 

 

Митко Марков е завършил бакалавър философия в СУ „Св. 

Климент Охридски― през 2019 г. с отличен успех при защита на дипломна 

работа на тема: „Човешкото тяло в Древна Гърция, философски и културологични 

интерпретации―. В работата си застъпва автори, които са слабо изследвани 

или дори непознати за българската академична общественост като Пол 

Кадмус, Боб Мизър и Камий Палия. Публикува в различни академични 

издания включително „Философски алтернативи―. В момента завършва 

магистратура в СУ „Св. Климент Охридски― по философска антропология. 

Работи като щатен преподавател по философия в столичното 138 СУЗИЕ 

„Проф. Васил Златарски― и е базов учител по философия към Софийски 

университет. Интересите му са в областта на история на мъжествеността, 

философия на тялото и пола, онтология на живото тяло и философия на 

спорта.  

 

Илияна Марчева е професор към „Институт за исторически 

изследвания―, Българска академия на науките. Завършила е ИФ на СУ 

„Св.Климент Охридски―, ръководител на секция „История на България 

след Втората световна война― в Института за исторически изследвания – 
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Българска академия на науките. Изследователските й интереси са от 

областта на социалната и стопанска история на България, политиките на 

паметта, историографията.  

 

Деница Ненчева е доктор по социология и хоноруван преподавател 

във Философско-исторически факултет на ПУ „Паисии Хилендарски―. Тя е 

сътрудник на Институт по sоциоанализа (наследник на Института за 

критически социални изследвания). Основните ѝ научни интереси са 

свързани с изследвания в областта на социоанализата, феноменологията, 

феноменологическата антропология, социологията на неравенствата, 

социалната антропология и др. Понастоящем се интересува от формите на 

тревожност и страх в късната модерност и техните социоаналитични 

аспекти. Съ-съставител е на сборника Етюди по експериментална 

хуманитаристика (Scribens, 2021). Публикувала е статии в различни 

сборници и списания, сред които Философия, Социологически проблеми и 

Българска етнология.  

 

Нина Николова е завършила специалност „Социология― във 

Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски‖. Понастоящем е 

доцент и ръководител на катедра „Социология и науки за човека‖, ФИФ, 

ПУ „Паисий Хилендарски‖. Води курсове по Увод в социологията, Социология 

на тялото, Социология на публичността, Историческа социология на политиката 

(анатомополитика), Социология на традиционните и модерните общества. Била е 

хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски‖, Нов български 

университет и ЮЗУ „Неофит Рилски‖. Автор е на монографиите 

Политанатомия на модерния човек. Тялото като предизвикателство пред 

социологията (2001) и EXCREMENTUM. Сетива на близостта (2020), както и 

на множество статии в областта на социология на тялото, социология на 

публичността, историческа социология на социализма. Член е на 

Института по социоанализа. 

 

Димитър Панчев е доктор по социология и хоноруван преподавател 

във Факултета по икономически и социални науки, Филофско-исторически 

факултет и Филологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски―. 

Стипендиант е по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти― с 

тема на изследване „Дистинктивни идентичности и консумативна култура―. 
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Завършва криминология и криминалистика в University of East London и 

специализира криминология в University of Kent. Участник в няколко 

проекта, свързани с процесите на заклеймяване на наркозависимите и 

бездомните; аспектите на девиантно поведение в международни 

ваканционни курорти като Ибиза; хейтърският дискурс и езикът на 

омразата; социаналитичните измерения на уязвимостта. Член на 

Българската Социологическа Асоциация (БСА), част от екипа на 

международното Балканското лятно училище по религии и обществен 

живот (BSSRPL) и асоциация „Открити пространства―. Съ-автор на 

монографията Хейтърският дискурс и езикът на омраза (2018) и 

монографичното изследване Evaluating the Two-Step Housing Programme for 

the Homeless (в съавт. с проф. Даниел Бригс, 2013, London: Hope 

Worldwide). 

 

Боряна Росса е художничка и кураторка, която работи в областта на 

електронните изкуства, киното, видеото, биологическото изкуство, 

пърформанса, фотографията и живописта. Докторка по електронни 

изкуства, Ренселаер, Трой, Ню Йорк, магистърка в специалност „Стенопис― 

в Националната художествена академия, София. В момента е доцентка 

в  департамента по Кино и Медийно Изкуство в Сиракузкия Университет, 

Ню Йорк. Основен фокус на нейната работа са полът, тялото, 

технологиите и транс-националната идентичност, разгледани през 

призмата на кибер феминизма. През 2004 г., заедно с художникa и 

режисьор Олег Мавроматти, Росса създава УЛТРАФУТУРО – 

международна група от художници, чиято основна тема е социалното 

влияние на науката и технологиите. Повечето нейни произведения са 

показвани в България и на международната сцена в институции като 

Brooklyn Museum, Ню Йорк; Museum of Modern Art (MUMOK) Виена; 

Zacheta Gallery, Варшава; Софийска градска художествена галерия; 

steirischer herbst, Грац; Национална художествена галерия, София; 1-во и 

5то биенале за съвременно изкуство, Солун; Kunstwerke и Akademie der 

Kunste, Берлин и др. 

  
Емилия Славова има докторска степен от СУ „Св. Климент 

Охридски― в областта на английския език. Преподавател е по английски в 
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катедра „Англицистика и американистика― на СУ и води курсове, свързани 

с комуникация, социолингвистика и приложна лингвистика. Интересите ѝ 

са в областта на учтивостта, английския като световен език, транслингвизъм 

и изследванията на джендъра.  

 

Светлана Събева е е доцент по история на социологията в катедра 
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УВОДНИ ДУМИ 

Настоящият сборник, плод на съвместната  инициатива на 

екипа на Фондация „Джендър Алтернативи― и „Семинар по 

експериментална хуманитаристика― (ПУ „Паисий Хилендарски―), се 

вмества в многотомните опити за разискване на темата за пола и 

неговите измерения. Входът, който избрахме се фокусира върху 

открояването на актуални позиции, анализи и интерпретации на 

връзката между различните социални измерения около 

многобройните въпроси за пола и подходите към тяхното 

осмисляне. Въпросът за пола разбираме максимално широко, 

именно затова избрахме да поставим темата през фигурата на между-

то. То препраща както към различните – понякога допълващи се, 

понякога разминаващи се – прочити на хуманитарните, социалните 

и правните науки, така и към зоните на допир с други близки сфери 

като лингвистиката, историята, изкуствознанието и пр., които 

успяхме да привлечем като наши диалогични партньори. Различните 

гледни точки и подстъпи, които предлагат събраните автори са 

водени от един изследователски етос, който не налага единна 

парадигма, а идва за да разгърне ветрило от перспективи. Това 

неизменно означава и че не всички текстове са в униформено 

съзвучие, което има своя ефект и върху изборите за превод (буквално 

и преносно) на ключови понятия или – да речем, (де)феминизиране 

на професионални звания, родови обозначавания и т.н.  

Подобна изходна точка ни даде шанс да демонстрираме 

множествеността от подходи, гледни точки и проблематики, които 

въплъщава проблематиката на лице. Но нека започнем от корицата. 

Тя е силно вдъхновена от фигурата на Луиз Буржоа, чието полово 

наелектризирано пластично творчество ни занимаваше около 

времето, по което се зароди първоначалната идея за настоящия том. 

Тук обаче ще се съсредоточим не толкова върху определени нейни 

творби, колкото върху една лична история.  
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В редица документални филми  прочутата скулпторка си 

спомня за повтарящо се травматично събитие от своето детство, 

оставило следа в нейното творчеството (ср. Фиг. 1). Буржоа споделя, 

че често по време на вечеря, баща ѝ имал навика да показва трик, 

научен в окопите на Първата световна война. Там, с помощта на 

портокал или мандарина, самотните войници обичали да 

„разсъбличат жена―. Подобно на тях, баща ѝ заявявал, че ще 

нарисува пред всички присъстващи малката Луиз.  

По-скоро показвайки, отколкото разказвайки за случилото 

се, Буржоа повтаря с ръцете си действията на баща си пред камерата. 

Тя започва с рисуването на привидно абстрактни линии по кората на 

портокал, след което минава по контурите с нож, и накрая умело 

отделя изрязаното. Това, което се разкрива е женски силует с големи 

гърди „като тези на Луиз―, както обяснявал баща ѝ. Той е 

разположен така, че от вътрешната страна на кората бялата 

сърцевина на плода, издърпана неповредена измежду парчетата, 

стърчала между краката ѝ. Това бяло „нещо― било, по думите на 

бащата, „голямо и красиво―, от което обаче дъщеря му била лишена. 

Тази „шега―, осмиваща анатомията на младото момиче, споделя 

Буржоа, развеселявала цялото семейство. 

Разпластяванията по границите на това, което кристализира 

чрез проблематизирането на категории като „пол― и „джендър―, 

представени на страниците на настоящото издание, могат да бъдат 

четени като фасети, улавящи светлината на един или друг аспект от 

представителността на този опит. Текстовете биват обединени в 

няколко секции – Полемики и парадигми (Емилия Славова, Деница 

Ненчева, Кристина Йон, Натали Хайних, Албена Азманова);, 

(Ре)конституиране на идентичности (Нина Николова, Тодор Кръстев, 

Ралица Люцканова-Костова, Костадин Каравасилев); Риск и 

(не)сигурност (Светлана Събева, Димитър Панчев); Из архивите на 

близкото минало (Илияна Марчева, Боряна Росса, Митко Марков); 

Право и конвенция (Милена Кадиева, Мишо Гръблев); Социалните 
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проблеми в мисленето на подрастващите (Десислав Георгиев, Деница 

Ненчева, Иванина Георгиева, Александрина Димитрова, Красимира 

Чобанова). Те идват не за да забодат с дадена тема към определена 

категория, а неизбежно експлицират само засилването на неин 

определен аспект. Така през целия сборник минават нервните 

окончания на въпроси като езика и неговите употреби, 

дискурсивните обговаряния на пол, джендър и сексуалност, 

наративизирането и опубличностяването на половия и сексуалния 

опит, и поместването му в жизнената история, проблемът за тялото и 

изживаваната телесност, която неизменно бива пронизана от 

споделените, всекидневни очаквания за пола и вклинените в тях 

социални и културни практики; картографирането на половите 

„хронотопи― и тяхната исторична архитектоника в моменти на 

утвърждаване и криза; политики на пола и полета на девиантност, 

правните механизми за третиране на феномени като джендър 

стереотипите и формите на насилие, които те подхранват; 

експлицитно и символно насилие и частните и публичните 

механизми за тяхното обговаряне и пр. Всички тези, а и още много, 

фини нюанси успяват да бъдат експлицирани благодарение на 

разнородния, но и незаменим научен и житейски бекграуд на нашите 

автори, на които сме признателни и задължени. 

Особено щастливи сме да отбележим, че в сборника биват 

поместени както оригинални разработки на български и английски 

език, така и преводни текстове. Освен научно-изследователски 

статии томът включва и авторски есета и интервюта, едно от които 

представя един аспект от, за жалост нищожно публикуваната на 

български език, работа на ученичката на Пиер Бурдийо – Натали 

Хайних, позната в България предимно в полето на социологията на 

изкуството. Сред настоящите автори читателите ще открият и името 

на Албена Азманова, която бива превеждана за първи път на родния 

си език.  

Емпирическата плътност на настоящото издание бива 

допълнително обогатена и от възможността да се запознаем с 
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възгледите на редица подрастващи върху една изключително важна 

тема – домашното насилие в България, три от чийто есета – 

носители на награда в конкурса под надслов „Какво НЕ знаех за 

домашното насилие в България―, също са поместени на страниците 

на сборника. Те разкриват още един едновременно всекидневен и 

екстраординерен подстъп към обръщането към темата. Надаваме се 

поставеният от нас въпрос да е провокирал изследователки интерес у 

всеки от участниците и собствено удовлетворение от откритите 

отговори, тъй като ние безспорно научихме много от тях.  

 

 

От съставителите 
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Фигура 1. Louise Bourgeois, ―Orange Episode‖ (1990) 
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1. НЕПРЕВОДИМИЯТ GENDER 

Емилия Славова 

Ако в края на 2018 година някой в България беше направил 

конкурс за „дума на годината―, то това с голяма степен на вероятност 

щеше да бъде думата „джендър―. Поводът беше предстоящото 

ратифициране на Истанбулската конвенция (Конвенция на Съвета 

на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното 

насилие, 2011). След активната намеса на псевдопатриотични 

партийни структури, евангелистки организации, неправителствени 

религиозни асоциации, Българската православна църква (БПЦ), 

Българската социалистическа партия (БСП), Конституционния съд 

(КС), медиите, както и благодарение на бездействието на 

управляващата към онзи момент партия Герб и активните действия 

на коалиционните им партньори, Истанбулската конвенция (ИК) 

беше обявена от КС за противоконституционна, а ратифицирането 

ѝ блокирано1. С това действие КС възпрепятства и ратифицирането 

на ИК на ниво Европейски съюз (ЕС).  

Вината беше прехвърлена към преводачите, неудачно 

превели gender в няколко ключови члена на ИК. От различни 

международни организации (Съвета на Европа; Службата на 

Върховния комисар за правата на човека) препоръчаха на страната да 

се намери по-удачен превод на думата, предизвикала толкова 

огромно обществено недоволство. Според специалния докладчик на 

Службата на Върховния комисар за правата на човека (OHCHR) по 

въпросите на насилието над жени Дубравка Симонович:  

Терминът „джендър― се разбира неправилно в България и тя 

трябва да намери по-точен превод, както и да преосмисли 

отношението си към Истанбулската конвенция. (ООН: 

                                                 
1 По-подробно в Славова, 2019, 2020, 2021. 
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България е интерпретирала неправилно значението на 

термина „джендър―, 2019)   

В тази статия ще покажа, че проблемът не е толкова 

лексикален, a предимно социален, глобален, институционален, и 

разрешаването му ще изисква огромен ресурс. Преди това обаче 

малко история.   

1. За генезиса на джендъра 

Като аналитичен инструмент в социалните науки gender се 

използва едва от няколко десетилетия. През 1970те години излизат 

няколко ключови феминистки текстове, които обръщат внимание 

върху джендър различията в езика, джендър неравенствата в 

обществото, поддържани и чрез езика; и разграничението между 

биологичния пол (sex) и социокултурния конструкт джендър (gender).  

Като лексикална единица обаче gender присъства в английския 

език поне от 14 век, откогато датира първият регистриран случай 

според Oxford English Dictionary, 3rd Edition (OED3). Етимологията на 

думата води към англо-нормандската и средно-френска дума gendre от 

12 век, означаваща вид, тип, клас; качеството да си мъж или жена; 

раса; род. Използва се и в израза „човешкият род―. С други думи, има 

препратка към разделението между мъже и жени, но също и с 

всякакви други деления по групи и категории, не непременно 

бинарни и несвързани с пола.  

Gender има паралели и в много други стари европейски езици: 

италиански genere (12 в.); каталански gènere (13 в.); старо-окситански 

gendre (14 в.); испански género (15 в.); португалски gênero (15 в.) и т.н. Те 

пък водят назад към латинската дума genus (произход, вид, група, раса, 

семейство) и старогръцката γένος (genos), като разделението на три 

граматични рода в старогръцкия език според Аристотел се приписва 

на Протагор (OED3).  

Етимологичният анализ на гръцката дума γένος пък води към 

санскритски जनस ्(jánas), староарменски ծ ի ն  (cin) и прото-

индоевропейски. Според Online Etymology Dictionary, прото-

https://en.wiktionary.org/wiki/%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A5%8D#Sanskrit
https://en.wiktionary.org/wiki/%D5%AE%D5%AB%D5%B6#Old_Armenian
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индоевропейският корен *gene- (*genə-, *gen-) се свързва с раждане, 

семейство, род, племе, деца, потомство. Коренът ген- е свързан с 

много когнати, някои от които имат и български еквиваленти: ген, 

генезис, генетика, генетичен, генеричен, генерация, дегенерат, генеалогия, 

гениален, гений, гонада, гениталии, гонорея, хомогенен, хетерогенен, генотип, 

геноцид, жанр, както и когнат (с общ корен).  

Изненадващо, оказва се, че gender не е модерна дума, 

измислена наскоро и навлязла у нас като чуждица от западния 

англоезичен неолиберален дискурс, който цели да разбие рода и 

семейството и да нанесе удар върху раждаемостта. Тъкмо напротив: 

gender е дума с дълбоки корени в много индоевропейски езици, 

съчетаваща в себе си привидно несъчетаеми категории като 

разграничението между мъжкото и женското в езика, но отвеждаща и 

към раждане, семейство, род, деца, поколение, корени.  

2. Джендър полисемия 

От горния анализ става ясно, че gender е типична полисемна 

дума, преплела в себе си множество свързани значения. Един поглед 

към английските ѝ значения може да добави допълнителна яснота. 

Според OED3, първото значение на gender в съвременния английски 

език е граматическото. Граматическият джендър (или „род― на 

български) не е бинарен, а има три разновидности: мъжки, женски и 

среден. Не е бинарен джендърът и в старогръцкия и латинския език, 

от които е била повлияна английската граматическа терминология. 

Същото е положението в повечето индо-европейски езици. 

Аналогична е ситуацията, впрочем, и в българския език: средният 

род се използва не само за неодушевени предмети и животни, а и за 

бебета, деца и млади хора, които все още не са достигнали социална 

зрялост: „момиче―, „момче―. 

В разширеното си граматично значение gender се използва за 

обозначаване на категории съществителни в много неевропейски 

езици: например одушевени и неодушевени предмети; рационални и 

ирационални съществителни; или големи и малки неща; или 

https://www.etymonline.com/word/*gene-#etymonline_v_52600
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благородни (включващи Бог, мъжете и ангелите) и неблагородни 

(включващи демони, животни, жени, деца и вещи).   

Второто значение на  gender (днес избледняло) засяга в по-

общ смисъл група от обекти: клас, вид, тип, притежаващи общи 

характеристики. Подзначение (вече излязло от употреба) е дете, 

поколение. То има пряка връзка с раждането и продължението на 

рода  (OED3).  

Третото и най-разпространено значение се отнася до мъжете 

или жените, разглеждани като отделни групи (и еквивалентно на пол). 

След като през 20 век sex измества значението си в посока на 

сексуален акт, gender започва да се използва като евфемизъм, за да 

обозначи биологичното групиране на мъжете и жените. С други 

думи, gender замества думата, която реферира към биологичния пол 

(sex). Това значение често се смесва със значението, с което gender 

придобива като термин от психологията и социологията, 

обозначаващ не чисто биологичните, а социалните и културните 

различия между половете (OED3).  

3. Sex/Gender: it’s complicated 

Именно последното значение на gender – разграничението 

между мъжете и жените през призмата на културните и социалните 

измерения между мъжете и жените – се развива като аналитичен 

инструмент в социалните науки през 1970те години. Чрез него се 

обръща внимание върху социалното конструиране на джендър 

ролите и се подчертава как те са до голяма степен социално 

обусловени, въпреки някои очевидни биологични различия. Така 

полът (sex) се свързва с биологичното деление между мъжете и 

жените, а джендърът (gender) представлява социалните роли, които те 

заучават и приемат. Делението sex/gender успява да разбие дълго 

наслоявания биологичен (или генетичен) детерминизъм и да 

допринесе за борбата за равни права на жените.  

Това значение обаче претърпява развитие през 1990те след 

излизането на фундаменталния труд на Джудит Бътлър Gender Trouble. 
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В него тя критикува разграничението gender/sex и поставя под въпрос 

естествения произход на биологичния пол. Какво е „пол―, пита тя. 

Дали е природен, анатомичен, хромозомен, хормонален? Дали 

видимо природните факти не са дискурсивно конструирани? А може 

би, казва Бътлър, тази конструкция, наречена „пол―, е точно толкова 

културно конструирана, колкото и джендъра; може би тя самата е 

джендър, а разграничението между двете не е никакво разграничение 

(Butler, 1999 [1990], p. 10).  

Колкото и радикално да звучи гледната точка на Джудит 

Бътлър, тя всъщност намира подкрепа в различни научни области, 

свързани с изследванията на пола. Руският социолог, психолог, 

антрополог и сексолог Игор С. Кун например обяснява, че „пол― е 

една от най-сложните и многозначни научни категории, означаваща 

„съвкупност от взаимно контрастиращи генеративни (от лат. genero 

– раждам, произхождам) и свързани с тях признаци―. Полът е 

сложна, многокомпонентна система, казва Кун, чиито елементи се 

формират в различни стадии от онтогенезата и съответно се 

появяват различни класификации на пола: генетичен пол, 

хромозомен пол, гонаден пол, вътрешен морфологичен пол, 

външен морфологичен пол, репродуктивен пол и т.н. Част от 

половите различия са контрастиращи, а други са количествени и 

нюансирани. И ако в рамките на репродуктивната биология има два 

пола, то от гледна точка на гениталиите има пет: 1. Притежатели на 

женски гениталии; 2. Притежатели на мъжки гениталии; 3. 

Притежатели на смесени генитали; 4. Притежатели на 

преимуществено женски гениталии; 5. Притежатели на 

преимуществено мъжки гениталии. Към биологичните фактори при 

раждането се наслагват и социални: на базата на гениталиите се 

приписва гражданският пол на детето, според който то се 

социализира и изгражда своята полова идентичност (Кун, 2004).  

Интересно е да се направи паралел с други култури и 

различни епохи. Известно е, че в предколумбова Америка много 

индиански племена разпознавали пет различни джендъра, като 
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имали различни думи за тях: Two spirit (Два духа) е вероятно най-

популярният; други наименования са One who is transformed (някой/я, 

който е трансформиран/a); Half man, half woman (половин мъж, 

половин жена) и т.н. Петте вида джендър били женски, мъжки, два 

духа женски, два духа мъжки и трансджендър. Хората били 

оценявани заради приноса им към племето, а не според 

мъжествеността или женствеността им. Родителите не определяли 

пола на децата, а дрехите им били по-скоро джендър неутрални. 

Всъщност, хората от смесен тип се смятали за надарени от 

природата, защото можели да виждат и двете страни на нещата 

(McKinney, 2016).  

Когато европейците превзели континента и донесли със себе 

си християнството, индианската култура на „двата духа― била сред 

първите неща, които били унищожени. Религиозните влияния 

създали сериозни предубеждения към хората с непоределен джендър 

и ги тласнали да избират между една от две възможни джендър роли, 

или да се крият, или да сложат край на живота си, както и направили 

много от тях (McKinney, 2016).  

Подобни феномени се наблюдават в Индия, Индонезия, 

Япония и много други места по света. На Балканите пък има 

традиция жени да живеят живота си като мъже: добре известни са 

албанските заклети девици „бурнеша―. Случаят, разказан в 

българския филм „Козият рог― също се вписва в тази традиция. В 

Турция има села, където поради затвореността на общността и 

вековната традиция на бракове между роднини е довела до 

раждането много интерсекс деца. В малко градче в Доминиканската 

република пък е известен феноменът Guevedoces  (буквално: пенис на 

12), при който деца се раждат и отглеждат като момичета, а с 

настъпването на пубертета развиват пениси и започват да живеят 

като момчета. Подобни примери от различни култури по света и 

различни исторически периоди ясно показват как биология и 

култура се преплитат в сложни взаимовръзки и как бинарността на 
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пола е до голяма степен социално конструирана и наложена върху 

много по-нюансираната природа.  

Полът се разглежда като спектър с неясни граници и от 

гледна точка на съвременната генетика. В статия в списание Nature 

Клеър Ейнсуърт изброява различни ситуации, при които 

определянето на пола не подлежи на категорична бинарна 

категоризация. В повечето случаи това остава скрито, освен ако 

човек не предприеме терапия за инфертилитет, или му се наложи 

друга медицинска процедура. Обществото не е готово да приеме по-

нюансираната представа за пола, формулирана от съвременната 

биология: натискът да се следва бинарният модел е твърде силен, 

дори когато гениталиите са двусмислени. В такива случаи 

обикновено се пристъпва към хирургична намеса (gender 

reassignment surgery), която решава пола на детето в едната или  в 

другата посока, с риск това да се окаже в конфликт с вътрешното 

усещане на детето (джендър идентичността) в периода на 

съзряването  (Ainsworth, 2015).  

С други думи, биологичният пол, който приемаме за 

очевиден и неоспорим, се оказва в значителна степен дискурсивно 

изграден и повлиян от бинарните джендър представи в 

общественото съзнание, а границата между „пол― и „джендър― 

съвсем не е ясно очертана. Всъщност подобни наблюдения могат да 

се извадят и от етимологичния анализ по-горе: „пол― и „джендър― се 

преплитат, биологичното и социокултурното се наслагват едно 

върху дрго и трудно могат да бъдат отграничени, а „джендър― е 

полисемна дума, която събира в себе си множество различни и 

разнопосочни значения: част от тях насочени към делението 

мъже/жени, а друга част – към биологичното начало, раждането и 

рода. Въпреки това сложно разбиране за пола и джендъра, двете 

понятия и условното им разграничение остават ключови в 

социалните науки, в медицината, в биологията, а също и в правото.  
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4. Българските преводи на gender  

Разгорещените дебати около джендъра в западната 

хуманитаристика и природните науки от 1970те и 80те години 

подминават България, скрита по онова време зад желязната завеса. 

Едва през 1990те години започва отваряне към света и опити за 

обогатяване на българския език с ключови понятия от джендър 

изследванията. Към „пол―, традиционно използвана на български за 

описание на различията между мъжете и жените (разглеждани 

предимно като биологични различия), се добавя и gender. Опитите за 

превод на български са добре документирани (ср. Славова, 2018; 

Мухарска, 2019).  

Интересно е да се проследят дискусиите в списание Алтера 

от 2005 година. В специална тема с име „Ах, този gender! Пет мнения 

за една дума― са поканени Вероника Азарова от Нов български 

университет и Миглена Николчина, Корнелия Славова, Димитър 

Камбуров и Милена Кирова от СУ „Св. Климент Охридски― (Стоева, 

2005). Азарова отстоява тезата за въвеждане на чуждицата „джендър―, 

правейки паралел с други чуждици като „компютър― и „бизнес―, за 

които просто няма налична дума в българския език. Неологизми като 

„социопол― са не по-малко „чужди― за българския език, напомня тя; 

привнесена е и съставната част „социо―. Николчина проблематизира 

налагащата се тогава употреба на „род― като възпроизвеждаща 

непрецизната употреба в английския език. Славова мотивира избора 

на англицистите да превеждат gender с „род― като начин да се 

предаде на български многопластовостта на английския термин и да 

се активизират интелектуалните и политически дебати през 

изминалите тридесет години, а също и да се атакува традиционните 

бинарни норми на рода. Камбуров предлага няколко неологистични 

варианта: от „грампол― и „полрод― той стига до „полород―, като 

идеята е да се закодира родството между пол и род, както и да се 

изрази половинчатостта на термина чрез омонимията с „полурод―. 

Накрая Кирова криткува неологизма „социопол― и обяснителната 

фраза „социален пол―, както и тенденцията да се изличи различието 



 

9 
 

и да се прибегне към добре познатия „пол― и за двата термина. За 

нея „род― е много по-удачно решение, тъй като се свързва с 

граматическото значение на думата.  

В ретроспекцията си върху преводите на gender през 

изминалите три десетилетия Корнелия Славова (2018) дискутира 

хетероглосията (по Бахтин) на термина и показва различните 

закодирани значения и възможните им преводи, водещи до 

демократизация и плурализация, но също и до разбягване на 

значенията до непреодолими противоречия (Славова К. , 2018). Тя 

коментира четири преводачески стратегии (по терминологията на 

Лорънс Венути), които са приложени с различен успех: 

очуждаване/форенизация (транскрипция или транслитерация на 

чуждия термин: джендър); одомашняване/ доместикация (използване 

на дума от родния език: род); обясняване/експликация (описателните 

варианти социо-пол, социо-културен род, родов пол) и заместване (връщане 

към разпознаваемия термин пол като заместител на джендър; 

обезсмисляне на опитите да се внесе концептуално разграничение).  

Особено критична е Славова към описателния подход при 

превода на книгата на Джудит Бътлър Gender Trouble, преведена на 

български като Безпокойствата около родовия пол. Разграничението 

между двата термина, централно за теорията на Бътлър, „пропада в 

българския превод поради приплъзването на двата термина в един 

общ родов пол― (Славова, 2018: 506). В допълнение, тя коментира 

затруднената морфологична асимилация, тромавостта и мъглявостта 

на изказа, особено когато gender е част от различни колокации. 

Критика се отправя и към официални документи като миниречника 

„100 думи за равнопоставеността― на Министерство на труда и 

социалната политика, в който gender е превеждан непоследователно 

като род (социален пол, джендър), или пък просто е заменен с пол според 

добре познатата стратегия на заместване (Славова, 2018: 508).  

Към тези четири преводачески стратегии  Славова добавя и 

вълната от фриволни злоупотреби с термина след 2018 година, 

които водят до пълната му десемантизация и профанизация. 
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Адекватното предаване на категорията джендър, казва Славова, не е 

толкова езиков, колкото културен и социален феномен (пак там: 502). 

А нароилите се разноречия и масова злоупотреба с научния термин 

създават ефекта на какофония, но и „центрират вниманието върху 

джендър проблематиката и с още по-голяма сила демонстрират 

необходимостта да се надхвърлят отеснелите рамки на архаичното 

мислене и да се търсят съвременни алтернативи на бинарните 

схеми― (пак там: 511).  

5. Чуждица ли е джендърът? 

Една от причините за това англицистките в Софийския 

университет през 1990те години да предпочетат изконната българска 

дума „род― безпорно е желанието да „одомашнят― чуждия термин 

при превода на значителен обем основополагащи феминистки и 

хуманитарни текстове. Потопени в чуждия език и култура, те сякаш 

предчувстват потенциалните обвинения, че „джендър― ще прозвучи 

твърде чуждо и ще предизвика подозрения като поредното оръжие 

на Запада, наложено от чужди неправителствени организации:  

Искахме да избегнем чуждото звучене: с него двете огромни 

сфери, на теоретичните дискурси и на политиките, 

съществуващи извън българския контекст, щяха да 

продължат да се възприемат като нещо чуждо и непознато – 

западно, и съответно по инерцията на соц-лагерното 

мислене, подозрително, неясно и може би опасно. Затова в 

крайна сметка решихме да следваме пътя, по който се е 

образувал терминът в английски: от граматичния термин 

„род―, който има отношение към пола по абстрактен, 

категориално обобщаващ начин. (Мухарска, 2019: 2) 

Изборът на род е особено удачен, защото думата има дълбоки 

корени в българския език (на старобългарски: родъ). Чрез граматичния 

род има ясна връзка с английския граматичен термин gender, а в 

същото време, кореспондира доста точно с множество други когнати 

на gender в европейските езици, натоварени със сходни 
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(разнопосочни) значения: мъжко/женската дихотомия, но и рода, 

семейството, децата, поколението; произход, потекло, генерация, 

джинс, сой; народ, класа, коляно и т.н. (Onlinerechnik.com). Въпреки 

всичко изброено, въпреки огромните усилия и множеството 

преведени книги през 1990те и началото на 2000те, терминът не 

успява да се задържи в езика и бива изместен от алтернативни 

преводи: най-често преводът се приплъзва обратно към пол, а ако се 

налага разграничение, се използва описателното и тромаво социален 

пол или объркващото и противоречиво родов пол.  

В същото време, употребите на джендър днес са толкова често 

срещани под влиянието на английския език, че много хора 

възприемат думата като част от ежедневния дискурс, без да се 

замислят; особено по-млади хора в гражданския сектор и областта на 

човешките права, където всекидневно се срещат с различни 

колокации на gender. Някои организации дори са вплели думата в 

заглавията си: Български център за джендър изследвания; Фондация 

„,Джендър образование, изследвания и технологии―; Фондация „ДА 

(Джендър алтернативи)―; Фондация „Х&Д Джендър перспективи― и 

т.н.  

За разлика от първите преводи на gender, днес езиковата 

ситуация в България е много различна. През 1990те години 

английският език тъкмо е започнал да навлиза у нас и все още за 

много хора той е чужд език. Днес не само заради широкото 

изучаване на английски в училище, а и заради лесния достъп до 

езика благодарение на дигиталната революция, както и 

многобройните последствия от глобализацията, огромен брой хора 

знаят в по-малка или по-голяма степен езика. Младите хора говорят в 

хибридни форми: сийнвам, лайквам, блоквам, блогвам, хейтя, ънфрендвам 

и пр. В този контекст опасенията, че използваната дума е чуждица и 

ще звучи неуместно в българския език са несъстоятелни. 

Английският език е глобалният език и оказва сериозно 

словообразуващо влияние не само върху българския, но и върху 

много други езици.  
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Въпреки това, етимологичният анализ по-горе показва, че 

подходящ термин може да се внесе и от друг език. Наред с френския 

термин жанр, който е утвърдена вече дума в българския език, макар и 

с доста по-тясно литературно значение (през Възраждането езикът 

ни е бил много отворен към френския), би могъл да се ползва 

руският гендър (немалко думи от западноевропейски езици достигат 

до нас именно през руски); латинският генус, или пък старогръцкият 

генос (и двата езика са добре известни със словообразувателните си 

свойства в много европейски езици). А може да се предложи и джинс, 

добре познат в разговорната реч за обозначаване на род, произход, 

потекло.   

 Всъщност джинс е особено подходящ кандидат за преводен 

термин. Думата е дошла в българския език през турски: cins, но 

етимологията ѝ води към арабски и персийски:  جنس, jins, а по всяка 

вероятност и към латинската genus и старогръцката γένος (genos). 

Основното ѝ значение води към „вид, семейство, раса―, но също 

обозначава биологичен вид и граматичен джендър. С други думи, 

освен че напълно покрива основните значения на английската 

лексема gender, има предимството да е „одомашнена―, тъй като 

съществува отдавна в българския език. Подобно на други думи от 

турски произход (кьоше, мерак, кеф и т.н.) е част от неформалния, 

дори интимния регистър. За разлика от род, джинс има много по-тясна 

употреба и не е натоварена със същия семантичен багаж. Ако пък 

турският произход навява неприятни исторически асоциации (както 

и руският, впрочем), може да се погледне към северните ни съседи: 

там използват gen. В крайна сметка, езиците не се развиват в изолация 

и с изключение на една шепа думи, останали от древни времена, 

повечето думи в лексикона на всеки език са заемки от други езици.  

Чуждостта обаче се проявява и на по-дълбоко, извънезиково 

ниво. Както Жана Цонева коментира в находчиво озаглавената си 

статия „Безпокойства около безродовия пол―,  в голяма степен 

езикът на човешките права в България е привнесен отвън, което бива 
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интерпретирано като „Внасят ни от чужбина хомосексуализъм, 

преди нямаше такива неща в България―. В ситуацията с gender, казва 

тя, има двоен пренос: gender е понятие от академичните среди и при 

пренасянето му в полето на политиката и обществените дебати има 

риск от „изгубване в превода―, от „развален телефон― (Цонева, 

2018).  

В известен смисъл, самата идея за джендъра като социална 

категория може да се разглежда като чужда, привнесена отвън, 

неасимилирана абстракция (както впрочем за някои хора са и 

понятията демокрация, глобализация, феминизъм и т.н.). Като 

чужди, тези понятия се конструират като заплаха за традиционния 

ред и предизвикват силна ответна реакция, или пък биват 

експлоатирани за насаждане на морална паника и печелене на 

политически дивиденти. Именно това се случи с понятието 

„джендър― у нас.  

6. Токсификацията на „джендъра“ 

От маргинално понятие в българския език, използвано 

предимно в академичния дискурс или срещано в англоезични 

документи и литература, от 2018 година насам „джендър― изведнъж 

придоби гротескни размери и събра в себе си значения, които нямат 

нищо общо с оригиналните му (разнородни) значения, и дори ги 

обръщат с главата надолу. В новото си, изопачено, силно 

пейоративно значение, „джендър― вече реферира към „гей―, 

„транссексуален―, „обратен―, „трети пол―, както и „либерален―, 

„феминист(ка)―, „толераст―, „соросоид― и пр. – т.е. всички, които 

подкрепят правата на ЛГБТ+ общността. Тези характеристики са 

рамкирани като противоестествени, перверзни, небогоугодни, 

открито чужди и в опозиция на „традиционните български 

ценности― (Славова, 2021).  

„Джендър― се употребява в преднамерено пейоративни 

конотации: „джендър идеология― (промива мозъците на децата и ги 

превръща в гейове); „джендър агенти― (научни работници, които 
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работят по проект на БАН, свързан с изследване на джендър 

равенството); „джендър глупости― (всичко, свързано със социалните 

аспекти на пола). Срещат се също: „джендър партия― (обидна 

референция към една от малкото партии у нас без открито 

хомофобски послания, подкрепяна от либерално настроени хора); 

„джендър република― (някакво страшилище, пълно с „джендъри―); 

„джендър парламент― (парламентът на ЕС, който явно подкрепя 

джендър политики и се стреми да ни направи гейове); както и 

„джендър пенсионери― (хипотетично: пенсионери, които биха си 

сменили биологичния пол, за да се пенсионират по-рано и да 

взривят пенсионната реформа). 

Тъй като езиковите параметри на този феномен вече са 

добре документирани, ще обърна внимание на подлежащата 

(гео)политическа основа. Както Ралица Мухарска забелязва в 

задълбочения си анализ на явлението, изследвано с инструментите 

на Критическия анализ на дискурса, началото на 2018 г. маркира 

шестмесечното европредседателство на България. Именно това дава 

повод за офанзива срещу предложението на управляващата 

коалиция за ратифициране на Истанбулската конвенция (Мухарска, 

2019). Парадоксално, тази офанзива се подема не от опозицията, а от 

коалиционния партньор, вероятно в желанието му да извива ръце и 

да извлече дивиденти от уязвимата позиция на водещата партия. 

Парламентарната опозиция обаче охотно (и негласно) се включва в 

опитите за дискредитиране на ИК. В центъра на бурята попада 

именно преводът на gender (непоследователно превеждан като пол или 

социален пол, от което на места следват сериозни недоразумения). 

Развихря се „една добре координирана – и вероятно, финансирана – 

кампания, базирана на дезинформация― срещу  „емблематично 

―западни― – либерални – политики за защита на жените, децата и 

други уязвими групи от насилие―, целяща да покаже, че „тука не е 

Европа― (Мухарска, 2019: 4).  

Анализът ясно разкрива механизма, чрез който в медийни 

сблъсъци експерти са канени в телевизионните студиа срещу 
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популисти, отишли с цел да воюват и да спечелят чрез торпилиране 

на всякаква възможност за рационален дебат. За целта популистите 

избират „джендъра― като олицетворение на „нещо чуждо, непознато 

и неразбираемо, затова страшно― (пак там: 6). Дискусията се подменя 

със симулации, хипер-реалност, атаки към измислени врагове. От 

една страна това са „джендърите― с противоестествени сексуални 

наклонности. От друга, това са „чужди, не-наши – „непеота― (...) – 

―проводници на западно влияние―; от трета, това са експертите, 

които биват противопоставяни на „народа― (пак там: 9). По този 

начин, според Мухарска, се насажда „атавистичният страх от 

другостта, който самата чуждица джендър само потвърждава― (пак 

там). Медиите, отбелязва тя, „не просто регистрират, но и 

подпомагат манипулацията, като обграждат с внимание 

манипулаторите и така завъртат спиралата: именно те създават 

нейния ефект― (пак там: 14).  

В сходна посока, макар получени по коренно различна 

методология, са наблюденията на Ралица Ковачева (2020). След 

медиен анализ на 251 публикации по ключова дума „ценности― в 

периода на предизборната кампания за европейските избори през 

2019 г. се установява, че ЕС привлича остри критики заради 

политиките си на „джендър идеология―, „джендър пропаганда― или 

„джендъризъм―, а „джендъри― е най-често употребявания епитет в 

речта на омразата (Ковачева, 2020). Освен добре известните 

националистически партии, които използват тази популистка 

реторика, социалистическата партия също се включва в тази 

„дискурсивна коалиция―, чрез която посланията достигат до огромна 

аудитория. Темата за ценностите е рамкирана чрез опозицията 

„европейски― срещу „български―, като джендър идентичността, 

сексуалната ориентация и Истанбулската конвенция са в основата на 

това противопоставяне (Ковачева, 2020).  

Толкова токсична е станала обществената и медийна среда 

след тези целенасочени, добре таргетирани дезинформационни 

кампании, че на фона на широката „дискурсивна коалиция―, обявила 
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се против „джендъра―, либерализма и европейските ценности 

(деформирани и дефинирани през свободния избор на пол и 

хомосексуалност) почти няма партия, която да застане открито зад 

ценностите на либералната демокрация (част от които са човешките 

права и джендър равенството). Изключение е все още 

парламентарно непредставената към онзи момент партия „Зелено 

движение―, която последователно заема позиции в защита на 

човешките права. Според изследването на Ковачева, единственият 

регистриран през наблюдавания период случай на експлицитно 

заявена, публична и недвусмислена подкрепа за либералните 

ценности е отвореното писмо по случай 24 май 2019 г., подписано 

от над 500 представители на науката и изкуството.  

7. Джендърфобията като социален проблем 

В крайна сметка, става ясно, че проблемът с „джендъра― в 

Истанбулската конвенция изобщо не опира до неуместно 

употребените преводни думи пол и социален пол (а те наистина са 

неуместно употребени). Проблемът е яростната съпротива срещу 

либерални ценности и прогресивни идеи. Ценностите на 

либералната демокрация биват токсифицирани, профанизирани, 

сведени до абсурдност и отхвърлени като „чужди― и „упадъчни―. 

Доскоро чуждица, „джендър― е пленена, одомашнена, и е превърната 

в основно оръжие в хибридната война срещу еверопейските 

ценности; острие срещу човешките права, на които се 

противопоставят „семейните права―; бойно знаме срещу ЛГБТ+ 

общността и срещу правата на жените, извоювани през последните 

50 години. Проблемът е дълбоко социален, а не лексикален. 

Каквато и дума да се измисли, за да се замени силно 

натоварената с негативни конотации „джендър― в българския език, 

то тази дума ще мине през същия процес на профанизация, докато 

се обезсили и обезсмисли. В същото време, паралелно с 

профанизирането на „джендър― се осъществява сакрализирането на 

рода, семейството, клана. Хомофобски акции и физически атаки, 
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често насочени срещу тийнейджъри, се организират „в името на 

децата―, които трябва да бъдат опазени от греха. Паралелно с всеки 

гей прайд се провежда „Поход за християнското семейство―, което се 

представя като заплашено от изчезване. Парадоксално, една от 

организациите, които се борят за опазване на българското семейство 

от „джендъризма― се казва „РОД― (родители, обединени за децата). 

А за да няма съмнение, че организацията надхвърля националните 

граници и има глобален импакт, се преименува на „РОД 

Интернешънъл―.  

Ако се систематизират „опорните точки―, на които се базира 

борбата с „джендър идеологията―, се стига до няколко ключови 

убеждения: отхвърляне на социалния и културния елемент в 

изграждането на джендър ролите на мъжете и жените (всичко е 

биология; според „биологията― мъжете и жените са ясно и полярно 

разграничени; няма място за никакви нюанси); ролите на мъжа и 

жената са биологично заложени от една страна, но теологично 

обусловени от друга (и някак и двете версии съществуват паралелно); 

сексуалната ориентация е задължително хетеросексуална и всичко 

различно от нея е отклонение, патология и перверзия, подлежащи на 

лечение или забрана; семействата съществуват, за да произвеждат 

деца, а жените съществуват, за да ги раждат и отглеждат; семействата 

задължително са с майка и баща, сключили църковен брак (което 

изключва значителна част от семействата без брак, самотни 

родители, или деца, отглеждани от прародители); социалните науки 

прокарват „джендър идеология― и нямат нищо общо с реалността; 

сексуалното образование е опасно и вредно, защото учи децата да 

мастурбират и да стават гейове; и т.н.  

Стига се до петиции и натиск за забраняване на учебни 

материали, училищни обучения, научни проекти, и дори 

университетски програми. Организации са притискани да променят 

името си (защото съдържа „джендър―). Саботират се културни 

събития, представяния на книги и филми; отправят се заплахи за 

саморазправа; извършват се вандалски актове срещу билборди, 
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знамена или сгради, в които се помещават ЛГБТ организации; в 

немалко случаи се стига и до физическо насилие с откровено 

хомофобски подбуди.  

8. Джендърфобията като глобален проблем 

„Джендър идеологията― е социален, но съвсем не е локален 

проблем. Тя има всички характеристики на теория на конспирацията 

и въпреки привидно националистическия си фокус (запазване на 

изконните български ценности, рода и нацията; отхвърляне на 

чуждото влияние) се разпространява в глобален мащаб. При това, 

тази конспиративна теория има конкретни политически измерения и 

сериозно финансиране. Както казва Ана Кампой в разследването си, 

озаглавено „Конспиративна теория за пола и джендъра се 

разпространява по света от крайната десница―:  

„Джендър идеологията― е много ефективно средство за 

комуникация и пропаганда. То помага на „борците― срещу 

нея да избегнат използването на открито хомофобски език – 

който е забранен от закона в някои страни – и да поднасят 

аргументите си на светски език. (Campoy, 2016)  

Джендърфобията се радва на особено благоприятна почва в 

пост-комунистическите страни, но не само. В три последователни 

доклада на Европейския парламентарен форум за сексуални и 

репродуктивни права (EPF) се обрисува картина на глобални 

финансови мрежи, обхващащи САЩ, Русия и Европа, които 

провеждат последователни политики за ограничаване правата на 

жените, ЛГБТИ, и за възхода на ултраконсерватизма и религиозния 

екстремизъм (Datta, 2018; 2020; 2021). Плановете им включват 

инфилтриране на европейските институции и подмяна на 

политиките за човешки права и джендър равенство отвътре. 

Централни теми са демографската криза, заплахата от претопяване 

заради бежанските вълни, заплахата за раждаемостта заради гей 

браковете, забраната на абортите, разводите и ин-витро 

процедурите; и недопускане на брачното равенство (гей бракове и 
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осиновяване). Един от най-успешните проекти е с името Agenda 

Europe. Техният манифест цели да възстанови „естествения ред― 

(Restoring the natural Order: Agenda Europe).  

Инструментариумът на тези организации включва групи за 

натиск, петиции, организиране на референдуми, европейски 

граждански инициативи, прокарване на закони и налагане на ултра-

консервативен, теократичен обществен ред. Изброяват се и 

конкретни комуникационни стратегии за манипулиране на 

общественото мнение и налагане на ултра-консервативен дневен ред. 

Използват се традиционните и социалните медии, инструментите на 

гражданското общество, политически партии и олигархични 

кръгове, за да се осъществява натиск. Сред изрично изброените 

планирани акции са кампания срещу Истанбулската конвенция в 

България (успешна); Хърватска (неуспешна); Полша 

(продължаваща). 

Според доклада Tip of the Iceberg: Religious Extremist Funders against 

Human Rights for Sexuality and Reproductive Health in Europe 2009 – 2018 

(Datta, 2021), който обръща специално внимание на финансовите 

връзки, са идентифицирани 54 неправителствени организации 

(НПО), фондации, религиозни организации, тинк-танкове и 

политически партии. Въпреки различията помежду им, представени 

са и трите основни християнски деноминации: католическата, 

протестантската и православната. От 2009 година над USD 700 

милиона са похарчени за „анти-джендър― кампании в Европа. 

Основните източници са три: САЩ, Руската федерация и Европа, 

като основната част (437,7 милиона) са с европейски произход 

(Франция, Италия, Германия, Испания и Полша). Според доклада, 

особено безпокойство буди фактът, че много от религиозните 

екстремисти успяват да привлекат обществено финансиране и да 

получават евросредства за дейността си.  

В крайна сметка, въпреки че сред основните декларирани 

цели на тези кампании е защитата на националната идентичност, 
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финансирането и управлението им очевидно е глобално (Славова, 

2022).  

9. Джендърфобията като институционален проблем  

Антиджендъризмът е и институционален проблем. Освен 

партиите, много от които активно се включват в антиджендър 

кампанията, участие вземат и Православната църква, 

Конституционният съд, а неотдавна и Институтът по български език 

към БАН с Речника на новите думи. Ето няколко конкретни 

примера:  

1. В интервю за Offnews с Красимир Каракачанов, лидер на 

ВМРО, коалиционен партьор на Герб към онзи момент, министър 

на отбраната и вицепремир, ясно очертава генезиса на 

джендърфобската кампания, която се разразява у нас през 2018 

година:  

Дебатът по темата можеше изобщо да не се състои, ако не 

бях повдигнал публично този въпрос. Трябва да призная, че 

заслугата тук е на 30 неправителствени консервативни и 

християнски организации, които със свое писмо ме 

информираха за този проблем. То бе изпратено до много 

институции, включително и до мен, но единственият човек, 

който обърна внимание и се зае с този въпрос бях аз. Така че 

можеше изобщо да няма дебат. (...) Впрочем, нека направим 

едно хипотетично допускане в контекста на въпросите Ви за 

Конвенцията – мислите ли, че ако на мястото на „Обединени 

патриоти― в настоящето правителство беше някоя джендър-

партия или джендър-коалиция, тя щеше да прояви характер 

и да спре Истанбулската конвенция?2  

2. При представянето на проекта „Визия за България― пред 

Националното съвещание на БСП от 21 юли 2018 година лидерката 

                                                 
2 „Подписът на правосъдния министър под Истанбулската конвенция следва да бъде оттеглен, 
смята Каракачанов―. Offnews, 31 юли 2018. https://offnews.bg/interviu/podpisat-na-pravosadnia-
ministar-pod-istanbulskata-konventcia-sledva-d-685376.html  

https://offnews.bg/interviu/podpisat-na-pravosadnia-ministar-pod-istanbulskata-konventcia-sledva-d-685376.html
https://offnews.bg/interviu/podpisat-na-pravosadnia-ministar-pod-istanbulskata-konventcia-sledva-d-685376.html
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на партията, Корнелия Нинова, самата тя в нетрадиционна джендър 

роля на политически лидер на социалистическа партия, казва: 

Семейните и християнските ценности са ни по-скъпи от 

третия пол и е време да се разбере, че България и 

българското общество не приема тази идеология. Не я 

вкарвайте в училището и при децата, защото губим децата 

си. Промиват им главичките с псевдоценности, трябва да 

дадем отпор на това с истинските ценности - род, отечество, 

семейство, модерно и традиционно образование, съчетани в 

едно.3 

3. Позицията на Българската Патриаршия относно 

приемането на Истанбулската конвенция също е пределно ясна в 

отхвърлянето си на „джендъра―. В нея впечатлява езиковият анализ 

на термина и тезата, че не е въпрос само на избора на дума:  

Макар и юридически акт, Конвенцията има и духовни 

измерения – тя е средство, което насажда чужда за нас 

ценностна система, за да позволи обществото да бъде 

управлявано по нов модел, съответен на интересите на малка 

част от него. 

В официалния текст на Конвенцията на английски език – 

навсякъде, където се говори за „социален пол‖, се използва 

терминът „джендър―. В този текст понятието „джендър― 

(gender, genre) е категорично разграничено от понятието 

„пол― (sex) като ново, различно понятие, непознато на 

българския правен ред и несъществуващо в лексиката на 

българския език.  

Затова и нов превод няма да промени смисъла и духа на 

Конвенцията, в която чрез употребата на понятието 

                                                 
3 „Корнелия Нинова: Край на бягството на държавата. Изказване на председателя на БСП при 
представянето на проекта „Визия за България― пред националното съвещание на 21 юли. 
Дума, 27 Юли 2018. https://www.duma.bg/kray-na-byagstvoto-na-darzhavata-n172052  

https://www.duma.bg/kray-na-byagstvoto-na-darzhavata-n172052
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„джендър― и производните му се преследват цели, различни 

от прокламираните – за защита на жените от насилие.4 

4. Решението на Конституционния съд относно 

съответствието на сключената от Република България Конвенция на 

Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и 

домашното насилие с Конституцията на Република България прави 

обстоен разбор на правния контекст, както и езиков анализ на 

използваните термини. След изброяване на позициите на 

Президента (в полза на биологичния пол), на министрите на 

външните работи и на правосъдието (които считат, че ИК е в пълно 

съответствие с конституционните норми и традиции) и на различни 

засегнати организации, следват заключенията на Конституционния 

съд:5 

Понятието „gender―/„genre― („пол―) присъства в 

Конвенцията като самостоятелна категория, различна от пола 

като биологична същност. Конвенцията разделя 

биологичното и социалното измерение на пола и излиза 

извън рамките на възгледа за половата бинарност на 

човешкия вид. (…) Конституцията и цялото българско 

законодателство е изградено върху разбирането за 

бинарното съществуване на човешкия вид. В действителност 

в Конституцията недвусмислено се възприема социалното 

измерение на пола във взаимодействие с биологично 

детерминираното – чл. 47, ал. 2 от основния закон. В 

посочената конституционна разпоредба биологичният пол 

„жена― се свързва със социалната роля – „майка―, 

                                                 
4 „Обръщение на Св. Синод относно процедурата по приемане и ратифициране в България на 
Истанбулската конвенция―. Българска Патриаршия. 22 януари 2018. https://bg-
patriarshia.bg/news/obrashtenie-na-sv-sinod-otnosno-protsedurata-po-priemane-i-r  
5 Р Е Ш Е Н И Е № 13 на Конституционния съд на Република България относно съответствие 
на сключената от Република България Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с 
насилието над жени и домашното насилие с Конституцията на Република България преди 
ратификацията й. Конституционен съд на Република България. София, 27 юли 2018 г. 
(обн., ДВ, бр. 65 от 07.08.2018 г.) 
http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310   

https://bg-patriarshia.bg/news/obrashtenie-na-sv-sinod-otnosno-protsedurata-po-priemane-i-r
https://bg-patriarshia.bg/news/obrashtenie-na-sv-sinod-otnosno-protsedurata-po-priemane-i-r
http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310
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с  „раждане―, с „акушерска помощ―. Накратко, понятието 

„пол― се използва от конституционния законодател  като 

единство от биологично детерминираното и социално 

конструираното.  

Както става ясно от подбраните извадки, Конституционният съд 

приема пола за бинарна категория, в която са включени както 

биологичните, така и социалните характеристики. Тъй като 

счита, че Истанбулската конвенция релативизира това бинарно 

разделение на половете, съдът решава, че тя НЕ СЪОТВЕТСТВА на 

Конституцията на Република България.  

5. Само три години по-късно, на въпрос на Гражданската 

колегия на Върховния касационен съд какво съдържа понятието 

„пол―, възприето от Конституцията, Конституционният съд излиза с 

различно становище. Основавайки се избирателно на множество 

експертни мнения на психолози, юристи, религиозни общности, 

както и на решение №13 на Конституционния съд (дискутирано по-

горе), Съдът заключава следното:  

Понятието „пол“ според Конституцията следва да се 

разбира само в неговия биологичен смисъл.6 

Т.е. новото решение напълно изключва социалните и културните 

аспекти и свежда пола единствено до биологичните му измерения. 

Сред изтъкнатите мотиви са българските традиционни ценности, 

Източноправославието като основа на нашата национална култура и 

народностна психология, необходимостта Европейският съюз да 

признае българската национална конституционна идентичност 

поради принципа „Единство в многообразието―, както и кризисната 

демографска обстановка в страната, според която самото оцеляване 

на нацията е застрашено и съответно бинарното разделение на 

половете е съществено за биологическата репродукция 

възпроизводството на нацията. Не става ясно кое от биологичните 

                                                 
6 Р Е Ш Е Н И Е  № 15, Конституционен съд на Република България, 26 октомври 2021 г. 
(обн. ДВ, бр. 93 от 9.11.2021 г.).  https://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/5aca41e4-
659e-42dc-80a5-c3f31746898b  

https://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/5aca41e4-659e-42dc-80a5-c3f31746898b
https://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/5aca41e4-659e-42dc-80a5-c3f31746898b
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измерения на пола ще се взема предвид, нито какво става със 

социалните и културните измерения на пола, приети за част от 

биологичния пол в предното решение. Не става ясно и как забраната 

на „джендъра― ще повиши раждаемостта.  

6. Към горните примери на институционално наложен 

антиджендъризъм се добавя и Речник на новите думи в българския език на 

Иститута по български език към Българската академия на науките, 

който предлага следните определения:  

Джендър. Според някои схващания – пол, който е извън 

биологично установените мъжки и женски пол и е свързан е 

различна, нетрадиционна сексуална ориентация и различна 

социална идентичност. 

Джендър идеология. Джендърна идеология (вж.). Син. 

джендърска идеология (вж.). джендъризъм (вж.). джендърство 

(вж.). Обществото ни да получи гаранция, че веднъж завинаги е 

приключил опитът, под предлог че се борим с насилието над жени, да 

се прокара вредната джендър идеология, противоестествените гей 

бракове и покваряването на душите на децата ни. 3/2018/145. 7 

7. Един от малкото примери на институционален отпор 

срещу антиджендър натиска е позицията на Софийския университет 

срещу кампанията за спиране на курса „Теории на идентичността― 

през 2018 г:  

Софийският университет не приема и никога няма да 

допусне нарушаване на академичната свобода и на свободата 

на изследване и преподаване. Той неведнъж е въставал 

срещу опитите за външно влияние и цензура и ще продължи 

да отстоява свободата на мисълта и словото. Вярваме, че 

българското общество приема свободата за върховна 

ценност и ще подкрепи всяка институция, срещу която 

                                                 
7 Речник на новите думи в българския език (от първите две десетилетия на XXI век) под 
редакцията на Диана Благоева и Сия Колковска, Българска академия на науките, Институт за 
български език. Наука и изкуство, София 2021.  
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противниците на свободата насочат своята агресия и 

заплахи.8 

10. Заключение: как да превеждаме gender?  

Предвид сложните социални, глобални и институционални 

натрупвания, описани по-горе, става ясно, че преводът на gender 

съвсем не е само езиков, а културен, социален, и дори 

цивилизационен проблем. Езиковите решения трябва задължително 

да вървят заедно със социални, културни и образователни такива. В 

обобщение на горната дискусия, бих предложила три преводни 

стратегии, които считам за неподходящи, и три за приемливи. 

Неадекватни решения в случая са заместването (пол); експлицирането 

(социален пол, родов пол) и неологизмите (социопол, полород и пр.). 

Възможните решения са:  

1)  Налагане на избраната през 1990те години род; 

2) Затвърждаване на преводната дума от английски джендър;  

3) Избиране на друга преводна дума, например генус, генос или 

джинс.  

И трите имат своите преимущества и недостатъци. Колкото 

и да са симпатични 1) и 3), смятам, че е твърде късно да бъдат 

въведени в езика на този етап. Моят личен избор е джендър, която 

употребявам и в тази статия. Колкото и да е профанизирана и 

изпразнена от смисъл днес, смятам, че трябва да обърнем кризата във 

възможност; да използваме популярността на джендър и да я 

изпълним наново със съдържание; да си я отвоюваме обратно в 

полето на социалните науки и на ежедневния живот (reclaiming); и да 

обясняваме, че всяка друга употреба на джендър е признак на ниска 

култура, липса на образование, податливост на конспиративни 

теории, или просто злонамереност. 

                                                 
8 „Свободата е върховна ценност, защитата на свободата – върховен дълг―. СУ „Св. Климент 
Охридски, 15 октомври 2018.  
https://www.unisofia.bg/index.php/novini/novini_i_s_bitiya/svobodata_e_v_rhovna_cennost_zasc
hitata_na_svobodata_v_rhoven_d_lg   

https://www.unisofia.bg/index.php/novini/novini_i_s_bitiya/svobodata_e_v_rhovna_cennost_zaschitata_na_svobodata_v_rhoven_d_lg
https://www.unisofia.bg/index.php/novini/novini_i_s_bitiya/svobodata_e_v_rhovna_cennost_zaschitata_na_svobodata_v_rhoven_d_lg
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Ще завърша с един пример с тийнейджъри, които попълват 

училищна анкета и трябва да изберат между две възможности: мъж 

или жена. Нежелаещи да се впишат в единствените две опции, които 

не отговарят на възрастта им, наясно с течащия обществен дебат и 

винаги готови да обърнат нещата на шега, няколко от тях отбелязват 

трето квадратче и после избират точно него: джендър.  

Мисля, че това казва достатъчно за готовността на 

българското общество най-после да приеме думата като своя.  
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2. ИЗ РЕЧНИКОВИТЕ ПРЕДСТАВЯНИЯ НА ПОЛА В 
БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК: МЪЖКОСТ, ЖЕНСКОСТ И 
„ДЖЕНДЪР ИДЕОЛОГИЯ“ 

Деница Ненчева 

Настоящият текст представлява мисловно упражнение, което 

има за цел да насочи изследователското, а и гражданското внимание 

към онези „мълчаливи― места на символно насилие, които често 

остават незабелязани в обичайното виждане на привидно афективно 

нивелираните всекидневни практики, към които несъмнено се 

включва и боравенето с езика. И по-конкретно – отнасянията към 

мисленето за конструкти като „мъжкостта― и „женскостта―, като една 

от ключовите бинарни структури на възприятие, които регулират и 

подреждат социалния свят, заедно с възможните екзистенциални 

хоризонти и не на последно място – направляват биографични 

траектории. В тази насока ще се опитам да представя по какъв начин 

биват „фиксирани― половите и джендър характеристики в 

българския език чрез легитимирането им в официалния книжовен 

дискурс и кодифицирането на тяхната всекидневна употреба. За 

целта ще разгледам примери от няколко онлайн речника, търсейки 

значението на думи, под чиито категории се поместват общоприети 

полови (и/или родови) натоварености, техните синоними и най-вече 

– придружаващите ги фразеологични изрази. Изборът именно на 

онлайн речниците е провокиран от няколко фактора – тяхната 

сравнителна последователност, богатост и достъпност. Успоредно с 

това обаче, изложените примери ще бъдат оглеждани и в 

многотомния речник на българския език, съставен от Институтът за 

български език „Професор Любомир Андрейчин― (ИБЕ) към БАН9. 

Като свой последен ход настоящата студия ще се обърне отново към 

тази институция като разгледа новата речникова дефиниция на 

                                                 
9 С оглед на улесненото боравене ще препращам към официалното онлайн приложение на 
тълковния речник, поместено на страницата на съответния институт: 
https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/, последно посетен на 15.03.2022г.   

https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/
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думата „джендър― и нейните производни, появила се в „Речник на 

новите думи в българския език (от първите две десетилетия на XXI 

в.) под редакторското ръководство на Диана Благоева и Сия 

Колковска (Благоева, Колковска, 2021).  

 Представените тук бележки в никакъв случай не 

представляват езиковедски анализ, допирайки се по-скоро до 

критическия дискурс анализ, разглежданите думи и опримерявания 

микроскопират езика като динамичен, и все пак консистентен 

медиум, който е „само една от регулаторните норми, които  

материализират,  стабилизират  и/или  фиксират  тялото:  чрез  

езика  даваме име и определяме  като  мъжко, женско, естествено  

или  неестествено,  хомо- или хетеросексуално  и т.н.― (Славова, 

2018: 499). Те по-скоро биват мислени като данни, с чиято помощ 

може да бъде направена още една стъпка към една социоаналитична 

диагностика по следите на настоящето, която разчита както на 

изследователската рефлексивност, така и на практическия усет за 

боравене с езика.  

1. Предварителни бележки около понятието gender в 

контекста на настоящото изследване 

Още в самото начало би следвало да се отбележи, че тук чрез 

понятието „джендър― в контекста на неговите научни употреби, се 

удържа многомерната гама от смислови наслоявания, на които 

залагат хуманитарните и социалните науки през последния около 

половин век. Най-общо казано – социалния (или още родов) пол, 

маркира и анализира онези културно-исторически фундирани 

норми и очаквания, които структурират установен схеми на 

възприемане, предписват и задават определени характеристики и т.н. 

на дадените (полово базирани) социални роли10. Ключово е да се 

                                                 
10 Славова описва ситуацията така: „обществото и културата налагат на индивидите произволно 
дефинираните характеристики и съответните социални роли:  мъжете се очаква да станат 
активни, разумни, агресивни, доминиращи, силни и т.н., докато жените са тяхната 
противоположност: пасивни, чувствителни, грижовни, подчиняващи се, слаби и т.н.― (Славова, 
2018: 497). 
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подчертае обаче, че тук категорията „пол―, с която обикновено се 

отбелязва биологичната полова принадлежност и „джендър― не 

следва да бъдат мислени като противопоставеностни, а напротив – 

съгласно вижданията на Джудит Бътлър „двете са взаимносвързани и 

дискурсивни понятия, допълнително обвързани с останалите  

параметри  на човешкото  различие  като  раса,  класа,  етническа  

принадлежност, език, националност, сексуална ориентация  и т.н.― 

(пак там, 498; ср. Бътлър, 2003). Тя забелязва особената 

перформативност на тази категория, изпълняваща ролята на 

регулатор спрямо идентичностните вложения и биографични 

траектории, и която предписва на личността да бъде като (или 

единия или другия от половете). Тази перформативност на, бихме 

казали заедно с Бурдийо, (о)стани този, който си, бидейки такъв, какъвто 

си/(о)стани тази, която си, бидейки, такава, каквато си, обаче е по-скоро 

„капилярна―, имплицитна и въплътена във всекидневните практики, 

оставайки незабелязвана и забравяна по „силата на своята 

очевидност― (ср. Бурдийо, 2013), но чиито следи биват неизменно 

носени от телесния hexis. Нейната санкционираща или поощряваща 

функция се проявява експлицитно в ситуациите на отклоненост, 

изключителност или по изключение например, спрямо нормата на 

биването като мъж и като жена, рамкирани от легитимните форми на 

„мъжкост― и „женскост―.  

Тези категории са свързани и с таксономиите в обръщение 

спрямо тялото, неговите изглед, възприемане и класиране. И които, 

както ще видим от предложените примери, не остават затворени в 

обсега на половите или физическите (обикновено диаметрално 

противо-положени) отнасяния, а както забелязва Бурдийо, биват 

разигравани и на терена на разделението на труда, на естетиката и 

морала. Така, отбелязва и Славова, тялото „не  е  tabula  rasa,  

физическа  и  материална основа,  върху която социалните норми са 

изписани механично, то е винаги тясно свързано с културното 

остойностяване на мъжкото и женското в съответното общество. По 

този начин дестабилизирането на категорията джендър на свой ред 
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внася нестабилност и във фиксираността на категорията  пол, както  

и  в  естествеността на делението „мъжко―/„женско― (Славова, 2018: 

499)11. 

2. Полови рамкирания и рамки на пола в речниците на 

българския език 

 Представянето на категорията „пол―, предложено от ИБЕ се 

разполага плътно по контурите на едно класическо биологично 

разбиране, чието първо обяснение, според ИБЕ гласи „Съвкупност 

от анатомични, физиологични, генетични и психически особености, 

белези, които отличават мъжа и жената, както и мъжките и женските 

животни едни от други―12. Така изглежда на преден план изпъква 

една таксономична линия, която действа по посока на 

оразличаването, и която успява да побере в себе си сфери като 

соматичното и психичното, които биват илюстрирани чрез пасажи 

от рода на „Открито бе, че признакът пол се намира в една от хромозомите 

на организма. Хр. Одисеев, ТН, 47―. Останалите примери маркират 

ролята за физическите упражнения за възпитанието на младежта, без 

значение от пола, появява се и израз „дете от мъжки пол―. 

Маркирани са и теми като интерсекс, и дори изменение в половия  

статус – подбраните примери обаче не адресират експлицитно 

съвременните очертания на тази проблематика, а са понесени от 

един, грубо казано, митично-лирически дискурс. Така един от 

приложените фрагменти се отнася до св. Григорий Богослов, който 

се „родил без пол — ни мъжко, ни женско. Нар. прик., СбНУ, III, 176―, а 

друг прибягва до откъс от Дантевия „Ад― в превод на Константин 

Величков, където се споменава Тирезий, който „менил е / дваж своя 

пол: от мъж жена станал, / и изново вид мъжки придобил е. К. Величков, 

Ад (превод), 172―. Интересно е да се отбележи, че в тези примери с 

изключение на първия, както и този, който се отнася и за двата пола, 

                                                 
11 За повече относно преводния аспект на понятието gender вж. Славова, 2022.  
12 Речник на българския език, https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/пол/, последно посетен на 
15.03.2022 г. Тълкуването поместено в разглежданите онлайн речници, представя смислово 
дублиращо описание, но в по-редуциран вариант.  

https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/пол/
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основните фигури гравитират около мъжката позиция и маркери за 

социално разпознаване каквото е името например. 

За разлика от речниковото представяне в онлайн 

източниците, това на ИБЕ обръща внимание и на сексуалния аспект 

на половостта, помествайки и обяснение, маркиращо „Тези 

особености като причина, инстинкт за сексуално желание обикн. на 

същество с единия тип особености към същество с другия тип 

особености или за други действия, прояви; сексуалност, секс―. 

Представеното схващане за опреден набор от особености, 

принадлежащи на същества от единия или на другия пол, макар и да 

не изключва експлицитно еднополовото сексуалното желание или 

практики, разполага в полето на обичайността именно тези, които са 

между половете. Подбрания смислово-подплатяващ материал отново 

позиционира съответните аспекти в природно-същностни 

очертания. Така сексуалните пориви, освен в контекста на любовта 

(чрез Блага Димитрова и нейното „Двамата може да се влюбят и 

привържат. Полът е силно нещо. Бл. Димитрова, От, 28―, се мислят и 

както като тясно телесен феномен – „Телесните желания са: гладът, 

жаждата, желанието на пола. Ч, 1871, бр. 19, 585―, така и като 

неизменна част от „трагичната природа на човека. Р, 1927, бр. 252, 4―, 

извод в случая извлечен от интерпретацията на роман на Бунин. 

Единствената илюстрация, която засяга проблема за сексуалността 

през някои от половете е фрагмент от „Романът на Яворов― (1959) 

от Михаил Кремен, отнасяйки се до действителна личност. Той 

гласи: „В действителност Лора съвсем не е била такава. У нея полът е бил 

второстепенно нещо — не е представлявал пружина, нито някакво първично 

начало. М. Кремен, РЯ, 318.―. Освен да илюстрира конкретната 

употреба на „пол―, този пример обаче, експлицитно или не, се 

досяга и до (историческите) контури на женската сексуалност (и 

нейното представяне в една оневинителна десексуализация).  

Втората употреба на разглежданото значение на „пол―, 

набелязана от ИБЕ, вече се отнася до по-конкретното 

диференциране на половата принадлежност спрямо категориите за 
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„мъжкост― и „женскост―. Тя ни казва, че полът също така е и „Всяка 

една от групите хора (мъже или жени) или животни (мъжки или 

женски) с еднообразни такива особености, белези.― Така и тук 

водещи са понятията „особеност― и „белег―, които в този контекст 

могат да се мислят като попадащи в порядъка по-скоро на природното 

и всеобщото. Подбраните в този случай примери отново се докосват 

до различни сфери. Те маркират както схващането за половото 

разделение чрез стереотипната фигура на „мисловните 

способности― и съответно – в образованието на двата пола и 

неговото разхлабване, почвайки от Платон, и стигайки до появата на 

смесените училища („Тя е открита [висшата школа] така също и за двата 

пола, т. е. и за момчетата, и за момичетата. Знан. 1875, бр. 20-21, 320―); 

но също така се досягат отново до полето на романтичната любов и 

половото влечение между двата пола (опримерено с помощта на 

фрагмент от „Село Борово― (1932 г.) на Крум Велков13). Последната 

илюстрация пък се отнася до животинския свят, опирайки се върху 

творчеството на Йовков и овчарката Мишка, която споделя както 

„добродетелите―, така и „пороците― на „своя пол―.  

В речниковата статия, изготвена от ИБЕ, следват и 

популярните фразеологични изрази, отнасящи се до женски(ят) пол и 

мъжки(ят) пол. Популярните електронни речници също отбелязват 

тези употреби като маркират синонимизирането между силен и мъжки 

пол, от една страна, а от друга – слаб/нежен пол и женския такъв, без да 

бъдат приложени примери. За сметка на това при предходния 

източник такива не липсват като и тук значенията удържат 

изложените по-горе линии, а именно 1) сбора от „анатомо-

физиологични признаци, които при женските същества се отнасят 

до „износването и раждането на плод, рожба―, а при мъжките до 

„произвеждане на сперматозоиди и оплождане―; и 2) до 

деиндексикализираната събирателна употреба на всички жени или 

                                                 
13 „Говоря ти .. за обикновената любов към жена и за онова чудно влечение на половете един към друг, което 
образува основата на живота към всемира. Кр. Велков, СБ, 94―. 
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мъже „взети като едно цяло―. Именно тук се появят и категориите на 

жените като слабият и нежният пол, и на мъжете като силният14. 

Ето какво казват и подбраните илюстрации. Първо „Образованието на 

женският пол не е за благополучието само на жената частно, но е и за 

благополучието на цял дом, цяла челяд и по-нататък на цяло човечество. 

Ступ., 1875, бр. 4, 31―. Този, отново исторически автентичен пример, 

е особено любопитен, тъй като експлицитно апелира за равен 

достъп до образование на жените, но легитимността на тази 

мотивираност не идва просто от апела за равноправие и личностно 

благополучие на представителите на този пол, а е силно обвързано с 

притеглянето на жената към домашното пространство, където тя 

изпълнява ролята на домакиня, майка и възпитателка, а с това и на 

една, носеща отговорност радетелка на човешкия род. 

 За неравновесното разпределение „на сили― между половете 

подсказва и вторият пример „Жалостно е било положението на женския 

пол. Ч. 1870, бр. 4, 111―. Фрагментът, използван за мъжкия спектър 

също се центрира върху темата за половия антагонизъм, като обаче 

го разполага в една конкретно назована сфера на културна чуждост: 

„Сякой знае, че у азиатците мъжкият пол господствува. НБ, 1876, бр. 3, 11― 

(Разбира се, тук липсата на цялостен контекст не позволява на бъде 

уловен оригиналният патос на подобен констатив.). 

Фразеологизмите, работещи по линията „слаб/нежен― (но също и 

„красен―)  и „силен― пол са представени чрез илюстративен 

материал. И в двата случая подбраните примери винаги са изградени 

върху известно успоредяване спрямо двете категории, които засягат 

различни свери на взаимоотношения както любовно-романтични 

(например „Той е млад, хубавец, с големи слабости към красния пол. Д. 

Войников, РК, 78―), така и антагонистични („Що се отнася до жените 

инженери — ръководители на групи, те по всички данни — .., превъзхождат 

представителите на силния пол. Хр. Домозетов, ОР, 42―), като 

                                                 
14 По-късно отново ще се върнем на това разделение.  
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фрагментите идват винаги от позицията на едно остраностено 

говорене.  

Продължавайки изложението с двойката „мъж-жена‖ 

достъпните онлайн речниците ни „говорят―, че: 

Тълковен речник: Мъж 

1. Човек от мъжки пол. По 

улицата вървяха двама мъже.                                                         

2. Човек от мъжки пол в зряла 

възраст.        

3. Деец от някакво 

обществено 

поприще. Държавни мъже. 

4. Прен. Силен, храбър, 

издръжлив човек. 

Бъди мъж и не плачи. 

5. Съпруг. Мъжът ми е лекар 

Тълковен речник: Жена 

1. Човек от противоположния 

на мъжа пол в зряла 

възраст. Равноправие между мъжа 

и жената. 

2. Омъжено лице от този пол. 

Събираха се жени с малки деца. 

3. Съпруга. Тя е моя жена.

 

Тук могат да бъдат набелязани следните детайли: Речникът15 

формално предлага пет възможни значения и употреби на думата 

„мъж―, докато тези за „жена― са само три. Така „мъжът― на първо 

място е човек от мъжки пол16, второто определение въвежда и 

възрастов елемент, добавяйки и факторът на зрелостта. В 

отсрещната графа, аналогично на началните две тълкувания за 

„мъж‖ откриваме само едно обединяващо пол и възраст, първо 

тълкуване на „жена‖. Въпреки, че и двете се базират на 

принадлежността към категорията на биологичния пол, това на 

„жената― се дефинира релационно и негативно спрямо този на мъжа 

– тук тя присъства като човек, но не и експлицитно като такъв от 

женски пол, а като противоположност на мъжкия. Почти иронично, 

                                                 
15 OnlineRechnik.com, http://www.onlinerechnik.com, последно посетен на 15.03.2022 г. 
16 Тук няма да се спирам на превърналото се дори в анекдот, синонимизириране между „човек― 
и „мъж―.   
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подбраният фразеологичен израз, гласящ Равноправие между мъжа и 

жената, се чете по-скоро като слоган с изразена идеологическа 

натовареност, която 1) имплицитно маркира наличието на проблем в 

това отношение и 2) събира релационната двойка мъж-жена, за 

разлика от дефинирането на „мъж―, където то е самостоятелно и не 

се нуждае от своята „женска противоположност―.  

В следващите три тълкувания на „мъж‖ са приписани и 

предписани разнообразни социални позиции и роли. Налице са 

обществени функции, личностни характеристики, и накрая – 

семейно положение. Що се отнася до „жена‖, оставащите две 

обяснения на практика смислово (с леки нюансирания) са 

синонимни  по своето значение, следвайки дефиниция чрез брака. 

При преносното значение на „мъж― (каквото изобщо липсва при 

„жена―) се забелязва положителна конотация, носена от определени 

утвърдителни качества. Това бива засилено и от самия примерен 

израз, който представя ситуация на перформативен санкциониращ акт, 

чрез придаването на отклонена идентичност17 на агента, който не се 

държи така както подобава за пола и по всяка вероятност – за 

възрастта му, експлицирайки и утаените социални норми, очаквания 

и очевидности. Макар да има привидно сходство при брачната 

категория „съпруг-съпруга― на практика нямаме пълна съдържателна 

реципрочност при избраните примери. При първото такова 

именуване на „жената― като омъжено лице от „този пол― 

илюстриращият израз всъщност се отнася до майчинството, с което 

сякаш предпредикатно се мисли, че ако не синонимно, то поне „по 

родство― позицията на съпруга следва да бъде имплицитно сдвоена с 

тази на майка. При „мъж―, такава конотация липсва, освен това 

отсъства и еквивалентът „(о)женено лице―, който маркира 

релационното отношение с представката „о-―. Така при женската 

страна това дефиниране отново сякаш се прави през мъжкото, през 

неговото производно, чак тогава като второ предложение следва и 

                                                 
17 За повече по въпроса вж. Деянов. Д. 2006.  
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„съпруга―. При изразите, които обясняват „съпруг― и „съпруга― 

също има отсенки. И двата сякаш биват изказани за лицето от 

неговия партньор. Докато първият е по-скоро констатив, който 

съобщава професията на нечий съпруг, то във втория като че ли 

фокусът е по-скоро върху изказването на притежание – разбира се, в 

зависимост от речевата ситуация и двете изказвания могат да имат 

силата и на перформативни актове, например похвала, 

предупреждение и т.н. 

И не на последно място, в първия пример „мъжът― е съпруг и 

лекар, а във втория – „жената― е единствено определена като съпруга, 

т.е. отново чрез релация спрямо „мъжа― (ако сме склонни 

предпредикатно да мислим, че нейният партньор е от този пол). 

Онлайн речниците предлагат и една фразеологична употреба в 

лицето на ироничното „Барабар Петко с мъжете―, чрез който 

(не)посилността бива съпоставена спрямо мярата на сдвояването 

между „мъжкост― и „сила― („компетентност―). 

В допълнение на това при синонимите в същите 

разглеждани речници пък срещаме следното: 

Синонимен речник: Мъж                                           

1. Храбър, силен, смел,                                                

доблестен, кавалер, рицар.                                          

 

Синонимен речник: Жена 

1. Нежният пол; 

2. Съпруга;                                                                                    

3. Рокля, фуста.

 

Синонимите на „мъж‖18 са изложени само в една точка, 

докато тези на „жена― са в три, въпреки това сумарно техният брой е 

по-малък. В графата, отнасяща се до „мъжкото―, откриваме само 

положителни, бихме казали същностно утвърдителни качества, 

изразени с прилагателни имена19, както и фигури (съществителни 

имена), обединени около точката на героичното. В категорията на 

                                                 
18 OnlineRechnik.com, http://www.onlinerechnik.com, последно посетен на 15.03.2022 г. 
19 Повече за значението на прилагателните имена при изказването на идеологеми вж. (Дюкро, 
О. 2014). 
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„жена‖ от друга страна, посоката е по-различна. В първата подточка 

е налице стереотипизирана фраза, при която се чете 

детерминираност и предпредикатна определеност спрямо нещо 

друго, чрез членуването на вече познатото нежният. Това 

ентимематично препраща до конструкта на силният пол – фраза, 

която не е посочена при синонимите на „мъж―,  но която задава 

тълкувателния хоризонт, на чийто фон отново имаме 

конструирането на „жена― спрямо „мъж―. След това откриваме 

„съпруга‖, докато „съпруг― отсъства в мъжката графа. Макар, че 

дотук и двете страни стъпват върху фигуративни и стереотипни 

образи, имащи така да се каже, вековна история, тяхната посока е 

доста различна, следвайки класическото отъждествяване на жената с 

домашната сфера и семейството, а на мъжа съответно с 

обществената – мотив, който присъства и в по-горните примери. 

Накрая срещаме и трети, очевидно жаргонен – нещо което обаче, не 

е отбелязано, прочит, който е не просто стереотипизиращ, но и 

дори пейоративен. Нарицателните „рокля― и „фуста― са с изявено 

отрицателна конотация и нямат аналог легитимен сред и легитимизиран 

от синонимите на „мъж―, присъстващи във речниковия дискурс – 

подобно на „(о)мъжен― или на „силният пол―, макар всекидневният 

език несъмнено без особено усилие може да предложи такива. И още 

нещо – всички определения на „женското― са субстантиви, те не 

изразяват пряко качества, но очевидно ги имплицират.   

Поглеждайки към речниковите значения, изготвени от 

сътрудниците на ИБЕ спрямо категорията „мъж― се натъкваме на 

сходни смислови откроявания, макар и с известни изменения в 

изказа и поредността20. Ключовите разлики идват при подбора и 

количеството на илюстративния материал. Така и тук „мъж― трябва 

да бъде схващано в пет употреби: като „лице от мъжки пол―, 

последвано от същото, но с нюансираното допълнение „в зряла 

                                                 
20 Речник на българския език, https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/мъж/, последно посетен на 
15.03.2022 г. 

https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/мъж/


 

39 
 

възраст―; „виден деятел на обществено поприще―; наред с това бива 

отбелязано и значението на „съпруг―; накрая идва и употребата в 

смисъла на „Силен, твърд, храбър, мъжествен човек; юнак―.  

Като първо опримеряване срещаме сходство с вече 

изброените, което обаче бе поместено в секцията, отнасяща се до 

„жена―, а именно: „Жената е равноправна с мъжа във всички области на 

държавния, частноправния, стопанския, обществения, културния и 

политическия живот. Конст., 22― – извадка от конституционен текст, 

чрез която биват експлицирани невралгични алергични зони, които 

отиват отвъд биологичните „особености― на двата пола, и очевидно 

се отнасят до социо-културно фундирани измерения на пола21. 

Втората употреба, за разлика от представянето в онлайн речниците 

също е многообразно контекстуално подплътена. От една страна, 

подбраните материали гравитират около фигурата на „зрелия мъж―, 

предимно представен през своята професионална заетост (например 

„Работници — жени, мъже, деца се разщракваха нагоре-надолу и се отправяха 

на дружини към полето. Елин Пелин, Съч. III, 11―), или „Те [рибарите и 

контрабандистите] бяха високи мъже, с мрачни лица — сурови и подпухнали 

от безсъние, боравене по вода и от пиянство. А. Страшимиров, К, 58―, както 

и  „Стана Миле Рибар и беше широк, силен мъж със строго лице, с ръце като 

лопати. Д. Талев, ПК, 63―). Подбраните примери, биват както 

неутрални, така и носещи ключови белези на „мъжкостта― като сила, 

височина, дори строгост, като не на последно място се досягат и до 

фигури като пиянството или безсънието. Те на практика беззвучно 

отдалечават „мъжа― от близостта му с изброените по-горе героични 

конотации, като същевременно се докосват до образа на една 

отклоненост, която обаче не върви по типичната линия на 

„женскостта―. Вторият клъстер от образци пък поставя ударение 

върху прехождането от юношество към „ставането мъж―, което и в 

трите фрагмента обвързва съзряването и „ставането този, който си― 

                                                 
21 Единият от другите два фрагмента дублира цитирания пасаж от „Ад―, а вторият използва 
стих от „Моята молитва― на Ботев. 
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в и чрез дадено институционално посредничесто – било то 

гимназия, казарма или отново чрез усвояването на професионални 

умения22.  

На мястото на краткото държавни мъже от примерите в 

следващата употреба отново имаме по-голям набор от илюстрации, 

като тук се появява както образът на „държавния― и на 

„политическия― мъж, също така и този на „мъжа на науката―. В 

същия дух бива осъществено и представянето на определението 

„съпруг―, като примерите неизбежно гравитират около 

релационната двойка „мъж-жена―/„съпруг-съпруга―, като наред с тях 

биват упоменати и разговорните употреби, в които те служат като 

обръщение23. Последната категория, която е отделена за юначния 

спектър пък бива подплътена от следните литературни извадки: „Ще 

пее — обади се пак рибарят — тя трябва да слуша. Ако ще бъдеш мъж — 

мъж бъди. Й. Йовков, Разк. II, 48―; „Вървете и си гледайте работата. Земя 

не бяга, стига да сте мъже и да я орете! К. Петканов, СВ, 212―; „Ръцете не 

кръстосвай пред бедите. / По-лют ли е врагът — по-мъж бъди! Ив. Вазов, 

Съч. III, 195―; „Спи ми, / рожбичко моя, / и кога порастеш — / за 

родината своя / като мъж да умреш! Хр. Радевски, П, 135―. По този 

начин подбраните примери очертават една картина на „мъжкостта― 

по линия на жертвоготовността, борбеността и непреклонността. 

Макар тук превес да има една перформативна функция на 

императива „стани, този който си― по линия на повелята, то не 

липсват и санкции, граничещи с отклонението. Да вземем например 

първия фрагмент, който, разглеждан самостоятелно, се отнася по-

скоро до „твърдостта― и където жената се оказва този трети в 

                                                 
22 А те самите гласят: „Гимназиалният курс беше петгодишен и момчетата завършваха последния клас .. 
деветнадесет-двадесетгодишни, с наболи вече мустаци, с оформени характери, почти мъже. А. Гуляшки, 
ДМС, 123―; „В казармата душата е друга. Тук младежът става мъж, съзрява. Кр. Кръстев, К, 61―; 
„Шапката си ще нахлупя / и право в дюкяна, / аз мустаци ще си купя — / искам мъж да стана! В. 
Стоянов, СбХ, 36―. 
23 Част от примерите звучат така „Аз съм твой мъж, и ти ми си жена! Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 18―; 
„Земваш ли ти Божка за мъж? — пита чорбаджи Стойо пламналата от страх и изненада своя дъщеря. Ц. 
Церковски, Съч. III, 192―; „Катран и върви, / бре, мъжо, взе ли от пазаря? Знае / невеста ранобудна — 
всичко / готово е, но пак ще пита. Π. Κ. Яворов, Съч. I, 45―.  
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дискурсемата, който трябва да заема подчиняваща се функция. В края 

на изложението учените от ИБЕ предлагат и два фразеологични 

израза – за вид каша, наричана „бял мъж―, както и вече познатото ни 

„Барабар Петко с мъжете― като и тук освен мотива за непосилността 

бива изведен и този за „меренето на силите―. 

Обръщайки се към „другия пол―, виждаме, че речниковата 

статия, поместена в изданието на БАН е със значително по-голям 

обем24. Това се дължи от една страна на включената глаголна 

употреба на „же на― като форма на „жъна―, а от друга на 

множеството фразеологични изрази, на които ще се спрем след 

малко. И така, тук за разлика от вече разгледаната дефиниция, 

първото значение на въпросната дума е „Лице от женски пол― (а не 

от противоположния на мъжа), като подобно на предходното 

обяснение, вторият семантичен нюанс е разпластяващ, включвайки 

допълнението „в зряла възраст― – нещо, което също отсъстваше в 

първите; следва определението „съпруга―, а накрая и една диалектно-

ругателна употреба, значеща „Название или обръщение към мъж, 

животно или предмет за изразяване на презрително отношение― - 

употреба която остава немаркирана от популярните онлайн 

речникови източници. Още с общия обход на използвания 

илюстративен материал може да се забележи, че освен досега 

доминиращите литературни, наукообразни или публицистични 

примери тук присъстват и множество народни, а с това и анонимни 

поговорки, които често изпълняват функцията на общовалидни 

изводи. Сред опримеряванията откриваме „Нека си поцъфти малко на 

моминско слънце. Това е най-хубавата радост през живота на жената. Елин 

Пелин, Съч. III, 118-119―; „Няма по-тежка мъка от любовта, няма по-

страшна загадка от Жената! С. Северняк, ИРЕ, 125―; ―И не знам има ли 

на света человек, мъж било или жена, които да са благодарни от сяка страна. 

П. Р. Славейков, СбНУ ХХ―; „В статистиката за населението се 

                                                 
24 Речник на българският език, https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/жена/, последно посетен на 
15.03.2022г.  

https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/жена/
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посочваше точно броят на мъжете и жените― (непос. източник). Така и 

тук срещаме както афективно неутрални употреби, така и такива, 

които приближават утвърдително „женскостта― до полето на 

младостта и девичеството, но също така и до спектъра на страстта и 

фигурата на непроницаемата за стоящия на страната на 

рационалността мъж (или, бихме казали Мъж), Жена. Славейковият 

пример идва, за да оспори, но и същевременно да експлицира 

определени черти на „човешкото―.  

Подбраните поговорки („Риба и жена не стареят―, „С жена шега 

не бива―, „Жабите от щъркела се боят, а жените — от старостта―, 

„Хубавата жена сбор бере, а грозната дом бере.―, „Къща без жена — кладенец 

без кофа.―), пък сякаш идват, за да изкажат същностни 

характеристики, които и тук позиционират „женскостта― в полето на 

телесното, природното и домашното. Статията привежда и няколко 

терминологични съчетания – „Книга за жената―; „Правата на жената―; 

„Равноправие между мъжа и жената― – така тези циркулиращи изрази, 

от една страна, отново гравитират върху невралгичния (социален и 

публичен) мотив за неравнопоставеност между половете и 

имплицитно за необходимостта от отделна правова категория, а от 

друга, за онази наръчниковост, която (трябва да) насочва каква 

(трябва) да бъде една жена в нейното всекидневие. Преминавайки 

към семантичните нюанси, сочещи към зрелостта, откриваме 

следните извадки: на първо място вече познатият ни пример от 

Гуляшки, но с продължението „Да не говорим за девойките, които в осми 

клас бяха не „почти―, а напълно жени! А. Гуляшки, ДМС, 123―; следват 

„Пред средното ханче наредили се купове-купове жени, девойки, деца, дрипави, 

разтреперани, зачервени от студ. Ив. Вазов, Съч. VI, 124―; „Гарванът граче 

грозно зловещо, / псета и вълци вият в полето, / старци се молят богу горещо, 

/ жените плачат, пищят децата. Хр. Ботев, Съч. 1929, 37―; „Де се е чуло 

видяло / три пъти жена да близни, / три пъти по три момчета! Нар. пес., 

Христом. ВВ II, 240―. И тук присъства както мотивът за 

юношеството, така и за вече настъпилото съзряване. За разлика от 

„мъжкото― такова, което беше илюстрирано главно през 
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професионалната инициация, то в този случай „женскостта― отново 

си съседства с „клъстерни партньори― като категориите „деца― и 

„старци― (т.е. тези, които все още не са достигнали или вече са в 

зенита на своята (мъжка) сила и затова също попадат в една сфера на 

„пасивността―) и с дейности като чакане, плачене и, разбира се, 

раждане.  

 Преминавайки към значението на „съпруга―, отново 

изобилието от опримереявания е по-голямо, като и тук то се опира 

както на литературни примери, така и на поговорки. Последните 

(например „Гърне без ръчка, като мъж без жена―; „Който иска жена без 

кусур, без жена остая―;  „Който слуша хората, жена си напуща― и „Имаш ли 

добро вино и хубавелка жена, за достове се не вайкай―) отново изказват 

схващани като същностни релационни отнасяния между половете, 

чиято  амбивалентност разполага тези взаимоотношения по линията 

на необходимост и бреме – като особен придатък на мъжа; като най-

явната експлицитна утвърдителна роля, тази на „хубавката―, която я 

сродява с други източници на наслада като „доброто вино―. 

Останалите фрагменти включват откъси от Йовков („Жените на 

нашите опълченци живееха в града и съседните села. Й. Йовков, Разк. II, 

86―), Вазов („Той завари жена си и майка си премалели от страх. Ив. 

Вазов, Съч. ХХII, 16―), Елин Пелин („Снахите почнаха да гледат 

накриво жена му. Елин Пелин, Съч. III, 18―) и Попов („Ето, аз съм човек 

на четиридесет и пет години вече, жена и деца имам, и единственият човек, 

който може да ме разбере и успокои в труден час, това е майка ми. Й. Попов, 

СЛ, 119―). Подобно на „съпруг― те следват тона на говоренето за. 

Така, докато предходните илюстративни материали оставаха 

предимно затворени в стандартизираната релационна двойка 

„съпруг-съпруга― (понякога пространствено или емоционално 

откъснати), то тук кръгът на взаимоотношения се разширява по 

линия на семейството, добавяйки членове като „дете―, „майка― и 

„снаха―, като същевременно отново закотвя „женскостта― към 



 

44 
 

домашната сфера25. Тук бива вместена и една анонимна всекидневна 

употреба гласяща „Запознайте се с жена ми―. Следва терминологичното 

съчетание „Взимам за жена―, докато такъв еквивалент при „мъж― 

липсва, макар такъв неминуемо да циркулира сред езиковите 

практики. Накрая биват маркирани и разговорните назоваващи 

притежание („жената―) употреби и обръщения. Ругателните форми, 

пък са подплатени чрез два примера – „Лукави станахте вие селяците .. 

Е, ама чакай, жено селяшка — властта се лесно не лъже! Елин Пелин, Съч. 

I, 43-44―, и „Козелът стоеше до него, изведнъж изврещя и побягна. „Циц, 

жено!― — рече козарят. Й. Радичков, СР, 43―. И в двата случая 

адресатът на отправената санкция е от мъжки пол (Андрешко и 

козелът), като в случая към „женскостта― биват сродени негативни 

качества като подмолност, простащина и непокорство.  

Тази линия на маркиране на отклоняващото се бива двояко 

(както що се отнася до „мъжкото―, така и за самото „женско―) 

продължена и в частта отделена за фразеологичните изрази с 

особено многообразие. Сред тях се откриват такива с 

пренебрежителна, укорителна и/или подигравателна употреба като 

„Въртя се около полата на жена си―; „Жено врачанска―;  „Мари жени, 

видяхте ли ме комках ли се―. Първата ситуация бива изтълкувана като 

„Стоя вкъщи и бездействам―, а опримеряващият я материал гласи 

„Всички се свили, мълчат, въртят се около полите на жените си и зъб не смеят 

да обелят... Г. Караславов, СИ, 149―. Така тук имаме отклонение, което 

се разполага в сферата на „женскостта― – пространството на дома и 

пасивността и където „полата― се явява особен епитом на 

определени качества, мислени като несвойствени за фигурата на 

„мъжкостта― и „мъжествеността―. Илюстрацията, която придружава 

втория израз, сходен с вече разгледаното „жено селяшка―26 е особено 

гръмка – „Не щеш ли, и жената, ни в клин ни в ръкав, се нахвърля въз мене .. 

                                                 
25 И отново те са действено представени по-скоро по линия на пасивността – живеене, 
премаляване, гледане и т.н. 
26 Т.е. тук имаме и етикетиране както по пол, така и спрямо произход, вменяващо определен 
„манталитет―.  
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Станах, па я хванах за косичката.„Чакай, рекох, жено врачанска, да ти кажа 

кой дава хляба; да разбереш кой кум, кой сват. Н. Попфилипов, РЛ, 43―. В 

тази сцена в досег влизат именно схващания като това, че „жената 

трябва да си знае мястото―, извод който бива легитимиран като 

„право― от това че „мъжът, е този който осигурява прехраната―. 

Умалително-пренебрежителни изрази като „косичката― 

допълнително усилват неравновесността в заеманите позиции27. 

Третият от изброените дотук фразеологизми от своя страна се 

използва „когато някой неуместно пита другите за нещо, което се 

отнася само до него и той трябва да го знае― като имплицита 

стереотипа за (твърде) наблюдателната и всезнаеща жена. 

Към полето на „женскостта― се прибягва и при отхвърлянето 

на (роднинска) обвързаност – „Моя майка и негова <от> две жени 

<деца>; моя и негова майка жени.― Изложените примери представят 

и ситуации на изключение – така да речем диалектното съчетание 

„Копринена жена с вълнен мъж― се употребява „когато мъжът е по-

прост от жена си или пък е неучен, простак.― Тук характеристики 

като „интелигентност― или „възпитаност― са проиграни като 

дадености на пола, успоредно с категории като „нежност― и 

„грубост―. Сексуалната активност на женския пол също става обект 

на фразеологични изказвания – тема, която отсъства от 

разглежданите онлайн източници. Така тук откриваме разговорното 

„Лека жена― и то с две значения – това на  „Проститутка; паднала 

жена, улична жена―, както и „Жена, сменяща често партньорите си―, 

с които биват отличени различни форми на женската сексуална (а с 

това и морална) девиация. Подбраният пример е от Каралийчев и 

звучи така: „Цивилизованият свят изпраща на новооткритото племе 

първите дарове: билярд, бира и леки жени. А. Каралийчев, ПГ, 189―. 

Интересно е да се отбележи, че първата посочена книжовна форма е 

                                                 
27 Другият поместен фрагмент е по-умерен „Аз не съм заядлив човек, нито пък съм злопаметен. Иначе 

спокойно можех да и   кажа: „А ти, жено врачанска, защо направо не ми кажеш къде си си намислила да 
отиваме, та да не изреждам напразно обекти? Тарас, СГ, 14―, като този път идва чрез 
самопридването на утвърдителна идентичност, показваща „сдържаност― от страна на мъжката 
фигура пред „увъртането/припряността― на женската. 
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почти тавтологична, гласейки „Паднала (улична) жена―, включен е и 

остарелият вариант „Публична жена―, който отново носи 

значението „Проститутка, лека жена―. Така, докато „мъжкото― 

присъствие в сферата на публичността бива рамкирано през носещи 

престиж позиции (политиката, науката и т.н.), то „женското― 

пребивава под знака на отклонението и именуването, носещо 

отрицателна идентичност28, като подбраните примери маркират 

различните социални нюанси, които носят подобни конотации 

(„Баронът даде да се разбере, че любовниците му съвсем не бяха паднали жени. 

Д. Димов, Т, 155―; „Ти си актриса, не просекиня или улична жена. Ив. 

Вазов, Съч. ХХVII, 73―; „Ние знаеме, че в Атина публичните жени са се 

ползували с голямо уважение. Знан., 1875, бр. 2021, 313―. В речниковата 

статия биват поместени и няколко словосъчетания, които не са 

придружени от опримерарявания, вероятно защото тяхното 

обяснение се мисли като саморазбиращо се. Това са „Жена ми ми 

налага (носи) калпака; жена ми ми носи капата―, отнасящо се 

преобърната ситуация, в която съпругът бива „командван― от своята 

жена; „Страхлив като жена― т.е. „много страхлив―, с което се бележи 

отклонение от нормираните за двата пола поведения, афективни 

реакции и т.н. Последният упоменат  израз е и единственият, който 

експлицитно засяга темата за мъжката „половост― в нейната  

ексцесивна форма. Така „Ходя по жени―, за което изрично се 

отбелязва, че се отнася за „мъж―,  значи „водя развратен живот―. 

Тази „аз― форма от първо лице, единствено число (срещана и на 

други места, когато всъщност се говори за „мъжкостта― през 

„женскостта―), обаче на практика не гарантира обвързването на 

„развратността― със (само)санкциониране.  

Преминавайки от сравнението на думите, обозначаващи половата 

принадлежност, към техни производни в онлайн речниците виждаме 

следното: 

                                                 
28 За едно сходно пречупване на смисъла, но този път по линия на професионалността вж. 
Воденичаров, 2021, където биват сравнени изрази като „Той е от занаята― и „Тя е от занаята―.  
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Тълковен речник: 

Мъжествен/                  

Мъжественост                                              

1. Който притежава или 

проявява мъжество.                                

Мъжествена постъпка.  

                              

Тълковен речник: 

Женствен/ Женственост 

1. За жена – който притежава 

изящество, нежност, 

грациозност. Женствени форми.         

Женствен глас.      

2. За мъж – който притежава 

качества,                                                                        

присъщи на жена, не 

мъжествен. Женствена 

физиономия. 

 

  Категорията29 на „мъжествеността‖ се ограничава само до 

една подточка, чието обяснение е, може да се каже, тавтологично, 

свеждайки се до наличието и упражняването на мъжество30 – 

характеристика, която се мисли като положителна, а притежателят ѝ, 

като имащ същностно утвърдителна идентичност. Приложеният 

израз не указва пола, което сякаш същевременно разполага 

„мъжеството― като общоприложима ценност. „Женствеността‖ от 

друга страна се разделя на два контекста – женски и мъжки. Когато тя 

се отнася до лице от женски пол, значението гравитира около 

определени качества, касаещи се по-скоро до външния изглед, до 

натурализираните дадености на телесния hexis. Това „отелесняване― 

на женското бива експлицирано и от фразеологичните изрази, които 

се отнасят до неща като „форми― и „глас―, и които са по-близки до 

полюса на пасивността – никъде не става дума за „женски― постъпки. 

И отново – сами по себе си те не са биологично-полово 

застопорени, подобно на „мъжествеността―, но очевидно биват 

мислени като (същностно) утвърдителни, само в случаите, в които се 

отнасят до/приписват на жена. Това бива допълнително 

експлицирано и от необходимостта за обособяване на „мъжка‖ 

женственост. Тя се основава на притежанието на качества, които са 

                                                 
29 ОnlineRechnik.com, http://www.onlinerechnik.com/duma/мъжествен, последно посетен на 
15.03.2022 г. и http://www.onlinerechnik.com/duma/женствен, последно посетен на 15.03.2022г. 
30 Интересно е да се отбележи, че като че ли „женски― еквивалент на тази дума не съществува.  

http://www.onlinerechnik.com/duma/мъжествен
http://www.onlinerechnik.com/duma/женствен
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не мъжки, а са „подходящи― за жена, като самото им естество не е 

уточнено, но акцентът сякаш попада именно върху това, че са 

„женски―, което ги прави ако не отрицателни, то поне отклоняващи 

се. Примерът и тук е в сферата на физическите характеристики (и 

тяхното социално възприемане). 

 Речниковата статия31, предложена от ИБЕ от своя страна 

включва две значения на думата „мъжествен―, като при първото 

имаме два адресата. Когато става въпрос за мъж, тя се отнася за 

някой, който „има типично, подчертано мъжки физически черти, 

качества―32. Друг семантичен нюанс пък се сформира около 

значението, при което „мъжествен― оприличава този, който „е 

типичен, характерен за мъж―. Тук също са използвани няколко 

илюстрации: „Стоил е наистина много висок и едър, но той няма тая 

внушителна и мъжествена фигура, каквато обикновено имат твърде снажните 

хора. Й. Йовков, Разк. I, 8―; „Износена и посивяла сламеница .. засенчваше 

мургавото му лице с хубав мъжествен профил. Ем. Станев, ИК I и II, 5―; 

„Докато разговаряха така, Фани наблюдаваше зашеметена цъфтящата и 

мъжествена красота на лицето му. Д. Димов, ОД, 147.―; „Под лампата .. 

стоеше човек със зеленикаво сетре. Вгледа се в лицето: познато, русо, с голяма, 

мъжествена уста. Ст. Дичев, ЗС I, 544―; „Сега расото стои още по-добре на 

неговото [на Левски] стегнато тяло, .., а едва наболата брада му придава 

мъжествен вид. Ив. Унджиев, ВЛ, 60―. Както става ясно от тях, тази 

семантична нишка също до голяма степен обвързва 

„мъжествеността― с обективирането на един физически изглед, 

който се схваща и като същностна черта. Последният смислов нюанс 

                                                 
31 Речник на българския език, https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/мъжествен/, последно посетен на 
15.03.2022 г. С цел стегнатост на изложението тук ще се спра само върху по-подробното 
описание на „мъжествен―. За повече опримерявания на „мъжественост― като „Отвл. същ. от 
мъжествен― вж. https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/мъжественост/, последно посетен на 15. 03.2022 
г. 
32 Подбрани са следните примери, обвързващи в клъстерни съчетания „мъжествеността― с 
категории (положителни качества) като „сила―, „красота― и т.н., а също така, поне частично, с 
тях се въвежда темата за женския оценяващ поглед: „През това време на отсъствието му [Стамен] 

беше станал удивително силен и мъжествен. П. Михайлов, МП, 25―; „Въпреки че Валентин и   беше 
противен, все пак в себе си тя признаваше, че той е красив и мъжествен. Д. Кисьов, Щ, 168―; „Мурад, 

стройният, мъжественият и мълчалив Мурад, и   падна на сърце. Й. Йовков, ЖС, 172-173―.  

https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/мъжествен/
https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/мъжественост/
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пък се касае за „жена―, която „притежава мъжки черти, качества―. 

Това описание е сходно с първото, като тук обаче е изпуснато 

„физически―, като изглежда опримеряванията клонят по-скоро в 

една несанкционираща посока, маркирайки мъжествеността като 

положително качество и при двата пола: „Зад тезгяха .. стоеше 

Сарандовица, снажна, мъжествена. Й. Йовков, ΒΑΧ, 6―; „А днес ви 

срещнах — тъй да се рече — / задочно: / На филм видях ви, и за кратко 

само, / .. / Все този облик ваш — и женствен, и мъжествен. Е. Багряна, ПЗ, 

113―. 

 Второто предложено от ИБЕ значение се доближава до вече 

разгледаните синоними на „мъж―, бележещи утвърдителни 

характеристики, като гласи „Смел, храбър, твърд, решителен―. То е 

придружено и от няколко илюстриращи материала, с които бива 

маркирана една употреба на думата, надскачаща рамките на пола, и 

разгръщаща се като общовалидна добродетел. (ср. „Да живее свободна, 

независима, мощна и демократична България и нейният мъжествен, 

трудолюбив и свободолюбив народ! Г. Димитров, Съч. III, 122 ―; „— Но аз 

го обичам, защото е орел, защото е мъжествен и с благородно сърце. Ив. Вазов, 

Съч. ХХ, 12―; „Северът обича мъжествения човек. Й. Радичков, НД, 

127―). Речниковата статия включва и още един семанитичен нюанс, 

отнасящ се до „мъжество― или „проява на мъжество―, като съдейки 

по подбраните фрагменти, то отново се разгръща в една 

универсална същностно утвърдителна идентичността черта, важаща 

както за женския пол – „Жизнерадостният дух и мъжествената воля на 

Гина Кунчева подхранват същите качества и у сина. Ив. Унджиев, ВЛ, 37―; 

„У нея се пробуди внезапна жизненост, мъжественото хладнокръвие, което бе 

наследила от баща си. Д. Димов, Т, 402―33, така и за мъжкия, като да 

речем: „Цар Самуил излезе от палатката да си посрещне войниците, но щом 

ги съзря, съдбата коленичи, опъна своя невидим лък, пусна отровна стрела и 

прониза неговото мъжествено сърце. А. Каралийчев, В, 115―. Така за 

                                                 
33 Интересно е да се отбележи, че и в двата примера отново е налице мотивът, който представя 
„женскостта― през форми на родство и наследственост. 
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разлика от представеното в онлайн речниците тук биват 

експлицирани както чисто физически аспекти на това както е да си/да 

изглеждаш мъжествен, така и тези на „мъжествената постъпка―. Нещо 

повече, фигурата на „мъжествеността― отива отвъд сферата на 

„човешкото―, навлизайки в тази на образността. Така в отделна точка 

са обособени и илюстриращи фрагменти като „Мъжественият мотив 

на тая песен .. заля двора и се пръсна в нощта. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 107― и 

„Той все върви напред .. На лирата му се прибавят нови струни, от които 

излизат мъжествени звукове, възпяващи дълга, любовта към чуждото благо. К. 

Величков, ПССъч. VIII, 182-183―. 

 Речниковото изложение на думата „женствен―34, подготвено 

от ИБЕ от своя страна е със сравнително по-кратък обем, като и тук 

са включени семиотнични нюансирания и значения, в зависимост от 

адресата. Първото от тях се отнася до женския пол. Така „женствен― 

е някой, за когото „са присъщи типично, подчертано женски 

качества, особености на външността или характера като изящество, 

красота грациозност, деликатност; нежен―. В този контекст на едно 

място биват събрани както чисто физическите измерения на изгледа, 

така и експлицитното обвързване на полова определеност и дадени 

черти на характера, чиито клъстер в случая сочи към указването на 

пределите на една същностно утвърдителна идентичност на 

„жената―. Тази част от статията включва два примера: „Обстановката 

се нажежава и от друго: Близостта с очарователната, женствена Румена 

действува не само на Ковача-байрактаря, но и на останалите четници. Н. 

Хайтов, Х, 88― и „Сега той изгледа Нона по-внимателно и видя, че е много 

по-женствена, отколкото беше одеве, с мъжките си дрехи. А. Гуляшки, ЗВ, 

360―, където и двата женски образа биват представени през опредени 

обективиращи „полово― натоварени взаимоотношения. „Който е 

характерен, присъщ за такава жена; нежен.―, пък гласи семантичния 

нюанс, като и тук подбраните примери изглежда акцентират върху 

                                                 
34 Речник на българския език, https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/женствен/, последно посетен на 
15.03.2022 г. Тук отново няма да разглеждам подробно „женственост―. Речниковата статия вж. 
на https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/женственост/, последно посетен на 15.03.2022 г.  

https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/женствен/
https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/женственост/
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„външния― израз на различните черти, свързващи се с 

„женствеността―35. Така докато използването на характеристиката на 

„мъжественост― в случаите, когато обект на говоренето се явява 

фигурата на мъжа, се отнася както до един цялостен hexis и 

имплицитно утвърдителни форми на поведение, то тук описанията 

биват изключително разгърнати по линия на една „физическа― 

проява на „женствеността―. В противовес на това, втората употреба 

на думата е експлицитно (чрез уточняващото Неодобр.) 

санкционираща, когато се отнася за „мъж―. Нейното обяснение 

звучи така „[за някой,] който има качества, черти, присъщи на жена, 

който не е мъжествен―, с което женствеността се мисли като липса на 

една (нормативна) мъжественост. Тук подбраните опримерявания 

лежат на границата между категориите на екстраординерните 

(навярно отклоняващи се) „физическо проявление― и „проявите на 

характера―: „На предните редове на партера се изправи ненадейно Ашинов със 

своята странна, руса, женствена физиономия. Ив. Вазов, Съч. ХI, 67―; 

Толкова си приличаха. Мъжът беше женствен, а жената — мъжкарана. Г. 

Белев, КВА, 76―. (Струва си да се отбележи, че тук за пръв срещаме и 

фигурата на „мъжкараната―, която, както ще видим по-долу, работи в 

по-различна посока, от тази на разглежданите до сега придавания на 

„мъжкост― у „женскостта―). Наред с това в обяснението, съставено от 

представители на ИБЕ относно „мъжественост― откриваме и „Той 

имаше някаква си женственост, която отрича всяка енергия и 

твърдост на духа. Ив. Вазов, Съч. ХVII, 122―, в който се разиграва и 

имплицитното противопоставяне на категории като „мъжкост/сила― 

и женскост/слабост―. 

При синонимите, предложени от онлайн речниците имаме: 

                                                 
35 А те са: „Нейната висока, стройна фигура привличаше вниманието на всички. Имаше нещо особено и 
отличително в това едро, гъвкаво тяло, с дълги ръце и топли, женствени рамене. Б. Йосифова, БЧМ, 

224―; „Високият и  изто чен, пълен, строен, стан, .., беше съвършенство на женствени форми, развити в 
хармонична закръгленост. Ив. Вазов, Съч. ХIII, 166―, „Те двамата, братът и сестрата, си приличаха 
като близнаци — ..; но той беше мъж, тя беше жена, в нея всичко беше много нежно, много женствено. Д. 
Талев, ЖС, 247-248―. 
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Синонимен речник: 

Мъжествен                             

Неустрашим, сърцат, храбър, 

доблестен, смел,       

твърд, непоклатим, мъжки,                                               

решителен, героичен, 

безстрашен,                               

самоотвержен,                                                                    

себеотрицателен, стоически; 

прям, кавалерски, рицарски;                                            

Силен, мощен, енергичен; 

Юначен, куражлия. 

 

Мъжественост 

Неустрашимост, храброст, 

доблест, смелост, 

непоколебимост, твърдост, 

мъжество, решителност, 

самоотверженост, 

себеотрицателност, сърцатост, 

безстрашие, себеотрицание, 

кураж, сърце; 

Прямота, кавалерство, 

рицарство; 

Юначество, сила, енергия, 

енергичност.  

 

Синонимен речник: 

Женствен 

Нежен, изнежен, слаб, 

деликатен; 

Мек, мекушав, 

слабохарактерен. 

 

Женственост 

Няма резултат за търсената 

дума. 

Видимо интернет източниците36 отново са по-богати що се 

отнася до синонимите засягащи представянето на „мъжествеността― 

и до голяма степен обединяват или са вариации на форми, които 

вече бяха разгледани. Въпреки, че са разделени в няколко 

групирания всички думи гравитират около положителни, героични 

конотации, които контекстуално се допълват и самоусилват. Те могат 

да бъдат отнесени както до личностни характеристики, показващи 

„сила― на характера, така и до физическа такава и биват подхранени 

от наследяването на културно-исторически тропи (стоицизъм, 

рицарство, юначество и т.н.). Що се касае до синонимите на 

„женствен― и „женственост― асортиментът е доста по-свит. 

                                                 
36 OnlineRechnik.com, http://sinonimen.onlinerechnik.com, последно посетен на 15.03.2022 г. 

http://sinonimen.onlinerechnik.com/


 

53 
 

Самостоятелно думи като „нежен―, „деликатен― и „мек― например, 

не са носители на негативни конотации, но биват така групирани, че 

изглежда водещата нишка, която се имплицира се отнася до 

„слабост‖ както „духовна―, така и „телесна― т.е. могат да бъдат 

разчетени като носещи по-скоро отрицателно значение, особено във 

втория ред. И тук липсва полова определеност, но изглежда сякаш 

биват маркирани именно отклонения от (нормата на) това, което е 

мъжествено. „Женственост― пък остава без синонимен аналог, 

докато както видяхме по-горе за „мъжественост― са посочени 

съществителните имена еквивалентни на изброеното в категорията 

„мъжествен―. 

Последната двойка, която ще разгледаме е „мъжки―-

„женски―. Следвайки онлайн речниците откриваме: 

 

Тълковен речник: Мъжки 

1. Който не е женски, 

противоположен на 

женски. Мъжки пол. 

2. Присъщ на мъж. Мъжка 

походка. 

3. Предназначен за 

мъж.  Мъжко облекло. 

4. Силен, юначен, храбър.  

Мъжка постъпка.  

• Мъжка 

Гана/Драгана/Дана.  

Груба, буйна жена; 

мъжкарана.  

• Мъжки ясен.  

Бял ясен, мъждрян.  

• Мъжки кравай.  

Вид обреден хляб с кръст в 

средата.  

• Мъжка рима.  

Спец. Ударението в 

римуваните думи пада върху 

последната сричка. 

Тълковен речник: Женски 

1. Който се отнася до жена – 

принадлежи на жена, присъщ 

на жена, предназначен за жена 

(в 1 знач.). Женска фигура. 

Женски дрехи. 

2. Който е с пол, 

противоположен на 

мъжкия. Женско агне. 

3. За мъж – който проявява 

интерес към работите на 

жените. Женски Иван. 
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4. Като същ. – женска, женски: 

жена или животно от женски 

пол (което няма специално 

название). С него беше и една 

женска. Женската мъти.  

• Женска работа 

1. Работа, която обикн. се 

върши от жена. За неделя имам 

много женска работа. 

2. Несериозна, лекомислена 

постъпка, поведение, типично 

за жени. Само плаче, женска  

работа.  

• Женски болести. Болести 

на половите органи у жената.  

• По женски. Като жена. Язди 

по женски 

 

Синонимен речник:  

Мъжки 

По мъжки, здраво, силно, 

енергично, твърдо, 

мъжествено, неустрашимо. 

Прямо, открито, доблестно. 

Мъжествен 

 

Синонимен речник: 

Женски 

Няма резултат за търсената 

думи 

 

Относно значението на „мъжки― онлайн тълковният речник1 

предлага четири точки, както и няколко допълнителни 

фразеологични израза. Единствено тук при дефинирането му 

присъства и „женското―, като това първо се прави чрез отрицание (не 

е от…) и чак след това – чрез обикновено използвания при 

„женското― мотив за противоположност. Следват значенията касаещи 

се до онези неща, които се мислят като същностно характерни и 

определени за „мъжки―. Подбраните примери отпращат именно към 

проблема за социалното възприемане на тялото, към това какво и как 

се носи то. Четвъртата точка представя синонимизирането на 

„мъжко― с „героично― като фокусът тук пада по-скоро върху 

поведението, примерът отново не маркира принадлежност на дееца 

към някой от половете, а се отнася сякаш до самото „естество― на 

постъпката, където „мъжко― е равно на „правилно―. Изложението 

завършва с посочването на няколко фразеологични израза. Първият 

– „Мъжка Гана― засяга придаването на отклонена идентичност чрез 

                                                 
1 OnlineRechnik.com, http://talkoven.onlinerechnik.com, последно посетен на 15.03.2022 г.  

http://talkoven.onlinerechnik.com/


 

55 
 

 

едно евфемизирано именуване, което може да бъде разчетено като 

отправено спрямо „лице от женски пол―, което не се държи (или 

изглежда) така както се очаква/би трябвало. По-интересното е да се 

отбележи, обаче че характеристиките „буен― и „груб―, които могат да 

бъдат мислени като противоположни на натурализирана като 

естествена женска нежност, всъщност никъде по-горе не биват 

експлицитно отбелязани като присъщи за „мъжкото―. Накрая 

откриваме и изброяването на специализирани употреби на 

„мъжкото―, които го обвързват с различни сфери – на  природата, на 

обредността, на творчеството.  

При „женски‖ от друга стана, първо имаме графа, в която са 

включени нещата принадлежащи, присъщи и предназначени за една „жена‖ 

– примерите отново са фокусирани върху телесността и външния 

изглед. Като второ значение идва и вече познатото схващане за 

„женското― като биологичен пол, противоположен на „мъжкия― – 

докато в първия случай примерът се изчерпва с мъжки пол, то тук той 

се отнася до животно. След това отново имаме графа, която уточнява 

употребата, когато тя касае „мъж―. Примерът „Женски Иван― 

изглежда еквивалентен на споменатата по-рано „Мъжка Гана― – тук 

обаче, както отбелязахме, е обособена специална точка, докато при 

„мъжки― то остава по-скоро изброено наред с други типични 

фразеологични изрази. Четвъртото значение пък маркира 

еквивалентността между „женски― и „женска― при обозначаването на 

полова принадлежност. Приложените изрази (употребяващи се за 

нещо без специално название) могат да бъдат отнесени както до 

животни така и до хора, като втория случай може да се разчете като 

имплицитното отъждествяване на личността спрямо половото 

определяне чрез именуването „женска―. При изброяванията на 

употребата на „мъжки― това сякаш липсва, макар всекидневната реч 

да разполага с такава възможност. Фразеологизмите също са 

интригуващи и отново се разделят на няколко групи. Така първата 

„женска работа― се отнася както към типичните за социалната роля 

подета от този пол дейности, така и до мотива за несериозност и 
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слабост и които са положени в графата на свойственото, т.е. сякаш 

като същности характеристики. Избраният пример е санкциониращ, 

маркиращ отклоняващо се, но в същото време и утвърдително 

поведение. Следват още две опримерявания на „женски― – женски 

болести, които евфемизират заболяванията на женската полова 

система, докато еквивалент на мъжките такива не е посочен като 

пример по-горе. С „по женски―, пък отново се маркира нещо 

характерно „женско―. Така и тук диапазонът на „женското―, сякаш 

остава по-свит, концентриран върху  привичното, природното и 

телесното2. Синонимите отново следват разгледаната вече 

тенденция.  

Предложените от изследователите на ИБЕ речникови статии 

по въпроса, от своя страна са с най-голям обем, в сравнение с 

разгледаните досега, имайки както множество значения и 

семантични нюанси, така и редица фразеологични изрази и форми 

на употреба.  

Така в началото биват представени описанията на „мъжки― 

като прилагателно, и то в осем отделни точки3. Първото значение на 

думата е сходно с вече представените и се отнася, за нещо или някой 

„Който е на мъж, който е присъщ на мъж, подобава на мъж―, като 

тук нямаме експлициране на полова противоположност. 

Обяснението е придружено с голямо количество от примери, чиито 

обект отново доминантно бива мъжкия пол, но се срещат и адресати 

от женския. Ето и някои от тях:   

„В сянката изпъква една едра мъжка фигура по бели ръкави, мина 

тихо, предпазливо. Елин Пелин, Съч. III, 106―; „Само с женска 

сила може да се надвие мъжката сила и упоритост. Д. Талев, ЖС, 

329―; „Захаров .. реши да пожертва мъжкото си и съпружеско 

достойнство, примири се и остана да живее с нея и занапред. Д. 

Ангелов, ЖС, 128―; „Момчето бе спасено и цели два месеца аз 

                                                 
2 Не се споменават например специализирани употреби, еквивалентни на „мъжкото― като 
т.нар. „женско писане―.  
3 Речник на българския език, https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/мъжки/, последно посетен на 
15.03.2022 г. 

https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/мъжки/
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ходих при него, .., страшно горд със себе си, защото всъщност това беше 

и първата истинска мъжка постъпка в живота ми. П. Вежинов, 

ЗНН, 15―; „Перото и  закръгля характерно навързаните букви — .. 

— един почти мъжки почерк, криещ в себе си непреклонна воля. М. 

Кремен, РЯ, 350―.  

Тук бива споменат и всекидневният анонимен израз „Мъжка 

суета―, който подобно, но не идентично на множеството поговорки 

относно „женската същност―, идва за да маркира нещо „типично―, 

относно конкретния пол, което да бъде разгледано и в отрицателна 

светлина. Останалите илюстрации, подобно на предходните отново 

маркират многомерността на познатата линия на „мъжкостта―, 

удачна както за представянето на физически дадености, така и на 

(същностно утвърдително) характерови такива.  

 Отделен семантичен нюанс пък е обособен за съвместното 

съчетание с думата „работа―, за да набележи онзи тип, който „се 

върши предимно от мъже―. Предложените опримерявания 

акцентират именно върху социалното нормиране на 

разпределението на труда и семейните задължения, което бива 

рамкирано през същностните полови опозиции (ср. например „И 

майка, и дъщеря се запретнаха да работят и мъжката работа. Хвърлиха 

тора на отцедливата нива, приготвиха семе за сеитба. К. Петканов, МЗК, 

15 ―; „— Защо да ги не взема — казвам аз и се навеждам. Слагам на рамото 

си двете мотики, а третата държа в ръката си. Това е мъжка работа и аз 

трябва да я върша, както жените вършат своята женска работа. К. Калчев, 

ПИЖ, 141―). Друга, този път преносна употреба, отново успоредява 

„мъжкото― с утвърдителни свойства като това да бъдещ „Силен, 

твърд, решителен, мъжествен.― 4. Друг нюанс пък акцентира върху 

                                                 
4 Ето и подплатяващите фрагменти, които маркират и особения идеал за „мъжкост―, който има 
както своите експлицитни дискурсивни и перформанитвни функции (да санкционира, да 
сравнява, да награждава и т.н.), но също така носи и определени деонтични апели: „Трябва да 
вземем едно решение.— Какво решение? — Каквото и да е, но мъжко. Ив. Вазов, Съч. ХХVII, 55―; „— 
Стамболийски е виновен, Стамболийски. Трябваше на времето да изколи тези разбойници .. — А вие, 
младите, защо я не оправите, като сте по-мъжки от Стамболийски? Х. Русев, ПС, 53―; „Вяра ме чакаше 
отвън, .., а после, когато се видях с колегите по бизнес, кой като мене — всички те тупат по гърба, всички 
викат: „Ти си мъжко момче! Ат. Мандаджиев, Съвр., 1975, кн. 2, 207―. 
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количествения аспект, който досега оставаше на заден план, а 

именно „Голям, значителен по сила, степен, интензивност, 

продължителност.―  („На хълмчето отново закипя мъжки труд. К. 

Петканов, ЗлЗ, 40―; „— Колко ще чакам? — Много. — Нима? Вие се 

шегувате. — Никаква шега. Шаран се лови с мъжко чакане. Б. Априлов, 

КН, 17―)5 – момент, който не просто преакцентира качествената 

посока на „мъжкостта―, а внася елемент на нейното усилване. 

 Следващото значение смислово дублира вече разгледаното 

представяне в онлайн речниците, гласейки „Който е предназначен за 

мъже― като този път обяснението е и експлицитно съпроводено от 

мотива за противоположността в лицето на „женски― и „девически―. 

Така в подбраните илюстративни материали фигурират както кратки 

всекидневни изрази като „мъжка гимназия―, „мъжка тоалетна―, 

„мъжки дрехи― и т.н., така и фрагменти, които обговарят 

едновременно и „мъжкото― и „женското―. Например „Женският 

манастир в Бяла черква беше съвсем противоположен на мъжкия. Ив. Вазов, 

Съч. ХХII, 60―; „Същият комитет разрешаваше на жените по всяко време да 

посещават мъжките стаи. Л. Стефанова, ВМД, 89―. Наред с подобни 

опримерявания, които грубо казано, маркират и демаркират 

различни(те) пространства на мъжкостта и женскостта, тук отново се 

натъкваме и на трансгресирането на последното в първото: „Срещаха 

се и жени в мъжки панталони, омотали главите си в цветни шалчета. П. 

Вежинов, ВР, 40.―; „Но няма по-трогателна и тъжна / от таз картина, 

остра като рана: / жени с чували и с обуща мъжки, / изрязани на фона на 

Балкана. А. Германов, М, 77―. Подобни ходове, както видяхме до 

момента, макар и не напълно нивелирани в дадени форми на 

„нормалност― и „легитимност― на половите представяния, все пак се 

срещат сравнително консистентно, за сметка на едно пристъпване на 

„мъжкото― в една сфера на „женскостта―.  

                                                 
5 Тази първа точка от изложението завършва с хумористична нотка, посочвайки няколко 
иронични употреби, с акцент върху мощта на мъжкото хъркане, като да речем Дебеляновото 
„Дойдох, обезквартирен във нощта, / да спя под ваште хъркания мъжки / и да получа наниз гойни въшки. Д. 
Дебелянов, ЗлП, 19― 
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Изложението на следващото значение, чийто акцент попада 

върху формите на всеобщност, базирани на полови признаци или – 

„Който е съставен от мъже, който се състои от мъже― следва същата 

стратегия. В този контекст срещаме откъси като „В салона Сава 

Романов веднага намери мъжка компания, а жена си остави при госпожа майор 

Бадева. М. Грубешлиева, ПП, 13― и кратки съчетания от рода на 

„мъжка бригада― и „мъжки колектив―. Те отново могат да бъдат 

разчетени като свидетелства за отделни практики по 

„картографиране― на социалното пространство, основани на пола. 

 Четвъртата точка от речниковата статия е посветена на 

другия възможен адресат, отнасяйки се за „жена, момиче — която 

има черти, характер, поведение на мъж.―, обхващайки не само 

привидно чисто физическите, но също така и социално-

фундираните очаквания относно възприемането на тялото и 

телесния hexis, и дори тяхното метонимизиране до конкретни 

именувания и имплицираните от тях житейки етоси, рамкирани през 

категориите на половостта. Изброените примери отново 

демонстрират именно такава многомерна насоченост: „Тя беше жена 

около шейсетгодишна, висока, кокаляста — мъжка на вид. Ив. Вазов, Съч. 

ХI, 6 ―.; „Но баба Панка беше мъжка жена: зърнала го [мъжа си], че иде пиян, 

тя го набиваше и после го понасяше на кръста, сякаш носи шиле. А. Муратов, 

НТС, 20-21. ― ; „В заводите .. се увеличава множеството „мъжки― 

момичета, на които може да се разчита. Хр. Домозетов, ОР, 115―. 

Интересно е да се отбележи, че тук освен вече познатото 

утвърдително придаване на „мъжкост― имаме и досег до сродството 

между категории като „сила― и „агресивност― – един аспект от 

обичайното схващане на „мъжкостта―, който обаче и тук бива 

представен индиректно през „женското― и то в една ситуация на 

санкциониране на определено провинение, за каквото може да се 

сметне „мъжкото пиянство―.  

 Следващото значение пък се съсредоточава до друг аспект, 

който можем да определим като сферата на родствената афилиация, 

която към момента оставаше по-слабо разгърната в сравнение с 
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категориите на „женскостта―, гласейки  „Който се отнася до мъж (във 

2 знач.), до съпруг.―. Тази дефиниция бива подплътена с няколко 

фрагмента („Тази работа .. си я вършеше градският доктор, и нали знаете, 

местен човек, .., роднински връзки по мъжка и женска линия, не им придиряше 

толкова. Чудомир, Избр. пр, 220.―; „Престолът е наследствен за княжеския 

дом по права мъжка линия. А „България―, 62―; „При вратата на женската 

черкова ей я насреща и   невяста Джуровица, снаха на нейна леля по мъжка 

страна. Т. Влайков, Съч. I, 1925, 223― и „Ние сме рода по мъжка линия, 

пък това е важното. Г. Караславов, С, 49―). Така подбраните моменти, 

макар и да се докосват до сферата на семейните и родствените 

отношения, която както видяхме обичайно бива оставена в ръцете на 

„женскостта―, то тук очевидно нейните очертания биват разширени, 

вливайки се във водите на публичността. От една страна, имаме 

традиционното изтъкване на мъжката наследствена линия, а от друга, 

именно през тълкуването на „мъжкото― бива засегната по-широка 

мрежа от социални отношения, фундирани на основата на 

определени релационни идентичности6. Друг семантичен нюанс пък 

се фокусира върху преките родителски взаимовръзки, отнасяйки се 

за „баща или майка — който има син, синове.―, като едно от редките 

експлицитни обвързвания на „мъжкостта― с „бащинството―. 

Опримеряванията са две: „Тук е писано, че ще бъдеш мъжка майка. 

Третото ще бъде момче! Н. Каралиева, Н, 76―; „Браво бе, Байчо! .. Какво е? 

Женскичко ли? — Мъжкарче пишлигарче! — уж небрежно отвръща мъжкият 

татко и му е драго, драго. В. Чертовенски, ГО, 33―.  

 Шестата точка от речниковата статия пък е посветена 

конкретно на темата за пола, така че в нейния контекст, с помощта на 

вече познати формулировки „мъжки― значи „Който е от мъжки пол, 

който притежава белезите на мъжкия пол― като илюстративния 

материал засяга както човешката половост, отново през фигурата на 

„рожбата― (например „Той беше едничкото и   мъжко дете, той щеше да я 

                                                 
6 Така ако вземем фрагмента от Чудомир в неговата цялост ще видим, че „тукашността― на 
градския доктор бива мислена през категории като „съседство―, наред с „приятелство, 
познанство, роднински връзки по мъжка и женска линия―.  
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гледа на старини. И. Петров, НЛ, 70― или „Ама пак сами сме, без мъжка 

челяд сме. Й. Йовков, СЛ, 141―, така и сферата на зоологията и 

ботаниката („Мъжките какавиди на копринената пеперуда дават 30 % повече 

коприна, отколкото женските. Хр. Одисеев, ТН, 149―; „Мъжката папрат 

е многогодишно тревисто растение. Бтн V и VI кл (превод), 176―). Следва 

семантичен нюанс, който стъпва още по-дълбоко в полето на 

(биологичния) наукообразен дискурс и органичността, откроявайки 

„Който е присъщ на индивидите от мъжки пол, който е характерен 

за мъжкия пол.―7 Водейки се по една линия на (анатомична) 

аналогия, другото откроено значение попада в полето на 

инструменталността, чиято употреба се отнася до „някои предмети 

(машинни детайли, строителни елементи, копчета и др.) — който 

при съединяване, скачване, монтиране се вкарва, мушка в обратния 

по форма детайл, елемент и т. н.―, илюстрирано със следния кратък 

пример „Платната [за сглобяеми сгради] биват два вида: мъжки и женски. 

В. Брънеков и др., СД, 141―.  

 Следва описание, посветено на думата като съществително, 

което се разпределя в рамките на няколко подточки. Първата 

откроява обичайно членуваните форми на „мъжки<ят>―, 

„мъжка<та>― и  „мъжки<те>―, с които се бележат „Мъжко животно, 

мъжки индивид.―8 В следващата, пък бива откроена обикновено 

събирателната формулировка „мъжко―, която посочва „Лице или 

лица от мъжки пол, мъжки индивид или мъжки индивиди.―. 

Включените примери гравитират именно върху тази форма на 

всеобщност, като често вървят ръка за ръка с други сходни категории 

като да речем „Байо Станкович е длъжен да повика и старо и младо, и 

богато и бедно, и мъжко и женско, и да продължи захванатото дело. Л. 

                                                 
7 Тук са изброени следните еднотипни примери: „Мъжките и женските органи за размножаване са 
разположени в него [торфения мъх] на едно и също растение. Бтн V и VI кл (превод)―; „За да се оплоди, 
женската яйцеклетка трябва да срещне един от стотиците милиони сперматозоиди, намиращи се в 
изхвърлената мъжка семенна течност. НТМ, 1967, кн. 22, 42―; „Мъжките полови хормони 
благоприятстват белтъчната синтеза, с други думи влияят върху обмяната. Койчев, Б, 100―; „Мъжки 
полови клетки―. 
8 Използваните откъси не напускат животинската сфера. Вж. например „Над леко зелените тъмни 
върби .. се явяват близко една до друга две диви патици .. Мъжката върви малко по-напред. Елин Пелин, 
Съч. II, 188―. 
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Каравелов и Хр. Ботев, ЗК, 475―. Третата подточка се занима с 

„мъжки― и „мъжко― в тяхната простонародна употреба като 

„Обръщение към мъж, към лице от мъжки пол.―, маркирайки една 

практика на назоваване, която отличава именно пола като основен 

маркер на именуване  (ср. да кажем примера „— Ей, мъжки, чакаш ли 

гости? Д. Вълев, 3, 145 ―). 

 Речниковата статия продължава с изброяването на няколко 

фразеологични израза. Първият от тях е познатото ни „мъжка 

рима―, което в случая е обозначено като литературно понятие. 

Специално място е отделено и на „мъжки пол―, като и тук са 

откроени два вече широко застъпени аспекта. 1) биологичният, този 

път разтълкуван като „Едната от двете основни групи полови 

организми според техните морфологични и физиологични 

особености, в която е заложено активното начало в процеса на 

оплождането, която е свързана с производството на сперматозоиди―, 

и застъпващ един засилено наукообразно-технически дискурс, който 

разчита както на вече утвърдения мотив за външните белези, така и 

на този на функционалността, в случая свеждаща половостта до 

процеса на възпроизводство и 2) събирателният, които в разговорна 

форма бележи „Мъжете като цяло―. За разлика от предходните 

постановки това значение е придружено и от опримеряване, което 

отново в своето досягане до „мъжкостта― прибяга към фигурата на 

„женскостта―, и то през една изключително силна илюстрация на 

нейното обективиране, мислещо я през нейната сексуализация: 

„Парижанката не е като другите жени, — каза той .. Тя е украшение, 

необходимо за улицата, .., елемент за радости и забавления на мъжкия пол. 

Ив. Вазов, Съч. ХХV, 162-163―. Следва упоменаването на „Мъжки 

род― като граматическа категория, чието илюстриране също не 

пропуска да маркира успоредяването  между полето на „мъжкостта― 

и това на „героичността― („Съществителните син, баща, дядо, стол, 

път, герой са от мъжки род.―). 

 Внимание е отделено също и на представената от онлайн 

речниците „Мъжка Гана―, като разговорна форма с по-голямо 
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разнообразие от разновидности като „Драгана, Дана, Дойна, Райка―. 

Посоченото тук обяснение се изчерпва с „Мъжкарана― и е 

придружено от два фрагмента: „Тя пък да е някоя хубавица, ами мъжка 

Гана. Ст. Даскалов, СД, 427― и „Буля Жечка, бездетна и пълна „мъжка 

Драгана―, както я наричаха всички, излезе на преден план. Ст. Чилингиров, 

ПЖ, 152―. Така с тази употреба бива поставен акцент не върху 

„мъжкостта―, като утвърдително и за женския пол качество, в този 

контекст тя служи по-скоро негативно, като лишеност от 

„женственост―, която е  рамкирана чрез две от водещите нишки на 

„женскостта― – физическата красота и майчинството. Като 

паралелен на този пример може да се разглежда последният включен 

израз, който гласи „Мъжка ръка―, и бива схващан като разговорна 

употреба на „Мъж, мъже.― Приложените фрагменти 

„Нощем [мама] отиваше в обора да я понаобиколи и да и   сложи сламица или 

сенце, а забучеше ли планината и мъгла прихлупваше селото ни, тя — едно от 

страх, друго — нали бях мъжка ръка вкъщи, — викаше и мене. Кр. 

Григоров, ОНУ, 64― и „После ще откараш кола дърва от нашите на баба 

си Кръстана, че и нейното тегло не е леко, внучета гледа, а няма мъжка ръка 

вкъщи. Г. Белев, ПЕМ, 131―, отново позиционират „мъжкостта―, но 

не на последно място и самите социални очаквания за нея, в полето 

на една „необходимост от―, която дори когато разполага 

релационните двойки на „мъжко― и „женско― по линия на една 

(семейна, генерационна и т.н.) солидарност, поставя първото в 

утвърдителната позиция на активност.  

 Последната езикова форма на „мъжки―, която бива 

отчленена от речниковата статия е тази на наречието като тук биват 

откроени две употреби. Първата се занимава със съчетанието „По 

мъжки―, което отново маркира принадлежността към и типичността на 

определени черти на „мъжкостта― – „Като мъж, както е присъщо на 

мъж, на мъже―. Това значение е подпомогнато от разнообразен 

набор от примери, които гласят: „Изведнъж той сграби селянина, прегърна 

го силно, по мъжки, и го целуна по страните. Ст. Дичев, ЗС II, 317―; 

„Поговориха си след това за положението по мъжки — тихичко, без да ги 
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чуват жените. К. Калчев, СТ, 191―; „Той повиши глас и заповяда по 

мъжки: — Сложете софрата да вечеряме. Повече няма да го чакаме! К. 

Петканов, ДЧ, 210-211―; „Тя пише мъжки. И в нейните песни рядко се чува 

поетически интимен тон. Тя се мъчи здраво да чувствува, логично да мисли. Π. 

Π. Славейков, Събр. съч. V, 167―; „Тежкият и бурен живот .. бе оставил 

отпечатък и на външния ми вид и особено на походката ми. Аз крачех малко 

по-мъжки, отколкото се полага за жена. М. Гръбчева, ВИН, 205.―. Така 

подбрания материал за пореден път илюстрира двупосочното 

„имане― или придаване на „мъжкост― с оглед и на двата пола, което 

се докосва, но и разпростира отвъд въпроса за телесния изглед, като 

„мъжкостта― отново маркира „сила―, „твърдост―, „разумност―. Друг 

семантичен нюанс пък откроява „Само мъже, само в компания на 

мъже―, което не просто маркира някакво фактуално състояние на 

нещата (например „тук има само мъже―), а обособява едно особено 

„мъжко― пространство, което овъзможностява и даден тип социални 

отношения и практики9. 

 Второто значение, което е определено като преносно, от 

своя страна отново се фокусира върху предикативната 

утвърдителност на „мъжкостта―, където централна е проявата на 

„положителните мъжки качества сила, твърдост, упоритост, 

решителност, постоянство, смелост; мъжката, мъжествено.―, чийто 

членуване (положителните), експлицитно сродява тези черти като 

принадлежащи на „мъжкостта―. Примерите отново са изобилни като и 

тук гравитират около труда и трудолюбивостта (ср. „Тряба да се 

заловим мъжки за работа. Ив. Вазов, Съч. VI, 49―, или „— Не остава, 

освен да запретнем ръкави и мъжки да се заловим за канала — каза Орце. Д. 

Спространов, С, 167―) и борбеността („— Много страдахме, но и мъжки 

се борихме. Спечелихме свободата и щастието си. Фурнаджиев, МП, 126―). 

В края на изложението е упомената и иронична употреба, която 

отново се заиграва с мотива за ексцесивната сила, мощ и охота, но в 

                                                 
9 В този контекст са посочени два фрагмента „Отдавна имам намерение да се съберем ей така, по 
мъжки, за да ви кажа какво ми е положението. Ст. Мокрев, ЗИ, 262― и „Капитан Петракев обаче внесе 
ред. Той просто изгони жените, като заяви, че щели били да гуляят „по мъжки. П. Спасов, ХлХ, 425―.  
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малко по-различен регистър – „Тръгнах из стаята. Подът скрибуцаше и 

аз все се страхувах да не се събуди свако, но той така мъжки хъркаше, че 

сигурно е заглушавал стъпките ми. Ст. Дичев, Р, 47― и „Гостите, без да 

чакат нова покана, мъжки се заловиха за агнетата. Д. Спространов, ОП, 

220-221―. 

 Поглеждайки към речниковата статия относно „женски― като 

прилагателно10, изготвена от учените от ИБЕ към БАН, виждаме 

набор от осем откроени значения. Първото е сходно с вече 

познатите ни формулировки като заявява, че дефиницията се касае 

до някой „Който се отнася до жена, който е на жена (в 1 знач.).― За 

разлика от обяснението, предложено на „мъжки― обаче, където 

ставаше дума за „присъщност― и за черти, които са „подобаващи―, и 

където основното ударение изглежда попада върху „имането― или 

„владеенето― им, то тук акцентът е върху „отнасянето―, което сякаш 

отново поставя „женскостта― в позицията на адресат, на говоренето 

отвън-навътре. Подобно на предходните изложения и тук 

опримеряванията представляват съчетание от литературни 

фрагменти и народни умотворения, като сред тях се срещат 

например „Лека женска фигура, .., се зададе тихо и прескочи тичешком 

ливадата. Елин Пелин, Съч. II, 69―, „Блясък на мълния, блясък на меч и 

блясък на женски очи: — три измами. Н. Райнов, БЛ, 169―, „Женското 

сърце е като памучен чорап, разтяга се. СбНУ VIII, 235―; „На женски пазар 

спане се продава. Послов., П. Р. Славейков, БП I, 284― и др. Така 

подбраните примери много по-едностранчиво „говорят― за 

„женското―. Докато, както видяхме „мъжкостта― бива представяна и 

през женски фигури, то тук такава двойна репрезентация липсва. 

Тази линия бива продължена и в излагането на съчетанието „женска 

работа―, която паралелно на „мъжката― се „върши предимно от 

жени.―. Тук обаче, нямаме  богати литературни примери, а простите 

                                                 
10 Речник на българския език, https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/женски/, последно посетен на 
15.03.2022 г. 

https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/женски/
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констативи „Женската работа се никогаш не свършва. СбНУ VIII, 

234VIII― и „Готвенето е женска работа―11. 

 Второто значение, което гласи „Който е присъщ, свойствен 

на жена (в 1 знач.)― вече идва, за да засегне отсъстващия по-горе 

мотив, а приложените цитати силно представят „женското― както 

през познатите мотиви за „красотата и неждостта―, така и за 

„лековатостта― (ср. „женски каприз― и „женско кокетство―), и които 

биват „виждани― главно през дадена „мъжка― гледна точка, 

рамкирана в контекста на „половите― отношения – „Гласът и   [на 

Добра] пее с всички звуци на женската нежност и привлекателност. Беят бързо 

я поглежда и скача от коня си. Д. Талев, И, 330―; „Измъчван от страшно 

раздвоение, той усети как едно нежно чувство сгрява осиротялото му, жадно за 

женска ласка сърце и покорява волята му. И. Петров, НЛ, 215― ; „В края на 

краищата всички сме женени и всеки чувствува върху гърба си женската сила. 

Й. Радичков, СР, 73―.  

 Това определение е следвано от употребата, занимаваща се с 

„предназначението―, което и този път бива обособено през 

противоположността (на „мъжки―). Включените материали следват 

сходни линии12 като отново имаме и всекидневни съчетания като 

„женска баня― и „женски дрехи―. Специален семантичен нюанс е 

отделен и за „девически―, чийто контекст на опримеряване остава с 

очертанията на вече познатите ни от предходни фрагменти 

еднополови училища.  

 Вървейки с едно значение назад, спрямо речниковата статия 

за „мъжки―, четвъртата дефиниция се отнася до събирателната 

употреба „Който е съставен от жени, състои се от жени―. Примерите 

се състоят както от огледалните фрази „женска бригада― и „женски 

колектив―, така и от фрагменти, като например този от вестникарска 

статия в „Дневник― от 1993 г., гласяща „Наставникът на женския отбор 

на ЦСКА бе избран за старши треньор на националния състав. Д, 1993, бр. 

                                                 
11 Трябва да се отбележи, че тук поне отсъства пейоративната употреба на това съчетание, като 
фокусът отново попада върху домашната сфера на грижа.  
12 Вж. например „Смарайда живееше при старата си майка до запустелия женски метох. Елин Пелин, 
Съч. I., 65―. 
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300, 22―, вторият пък засяга работата на „женското дружество― като и 

в двата става дума за организирани сформирования, а не просто за 

„компания― съставена от жени.  

 В противоположност на речниковото изложение на 

„мъжки―, където петата точка е посветена на ситуацията, в която 

адресат е другия пол, то тук следващата употреба прескача този 

момент, преминавайки към „Който се отнася до жена (във 2 знач.), до 

съпруга.― Чудомировият фрагмент е използван и тук, като незнайно 

защо е упоменат и израза „Те са ми роднини от мъжка страна.―. И тук са 

налице семантични нюанси, касаещи се до „баща или майка — 

който има дъщеря, дъщери.―, като опримеряването през 

перспективата на бащинството „Той е женски татко — за втори път му 

се ражда дъщеря.―  „Женска майка― пък е включено със знак за 

терминологично съчетание. 

 И тук шестото значение е посветено по-конкретно на 

въпроса за пола, с паралелното тълкуване „Който е от женски пол, 

който притежава белезите на женския пол.―. Илюстративният 

материал е многомерен – от една страна, той е отнесен конкретно до 

човешкия вид, най-вече през мотива за имането на дете от определен 

пол, или през този за „половите отношения― („Имам дъщеря, скъпа е 

на сърцето ми, както и момчето. На женската челяд хората по-малко се 

радват. При мене не е така. М. Яворски, ХСП, 326―, „Попаднахме 

случайно на приказлив портиер и при втората цигара той ни довери, че в най-

горния етаж на повереното му здание живее в двустаен апартамент търговец 

ерген .. — Напоследък го дебне стопанската, а той постоянно мъкне горе 

женски. П. Незнакомов, ХР, 45-46―. От друга, също биват включени и 

примери от сферата на флората и фауната. И в този случай имаме 

семантичен нюанс, който се фокусира конкретно върху 

присъщността на „индивидите от женски пол, който е характерен за 

женския пол.―, като илюстрациите отново са идентични с тези на 

„мъжки― в тази графа.  

 Седмата предложена дефиниция пък е посветена на 

преносната и иронична употреба. И именно тук се натъкване на 
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предполагаемия адресат от „мъжки пол―, който обаче не е именуван 

експлицитно (ср. „за жена, момиче―), а бива обяснен като „Който 

няма качества на мъж, който не е мъжествен.―. Така за разлика от 

обратната ситуация, в която ставаше дума за „притежание― на 

определени („мъжки―) черти, то тук на фокус е тяхното отсъствие. 

Именно „мъжкостта― се оказва водещата мяра, а нейното 

пристъпване се схваща като отклонение, предизвикващо санкции. 

Примерите са показателни: „Който не ще да се вдигне срещу татарите, 

нека си стои в хижата, при жената! — Ба, няма такива женски мъже в 

селото, отговарят селяните в един глас и се споглеждат. Ст. Загорчинов, 

Избр. пр III, 383― и „— Всичко е наред! Всичко! — синът ми се огледа, взе 

да нервничи. — Хайде, тръгвай, че ще ми се подиграват... Тука много се 

подиграват на женските момчета... — Какви са тия женски момчета? — 

Ревльовците... Дето не струват без мама и татко... Др. Асенов, СВ, 86―.  

 Следващото значение, касаещо се до пренасянето на 

телесната схема върху света на оръдията напълно дублира, вече 

разгледаното определение на „мъжки―. 

 Девета точка преминава към съществителните форми 

„а) женска<та> ж., женско<то> ср., мн. женски<те>.― като на първо 

място откроява разговорната или пренебрежителна употреба  на 

„женска―, която срещнахме и в някои от примерите като „Лице от 

женски пол.―. Илюстративният материал отново е обемен –  „У 

Дичовата задруга всеко едно на друго блага дума ще каже, .., женско на мъжко 

път не минава, едно друго у всичко отменява, едно за друго мре. М. Георгиев, 

Избр. разк., 47―; „Не се случи някоя от дъщерите и   веднъж да закъснее я по 

чешма, я по улицата с ерген. „Зайде ли слънцето — казваше тя, — женското 

трябва да си е под покрив―. И. Петров, НЛ, 70 ―; „— Имаме хубави моми 

— капки .. Аз съм му намерила вече една добра, прекрасна, чудесна! .. А бе, не я 

хвали — което и да е, все е женско. Ив. Вазов, Съч. ХХV, 13―; „— Ти, попе 

— рекъл му пак свинаринът, — не само си угаждаш на червото и блажиш и 

през велики пости, ами и на женските поглеждаш непристойно. Ст. 

Загорчинов, Избр. пр III, 319―. Той маркира както някои от 

исторически фундираните очаквания относно социалните апели, 
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рамкиращи утвърдителните „женски― идентичности и практики, така 

и многомерната абмивалентност на „женскостта― спрямо нейната 

същностно „не-мъжка природа―. 

 Втората точка от това изложение пък се занимава с формата 

„Женско животно―, чийто еквивалент не бива така ясно отчленен 

при „мъжки―. Следвайки речника „женско― също така се използва и 

като събирателно за „Лица или индивиди от женски пол.― Тук 

отново са подбрани и някои от Каравеловите и Ботевите примери от 

по-горе. 

Следва изброяване на фразеологични изрази, започващо с 

диалектно-подигравателното „Женска богородица―, което изпълнява 

функцията на именуване, идващо, за да санкционира определен тип 

„полови― взаимоотношения – „Мъж, който обича да приказва с 

жените, да ги задява―. В този контекст придаването на „женскост― в 

един ироничен регистър като отрицателно свойство бива 

фигуративно сдвоено и с морално-религиозна препратка, където 

„женска― не бележи половата принадлежност на т. нар. 

„богородица―, а бележи насочеността на нечий („мъжки―) „интерес 

към―. Следващият израз вече има като свой адресат и самия „женски 

пол―, като фокусът за пореден път попада върху неговото легитимно 

публично санкциониране, където диалектното „Женска вяра― се 

употребява за „изразяване пренебрежително отношение към жена 

или нещо, извършено от жена, което и   е присъщо, характерно.― 

Този израз, изглежда и затвърждава и експлицира схващането за една 

същностна, да го наречем, „неуместност― на „женскостта― и нейните 

практически отнасяния в света. А тя изисква не просто придаване на 

една идентичност, която по своята отклоняваща се същност се мисли 

като същностно отрицателна, а попада по-скоро в сферата на едно 

нормирано незачитане и непризнаване. Приложеният илюстративен 

материал на свои ред разгръща подобно разбиране като поставя 

акцент върху ироничното преобръщане на „вярата― в „лековерия― 

като гласи „Кандилата, кай, били мръсни. Мръсни, са, разбира се, работно 

време е, вършитба, то за ядене и за сън време не остава, та за кандила ли ще 
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мислим. Ама на, женска вяра, разправяй им небъдници и ще те зяпат и 

служат догде им прегорят тенджерите на огъня. Чудомир, Избр. пр, 293―13.  

Следващият упоменат израз касае литературната сфера, 

където „женска клаузула― значи „Краят на стих, завършващ с една 

неударена сричка след последната ударена.―. Както видяхме подобен 

паралел е на лице и при т. нар. „мъжка рима―, където обаче акцентът 

бива поставен върху наличието на ударение. Така малко по-надолу в 

изложението попадаме и на „женска рима―, чието ударение попада 

на „предпоследната сричка на стиха―14.  Връщайки се към азбучното 

изброяване на фразеологизмите срещаме и „Женска клинова трева― 

като диалектно наименование на растението жълтурче. Следва 

популярният израз „Женска логика―, който е нормиран както като 

книжовна, така и като иронична форма, която изразява „Съждения, 

лишени от строга последователност, логичност, основани на 

чувства, а не на разсъждения‖, като към нея не биват приведени 

опримерявания. Така неговото тълкуване се вклинява във вече 

подетата от „женската вяра― линия, като стъпва върху едно 

стереотипизиращо схващане, белязано от демаркацията между 

„съждение― и „разсъждение―, което отново поставя „мъжкостта― на 

страната на (утвърдителната) рационалност, в контраст на един 

„женски― разсъдък, понесен от сферата на (ирационалната) 

чувствителност.  

 Многообразието във фразеологичната употреба на 

„женското― продължава с още едно диалектно-подигравателно 

именуване, гласящо „Женска опашка―, с което бива белязан 

„приведен зет―, и което отново идва, за да санкционира дадено 

отклонение от апелите на определена „мъжка― социална позиция. 

Подобна е функцията и на „Женска тетка―, която пък се отнася до 

по-общото „Мъж, който цял ден седи вкъщи― и отново се досяга до 

                                                 
13 Вторият пример отново се позиционира в полето на антагонизирането между „мъжко― и 
„женско― „М и л к о: — Плискай Тошо, — на едни жени ли ще се вдадем! .. Г о р а н и К о с ь о: — 
Плискайте, момчета! .. Женска вяра долу! Ц. Церковски, ТЗ, 110―. 
14 Тук изследователите от ИБЕ включват и пример: „Хубав ли е нашият език? .. Той е гъвкав, 
преливен, .. той .., обладава богатата ритмичност, .. ползува се с безкрайно богатство от рими мъжки и 
женски и е способен за най-музикален стих. Ив. Вазов, БП, 27-28―. 
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половото разграфяване на пространството (а с това и на 

действеността, на всекидневните практики), мислещо мястото на 

мъжа извън домашната сфера. Следва вече познатото ни „Женски 

болести―, което според речниковата стария е разговорно именуване на 

„Специфични заболявания на жените, свързани с женската полова 

система; гинекологични заболявания― – значение, което все пак 

преакцентира онези „болести на половите органи у жената―, 

срещано в онлайн изпочниците. 

 „Женски Дойчо (Пейо, Райо)― или „женски налец― пък се 

вливат в течението на диалектно-подигравателните санкциониращи 

именувания спрямо мъже, които не правят това, което трябва да 

правят с оглед на своя пол, значейки „Мъж, който проявява интерес 

към работите на жените и се меси в работите на жените; женчо.― 

Това отклонение не остава лишено от опримеряания като „Върви в 

кафенето. Какво си се завъртял тука като женски Дойно. Д. Немиров, БЛ, 

5― и „За чисти понеделник тази година се случи най-хубаво време: .. Преспанки 

извадиха всичко от къщите си, от най-тъмните ъгли на избите си .. Мъжете се 

спотайваха в чаршията, .. Само някой женски Пейо се навърташе там около 

жена си, да и  помага под нейна команда. Д. Талев, ПК, 615―, и които 

изобщо санкционират навлизането и поемането на практиките, 

полагащи се на „женското― пространство. Следват два почти 

тавтологични израза, които отново са под знака на категорията „за 

мъж― и се разиграват върху мотива за същностната „мъжка― 

храброст, чрез вариациите на „Имам женско сърце―, значещо 

„страхлив съм― и „С женско сърце― т.е. „страхлив―.   

Фразеологизмът „женски пол― пък, подобно на „мъжкия― се 

разгръща в две употреби. Първата е тази на биологичния дискурс, 

където „женският пол― се дефинира като „Едната от двете основни 

групи полови организми според техните морфологични и 

физиологични особености, които са свързани с производството на 

яйцеклетки и в които се извършва процесът на оплождането.―15. 

                                                 
15 Така двете описания са почти идентични, в първия случай обаче се подчертава една 
„активна― страна на оплождането.  



 

72 
 

 

Като пример е упоменато „Лице от женски пол.― – такъв липсва при 

определението за „мъжки пол―. Втората употреба отново е 

събирателна и разговорна, означавайки „Жените като цяло―, а 

опримеряването е доста по-обрано от по-рано разгледания „мъжки― 

еквивалент – „Той има голяма слабост към женския пол.― като 

„женскостта― не поема ролята на главна част на изречението. 

Речникът не пропуска и „Женски род― като „Граматично значение 

на съществителните и прилагателните имена, което отразява 

принадлежността на съществителните към една от трите основни 

групи съществителни имена, наречени така поради принадлежността 

към него на повечето имеана, означаващи същества от женски 

пол.―, а илюстриращия материал гласи „Съществителните студентка, 

ученичка, майка, книга, радост са от женски род―.  

Статията отново завършва с наречието „женски―, като 

разглежда съчетанието „по женски―, с което се бележи „Като жена, 

както е присъщо на жена, на жени.―16 Тук са приведени и множество 

фрагменти: „Атинянките въртяха и без това пъргавите си очи към важния 

господин с цилиндъра и бастуна и все така по женски не забравяха да видят, че 

двама от придружниците са млади и красиви мъже. Ст. Дичев, ЗС I, 277―; 

„Кремена започна да ридае. Тя много умело — по женски — вплиташе онова, 

което представяше за свое желание, с онова което не издаваше. Й. Вълчев, 

СКН, 318―; „Косите му [на младия] бяха разплетени и висяха на гърдите му 

от двете страни на главата, а главата му беше превързана с червена шамия по 

женски. Н. Хайтов, Х, 84―; „Разпопеният поп Матей носеше козя брадичка, а 

русата си коса подрязваше по женски. А. Гуляшки, ДМС, 36―; „Водачът, 

седнал женски на мулето, така щото и двата крака му висят от едната 

страна, .., разправя постоянно — той силно желае да завърже с мене 

продължителен разговор. Ив. Вазов, Съч. ХVI, 12.―. Както вече видяхме, 

„женскостта― бива съотнесена както към двата пола, така и към 

определени практики, като само в два от случаите адресатите са от 

                                                 
16 Тук трябва да се подчертае и при двата пола става дума за „както е присъщо― – една фигура, 
през която работят модусите и нюансиранията именно на едни социално и инсторично 
фундирани редове на норми и очаквания спрямо една „полова уместност―.  
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женски пол, а останалите не представляват експлицитна твърда 

форма на санкциониране. Следва семантичния нюанс  на „Само 

жени, само в компания на жени.―, който е опримерен с „В неделя ще се 

съберем с колежките по женски, за да си побъбрим.―, рамкирайки 

„женското― общуване в пределите на несериозния разговор. 

Статията завършва с това, като тук липсват преносни употреби, за 

разлика от „мъжки―, където такива са налице и то в една 

продължаваща линия на утвърдителни конотации. 

3. Отново към проблема за „джендър“ и „пол“ в 

българския книжовен език 

Нека се върнем отново към понятието джендър, този път в 

светлината на неговото тълкование учредено от ИБЕ към БАН, 

която, нека не забравяме, е „официалният законодател в областта на 

българския език― (Енчева, 2021). Новото включване на думата 

„джендър― и нейните производни в речниковия запас бе отбелязано 

в „Речник на новите думи в българския език (от първите две 

десетилетия на XXI век)― (Благоева, Колковска, 2021). В това ѝ 

представяне тя има статута на отбелязаните със „*― думи, които са 

„известни от миналото, но с нови значения― (пак там: 9), като, както 

отбелязва Енчева, тя бива упомената в текста общо 108 пъти17. Това 

ѝ категоризиране може би произлиза от обстоятелството, че 

„джендър― фигурира и в друг ипостаз на речника – този от 2010 

година, където думата е маркирана като понятие от социологията (ср. 

Пернишка, Благоева, Колковска, 2010). Съставителите на това 

издание обясняват думата така: „Специфична за всеки пол 

съвкупност от характеристики и стереотипи, която определя 

социалното поведение и взаимоотношения на жените и мъжете в 

едно общество, социалните им роли в него―, давайки и 

опримерявания, в случаите, когато тя се употребява като определение – 

„Уено Чидзуко е най-известната японска феминистка. Джендър изследванията 

ѝ в областта на социалните науки я утвърждават като име. ЛВ/2002/21. 

                                                 
17 Включвайки и думи като „постджендър― и „трансджендър― например.  
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Зита е създател на три фондации в Унгария с главна цел да се подобри 

равнопоставеността на жените. Играе важна роля в дейността на 

Централно- и Източноевропейска мрежа за джендър политики. 

Пол/2007/158― (пак там, 137-138). В края на краткото изложение е 

посочен и нейният английски първоизточник – gender, както и друга 

форма – джѐндер.  

Докато горното значение се придържа и легитимира през 

понятийната рамка на определено научно поле, като същевременно с 

това илюстративният материал поддържа и циркулацията му в този 

контекст на отнасяния, новото речниково определение от 2021 г. 

значително се отдалечава от тази стратегия, като очевидно залага на 

подетото публично изместване на смисли и употреби. Така в 

порядъка на едно десетилетие, следвайки обновената речникова 

статия, „джендър― вече трябва да се разбира в две значения, първото 

от които гласи: „Според някои схващания – пол, който е извън 

биологично установените мъжки и женски пол и е свързан с 

различна, нетрадиционна сексуална ориентация и различна 

социална идентичност―. Първо – въпреки, че това представяне да 

оставя впечатление у четящия, че в рамките на изложението ще 

бъдат споменати редица „схващания―, то случаят не е такъв. Така 

макар всекидневната квантификация „някои― предпредикатно да 

подсказва наличието на „други― – поне, тези описани в предходното 

издание, то те остават неизказани в контекста на „застопоряването― 

на легитимни значения. Нещо повече – тук не става дума за 

маркирането на универсализирани или общовалидни употреби, а 

именно за „схващания― – израз, който вече предполага определени 

(ценностно натоварени) разбирания. Второ – описанието отново 

бива изключително центрирано върху биологичните отнасяния към 

пола, отчитането на неговите социални измерения остава 

неексплицирано, макар да биват употребени изрази като „социална 

идентичност―, а на фокус попада едно тихо противопоставяне между 

„различното― и „традиционното― (второто, от които очевидно се 

мисли като стоящо на страната на установената по природа „норма― 
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(на биологичното, на сексуалното, на идентичността и т.н.). И макар 

текстът да оставя място за мисленето на „джендър― като „пол― извън 

биологичния такъв―, то подбраните примери напълно 

синонимизират двете понятия.  

И тук те не почиват върху художествени опримерявания или 

научно-популярни източници. В този случай те се опират почти 

изцяло върху единични изказвания или публикации в традиционната 

или онлайн преса, откъдето произлиза и първото илюстриране: 

„Трябва да сте забелязали, че днес в модерния свят на „неприкосновените 

евроатлантически ценности― не може да бъде подписан нито един документ, в 

който има и най-малък намек за „некоректно― отношение към персоните с 

някой от допълнителните джендъри. Д/2018/16―. Второто от своя страна 

гласи: „Има държави, в които са приели, че джендърът не зависи от 

генетиката, може да е различен от биологичния пол, и че има десетки видове 

джендъри според личния избор. 3/2018/105―. И при двата „джендър― 

започва да губи измеренията си на, така да се каже, формално-

указателен научен концепт, придобивайки все по-изразени черти на 

нещо съдържателно конкретно и то в негативна отсенка. Тонът им е 

сходен – антагонистичен и залага на имплицитните фини 

разграничения между „ние― и „те―, зад които се разиграват 

конкретни злободневни политически и идеологически 

съприкосновения. Докато в първия случай „джендър― се явява нещо 

като „допълнителен― пол, то във втория той експлицитно се мисли 

като плод на решение – обратно на генетично подплатения факт на 

биологичния пол, осланящо се изцяло на личностните 

предпочитания. Накрая са изброени и няколко определения: 

„Джендър идентичност. Джендър идеолог. Джендьр филм. Джендър фондация― 

(Благоева, Колковска, 2021: 97), като маркираните от изданието от 

2010 година джендър изследвания и джендър политики, например са 

изпуснати. 

Второто значение от 2021 г. е определено като разговорна или 

иронична форма, която служи за именуването на: „Човек, който се 

причислява към такъв пол―, а умозаключението „След като 8 март е 
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международният ден на жената, кога е денят на джендъра? 19 м/2018/2071― 

(пак там) служи за илюстрация на значението. Така в тази употреба 

сякаш свеждането на „джендър― до „пол― не само бива потвърдено, а 

с това и неговата иронизираща употреба бива легитимирана – 

смятащите, че притежават „такъв пол― следва да бъдат 

санкционирани, като в този контекст „джендър―, очевидно се 

превръща в нарицателно, носещо пейоративни отсенки.  

Въпреки, че изброените преди това определения, оставят 

място за различни тълкувания, авторката на речниковата статия 

Ванина Сумрова решава да съсредоточи вниманието си върху 

популярното терминологично съчетание „джендър идеология― или още 

„джендърна идеология―, синонимно на „джендърска идеология―, 

„джендъризъм― и „джендърство―, всяка от които форми препраща 

към (вж), с което се изчерпва и „дефинирането― на този израз, като 

отново примерите са оставени да говорят: „Обществото ни да получи 

гаранция, че веднъж завинаги е приключил опитът, под предлог че се борим с 

насилието над жени, да се прокара вредната джендър идеология, 

противоестествените гей бракове и покваряването на душите на децата ни. 

3/2018/145― (пак там). Този фрагмент, освен че пряко илюстрира 

смислите стоящи зад разбирането за „джендър идеология―, може да 

бъде мислен и като par excellence израз на съсредоточието на т. нар. 

политики на страха, разигравани в антиджендър кампаниите описвани 

от Роман Кухар (Даракчи, Коцева, 2018). Така тук биват 

противопоставени категории като „нашето общество― и „чуждата 

идеология―18, която сякаш многократно се опитва да „ни― бъде 

натрапена. Тя експлицитно бива определена като „вредна―, 

„противоестествена― и „покварна― като, от една страна, „джендър― 

бива схващан по линия на сексуалната ориентация, с отрицателен 

знак спрямо хомосексуалността, а от друга, бива сроден с мотива за 

                                                 
18 Тук разбира се, под „предлога― за борба с насилието срещу жени трябва да се чете т.нар. 
Истанбулска конвенция, която се озова в окото на урагана, развихрил се около прочитите на 
това какво значи „джендър―, които изглежда са информирали и разглеждания речник.   
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„заплаха― спрямо бъдещото поколение, чието ядро се оказват 

крехките детски души и срещу което „ни― е необходима гаранция.  

Следва определението за „джендърен―, което се изчерпва с 

„Който се отнася до джендър―. Включени са и два примера, отново 

идващи от периодични издания: „Когато утре джендърната стратегия се 

намърда в учебните програми; когато на тригодишни деца започнат да 

втълпяват, че те не са момиченца и момченца, а нещо друго: когато започнат 

да ги насърчават да си изберат своя пол, за да са различни, интересни, тогава – 

о, тогава! Да опазим децата! Това е нашата мисия. Д/2018/14.― и 

„Джендърният подход потъпква и пренебрегва резултатите от 

неврологичните, медицинските, психологическите и социологическите 

изследвания, които доказват различията в самоличността на мъжа и жената с 

характерните за всеки пол структура на мозъка, хормонален баланс, 

особености на психиката и социалното поведение. Проз/2012/2.― (Благоева, 

Колковска, 2021: 97). И двата примера отново са екземплярни, 

разполагайки се в различни дискурсивни стратегии. Докато първият 

отново се фокусира върху патосния апел за спасението на фигурата 

на детето от чуждото, вредно влияние, което отново, не само бива 

натрапено, но и се „прокрадна― подмолно, прокарвайки една 

криворазбрана свобода на избора, то вторият залага на 

наукообразния език, като тук биват включени не само строгите 

науки, но и социалните такива, като все пак акцентът попада върху 

биологично заложеното – мозъчна структура, хормони и т.н. 

Следват изразите „Джендърно многообразие― и  „Джендърно 

законодателство―. В контраст с това обяснение отново стои изданието 

от 2010 г., където „джендърен― и неговите вариации биват изложени 

през социологическа терминологична рамка: „Социол. Който се 

отнася до ↑ джендър, до половообусловени социални 

характеристики на индивида; социалнополов. Централно място в 

джендърните изследвания заема проблемът за социалното неравенство на мъжа 

и жената. От инт.― (Пернишка, Благоева, Колковска, 2010: 183).  

Стигаме и до терминологичното съчетание „Джендърна 

идеология―, с което вече ни бива предложено и определение: 
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„Идеология, пропагандираща свободата на избор на пол и сексуална 

ориентация, различни от биологичните женски и мъжки пол, и 

насочена към разрушаване на традиционните сексуални стереотипи, 

брака, семейството, ролята на бащата и майката, възпитанието и др.― 

(Благоева, Колковска, 2021: 97). И тук на преден план излиза мотива 

за сексуалната ориентация и възпроизводството (ср. Славова, 2022) и 

антагонизма между утвърдително отнесените клъстъри на 

„традиция―, „семейство―, „майка и баща― и пр. и подривното на 

„различното―, на „избора― и т.н.19. И отново всичко, което има своя 

корен в „джендър― – „джендър идеология―, „джендърска идеология―, 

„джендъризъм―, „джендърство―  бива отбелязано като синонимно. 

Според примерите „Джендърната идеология се оказва противник на: здравия 

смисъл, тъй като отрича биологическите, психологическите и социалните 

различия между мъжа и жената; семейството, тъй като идеологически, 

социално и физически разрушава основите на неговото съществуване. 

Проз/2012/2.― И още „Обмисля се законодателство, което ще преследва 

родителите, отказващи да вървят по пътя на джендърната идеология. 

Д/2018/52.― (пак там).  

Така, отново без никъде да отчита смислите на „джендър― 

като „социален пол― речникът, в своите опримерявания, 

многократно се опира на откъси, които вливат в своя диксурсивен 

арсенал стратегии не само от „биологичното―, но и от „социалното― 

(подкрепено от предпредикатните очевидности на „здравия разум―) 

– „джендър― в неговото схващане по линия на „джендър идеология―, 

не само не отразява социалните измерения на исторични полово 

базирани културно-социлни роли, а напротив – представлява заплаха 

за тях. Вторият пример пък се съсредоточава върху мотива за едно 

(конспиративно) привнасяне, както „отвън―, така и „от горе― на 

нежелани, най-общо казано, ценности и светоглед.  

Интересно е да се отбележи, че тук бива вмъкнато и 

понятието „Джендърна лингвистика― като „Направление в 

                                                 
19 Трябва да се отбележи, че тук речниковата статия си дава сметка, че става дума, именно за 
представянето на „стереотипи―.  
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лингвистиката, изучаващо как се проявяват в езика и в речта 

различията между половете, разбирани като социокултурна 

категория (джендър): обясняват се разликите между речта на мъжете 

и на жените, половите асиметрии в езика и др.― (пак там, 97-98) – 

описание, което както отбелязва Енчева, се отличава със своята 

относителна уместност, което обаче продължава да бъде рамкирано 

от контекста на „джендърната идеология― (Енчева, 2021)20.  

Следва понятието „джендъризация―, което според авторите 

от ИБЕ има неодобрителна употреба, бележеща „Превръщане на 

някого в джендър (вж. във 2 знач.), създаване на общество от 

джендъри и налагане на джендърна идеология (вж.).― (пак там) и е 

синонимно с „джендъризиране―. Подбраните глаголи отново 

следват линията на това, че става дума за нещо привнесено и 

„направено―, излизащо извън естествения ред. Подбраният 

фрагмент усилва това като също се вписва в наратива за едни „те―, 

които „Предлагат бюрократизация, джендъризация, бежанци, унищожаване на 

идентичността ни, американизация. 3/2019/92― (пак там). Така 

проблемът за „джендър― и тук бива сроден с редица фигури на 

„заплаха― спрямо една ние-група и нейната автентична идентичност.  

Като неодобрителна бива вписана и формата 

„джендъризирам―, схващана като „Извършвам джендъризация―21. 

Източникът тук се отдалечава още повече от доминиралите допреди 

това литературни извори, тъй като гласи просто „от инт.―. Така 

авторите на речника легитимират правенето на това значение, чрез 

нечий зададен в мрежата въпрос „Защо напирате да ни джендъризирате 

децата?― (пак там). Не бива пропусната и отглаголната форма 

„джендъризиране―, чието значение пък директно препраща към 

опримеряване чрез „ср.―: „Тя [Истанбулската конвенция] е част от 

глобална атака в света за джендъризиране на обществата. В ЕС се задава 

                                                 
20 Илюстративният материал тук гласи: „Езиковедеките търсения върху сложната взаимовръзка между 
пол и език не са отскоро, в рамките на оформилата се „джендърна лингвистика― се диференцират частни 
аспекти и подходи на изследване – социолингвнетични, психолингвистичии, етно- и лингвокултурологични. 
БЕД― (Благоева, Колковска, 2021: 98). 
21 Тук е интересно да се отбележи именно избора на глагол, който по аналогия може да мислен 
негативно като сходен с „извършвам престъпление― например.  
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опит да бъдат задължени страните членки да узаконят еднополовите бракове и 

да ги приравнят към нормалното семейство... Д/2018/40― (пак там). 

Източникът отново е вестник „Днес―, като подбраният фрагмент, 

чрез неговото речниково легитимиране утвърждава и едно 

криворазбрано тълкуване на т. нар. Истанбулска конвенция, което за 

пореден път вкоренява конкретна линия на сродяването на понятия 

като „джеждър―, „сексуалност― и „семейство― по посока на 

антагонистичното противопоставяне между „външно― и 

„вътрешно―, „абнормално― и „нормално―, „атака― и „(право на) 

отбрана―.  

Вече познатите „джендърна идеология―, „джендър 

идеология― и т.н. откриваме и в още една синонимизирана форма – 

тази на „джендъризъм―, чието опримеряване, както можем да 

забележим, се вписва в ексхатологичния мотив за пътя на 

човечеството: „Съчетанието на безбожие, джендъризъм, пансексуализъм, от 

една страна, и от друга - генно инженерство, клониране, изкуствен интелект и 

прочее, ще изкуши човеците да станат още по-„свободни― Култ/2018/7.― (пак 

там). И тук понятието се схваща по линия на негативно определени 

форми на сексуалност, които вървят ръка за ръка с негативни научни 

практики – линия, която бива допълнително подчертана от мотива 

за „безбожността―. Следва и краткото „Застъпници на джендъризма―.  

Още една разговорно-иронична употреба откриваме и в 

„джендърка― т.е. „Жена джендър― – нещо, което изглежда се мисли 

като полово удвояване – личност от женски пол, която има и 

„джендър пол―22. Подобно разграничение между „мъжки―, „женски― 

и „джендър― във всекидневния смисъл на „пол―, откриваме и в 

следващото описание, касаещо се до разписването на наречието 

„джендърно―, което гласи „По отношение на мъжки, женски или 

джендърски (вж.) особености, характеристики.― (пак там). В 

илюстративния материал следва и една, както я определя Енчева 

                                                 
22 Примерът отново е изпълнен с патос: „В един джендър речник половете са къмто 200. Затова пиши, 
че си пол № 215! Съвършено нов, неоткрит, неидентифициран пол! Всички ще се влюбят в твоята сложна 
пазисексуална същност, ще бъдеш звезда, кумир и сексидол на всички джендъри и джендърки. Д/2018/7.― (пак 
там). Интересно е да се отбележи, че във включените възможности „мъж джендър― липсва. 
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„позитивна изненада― (Енчева, 2021), тъй като тук става дума за „Има 

едно друго, всекидневно пространство, в което мъжете и жените се срещат и в 

което е важен начинът, по който те живеят заедно и могат да правят 

общество. Бихме могли да го мислим като джендърно неутрално, макар и не 

докрай. ЛБ/2006/1― (Благоева, Колковска, 2021: 98). Тук джендър се 

мисли в контекста на всекидневното забравяне на разделението 

„мъжкост― и „женскост―, като мотивът за „идеология― напълно 

отсъства, навярно защото източникът е от 2006 г.  

 Следва прилагателното „джендърски―, което препраща към 

вече разгледаното „джендърен―, но без да пропусне да включи и още 

от многото вече познатите дискурси придружаващи, тази линия на 

тълкуване: „Обединените патриоти са против ратификацията на 

Истанбулската конвенция заради джендърския проблем в нея и заплашват с 

напускане на коалицията и правителствена криза. СП/2018/7. Все повече 

европейци искат нормалност да живеят според традиционните християнски 

ценности, а не в джендърска общество. 3/2019/92. Джендърска идентичност. 

Джендърска пропаганда. Джендърска организация.― (пак там). 

„Джендърска идеология― е представено като терминологично 

съчетание, специална терминология, отнасяща се до и синонимна на 

„джендър идеология―, „джендъризъм― и „джендърство―. 

Включеният фрагмент този път демонстрира експлицитното 

сродяване на „джендърката идеология― и политическото поле: 

―„Неолибералната демагогия в редица европейски страни вече е разобличена. 

Остава да се надяваме, че и българските политици и държавници ще спрат да 

слушат подлата и омерзителна песен на тръбачите на джендърската 

идеология. СД/2018/22.― (пак там). 

Обяснението на „джендърство― следва същата логика на 

препращане на вече разгледани значения, като както забелязва и 

Енчева (Енчева, 2021) тук имаме още едно положително отклонение, 

този пък в илюстративния материал. Той отново е фокусиран върху 

тази линия на употреба, но за първи път представя нейното 

оспорване: „Какво предизвика тази „морална паника― в обществото, което 

изобрети вербалните етикети джендър, джендъризация и джендърство? 
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Краткият отговор е политическото говорене по темата. ПХ/2019/3.― 

(Благоева, Колковска, 2021: 98). 

Последното значение също е иронично и се занимава с 

умалителното „джендърче―, от чието илюстиране – „Държат техните 

деца да си бъдат момиченца и момченца, а не джендърчета. Д/2018/14― (пак 

там) би следвало да разбираме, че подобно именуване се прицелва и 

към децата – самата фигура, която както видяхме стои в сърцевината 

на т. нар. джендърно-идеологическата заплаха.  

Заключение 

Смятам, че представените дотук наблюдения могат да бъдат 

резюмирани чрез експлицирането на няколко линии, що се отнася 

до маркирането на „мъжкостта― и „женскостта―. 1) Докато 

„мъжкото― почти винаги може да бъде самостойно дефинирано, то – 

по израза на Бурдийо, сякаш „не се нуждае от оправдание― 

(Бурдийо, 2002: 18), то „женското― обикновено се определя 

негативно или чрез съпоставка с „мъжкото― като „не-мъжко―, 

противоположно на него и т.н., което илюстрира и тезата на Симон 

дьо Бовоар за конструирането на жената като втория пол (Бовоар, 

1996). 2) Предложените от онлайн речниците представяния на пръв 

поглед изглеждат сравнително по-богати що се отнася до 

„мъжкостта―, но са почни изцяло тавтологични, следвайки 

преминаването от категория в категория и гравитират около 

изказването на положителни и същностно утвърдителни 

характеристики, които биват сдвоявани с представата за това „какво е 

мъжко― и „мъжкото като―. „Женското― от своя страна, макар и също 

така смислово праволинейно „изобразява― различни и разнообразни 

начини за маркиране на същностно характерното за „женскостта―, и 

по-специално на неговата отклоненост. 3) В допълнение на това 

схващането за „женскостта― изглежда трябва да бъде систематично 

контекстуално удвоявана, в зависимост от това дали се отнася до 

женския или до мъжкия (биологичен) пол. Този допълнителен труд 

по уточняване може да бъде разчетен като маркер за мисленето на 

„мъжкото― и „женското― съответно като силна и слаба 
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противоположности, в смисъла на Деянов, където „агентът, комуто е 

придадена идентичността на слаба противоположност, – детето, 

лудият или туземецът – бидейки това, което е, не може да прави 

онова, което трябва да може да прави с оглед на онова, което трябва 

да бъде според същността си― (Деянов, 2006). 

 Това неможене обаче е силно модализирано, както 

споменахме и по-горе – сякаш същностно утвърдително в своята 

отклоненост, но и отклоняващо се в своята утвърдителност. Така 

агентът може да се отклонява от „женскостта―, когато не е такъв 

какъвто трябва да бъде (мъжкараната например), да е отклоняващ се в 

своята „женскост― (в случая на „женчото―), но и същевременно 

сякаш дори бъдейки това, което трябва да е субектът на „женскост― 

(„нежен―, „слаб―, „мекушав― и т.н.), по същността си е и отклоняващ 

се, отклоняващ се от „мъжкостта― като мяра, където жената бива 

конституирана като Другия.23 4) Именно тази мяра може да се мисли 

като необходимост за онова оразличаване „за жена―-„за мъж―, което 

така натрапчиво направлява дефинициите в спектъра на „женското― 

и където „мъжкостта― се явява не просто идеал, но и особен дълг, –  

„мъжествеността―, както отбелязва Бурдийо е чин (ср. Бурдийо, 2002: 

68), и задава както определени очаквания, така и санкции, като 

нейната утвърдителност прелива и в полето на „женскостта―. 5) Тези 

категории и клъстерните сформирования, образуващи се около тях, 

на практика не са афективно неутрални, те полагат и разполагат 

„мъжкостта― и „женскостта― в определени аксиологично 

модализирани схеми на възприятие, които са дълбоко залегнали в 

тяхното банализирано „чуване―.   

6) И двете категории несъмнено се докосват до проблема на 

социалното построение на телата, описвайки и предписвайки 

концепции за тях, и които участват в полагането на 

основополагащите схеми за възприемане, но и на практическия опит 

за собственото тяло, който ги въплъщава. Докато и при двете бива 

                                                 
23 С текущото описание на „джендър― обаче, можел да предположим, че вече в циркулация има 
друг „друг пол―. 
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засегнат проблема за „мъжкия― и „женския― изглед, то в случая на 

представянията на „женскостта―, тя бива изключително телесно 

фундирана, като именно през тялото минава и едната линия на 

положително натоварените определения. Другата е тази на грижата в 

и за домашното пространство. 7) Не е трудно да се забележи, че тези 

охарактеризявания следват логиката на натурализирането – на 

натурализирането на телесни предразположености, на характерови 

(пред)определености, на социални роли и т.н., които биват 

инкорпорирани и разигравани на полето на символните битки за 

място в света. 8) И не на последно място – за да задълбочим още 

малко критическия подстъп към разглежданата проблематика трябва 

да удържаме не просто нишките на легитимиране на „женскостта― и 

„мъжкостта― чрез официалния речников дискурс, но и местата на 

липси – нещо което бе загатнато и по-горе. Така изглежда, че в 

дискурса на „женското― биват включени изрази много по-свободно 

циркулиращи в разговорната реч, докато техни възможни „мъжки― 

еквиваленти, особено в по-негативен план, остават извън полето на 

официалното говорене за това, какво е да си „мъж― или „жена―24.  

  Тази линия бива ясно изразена от онлайн речниците, чиито 

опримерявания залагат на по-кратки и всекидневни примери от 

речта, но може да бъде доловена, макар и в една по-омекотена форма 

в по-суфистицираното речниково изложение на официалния 

легитимен – и легитимиращ, орган на ИБЕ към БАН. Макар, 

имплицитно и експлицитно да биват засегнати не просто 

биологично-органичните измерения на „половостта―, „мъжкостта― и 

„женскостта―, темата за техните културно-социални измерения 

никога на става въпрос на пряко тълкувателно излагане или 

дефиниране, с изключение на „старото― значение на думата 

„джендър― от 2010 г. Новооткритото разбиране за „джендър―, пък 

бива пряко фокусирано върху една едностранчива мунданна 

употреба, форсирана от конкретни социо-културни обстоятелства, 

                                                 
24 Така можем да си зададем въпроса как би изглеждало едно „мъжко достойнство― в подобен 
речник? 
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която изобретява и поглъща нови значения на стари понятия – както 

самият речник отбелязва, без обаче да представи други циркулиращи 

смислови редове. В този смисъл речникът до голяма степен, за 

съжаление, отразява „текущото състояние на българския език― 

(Енчева, 2021), като на практика спомага за утвърждаването на 

„някои схващания―, стоящи зад него.  
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3. „УНИВЕРСАЛИСТКИЯТ ФЕМИНИЗЪМ НИ 

ПОДКАНВА ДА ОСТАВИМ РАЗЛИЧИЯТА СИ НАСТРАНА“ 

Интервю на Кристина Йон с Натали Хайних1 

В този специален доклад върху феминизма исках да включа гледната 

точка на някой, който обсъждаше тези въпроси още преди петнадесет години. 

Пред мен е вашата книга Les Ambivalences de l‘émancipation feminine2, 

сборник статии, писани преди 2003 г., по време на дебата за политическата 

равнопоставеност, и тъй като моят текст разглежда съвременния феминизъм 

и разривите в него, бих искала да се върнем назад и да преразгледаме този 

дебат. Ето защо първият ми въпрос към Вас е: смятате ли, че е възможно 

дебатът между егалитарният универсализъм и диференциализмът, който, 

както тогава отбелязахте, още продължава, да бъде проведен по същия начин 

днес, имайки предвид дебатите, които в момента се водят в медиите (буркини, 

сексуален тормоз и инклузивният правопис3)? След период, в който 

наблюдавахме широкомащабната поява на постколониални перспективи и 

джендър изследвания, дали въпросът би бил разгледан от френския феминизъм 

по същия начин сега? 

 

Преди да отговоря на въпроса, бих искала да направя едно 

уточнение относно книгата. Всъщност тя изобщо не беше свързана с 

въпроса за равнопоставеността, а по-скоро с работата ми върху 

предишна книга, озаглавена États de femme, която по редакционни 

причини трябваше драстично да съкратя. Имаше няколко глави, 

които не можах да използвам и исках да ги обединя в том, 

съсредоточавайки се върху перспектива, която открих, че е почти 

напълно пренебрегвана от повечето феминистки: а именно фактът, 

                                                 
1 Преводът е по: ―Universalist feminism encourages us to put aside our differences‖ Interview with 
Nathalie Heinich in conversation with Cristina Ion, Cités, Vol. 73, Issue 1, 2018, pp. 103-114. Бел. 
прев. 
2 Heinich, Н. 2003. Les Ambivalences de l’émancipation féminine (Paris, Albin Michel). 
3 Фр. – écriture inclusive; англ. – inclusive writing. На български се използва преводът инклузивен 
правопис. За повече по въпроса вж. Ботева, С. 2018. Равенство на половете и език. За т.нар. 
инклузивен правопис във френския език. В: LiterNet, 27.02.2018, № 2 (219). Текстът е достъпен 
на: https://liternet.bg/publish20/s_boteva/ravenstvo-pol-ezik.htm . Бел. прев.  

https://liternet.bg/publish20/s_boteva/ravenstvo-pol-ezik.htm
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че въпросите за напреженията в идентичността на жените, 

позициите в публичното пространство, споделянето на домакински 

задължения, неравенството и т.н. не са резултат единствено от форма 

на мъжко господство или цялостния начин, по който е организирано 

обществото, но са и иманентни за жените; те са резултат от 

вътрешни борби между противоречиви стремежи, както показах в 

États de femme. Исках да демонстрирам необходимостта да се 

освободим от постоянното обвиняване на външен субект – 

„общество― или „мъже― – и да обърна много повече внимание на 

индивидуалните ограничения и напрежения. С други думи, книгата 

ми призовава да избягаме от систематично и системно 

обвинителната си позиция и да възприемем една описателна и 

плуралистична нагласа. 

 

Да избягаме от Мъжкото господство? 

 

Всъщност в същото време да избягаме и от модела, който 

Бурдийо публично представя в Мъжкото господство под форма, която 

смятам за доста изкривена; първо, защото той използва работата на 

жени изследователи, без да ги цитира (в частност това е огромният 

принос на Франсоаз Еритие4), което е доста проблематично в 

контекста на осъждането на мъжкото господство; и второ, защото 

той едностранно приписва проблемите на една форма на 

господство, упражнявана от мъже, без да взема предвид 

амбивалентностите, вътрешните напрежения и противоречия в 

дефинирането на идентичността. Именно това прекомерно 

обвинително, понякога едва ли не параноично виждане, не харесвам 

в някои употреби на творчеството на Бурдийо, които също така са 

склонни да черпят от по-късните му разработки, които са много по-

преувеличени от ранните (обсъждам това в моята книга Pourquoi 

Bourdieu). В États de femme разгледах женския въпрос не от феминистка, 

                                                 
4 Françoise Héritier (1933–2017) е френски антрополог и етнолог. Нейната научна работа е 
фокусирана върху изследванията на родството. Бел. прев. 
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тоест активистка, а от аналитична гледна точка, като се опитах да 

идентифицирам и анализирам въпросите и проблемите, които 

правят женското състояние особено проблематично. 

Връщайки се към Вашия въпрос, мисля, че днес нещата биха 

се обсъждали по различен начин, защото смятам, че наблюдаваме 

упадъка на универсализма в полза на диференциалистката 

парадигма, вероятно отчасти поради влиянието на твърде 

американското разбиране за феминизъм, което се фокусира върху 

защитата на малцинствата и утвърждаването на тяхната специфична 

природа на малцинство, като средство за борба с маргинализацията 

и потисничеството, които те търпят. От друга страна, 

универсалисткият, републиканският възглед ни призовава да оставим 

настрана различията си – не по абсолютен начин, а в рамките на 

гражданството и парадигмата на гражданското образование5 – за да 

постигнем форма на равенство, която не приписва систематично на 

индивидите идентичност, различна от тяхната роля на граждани. 

Лично аз винаги съм била универсалистка феминистка, т.е вярвам в 

републиканската визия за съвместен живот, която ни призовава да 

оставим настрана различията си в полза на това, което споделяме. 

Феминизмът винаги е бил разделен между тези две перспективи, но, 

за съжаление, диференциалистката парадигма набира все повече 

сила: главно защото е силно подкрепена от англо-американските 

теории – постмодернизъм, постколониализъм и джендър 

изследванията – които се развиха в университетските градчета в 

САЩ и ни бяха представени като основен инструмент и модел на 

феминисткия активизъм; но и защото интелектуално това е позиция, 

която е много по-лесна за заемане в сравнение с универсалистката. 

Универсализмът, първо, изисква способност за контекстуализиране, 

което предполага, че човешките същества не трябва непременно да 

се разглеждат по един и същи начин във всички контексти, а да се 

                                                 
5 Употребеният в оригинала израз civic framework of citizenship поставя акцент и върху 
образователните практики на необходими компетентности за включване, участие и 
ангажираност в непосредствената социална среда на местно/общинско ниво, наред със 
законовата рамка, концептуализираща гражданството. Бел. ред. 
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прави разлика между контекста на гражданството, контекста на 

интимната сфера, професионалния контекст и т.н., тъй като те не се 

отнасят непременно до един и същи аспект на идентичността; 

следователно, изисква се капацитет за разглеждане на и боравене с 

комплексности. Второ, универсалистката позиция изисква 

способност за абстракция и способност за отчитане на това че, 

независимо от фактическата реалност, абстрактното определение за 

гражданин като принадлежащ или към национална общност, или 

към човешката общност, в определени контексти трябва да има 

предимство пред фактическите различия. Формалното равенство, за 

разлика от истинското равенство, със сигурност е... формално, но е 

фундаментално; както всички ценности, тази също не е реалност, а 

цел и именно защото е цел е от решаващо значение да се 

утвърждава, че равенството трябва да бъде постигнато, тогава, когато 

то de facto отсъства. За съжаление редица активисти нямат тази 

способност за абстракция и виждат само фактическата реалност на 

съвременната ситуация, която наистина се характеризира с много 

различни неравенства. Но за да се сложи край на това, решението не 

е да се създаде контра-неравенство, което благоприятства жените, 

както при политиката на квотите: решението е да се оставят настрана 

разликите между половете там, където те нямат място. Ето защо аз 

съм абсолютно против системната феминизация на длъжностните 

титли, както е обяснено в статията ми „Le repos du neutre.―6 

 

Да, тази статия много ми допадна, тъй като имах късмета да 

израсна с език – моят роден румънски – в който има неутрален род. Днес 

същият въпрос се поставя във връзка с инклузивния правопис и официалните 

призиви за използването му. 

 

                                                 
6 Nathalie Heinich, ―Le repos du neutre (pourquoi je résiste à la féminisation des noms de 
profession),‖ published in the article ―Autour du livre de Anne-Marie Houdebine La féminisation des 
noms de métiers,‖ Travail, genre et sociétés 3, no. 1 (2000): 170-175, republished in Heinich, Les Ambivalences. 



 

90 
 

 

Виждам това като злощастна победа – която надявам се, няма 

да продължи дълго –  на диференциализма или идеята, че за да се 

борим с неравенството, трябва да утвърдим специфичната природа 

на малцинството, което се счита за доминирано, вместо да 

призоваваме за неутрализирането на различията, причиняващи това 

неравенство. Инклузивният правопис на първо място е доста 

обременяващо изменение на езика, неестествено усложнение от 

лингвистична гледна точка; но също така, и това е най-важното, е 

патова ситуация по отношение на феминистките искания, тъй като 

постулира, че утвърждавайки специфичната природа на жената във 

всички и всякакви контексти, ние ще се преборим с неравенството. 

Това е грешка от гледна точка на феминистката борба и аз казвам 

това в името на феминизма, а не като негово отрицание. Един от 

големите проблеми днес – и това е една от разликите в сравнение с 

времето преди петнадесет години – е, че много феминисти, 

образовани в диференциализма, са убедени, че ако не сте 

диференциалист, то вие сте антифеминист. Това може само да 

означава, че те не са наясно с историята на феминизма и 

напрежението в него, което минава между тези две много различни 

дефиниции на феминизма: универсализма и диференциализма. Ето 

защо някои от тях са наивно убедени, че ако не подкрепяте 

диференциалистки позиции като инклузивния правопис и 

системното феминизиране на длъжностните титли, то вие сте 

антифеминист. Наистина, ужасна форма на политическо невежество 

е, когато срещнете млади жени, които казват: „Вие сте против 

феминизацията, значи сте антифеминист―. 

 

Мислите ли, че това изначално напрежение тръгва от определени 

ключови трудове, или се дължи на различията между двете идеологически 

традиции – френската и американската? 

 

Всъщност, мисля че се дължи на различни политически 

култури и по-специално на фундаменталната разлика между англо-
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американския възглед за гражданството, който се основава предимно 

на общности – религиозни общности, но също и такива основани 

на социалната класа или етническа принадлежност – и 

републиканския, който не е уникално френски, но е много силно 

наложен  от представата за политика, въведена след Френската 

революция и който, надявам се, ще продължи да доминира във 

Франция, макар че не съм толкова убедена в това. Този възглед се 

основава на вярването, че общото благо е по-важно от 

принадлежността към общността, и че, в гражданската рамка на 

упражняването на гражданството, индивидите не бива да бъдат 

определяни като членове на определена общност, а единствено в 

качеството им на граждани. Ще кажа пак, това изисква определен 

капацитет за абстрактно мислене, което не винаги е лесно; също така 

изисква от нас да се откажем от онзи вид подкрепа, която се основава 

на общността, и която за съжаление формира силно развитата 

култура на клиентелизъм, с идеята, че основният източник на 

подкрепа за индивида е вграден в семейството, клана и т.н. В малко 

по-екстремна форма, тази идея стои в основата на културата на 

мафията или най-малкото в културата на корупцията, която за 

съжаление е широко разпространена в много страни. Вярвам, че би 

било наистина стъпка назад ако се откажем от тази републиканска, 

универсалистка цел: една дефиниция на индивидуалната 

идентичност, която не е непосредствено свързана с общностна 

група. Изглежда вероятно че протестантизмът, който оказва огромно 

влияние върху англо-американската култура, е направил много за 

утвърждаването на тази идея, тъй като общностите имат силно 

присъствие в протестантството с неговите много и различни 

„църкви―. Следователно това са две изключително различни 

политически култури и в момента трябва да се борим, за да защитим 

легитимността на културата на републиканизма във френски стил. 

Нека дам пример за тази разлика: наскоро прочетох една 

книга от Джоан У. Скот, върховната жрица на американските 

джендър изследвания, посветена на историята на феминизма, в която 
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тя се осмелява да определи френския републиканизъм като идеята, 

че всички индивиди са еднакви7. Това е погрешно схващане в две 

отношения: френският републиканизъм счита гражданите (не 

индивидите) за равни (не еднакви). Следователно Скот бърка 

„индивид― с „гражданин―, като напълно пренебрегва специфичния 

контекст на гражданството; наред с това бърка и сходство с 

равенство, което е погрешно разбиране на тези термини. Така, че тя, 

която представлява ne plus ultra на джендър изследванията и 

феминистките движения, и която е много добре запозната с 

Франция, тъй като това е нейното първоначално изследователско 

поле, дори не може да даде правилна дефиниция на републиканизма. 

Това дава представа за интелектуалната пропаст разделяща тези две 

политически култури. 

 

Свързвате разликата между универсализма и диференциализма с две 

различни политически култури. Как обяснявате завръщането на френската 

теория8, която е повлияла както върху настоящите идеи, така и върху 

академичните среди? Неутрално ли е? Дали се дължи на силата на 

американските идеи? Базира ли се на социални промени? Правите ясно 

разграничение между различните регистри: между фактически и нормативен, 

публичен и частен. Няма ли в социалните промени от последното десетилетие 

всъщност елементи, които ни подсказват за наличието на определена 

порьозност между тези регистри, като това например, че частното „гостува― в 

политиката заради системното извеждане на преден план на идентичността и 

културата? 

 

                                                 
7 Joan Wallach Scott, Only Paradoxes to Offer: French Feminists and the Rights of Man (Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 1996). 
8 French theory – общо название на съвкупност от различни философски, културни и социални 
теории, в които централно място заема деконструкцията. Появила се във френските 
академични среди през 60-тегодини на миналия век, т.нар. френската теория бива посрещната 
с ентусиазъм в хуманитарните катедри на някои американски университети. По-късно 
допринася за появата и развитието на културните, пост-колониалните и джендър 
изследванията през 80-те, като има силно влияние и в сферите на изкуствата и активизма. Бел. 
ред. 
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Има няколко фактора. Първо, френската теория е 

академичен феномен, белязан, според мен, от много слаби връзки с 

по-широката общественост – това е преди всичко университетско 

явление. Оттук и едно основно ограничение на феминизма в 

американски стил: това е университетски вид феминизъм, с много 

малко активистко въздействие върху реалния свят. Второ, една от 

причините за успеха на догматичния конструктивизъм, 

произхождащ от постмодернизма – идеята, че нещата не са 

определени от природата, а са конструирани, податливи на промяна, 

относителни и т.н. – е, че позволява на хората да вярват, че са 

свободни да ги променят, че могат да променят нещата както им е 

угодно. Това е вид абсурдна фантазия за всемогъщество, тъй като 

това, че човешките неща не са определени от природата, не 

означава, че не са ръководени от институции и не са обществени 

необходимости. Мисля, че голяма част от успеха на конструктивизма, 

произхождащ от френската теория, се дължи на пълното 

непознаване на социалните науки: разглеждайки само природата или 

индивида, се пренебрегват специфичните изискванията за живот в 

обществото, за взаимодействията и институциите. Оттук и успехът 

на куиър теорията9, идеята, че човек може да промени пола си по 

лична прищявка, което аз виждам като инфантилна форма на 

фантазията за индивидуалното всемогъщество, подобно на детето, 

което вярва, че то може да промени света както си иска. Това е 

някаква наивност, понеже да откриеш, че метафизиката няма 

последната дума, че нещата не съществуват в небето от идеи, и че е 

възможно да се живее в свят, който не е пропит с богословска 

необходимост, е много хубаво, стига обаче да не вярваш, че това 

прави всяко едно нещо възможно. Така че мисля, че успехът на 

френската теория се основава на голяма доза наивност, подплатена 

от зееща липса на осъзнаване на ограниченията на живота в 

обществото, за социалните бремета и необходимости. 

                                                 
9 Queer theory е съвкупност от различни теории и изследвания, в които централно място заема 
социалната конструираност на пола и сексуалността.  Бел. ред.  
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Освен това този университетски постмодернизъм също така 

е силно подхранван и от параноични форми на засрамване и 

охулване10, които стигматизират злите власти, злото общество: това е 

онази силно изкривена интерпретация на Фуко, на Фукоанството в 

американски стил, която до голяма степен допринесе за подкрепата 

на подобни възгледи. А употребите на социологията на Бурдийо, 

които я свеждат до теория за доминацията, също допринесоха за 

отприщването на цяла една параноична култура на хулене и 

засрамване на злите потисници. В съчетание с диференциализма, и 

следователно със систематичното приписване на индивидуални 

идентичности към референтни общности, резултатът е 

катастрофален. Потресаващо бе да се наблюдава как, през 

последните петнайсетина години например, феминисти, защитават 

ислямския воал в името на зачитането на свободата на жените и 

правото на религиозни различия: аз виждам това като пълно 

отклонение от феминистката борба, тъй като по този начин те 

подкрепят не само огромния обществен натиск, на който са 

подложени толкова много мюсюлмански жени, но също така и 

структурите на неравенство и господство, специфични за 

мюсюлманския свят, които принуждават жените да носят 

отговорността за контролирането на мъжката сексуалност. Това 

отклонение се подхранва от осъждането на колониализма чрез 

постколониалните изследвания, които също дойдоха при нас от 

Съединените щати, и които също са впримчени в елементарни 

форми на засрамване на злите потисници. Тази смесица от 

постколониализъм, диференциализъм и културен релативизъм 

доведе до абсолютно зашеметяващия феномен да виждаме жени, 

които защитават, в името на феминизма, самия символ на женското 

отчуждение. 

                                                 
10 Shaming – социално явление, особено зачестило в университетските кампуси в САЩ (но не и 
ограничаващо се с този контекст) през последното десетилетие, което включва кампанийни 
практики на осмиване, порицаване, заклеймяване и др. с цел засрамване от позиция на морално 
превъзходство/възмущение към ―провинилите се‖; свързва се с хабитуализираната употреба и 
потенциала за мобилизиране на социалните мрежи. Бел. ред. 
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Спомням си, че преди около петнайсет години бях поканена 

да участвам в дебат в Maison de la Femme с Кристин Делфи, 

върховната жрица на феминистките изследвания във Франция. Там 

видях как млада мюсюлманка пристигна покрита с воал, а младата 

жена, която я придружаваше и която се представи като феминистка, 

каза „Трябва да се борим, за да наложим воала в името на свободата 

на жените―. И Кристин Делфи се съгласи с нея! И тогава Тарик 

Рамадан11 се похвали, че е подкрепян от феминистки... Така че 

подобни позиции могат да имат опустошителен политически ефект. 

 

Струва ми се, че настъпва промяна, особено във френския радикален 

феминизъм, който исторически е марксистки, и се занимава предимно с 

класовите отношения. Расовият въпрос се появи в рамките на дебата и напълно 

промени възгледа за отношенията на власт и господство в посока на това да 

бъдат мислени по-скоро като социални и икономически неравенства. Дали това 

е симптомално за съществуващ във Франция усет за тези проблеми, или също е 

привнесено? 

 

Мисля, че и двете: това е резултат както от един внесен 

американски академичен манталитет, така и от факта, че във 

Франция вече имаме второ или дори третото поколение 

северноафрикански и африкански имигранти, което означава, че 

при нас има много силна чувствителност по отношение на 

специфичните условия на имигрантите, особено тези от Северна 

Африка. Но трябва да се подчертае, че този начин на поставяне на 

преден план в политическия анализ на въпроса за последиците от 

колониалното господство и необходимостта в същото време от 

защита на бившите колонизирани, независимо от тяхната култура, 

поведение и т.н. – тази позиция не се споделя от всички леви, а по-

скоро принадлежи на крайните леви. Но има тенденция подобни 

екстремни позиции да се отъждествяват с цялото ляво и да се смята, 

                                                 
11 Tariq Ramadan (1962) – швейцарски философ, чиито основни занимания са насочени към 
ислямската теология. Бел. прев. 
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че ако някой не ги споделя, той непременно е десен. Боря се – за 

щастие, заедно с много други – да кажа, че има друг начин да бъдеш 

от ляво, който не свързва всичко винаги с въпроса за доминацията и 

не изгражда групи, които са завинаги фиксирани в своите статуси на 

потисници или потискани. Видяхме това при събитията в Кьолн12: 

някои от крайната левица първоначално не искаха да признаят, че е 

наличен аспект на насилствен сексизъм, тъй като извършителите на 

тези насилствени действия, поради това, че самите те бяха смятани за 

потискани, не можеха да бъдат потисници. Опасността от съждения, 

които се основават на общности, дефинирани изключително в 

измеренията на господство (потисник/потискан), независимо от 

тяхното поведение, ми изглежда ясна. Това е отричане на реалността, 

отричане на всякаква индивидуална отговорност в полза на 

догматичния детерминизъм и отвличане на вниманието от редица 

борби: не можем да изоставим феминистката борба с основанието, 

че рискува да подхрани неоколониални импулси – това би било 

същинско отклонение. Казването на това, не ме прави дясна, а 

напротив, аз защитавам една наистина лява позиция. Лично аз 

смятам, че това е най-неотложната борба в момента. 

 

Вие защитавате универсалистката позиция в името на 

комплексността. Какво мислите за „интерсекционалналността―, която 

подчертава особената сложност на множеството потисничества, които могат 

да бъдат упражнявани върху някои жени, бидейки едновременно потискани в 

името на техните сексуални, религиозни и расови различия? 

 

Ето, виждате ли, тук отново е същото: интерсекционалността 

добавя комплексност към състоянието на потискания, но не добавя 

такава към дихотомното, бинарно и просто разделение между 

потисници и потискани – всъщност го засилва. Например, не се 

                                                 
12 Визират се събитията от Новогодишната нощ на 2015 срещу 2016 година, когато в 
германския град множество жени стават жертви на сексуално насилие от стана на млади мъже-
бежанци. Бел. прев. 
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взема предвид фактът, че някои жени в семейството си могат да 

упражняват контролиращо, насилствено поведение, което 

възпроизвежда сексистки различия – това не искат да го чуят. Не 

знам дали видяхте процеса на Мерах13 с изявлението на майка му: 

беше потресаващо да се види как жените от това семейство, майката, 

по-голямата сестра, проявяваха същите склонности за подбуждане 

към насилие, подбуждане към убийство, религиозен догматизъм и 

омраза. Те са жени, те са потискани като жени, като мюсюлманки, 

като арабки, но това не им пречи да бъдат чудовища! Нима не бива 

вече да казваме това поради интерсекционалността на 

потисничеството? Трябва да се каже, че голяма част от културата на 

„мъжкото господство―, ако използваме отново термина, се предава 

от жените, т.е. от майките. Анализът на Жермен Тилон14 в Le Harem 

et les cousins ясно показва, че  северноафриканската култура до голяма 

степен е култура, в която майките преутвърждават превъзходството 

на момчетата над момичетата. Така че трябва да спрем да 

поддържаме тази бинарна опозиция между потисници и потискани 

или мулти-подтискани! 

 

Във важна статия от сборника, който споменахме в началото на 

това интервю, озаглавена Les contradictions du féminisme, Вие се 

позовавате и на друг дебат от периода, отнасящ се до въпроса за порнографията 

и проституцията, дебат между една по-либертарианската и една феминистка 

позиция, предлагащи съответно регулация или аболиционизъм. Как смятате, че 

тези теми са се променили днес? 

 

Публикувах мнение по този въпрос, когато новият закон за 

проституцията беше въведен. Мисля, че проблемът за съгласието е 

от решаващо значение и не вярвам, че можем да премахнем 

практика, каквото и да мислим за нея, когато в нея  участват 

                                                 
13 Mohhamed Merah (1988–2012) алжирско-френски джихадист, виновен за смъртта на поне 
седем души. Бел прев. 
14 Germaine Tillion (1907–2008)  е френски етнолог, известна с нейната работа в Алжир през 50-
те години на миналия век. Бел. прев.  
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пълнолетни, които са дали съгласието си. Освен това хората, които 

са добре запознати с тези въпроси, твърдят, че аболиционистките 

подходи постигат обратния, а не търсения ефект, защото правят най-

експлоатираните жени още по-уязвими. Абсолютно наложително е 

да се борим срещу последиците от потисничеството в 

проституцията, и по-специално срещу сексуалното робство, което за 

съжаление се превърна в основна част от него. Но забраната на цяла 

практика в името на борбата с нейните най-прекомерни и 

нелегитимни форми е в ущърб на свободите. Виждам форма на 

сексуална педантичност зад този стремеж за премахване, един вид 

пуританизъм, който отново е много англо-американски – възгледът, 

че секс плюс пари е равно на двойно зло. Освен това закупуването 

на сексуална услуга не може да се приравни на продажба на тяло или 

орган – те не са едно и също нещо. И ние наистина трябва да 

уважаваме известна степен на индивидуална свобода – както за 

мъжете, така и за жените, тъй като има и мъже проститутки, това не е 

само феминистки въпрос. Така че поради всички тези причини се 

противопоставих на закона, наказващ клиентите, с мотива, че трябва 

да съсредоточим всичките си репресивни усилия върху мрежите, 

които принуждават жените да проституират. 

Също така смятам, че желанието за забрана на образите – с 

изключение на тези, които подбуждат към убийства, изнасилвания и 

т.н. – и следователно забрана на порнографски материали е 

прекомерно, тъй като това е начин за посегателство върху 

индивидуалната свобода. Фантазиите никога не са наранявали 

никого; стига да си останат фантазии, разбира се. Естествено, тук са 

замесени много трудни въпроси, защото границата между 

порнографски образ и подбуждане към изнасилване може да бъде 

трудна за установяване; но тук трябва да вземем предвид контекста: 

публично ли е разпространението или частно? Лична ли е 

употребата или публична? Трябва да се вземе предвид контекстът – и 

това е работа на съдиите. 
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Бих искала да завършим с един актуален въпрос: тъй като се описвате 

като лява, което според мен е много важно да се подчертае, в какво според Вас се 

състои еманципиращият и критическия потенциал на феминизма днес? 

 

Когато хората ме питат дали съм феминистка, аз казвам, че 

съм антисексистка, точно както съм антирасистка; защото да се 

наречеш феминистка е доста неясно, като се има предвид, че в 

момента диференциалистки и универсалистки феминисти не 

съществуват в една и съща политическа вселена. Така че, за да 

избегна неразбиране, казвам, че съм антисексист, което означава, че 

се противопоставям на неравенството, както фактическо, така и 

законово, между мъжете и жените, точно както се противопоставям 

на неравенството на статусите въз основа на раса, и неравенството на 

възможностите, основано на социалния произход. Целта за 

индивидуално равенство пред закона е фундаментална във всички 

сфери, но аз в никакъв случай не съм привърженик на абсолютното 

утвърждаване, независимо от контекста, на женствеността, на 

специфичната природа на жените. Вярвам, че свободата да не бъдеш 

винаги възприемана като жена е изключителна свобода. Нашата 

свобода в западния свят да ходим по улиците, да ходим сами в 

кафенета и кина и да не бъдем тормозени, е свобода, свързана по 

същество с факта, че в нашата култура се приема за даденост че има 

ситуации, в които статутът ни на жени е без значение, че това не е 

релевантно; и това е културата, за която трябва да се борим. Това в 

никакъв случай не включва пълен отказ от нечия женственост, но 

женствеността – подобно на мъжествеността – е уместна само в 

конкретния контекст на отношенията мъж-жена, на съблазняването, в 

рамките на интимните отношения и т.н. Не е необходимо да 

присъства във всички сфери на социалния живот. 

 

Превод от английски: Десислав Георгиев 
Научна редакция: Милена Кацарска 
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4. ОВЛАСТЯВАНЕТО КАТО ПРИМИРЕНИЕ: КАК 

ЖЕНИТЕ ЗАГУБИХА БОРБАТА ЗА ЕМАНЦИПАЦИЯ, 

ПЕЧЕЛЕЙКИ РАВЕНСТВО И ПРИОБЩАВАНЕ1                                                

Албена Азманова 

 

For I am pleading for the rights of the individual against the system... 

[in] a court of justice, not of law. 

Doctor Reeves in Stairway To Heaven  

(Powell and Pressburger, 1946). 

 

Увод 

Възможно ли е, печелейки битката за равенство, жените да 

изгубиха войната за еманципация? Мобилизирайки се успешно през 

втората половина на ХХ век, в борба срещу патриархата и за 

равенство с мъжете на пазара на труда и работното място, жените 

пропуснаха да поведат една по-голяма битка. Те се провалиха в своя 

стремеж към радикална трансформация, която, заедно с тях, можеше 

да освободи и мъжете от продуктивистките императиви на 

конкурентното производство на печалба, задаващи параметрите на 

нашите общества. Както ще се опитам да покажа в следващите 

страници, две забележителни истории на успех се вливат една в 

друга, за да конституират този провал. Едната е политическа, другата 

интелектуална. Политическата история е тази на борбата за равни 

права. Интелектуалната история е тази на демократичния обрат в 

политическата теория. Накратко казано, това е разказ за провала на 

успеха. 

Още тук държа да отбележа, че по никакъв начин не искам да 

омаловажавам нито борбите за равенство, нито пък демократичния 

обрат. Идеята ми е те да бъдат диалектически разгледани като 

трагични победи – победи, които водят до провал не поради 

                                                 
1
 Преводът е по: Azmanova, A. 2016. Empowerment as Surrender: How Women Lost the Struggle 

for Emancipation as They Won Equality and Inclusion. In: Social Research, 83 (3). 
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избиране на грешни цели или някакъв дефицит (провал чрез 

пропуск), а по-скоро по силата на самата логика за тяхното постигане 

(провал чрез успех). 

Тези провали на критиката и политическата мобилизация 

налагат нуждата от преосмисляне на програмата на феминизма от 

гледната точка на една по-широка критика на съвременните пазарни 

демокрации, в които случаите на полови несправедливости са 

симптоматични за по-широки социални патологии, вкоренени в 

оперативната логика на социалните системи. След преглед на двете 

истории на провал чрез успех (т.е. на политическа и интелектуална 

мобилизация), разгледани в първата част на този анализ, ще 

скицирам елементите на такъв обрат, който би могъл да се 

осъществи в границите на демократичната теория и практика. 

Нека още в началото разсея едно възможно погрешно 

тълкуване. Критиката на феминистката мобилизация предложена 

тук, не се отнася до незавършената работа около равенството между 

половете (да, остава още много да се направи), нито пък проблемът 

за провала, който движи този анализ е в съзвучие с консервативните 

ридания по вредите, които феминизмът уж е нанесъл на домашното 

щастие (не, не е направил това). Либералните призиви към жените за 

„крачка напред― (т.е. да стиснат зъби, да свършат работата, да 

застанат гордо изправени) и консервативните за  „крачка назад ― (т.е. 

да се омъжат, да се грижат за децата и да оставят мъжете да ги 

издържат) имат общ знаменател – те утвърждават по-широките 

параметри на начина на живот, който феминистката мобилизация е 

редно да отхвърля. Нека не правим нито крачка напред, нито назад. 

Моят призив към жените е: „Напуснете системата! И вземете 

момчетата с вас.― 

I. Драмата на политическия успех в два акта на провал 

Общите постижения на първата и втората вълна на 

феминизма дълбоко промениха западните либерални демокрации, 

наред с което оказаха влияние и върху целия свят. Дори да вземем 

само факта, че жените бяха издигнати от своя второкласен статус, 
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бихме могли да твърдим, че феминистката мобилизация 

(феминистките и политическите сили, които те събраха в подкрепа 

на своята кауза) в много отношения е направила света по-добро и по-

справедливо място както за тях, така и за всички негови обитатели. 

Първата вълна на феминисткото движение (от деветнадесети и 

началото на двадесети век) целеше да премахне законовите пречки 

пред равенството (например правата на собственост и на глас). С 

това тя успешно осигури гражданска равнопоставеност. Втората 

вълна, обхващаща периода от 1960-те до 1980-те, отправи радикално 

предизвикателство пред андроцентризма на капиталистическите 

общества. Кейт Уайганд (Weigand, 2000) проследява прехода и 

приемствеността между феминистките от първата и втората вълна, 

които споделят един дом – този на комунистическата партия. 

Комунистически феминистки като Бети Милард2, Сюзън Б. Антъни 

II3 и Елинор Флекснър4 предоставиха важни връзки между 

феминизма от първата и втората вълна, тъй като те 

концептуализираха пола, сексизма и расата като централни 

компоненти на културата, икономиката и политиката в 

американското общество. 

Като част от по-голямото движение за равни права, тази 

феминистка мобилизация бе фокусирана върху широк спектър от 

икономически, политически и културни измерения на пораждащото 

дискриминацията на жените разпределение на властта. Техните 

политически борби бяха насочени както към  стигматизирането на 

жените в ролите им на домакини и обезценяването им спрямо 

                                                 
2 Елизабет Милард (1911 - 2010) писателка, фотограф, политически активист, феминистка и 
филантроп; активен член на Американската комунистическа партия и редактор на списание 
New Masses през 40-те; публикацията й Жена срещу мита [Woman against Myth] (1948) проследява 
развитието на женското движение в САЩ, в социалистическото движение и в Съветския съюз. 
Бел. прев. 
3 Сюзън Б. Антъни II (1916 - 1991) американска журналистка и писателка, активист и 
консултант за хора със зависимости от алкохол. Автор на От кухнята - на фронта [Out of the 
Kitchen - Into the War] (1943) и други книги за приноса на жените по време на войната, на 
Призракът в моя живот [The Ghost in My Life] (1971) и др. Бел. прев. 
4 Елинор Флекснър (1908 - 1995) изтъкнат независим учен и пионер в областта на женските 
изследвания. Автор на Век борба: движение за правата на жените в САЩ [Century of Struggle: the 
Women‘s Rights Movement in the US] (1959). Бел. прев. 
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мъжете, които ги издържат, така и към мейнстрийм културата на 

сексизъм, проникваща във всички сфери на живота, независимо от 

доходите или образователния ценз на съответните социални групи, 

и не на последно място към неравния достъп и 

неравнопоставеността на жените в пазара на труда. Предложеният 

тук анализ ще се фокусира предимно върху мобилизирането на 

феминизма от втората вълна в контекста на САЩ. 

Тези безценни победи на втората феминистка вълна се 

случиха в рамките на една по-голяма драма на провала, която се 

разгръща в две действия. В първото, развиващо се през враждебното 

десетилетие на 70-те години на миналия век, в програмата на 

женската еманципация бе заложено освобождаването от 

ограниченията на домашния живот, както и придобиването на 

икономическа и социална независимост от мъжете. Една от 

ключовите стратегии за постигането на справедливост бе влизането 

и заемането на почетно място в политическата икономия на 

капитализма. 

Борейки се за правото да бъдат експлоатирани наравно с 

мъжете, жените пропуснаха възможността да мобилизират широк 

съюз от сили (включително работещи мъже), които да бъдат 

насочени към промяна на модела на благополучие. Следователно, 

първият провал е този на стесняването на обхвата на битката до 

целите за приобщаване и равенство. Във второто действие на 

драмата, развиващо се през неолибералните десетилетия на 80-те и 

90-те години на миналия век, жените се сблъскват с негативните 

последици от успешната им борба за приобщаване. Цената на 

женската еманципация тук се явява под формата на задълбочена 

трудова комодификация и експлоатация.  

Ще се спра върху тези две различни траектории на провала 

по отделно. 

Провал чрез успех: първо действие 

Една от основните мишени на втората феминистка вълна е 

моделът „домакиня срещу работещ―, който феминистките виждат 
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като място на двойно подчиняване на жените: от една страна, в 

патернализма на традиционната семейна структура, определяща 

мъжа като „глава на домакинството― и в икономическата и 

социалната зависимост от съпруга от друга. Получаването на достъп 

до пазара на труда се явява най-прекият път към икономическата и 

социална еманципация. Жените, разбира се, са имали напълно 

основателни причини да изискват достъп до пазара на труда – те са 

обитавали политическа икономия, в която както социалното 

признание, така и икономическата независимост се получават почти 

изцяло чрез участието в икономическото производство. И все пак, 

заемайки се с мобилизация срещу основания на пола модел 

„работещ срещу домакиня―, те пропускат възможността да отхвърлят 

този модел като форма на институционализирана взаимна 

експлоатация, обслужваща императивите на система, на която и 

мъжете, и жените биват подчинени. 

С други думи, жените успешно се борят срещу 

подчинеността си спрямо мъжете от гледна точка на мястото, което 

заемат в една система от социални отношения. Това е форма на 

господство, която можем да наречем релационно (тъй като се отнася 

до позицията на една група по отношение на или спрямо друга) 

господство произхождащо от неравномерното разпределение на 

материални и символни ресурси между дейците. Въпреки това, 

фокусирането върху придобиването на достъп до и равенство в 

рамките на определен модел на благополучие (система от социални 

отношения) не позволява на жените да поставят под въпрос по-

широките измерения на самия този модел. По този начин те не 

успяват да поведат борба за еманципация от това, което може да бъде 

наречено системно господство – всеобща подчиненост на 

функционалните императиви на конкретната система от социални 

отношения5.  

                                                 
5 За първи път въведох тази дихотомия като разграничение между релационно и структурно 
господство в Azmanova, 2012a, но понятието „системно― е по-подходящо. 
„Релации/отношения―, „структури― и „системи― са отделни цялости, които могат да 
съхраняват в себе си власт и динамики на доминация. Аз разглеждам институционализирания 
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Тези две измерения на господство са добре уловени в 

анализа, който прави Пиер Бурдийо на базираните на пола 

социални отношения в „Мъжкото господство― (Бурдийо, 2002). 

Обект на неговия анализ в случая е квазитрадиционната кабилска 

общност, която по времето на неговите изследвания в началото на 

60-те години на миналия век, е била добре запазено андроцентрично 

общество. Бурдийо прави дисекция на процеса, чрез който се 

извършва социализацията на момчетата и момичетата в различни 

социални роли и форми на поведение. От една страна, той описва 

това като набор от практики, които при момчетата благоприятстват 

по-силно различните форми на libido dominandi, което в крайна 

сметка води до подчинението на жените на мъжете, тъй като те са 

ограничени до роли с по-нисък социален статус. Това е сферата на 

релационното господство на мъжете над жените. И все пак, Бурдийо 

също се обръща към подчинението на мъжете на всеобхватната 

логика на социалното възпроизводство и страданието, до което това 

води, тъй като „мъжете също са затворници и потайно жертви на 

господстващата представа‖ (пак там: 64). Той разкрива логиката на 

това страдание, криещо се в това, че мъжете са подложени на 

обществените очаквания за успех, които ги обричат на провал 

въпреки постоянния стремеж към него: 

Мъжката привилегия също е клопка и тя намира своя 

противовес в устойчивите напрежение и напрегнатост, 

понякога тласнати до абсурд, които дългът да утвърждава 

при всяко обстоятелство своята мъжественост налага на всеки 

мъж. Доколкото субектът му всъщност е колектив – родът 

                                                                                                           
ред на социалните практики (общество) като система от структурирани социални отношения. 
На нивото на системата, определена оперативна логика или принцип, конституира 
институционализирания социален ред – тук се засягат динамиките на производство на 
социална власт, преди властта и привилегиите да бъдат разпределени по определени начини. 
На това ниво капитализмът и социализмът се разглеждат като отделни и различни системи на 
социални отношения, а демокрация и диктатури като политически системи.  В случая на 
капитализма, основната структура, в която социалните отношения добиват своята форма е тази 
на  частната собственост над средствата за производство, самата тя основаваща се върху 
институциите на частната собственост, договорът и пазара. Оперативните принципи или 
логика, конституиращи системата са тези на конкурентното производство на печалба, което 
успява или неуспява да подсигури икономически растеж.  



 

106 
 

 

или домът – самият той подчинен на иманентните 

изисквания на символния ред, въпросът на чест се представя 

всъщност като идеал или още по-добре като система от 

изисквания, обречена да остане в повече от един случай 

недостъпна. Разбирана като възпроизводствена, сексуална и 

социална способност, но също и като влечение към бой и 

упражняване на насилието (именно в отмъщението), 

мъжествеността е преди всичко чин. Противоположно на 

жената, […] „истински мъж― е мъжът, който се чувства 

задължен да бъде на висотата на предоставената му 

възможност да увеличава честта си, търсейки славата и 

отличаването в публичната сфера. […] Така че всичко 

съдейства за превръщането на невъзможния идеал за 

мъжественост в принцип на страхотна уязвимост. (пак там: 

66-7) 

Затварянето на мъжа в ролята на доминиращ субект е в порядъка на 

системното господство. Тук мъжете и жените заедно са подчинени 

на специфичните изисквания за производството и 

възпроизводството на символен и социален капитал. Обикновено 

теренът на релационното господство е мястото, в рамките на което 

жертви се борят срещу други жертви, и именно този антагонизъм е 

онова, което възпрепятства обединяването на силите им за 

противопоставяне на системното господство. 

 Макар че анализът на Бурдийо разглежда траекториите на 

несправедливост на един традиционен андрогенен свят, същите 

вектори на господство могат да бъдат доловени и във 

функционирането на модерните капиталистически общества, които 

задават контекста на феминистките борби от  втората половина на 

ХХ век. Чрез своята мобилизация за премахването на формите на 

релационно господство (техния по-нисък социален статус спрямо 

мъжете), жените не успяват да се преборят за изкореняването на 

системната несправедливост, подчиняваща както мъжете, така и 

жените на определена логика на социално възпроизводство, типична 
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за капитализма, а именно – конкурентното производство на печалба 

с придружаващата го динамика на експлоатация, отчуждение и 

стратифицирано разпределение на жизнените възможности.  

 Погледнато от перспективата на началото на двадесет и 

първи век, идеализирането което прави втората феминистка вълна 

на ролята на изкарващият прехраната до такава степен, че да я 

превърне в телос на тяхната битка, е изненадващо. Нима не са 

съзнавали колко дълбоко експлоатационен и отчуждаващ е този 

статус? Със сигурност, ако усилията им бяха насочени и към 

несправедливостите, които този модел крие за мъжете, това би 

създало платформа за обширен съюз, от което феминистките борби 

щяха да имат по-голяма стойност и шанс за успех. 

 Петдесетте и 60-те години на миналия век далеч не са 

лишени от мъжки гласове, протестиращи срещу експлоатацията (в 

стила на познатата марксистка критика). По-забележителното е, че 

откриваме и гласове, които отхвърлят полово базирания модел 

„домакиня срещу работещ― поради несправедливостта, която той 

нанася на мъжете. Откриваме подобни протести на най-

неочакваните места. В статия, появила се в брой на списание 

„Playboy― от септември 1963 г. (чиято публична сфера едва ли е тази 

на експлоатирания работник), авторът се противопоставя на 

експлоататорския и отчуждаващ характер на брачния договор, и то – 

за мъжете: 

Блудкавите плаващи пясъци на калкулираната експлоатация 

превръщат в горчива пародия романтичните мечти на 

женещия се мъж... [мъжете] мислят, че се женят по любов, но 

вместо това поемат задължението да бъдат  „бачкатори―, 

които робуват за да издържат жена. (Iversen 1963, 92) 

Със сигурност мъжете и жените са имали общ интерес от 

отхвърлянето на формите на институционализирана експлоатация, 

включително и тази на традиционния брак, в обща битка за 

алтернативна, по-неотчуждаваща форма на съществуване.  
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 Всъщност, не би било честно пионерките на втората 

феминистка вълна да бъдат упреквани в липса на по-мащабни визия 

и амбиции. „За разлика от сега, тогава ние не искахме парче от пая. 

Ние искахме да променим самия пай,― казва активистката Алис 

Улфсън в скорошен документален филм, който разглежда 

движението за права на жените през 1960-те и началото на 1970-те 

(Dore, 2014). Социалистическият феминизъм първоначално се заема 

с разработването на подобна нова визия, която да заеме мястото на 

алтернатива спрямо двете големи разклонения на прогресивната 

мобилизация по това време: либералният индивидуализъм с неговия 

акцент върху личната свобода и растеж, и социалистическото 

движение, което се фокусира върху начина, по който 

производствените отношения потискат всички. Социалистическите 

феминистки предупреждават, че първото рискува да доведе до 

„безформена  изолация, вместо до състояние, в което ние можем да 

се борим и да спечелим властта над собствените си животи―, докато 

второто има склонност да бъде „без усет за цялостните животи на 

жените― (Hyde Park Chapter Manifesto, 1972). Наред с това, 

програмните изявления на социалистическия феминизъм призовава 

мъжете и жените към сформиране на съюз: „По същество, при 

определени обстоятелства работата с мъже е осъществима, желана и 

необходима за постигане на нашата визия. Сепаратизмът като лична 

практика е въпрос на избор, тъй като политическата позиция е 

илюзорна.― (пак там). 

 Защо феминистките не успяват да изградят по-голям съюз 

в борбата не само за равенство, но и за по-добра форма на живот? 

Много фактори допринасят за стесняването на тяхната програма. 

Традиционните марксисти отхвърлят феминизма като буржоазна 

идеология. Андроцентричната култура има дълбоки корени в 

социалистическото движение. Документалният филм, който 

споменах по-рано, съдържа поразителни архивни кадри, показващи 

активистката Мерилин Уеб, която се опитва да говори пред тълпа на 

антивоенна демонстрация, докато бива заглушавана от мъже – 
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нейните другари от Новата левица – които настояват някой „да я 

изчука в тъмна алея―, вместо да ѝ позволят да продължи да говори. 

„Често нашите другари мъже не можеха да видят собствения си 

сексизъм, и дори когато го виждаха, не можеха да разберат, че има 

нещо нередно в него. Те просто не можеха да се въздържат―, 

коментира Улфсън, подчертавайки мащаба на пречките пред 

обединяването на сили с мъжете от левицата6. Струва си да се 

отбележи още един фактор за изключването на стандартните 

социалистически проблеми от дневния ред на втората вълна на 

феминизма в Съединените щати. Тъй като федералното 

правителство вече е ангажирано със социална реформа през 60-те 

години (т.е. реформите на Великото общество на Линдън Джонсън), 

по думите на друга известна феминистка, социализмът вече не беше 

„секси―, не беше достатъчно вълнуващ, за да предизвика масова 

мобилизация, каквато беше борбата за равни права.7 Така 

еманципацията от всеобхватното, институционализирано мъжко 

господство, дълбоко вкоренено в културата, се превръща в 

непосредствената и неотложна задача, която довежда до 

обединението около обща кауза на различните направления на 

феминизма. 

 Провал чрез успех: второ действие 

 Второто действие от драмата на женското движение започва 

с началото на неолибералния капитализъм през 80-те години. В своя 

сравнително скорошна работа, Нанси Фрейзър (Fraser, 2009, 2013) 

отбелязва, че неолибералният капитализъм е успял да присвои 

еманципаторските политики на втората феминистка вълна, тъй като 

те се фокусират върху овластяването на жените чрез тяхното 

интегриране в работната сила. Например, увеличавайки обема на 

работната ръка, жените смекчават заплахата, която работническата 

класа представлява за капитала, посредством способността си да 

блокира, например през стачки, производството. Няма нищо, което 

                                                 
6 Алис Улфстън, личен разговор. 18.03. 2015, Сан Франциско. 
7 Сюзън Маккормик, личен разговор. 14.02. 2015, Сан Франциско. 
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да стимулира експлоатацията така ефективно, както 

свръхпредлагането на работна ръка. По този начин, докато 

навлизането на жените в пазара на труда намалява в значителна 

степен релационното господство на мъжете над тях, в същото време 

то задълбочава релационното господство на капитала над труда. 

 В своята подробна дисекция на неолибералния, „мрежови― 

капитализъм Болтански и Шиапело (Boltanski, Chiapello, 1999) 

твърдят, че интелектуалните проекти и политически борби на 

Левицата от втората половина на двадесети век, включително и тези 

за полово равенство на феминизма, са изпаднали в съучастничество 

с неолибералния капитализъм. Впечатляващ начин, по който 

феминизмът прави услуга на напредналия (неолиберален) 

капитализъм, е посредством идеята за гъвкави работни условия 

(такива, които позволяват съчетаването на работата с грижата за 

семейството), които неолиберализмът превзема, за да проникне в 

пространства и времена, допреди свободни от производството като 

дома и празниците, например. Еманципаторският заряд на гъвкавите 

работни условия отваря вратата към задълбочаващата се 

комодификация, тъй като самата несигурност на трудовата заетост, 

налага безкрайното търсене на достъп до пазара на труда, както и 

неспирнaта ангажираност със стратегии за запазване на собствената 

пригодност за работа (Azmanova, 2012b).   

 Така относителният успех на подобни стратегии, насочени 

към приобщаването и равенството в рамките на модела на 

благополучие, типичен за съвременните капиталистически 

демокрации има определена цена. Този модел на благополучие не 

само остава неоспорен, но и му бива придадена допълнителна 

стойност и легитимност, тъй като включването в него се превръща в 

телос на борбите за справедливост (и с това в образец на 

справедливостта). Показателно е, че един от най-известните лозунги 

на испанските Indignados (младите испанци, които през лятото на 

2011 г. протестираха срещу патологично високата безработица сред 

младите хора) гласи: „Ние не сме против системата; системата е 
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срещу нас.― (Coronado, 2011). Вместо да отхвърлят една система на 

политическа икономия, която вече не създава работни места, но 

въпреки това постоянно обуславя социалния статус и дори 

социалното оцеляване чрез заемането на работна позиция, 

протестиращите дават допълнителна легитимност на системата на 

неолибералния капитализъм, призовавайки за включване в нея. По 

същия начин, вместо да отхвърлят системата от социални 

отношения, която задава жизнените шансове на човек съобразно 

това колко успешно участва в конкурентното производство на 

печалба, феминистките придават допълнителна легитимност на тази 

система, като се борят за включване в нея. Борбата срещу 

релационните форми на несправедливост (неравенство и 

изключване) в края на двадесети и началото на двадесет и първи век 

не доведоха просто до маргинализирането на значимостта на 

системната несправедливост. Макар и по невнимание, подобни каузи 

се бориха с релационни форми на господство в името на системното 

господство.  

 II. Втората вълна на феминизма и бедите на успеха 

 Политическите параметри на борбата срещу 

несправедливостта може и да не са директно повлияни от природата 

на интелектуалната критика, но между тях има важна корелация, 

която заслужава да бъде проследена. В следващите страници ще се 

обърна към нея. 

 Мобилизацията за гражданско равенство, белязала 

прогресивните политики през късния двадесети век, бива 

придружена от „демократичен обрат― в социалната и политическата 

философия, илюстриран например от популярността на модели на 

пряка8 и съвещателна демокрация през 1980-те и 1990-те години. 

Големите дебати за ползите от конкуриращите се социално-

икономически системи стигат най-ниската си точка през 60-те 

                                                 
8 В оригинала: рarticipatory and deliberative democracy. Строго погледнато, participatory democracy не е 
тъждественa с директната демокрация, а е нейна форма, при която акцентът попада върху 
участието – participation – и консултирането. Бел. ред. 
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години на миналия век, отстъпвайки място на опасенията относно 

провалите на либералните демокрации в изпълнението на 

обещанието им за равноправно и приобщаващо гражданство. Ще 

изложа тезата, че нормативната матрица на демократичното 

приобщаване и равенство, в рамките на която несправедливостта 

бива концептуализирана, блокира поставянето под въпрос на 

системната траектория на господството. 

Една скрита нормативна заблуда 

Нека започна като адресирам едно ограничение, което 

социалната критика наследява от самия проект на Просвещението – 

компасът на прогресивна политика, в рамките на която се 

осъществява самият демократичен обрат. Късогледството спрямо 

системните форми на господство, белязало голяма част от 

политическия активизъм и социалната критика в наше време, най-

общо може да бъде отдадено на особеност във всеобхватната 

матрица на нормативната обосновка, разработена в рамките на двете 

най-авторитетни западни философски традиции – републиканизма 

и либерализма – и набора от ценности, които те предлагат при 

оформянето на еманципаторските борби след Просвещението. 

Равенството и личната свобода са двата основни нормативни маяка, 

чрез които републиканизмът и либерализмът съответно оценяват 

нормативната стойност на политическите разпоредби (Bellamy, 

2007)9. Тези две ценности се превръщат и в мерило за нормативните 

контури на постмарксовата критика на капитализма. Социалната 

критика, развивана в рамките на работническото движение държи на 

равенството, докато хуманистичното отхвърляне на капитализма, 

разработено в рамките на Новата левица, започва да се ръководи от 

идеите за автономия.  

                                                 
9 Републиканската традиция се простира от Аристотел и Цицерон, през Русо и политическите 
идеали на американската революция, до съвременните теоретици на „комунитарната 
демокрация―. По-младата либерална традиция тръгва от Томас Хобс и Джон Лок, минава през 
авторите на Шотландското просвещение и Емануел Кант, и стига до съвременните либерални 
философи. 



 

113 
 

 

 Равенството и свободата образуват мощна синергия в 

принципа за недискриминация (тъй като дискриминацията 

възпрепятства и двете), който бива заложен в конституционните 

правни редове на либералните демокрации. Именно този принцип 

ръководи голяма част от борбата за равни права през втората 

половина на ХХ век. И все пак, той ограничава концептуализацията 

на еманципацията, свеждайки я единствено до релационни форми на 

недоминиране. Нека използвам един пример, за да подчертая 

недостатъците на тази иначе мощна нормативна матрица. 

През 2001 г. във Франция беше предложен закон за 

равнопоставеност на половете, гарантиращ 50-процентова квота за 

жените в политиката, задължавайки всички политически партии да 

излъчват на избори равен брой мъже и жени кандидати. 

Обичайното оправдание за закона следваше логиката на 

фундаменталното равенство. Както отбелязва Дениз Фуш, 

ръководителка на Европейското лоби на жените: „Човешките 

същества не са абстрактни, те или са мъже или са жени, така че 

въвеждането на системата 50-50 е отражение на начина, по който 

нещата стоят реално.‖ (Daley, 2001).  

Този апел към основните принципи на равенство и свобода, 

енергизира повечето от авторитетните трудове върху 

справедливостта, които задават интелектуалната основа на западните 

демокрации. Подобни призиви се изповядват откакто „видните от 

само себе си― понятия за права биват провъзгласени от основателите 

на съвременната нормативна философия като Джон Лок, и 

основателите на съвременните либерални демокрации като Томас 

Джеферсън. Въпреки това обаче, подобно мислене, което представя 

тези понятия като автореферентни нормативни насоки, остава сляпо 

за изследването на социалните условия, при които тези нормативни 

идеали придобиват определено социално значение. Например, 

безсилието на подобен призив към абстрактно равенство и свобода 

при облекчаването на социалната несправедливост става очевидно в 

борбата срещу расовата дискриминация, преди доктрината 
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„разделени, но равни― да бъде отхвърлена в решението по делото 

Браун срещу Съвета по образование на Върховния съд на САЩ през 

1954 г. През 1896 г. съдът потвърждава легитимността на расовата 

сегрегация с мотива, че тя не представлява дискриминация, стига да 

са осигурени равни условия и равно третиране10. Когато половин век 

по-късно Върховният съд отсъжда, че отделните образователни 

заведения с еднакво качество по своята същност са несправедливи, 

позоваването на универсалния морален принцип за равно третиране, 

заложен в Четиринадесетата поправка, се оказва недостатъчно. 

Твърдейки, че расовата сегрегация е в ущърб на доброто 

гражданство (като причина от втори ред за тълкуване на сегрегацията 

като форма на дискриминация), съдът основава решението си на 

съображения относно социоструктурната логика на гражданството в 

либералните демокрации11. Доктрината на „разделени, но равни― е 

осигурила само (абстрактно-правно) релационно равенство между 

расите. Въпреки това, продължаващото системно господство се 

появява, когато въпросът за гражданството се разглежда в рамките на 

оперативната логика на либералните демокрации като политически 

системи. Подобни системи са конститутивно зависими от принципа 

на абстрактната еднаквост на гражданите (а не само на тяхното 

равенство) в очите на политическия авторитет. По този начин, 

очертаването на групови различия в гражданското цяло по 

дефиниция е чуждо на либералните демокрации, защото нарушава 

системния императив на гражданското сходство – следователно, 

необходимостта от премахване на всички правни различия. С други 

                                                 
10 Обобщавайки мнението на мнозинството, съдия Браун заявява: „Считаме, че основната 
заблуда в аргументите на ищците се състои в предпоставката, че принудителното разделяне на 
двете раси дамгосва цветнокожата раса със знак за малоценност― (Plessy v. Ferguson, 163 US 
537). 
11 „Най-ентусиазираните привърженици на следвоенните поправки, несъмнено целят чрез тях 
да премахнат всички правни различия между „всички лица, родени или натурализирани в 
Съединените щати―... Днес образованието е може би най-важната функция на държавните и 
местните власти. То е самата основа на доброто гражданство. Да бъдат разделяни от други с 
подобна възраст и квалификация, единствено поради тяхната раса, поражда усещане за 
малоценност по отношение на статуса им в общността, което може да повлия на сърцата и 
умовете им по начин, който е малко вероятно някога да бъде преодолян― (Brown et al. v. Board 
of Education of Topeka et al. 347 US 483). 
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думи, само когато се стигна до разглеждането на расовата сегрегация 

като въпрос на системна несправедливост (ерозия на политическата 

идентичност като конститутивен принцип на гражданството), Съдът 

успешно го разрешава като въпрос на несправедливост на 

отношенията (т.е. неравенството и изключването, от които 

афроамериканците страдат).  

Феминистката критика се е развила в рамките на 

интелектуален хоризонт, който вече е очертан от загриженост за 

релационните форми на недоминиране, като индивидуална 

автономия и равенство – безценното наследство на Просвещението. 

Това обяснява начина, по който движението се е провалило в своите  

постижения сами по себе си. Нека се насоча към подробното 

разглеждане на някои специфични проявления на демократичния 

обрат, в рамките на който се развива феминистката програма, като 

изследвам постиженията за следи от провал. 

Културният обрат и политиките на идентичността 

Важен елемент от демократичния обрат в социалната и 

политическата теория е нещо, което става известно като „културен 

обрат‖ в критиката. Този обрат дава сили за разцвета на политиките 

на идентичността в края на ХХ век, без които нямаше да имаме нито 

успешната история на мобилизацията за еманципация на етнически, 

расови и религиозни малцинства, нито тази на борбата срещу 

несправедливото разпределение на признанието и уважението въз 

основа на пола и сексуалната ориентация. Въпреки това, тази победа 

идва с цената на маргинализирането на критиката на капитализма, 

която стои отвъд загрижеността за преразпределенито, а от там и 

замъглява системната траектория на господство, както ще покажа в 

следващите редове. 

Болтански и Шиапело (Boltanski, Chiapello, 1999) правят 

разлика между два вида критики на капитализма, които се развиват от 

деветнадесети век насам. Първата, наречена „социална критика―, има 

за вектор работническото движение и е насочена срещу 

неравенството, нищетата и експлоатацията. Втората, наречена 
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„артистична критика―, се насочва срещу растящата  комодификация 

и господство на пазара и отстоява идеала за индивидуална 

автономия. Именно последният осигурява концептуалния двигател за 

хуманистичния и културен обрат в социалната критика в края на ХХ 

век, намиращ израз в идентичностните политики и борбата за равни 

права. Това е безспорно постижение. И все пак, както твърдят 

Болтански и Шиапело, заменяйки марксисткия фокус върху 

политическата икономия на експлоатацията с фокус върху 

културната логика на дехуманизацията, културният обрат в 

социалната критика в крайна сметка свежда интелектуалните проекти 

на лявото до съучастничество с капитализма в неговата 

неолиберална форма. Идеите за индивидуална автономия, 

флексибилност и избор, които хуманистичната критика поддържа, 

биват погълнати от легитимационните ресурси на неолибералния, 

флексибилен, „мрежови― капитализъм, който се появява през 80-те 

години на миналия век.  

Обвинението в изоставяне на загрижеността за системното 

господство (т.е. връзките с императивите на конкурентно 

производство на печалба) е особено тежко за неосоциалистките 

феминистки, които, както отбелязва Тереза Еберт, „в общи линии 

заменят Фуко с Маркс, дискурс с идеология и се присъединяват към 

други постструктуралистки феминистки в подкрепата на културния 

или дискурсивния материализъм― (Ebert, 1995: 113). Тази 

трансформация се осъществява в рамките на по-широк 

комуникативен обрат, който също подпомага хегемонията на 

съвещателната демокрация в демократичната теория и практика. В 

рамките на критическата социална теория на Франкфуртската школа, 

комуникативният обрат е иницииран от Юрген Хабермас, който, 

разработвайки инструментариум за нормативна критика, извлечена 

от комуникативни практики под формата на това, което нарича 

„дискурсна етика―, заменя първоначалната насока на тази мисловна 

школа, измествайки я към критиката на технологичната модерност 
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(предмет на неговата по-ранна работа), посредством аналитика на 

рационалността. 

С непоколебимото навлизане на съвещателната демокрация 

от 1980-те насам,  „за съвременните теоретици на демокрацията, 

демокрацията е до голяма степен въпрос на обсъждане―, както 

отбелязва Джон Драйзек (Dryzek, 2005, 218), струва ми се, без 

преднамерен сарказъм. Съвещателни практики, например, заемат 

гордо място в Хартата на споделените социални отговорности, която 

Съветът на Европа наскоро прие в опит да се справи със социалните 

и икономическите неблагополучия (Council of Europe, 2011). В него 

„споделеното вземане на решения въз основа на безпристрастни 

разсъждения― е определено, като „съществено за гарантирането на 

принципите на социалната, екологичната и междупоколенческа 

справедливост― (пак там: 5). В този важен документ уповаването на 

обсъждането като решение на социалната несправедливост, 

контрастира с липсата на споменаване на политически идеи за 

справяне със социалните рискове, причинявани от свободните и 

отворени пазари. Тази липса е характерна от демократичния обрат в 

политическата теория и социалната критика насам: правейки 

недостатъците на демокрацията своя емпирична входна точка, 

демокрацията – свой нормативен хоризонт на критика, а 

демократичните дискурси – метод за еманципация, социалната 

критика изцежда от себе си ресурсите за справяне със системни 

форми на господство. 

Културният обрат (като отклонение от критиката на 

политическата икономия на капитализма) не е злощастна грешка – 

напротив, борбата за равни права би била напразна без критично 

внимание към начина, по който култура и дискурс приписват 

идентичности и социални роли с особена валоризация, което от 

своя страна се отразява върху разпределението на жизнените 

шансове в обществото. Без тях обещанията за равенство и 

приобщаване не биха били нищо повече от политически 

декларации. Нещо повече, в своята заслепеност спрямо половите 
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проблеми, „класическите парадигми― са не само неподходящи за 

феминистка критика, но и вредни за феминистката кауза. Във 

въведението им към том, който представя левия феминизъм като 

нова и всеобхватна траектория на критика, Шийла Бенхабиб и 

Друсила Корнел отбелязват, че „конфронтацията между марксизма 

на ХХ век и феминистката мисъл не изисква нищо по-малко от 

промяна на парадигмата... [описана като] „изместване на парадигмата 

на производство.― (Benhabib, Drucilla Cornell, 1987: 1).  Това 

изместване е еднакво отдалечено както от „утопията на труда―, така и 

от „еманципацията чрез освобождаването от труда― (пак там: 3). И 

все пак, колективното съзнание и колективната идентичност на 

жените не могат да бъдат изведени само и единствено от тяхната 

позиция в производствения процес, тъй като еманципацията не може 

да дойде изцяло от него. 

С необходимостта от преодоляване на онова, което вижда 

като икономически детерминизъм в „класическия марксизъм―12, 

голяма част от левия феминизъм изпадна в дискурсивен 

детерминизъм, точно когато демократичната теория се увлича от 

съвещателните форми. Това лиши тези критически направления от 

концептуален апарат, който да улавя начина, по който системният 

императив за конкурентно производство на печалба (а не само 

процеса на икономическо производство) присвоява еманципацията 

на жените за целите на неолибералната програма. Новите, лишени 

                                                 
12 Самият Маркс отхвърля икономическия редукционизъм като „материалистична доктрина―. 
Това, което той развива под наименованието „нов материализъм―, има като своя отправна 
точка „човешкото общество, или социалното човечество―. В центъра на неговата онтология е 
исторически разположена, „сетивна човешка дейност, практика―, тъй като в неговата работа 
„целият социален живот е по същество практически― (1978 [1845]). Маркс никога не свежда 
практическата природа на социалното съществуване до чисто икономическа дейност – това е 
направено от по-късните му интерпретатори, което нанася големи щети върху марксистката 
критика. Обръщането на необходимото внимание на „начина на производство на 
материалните условия на живот― (1978 [1859]) и отношенията, в които хората влизат в хода на 
социалното възпроизводство на своето съществуване, както прави Маркс, в никакъв случай не 
подсказва за свеждане на социалното съществуване до икономическото производство, което 
Маркс нарича „материално производство на живот―. Всъщност, парадигмалната промяна, 
обсъждана от Бенхабиб и Корнел (Benhabib, Cornell,1987), възстановява първоначалния 

марксов фокус върху исторически ситуираната човешка практика с всичките ѝ идейни и 
материални измерения. 
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от марксизъм (т.е. от интерес към политическата икономия на 

капитализма) направления на материалистическия феминизъм, са 

оставили наследство от, както поетично се изразява Еберт, 

„идентичностни политика на разрушени идентичности― (Ebert 1995, 

129). По сходен начин, но без да приписва причинно-следствената 

връзка на щетите, която да минава толкова директно от политиките 

на идентичността към залеза на критиката, Фрейзър (Fraser, 2013) 

обсъжда как потапянето на феминизма (бих казала – необходимото 

потапяне) в политиките на идентичността съвпадна с възхода на 

неолиберализма. 

Диалектическият баланс между идейните и материалните 

аспекти на феминистката програма, вероятно бива най-добре 

постигнат в критиката на Фрейзър към еманципацията на жените: 

признаването на идентичността тук върви ръка за ръка с достъпа и 

позицията на жените до и в работното място. Достъпът до пазара на 

труда и идентичностното легитимиране биват третирани като стоки, 

които трябва да бъдат разпределени справедливо между мъжете и 

жените, за да се поправи несправедливостта на социалното 

изключване на жените и подчинението им на мъжете. Важно е да се 

отбележи, че получаването на признание за ценени идентичности не 

се извлича от справедливото преразпределение на достъпа до пазара 

на труда – това са различни, макар и свързани, траектории на 

еманципацията на жените. Към това Фрейзър добавя измерението на 

политическото приобщаване, за да формира триадата на женското 

овластяване: „преразпределение, признание и представителство― 

(Fraser, 2005). Съвсем наскоро, признавайки неволното 

съучастничество между феминизма от втората вълна и 

неолибералния капитализъм, Фрейзър (Fraser, 2013) предлага 

радикалният феминизъм да обедини усилията си с други движения, 

за да поставят икономиката под демократичен контрол. 

Трябва да се отбележи обаче, че дори най-добрите стратегии 

за овластяване са замислени по линията на това, което нарекох 

„релационна― траектория на справедливостта – равното 
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разпределение на обществените материални и идентичностни 

ресурси, включително и разпределение на достъпа до тези ресурси, е 

с цел да се гарантира, че нито една група няма да бъде доминирана 

от друга. По този начин, докато вниманието е фокусирано върху 

включването на жените в определен социо-икономически модел, 

както и върху тяхната равнопоставеност спрямо мъжете вътре в него, 

се изпуска моментът на оспорване на начините, по които по-

големите параметри на системата биват зададени от 

капиталистическия императив за конкурентно производство на 

печалба, с всичките познати щети от експлоатацията и 

отчуждението. Макар преразпределението да е добре дошло, 

предразпределението би било далеч по-добра идея. 

Това сочи към по-всеобхватно късогледство, което засяга 

повече от културно-хуманистичния обрат в социалната критика, 

който фокусира вниманието върху асиметриите на символната власт 

и непризнването на идентичностите (например дискриминация въз 

основа на пол, раса и сексуална ориентация). Това късогледство е 

засегнало и всичко, което е останало от критиката на политическата 

икономия – „старата школа― на социалистическата критика на 

икономическите неравенства, която настоява за коригиращи 

политики за преразпределение на ресурсите и достъпа до пазара на 

труда. Това все още са концептуализации на несправедливостта в 

рамките на релационното господство – загрижеността тук неизменно 

е свързана с начина, по който обществото преразпределя своите 

ресурси (материални и символни), а не с начина, по който ги 

произвежда. 

Показателен за този рефлекс за приемането на проблемите 

на системната несправедливост, като проблеми на релационното 

господство е начинът, по който социалистическите феминистки 

разбират социалните отношения. Те критикуваха програмата на 

либералния феминизъм, с неговия акцент върху личната автономия 

като опасно солипсистки, и от своя страна предложиха фокусиране 

върху социалните отношения. Правейки това обаче, те 
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концептуализират тези отношения стриктно от гледна точка на 

асиметрията във властта между мъжете и жените, и следователно 

предлагат насочване към „институционализираната система на 

потисничество, основана на господството на мъжете над жените: 

сексизъм―. Противоречията на капитализма се разглеждат като 

„базирани на враждебните социални отношения, влезли в сила в 

следствие на това господство― (Hyde Park Chapter Manifesto, 1972), а 

не на отношенията, в които участват дейците под императива за 

конкурентно производство на печалба. 

Разглеждането на половите несправедливости изцяло от 

гледната точка на релационно, а не системно господство, може да 

бъде проследено до поставянето на въпроса при Енгелс в „Произход 

на семейството, частната собственост и държавата― (Engels, 1884) – 

авторитетен източник за левите интелектуалци. В тази работа, 

въпреки че отбелязва, че господството на мъжете над жените 

произтича от институцията на частната собственост, Енгелс не 

успява да третира проблема в рамките на марксистката критика на 

по-широката оперативна логика на капитализма – динамиките на 

комодификацията и отчуждението, засягащи не само наемния труд. 

Така в крайна сметка Енгелс стига до заключението, че единственият 

път за освобождаването на жените от това, което Ленин по-късно ще 

нарече „домашно робство―, е включването им в платената работна 

сила. Подобен подход обаче, помества една форма на релационно 

господство в рамките на друга – тази на господството на мъжете над 

жените, в господството на капитала над наемния труд. 

Бебел (Bebel, 1879) и Ленин (Lenin, 1919) отиват отвъд идеята 

за еманципация, посредством включване в пазара на труда, 

твърдейки, че единственият начин жените да бъдат освободени е 

освобождаването на работническите класи чрез елиминирането на 

частната собственост. Макар насочването към частната собственост 

да е (опростен) пряк път към структурната логика на капитализма, то 

замъглява въпроса за самите практики на материалното 

производство на социалния живот (които са били съществени за 
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Маркс). При режимите на държавния социализъм, свеждането на 

модусите на социалните практики до форми на собственост, 

позволява на публичната власт да поеме ролята на собственик на 

средствата за производство, без да променя по същество системната 

динамика на конкурентно произвеждане на печалба, като по този 

начин продължава експлоатацията и отчуждението, които 

предизвика тази динамика. По този начин държавният социализъм 

поддържа логиката на системното господство съществуваща при 

капитализма, дори когато елиминира някои форми на релационно 

господство (т.е. неравенството между мъжете и жените), както и 

структурното господство (чрез премахване на структурата на 

частната собственост). 

В обобщение: Интелектуално и политически, критическото 

начинание се оказва насочено срещу различията в социалния статус, 

политическия глас и достъпа до ресурси. Поради това, то се стреми 

да премахне статусните йерархии, икономическото неравенство и 

политическата зависимост, в името на това да осигури равно и 

активно гражданство за всички посредством признание, 

преразпределение и приобщаване – по формулировката на Фрейзър 

(Fraser, 1996) за всеобхватната програма за справедливост в наше 

време. С това обаче забележителната и забележително успешна 

политическа борба на левицата в края на ХХ век бива насочена 

изцяло към релационното измерение на господството, породено от 

асиметричното разпределение на властта в рамките на една система 

от социални отношения, без да се оспорва самата система. 

Избавянето на феминистката програма от настоящето ѝ 

присвояване от неолибералния капитализъм, следователно изисква 

артикулирането на критическа гледна точка, която позволява 

половите несправедливости да бъдат схващани, като симптом на по-

широки социални патологии, вкоренени в системното господство, 

господството, към което дори победителите в разпределението на 

отношенията на властта – в този случай, мъжете – биват подчинени. 
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III. Трансформиране на антагонизма на 

несправедливостта, обусловена от пола, в агонизма на 

социалната критика без позоваване на пола 

Както коментирах по-горе, в полето на релационното 

господство, жертвите на системното господство често се сблъскват и 

борят срещу други негови жертви. Докато печелившите и губещите 

от неравномерното разпределение на властта тук са ангажирани в 

игра с нулева сума – следователно, в антагонистична борба един 

срещу друг – отношенията им в равнината на системното господство 

не са непременно нито на съучастие, нито на антагонизъм. Техните 

отношения са агонистични – тоест способни да предизвикат 

взаимно активиране и овластяване.  

Преформулирането на критиката на социалната 

несправедливост, обусловена от пола, за да може тя – критиката – да 

адресира системното господство изисква да сублимираме анализа на 

антагонистичните конфликти (за неравномерното разпределение на 

властта между мъжете и жените) в агонистични мобилизации на 

бившите антагонисти, така че те да бъдат насочени към общия 

структурен произход на често противоречивите и в конфликт едни с 

други преживявания на несправедливост. 

За да предприемем критика, която надхвърля тревогите за 

неравномерното разпределение на властта обаче, първо трябва да 

преодолеем увлечението си по предлагането на релационни 

решения на несправедливостта (като приобщаване и 

преразпределение), като въведем прагматична идея за справедливост 

и нормативна валидност. Именно към този въпрос се обръщам по-

нататък. Вместо да се постулират идеалите за справедливо общество 

от гледна точка на деонтологичните понятия за равенство или 

индивидуална автономия (както в социалистическите и либералните 

направления на феминизма), приемливостта на средствата за защита 

от несправедливостта трябва да се оценява от гледна точка на 

степента, в която тези мерки облекчават страданието. Иначе казано, 

степента, в която те представляват/дават (1) ефективен отговор на 
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жалбата за изстрадана несправедливост, която е активирала дебатите 

за справедливостта и (2) ефективен отговор на системното 

господство, за което релационното е симптом. Наричам този 

нормативен принцип „критична релевантност― – принцип, който 

позволява да се подходи херменевтично към въпроса за 

справедливостта като проблем на преживяна несправедливост, 

дължаща се на дълбоки структурни източници. Принципът на 

критичната релевантност определя епистемичната основа на 

валидност на нормите. Тази основа не се свежда до  „истинското― и 

„рационалното― (Хабермас), нито до „разумното― (Ролс), а е 

„критично релевантното― – това, което разнопосочни оценъчни 

перспективи виждат и окачествяват като релевантно в критическия 

смисъл на определянето на обекта на несъгласие. Това понятие за 

релевантност предполага съответствие между принципите които 

ориентират  практиките, от една страна, и от друга, специфичните 

обществени понятия за несправедливост, идеи които критично (а не 

инструментално) мотивират тези практики (Azmanova, 2012a: 194).  

В рамките на един модел на преценка, ръководен от 

принципа на критична релевантност, равенството между мъже и 

жени предоставя само по себе си слаба обосновка за френския закон 

за равенството между половете, ако вземем примера, който обсъдих 

по-рано. Това е така, защото полът не е от значение за 

разпределението на политическите длъжности по начина, по който 

са например гражданството или възрастта. Законът обаче намира по-

силно оправдание, когато неговата валидност се тества въз основа на 

облекчаване на конкретна, структурно генерирана социална вреда. 

От тази гледна точка подходящото нормативно основание за 

френския закон за равнопоставеността не би било предполагаемото 

„естествено― равно съотношение на мъжете към жените (на което до 

голяма степен се основава аргументът за недискриминацията на 

жените). Вместо това законът може да бъде оправдан като 

предоставяне на решение на ситуация на историческа 

несправедливост във френското общество – а именно – системното 
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маргинализиране на жените на работното място, включително и при 

разпределението на политически постове. През 1995 г. тогавашният 

премиер на Франция Ален Жупе уволни осем от дванадесетте жени 

министри, които беше назначил шест месеца по-рано. Този акт 

привлече вниманието на обществото към несигурния статут, към 

прекаритета, на жените в политиката, което го направи релевантен 

въпрос, който предизвика дебати относно справедливостта и 

законовите рамки, които я подплатяват. 

Изключително видимият жест на неуважение към жените в 

политиката създаде обществено чувство за несправедливост, на която 

законът, приет в началото на 2001 г., беше реакция. Иначе казано, 

законът не се роди от ненадейното „откритие―, че съществува 

автентична ситуация на числено равенство между мъжете и жените в 

обществото, а от привличането на общественото внимание 

(създаването на видимост) към една дългогодишна и дълбоко 

вкоренена несправедливост. 

В рамките на такава логика на нормативна обосновка, 

принципът на критична релевантност би лишил един закон за 

равенството между половете от валидност, ако такъв закон бъде 

приет в контекст, свободен от полова дискриминация. Освен това, 

когато критиката се ръководи от принципа на критична 

релевантност, ние сме подтикнати да проучим не само дали полът е 

релевантен за разпределението на политическите длъжности, но и 

начина, по който той става релевантен – а именно чрез исторически 

преповтаряни модели на създаване на изключване и властови 

асиметрии, които надхвърлят първоначалното оплакване – далеч 

отвъд измеренията на подчинеността на жените. По този начин ще 

забележим, че етническите и расови малцинства са претърпели 

подобни несправедливости като тези на жените (например 

изключване от сферата на политически длъжности и пазара на 

труда, както и недооценяване или липса на признаване). Тогава това 

поставяне под въпрос на начина, по който претенциите за 

справедливост придобиват политическа релевантност, ще извади на 
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бял свят факта, че властовото неравенство между мъжете и жените 

при разпределението на публичните длъжности е подобно на други 

форми на релационно господство, които френският закон за 

равнопоставеността между половете всъщност заличава. Например 

гражданите от северноафрикански произход имат ограничен достъп 

до професионална политика във Франция, въпреки факта, че 

числено те представляват значително малцинство сред френските 

граждани. По този начин, дори и първоначалното политическо 

оплакване от полова дискриминация да служи като емпирична 

входна точка за критика, динамиката на разсъжденията би довела до 

откриването на все по-широк модел на несправедливост, вкоренен в 

начина, по който взаимодействат политическите и социално-

икономическите системи. 

По отношение на справедливостта, обоснована от пола 

обаче, динамиката на обобщение в правораздаването рядко достига 

отвъд специфичните за пола релационни форми на господство, за 

да се простре върху системни форми на господство. Правовите 

промени често са възпрепятствани от самите регулации, които са 

имали за цел да се справят с патологията, тъй като тези регулации са 

склонни да институционализират равенството между половете като 

образец на справедливостта. Ще дам един пример. След 

Амстердамския договор за Европейския съюз (подписан през 1997 

г.), който въвежда изричен ангажимент за равенство между половете 

(в Член 2), бяха приети редица правни инструменти за валоризиране 

на ролята на жените в Европейския съюз (ЕС), предоставяйки им 

същите прерогативи като на мъжете. Това положително 

утвърждаване на правата на жените в правото на ЕС обаче, не успява 

да елиминира напълно идеята за социални роли, обвързани с пола 

(тъй като тези разпоредби третират жените като социално значима 

колективна единица). Още повече, че логиката, по която 

неолибералният капитализъм е отвлякъл прогресивната политика за 

свои цели, която обсъждах в първата част на този анализ, играе тук с 

пълна сила. 
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От съществено значение е, че разпоредбите относно 

равенството между половете бяха въведени в най-висшия правен ред 

на ЕС, за да се предотвратят изкривявания на пазара. Засилването на 

конкуренцията чрез премахването на търговските бариери между 

държавите-членки рискуваше да накара компаниите да търсят 

конкурентно предимство чрез наемане на по-ниско платена женска 

работна ръка (Burri, Prechal, 2010). Така равенството между половете 

беше институционализирано в ЕС с цел привеждане в съответствие 

на новата политическа архитектура на съюза с конститутивната 

визия за ЕС за конкурентна пазарна икономика. По този начин 

обаче, регулациите, насочени към равенството на половете, 

увековечават системната логика на капитализма, като същевременно 

представят равенството между половете като самореферентен идеал 

за справедливост. В крайна сметка така рамкираното равенство между 

половете, което е институционализирано в правото на ЕС като 

последен хоризонт на справедливостта, не позволява на 

феминистката програма да се стреми към пълно премахване на 

обуславянето на социалните роли от пола. 

Как критиката на формите на релационно господство да се 

трансформира в критика на системното господство? Както 

предложих, трябва да търсим общ знаменател сред жалбите на 

антагонистите, тъй като този общ знаменател ще ни насочи към 

идентифициране на динамиката на системното господство, което 

засяга всички. В конкретния случай нека разгледаме оплакването на 

привилегированата група в разпределението на социалните 

предимства между мъжете и жените – тези на квалифицираните 

работници мъже. Данните от European Social Survey13 (ESS) показват, 

че в днешно време тази група отчита най-високите нива на конфликт 

между професионален и личен живот под натиска на стресиращата 

работа (McGinnity, Calvert, 2009). Като цяло повече мъже работят 

                                                 
13 ESS е академично насочено междунационално проучване, което се провежда на всеки две 
години в цяла Европа от създаването му през 2001 г.  
(http://www.europeansocialsurvey.org/data/). Бел. прев. 

http://www.europeansocialsurvey.org/data/


 

128 
 

 

много дълги часове; процентът на служителите мъже, работещи 

много дълги часове в страните от ОИСР е 17 процента, в сравнение 

със 7 процента при жените (OECD 2016). Освен това, изследванията 

показват, че повишеният комодификационен натиск (особено 

работата извън работното време) е особено силен върху 

квалифицираната работна ръка, независимо от пола, в секторите, 

изложени на глобализация, като тук конкурентният натиск също е 

най-силен (Azmanova, 2012b: 455–6). Социалните проучвания също 

показват, че все по-често споделяните оплаквания не са свързани с 

лош баланс между работата и семейството, а с невъзможността за 

балансиране между работата, семейството и свободното време 

(време, свободно както от работа, така и от грижи за/в семейството). 

Подобен по-широк, агонистичен анализ на жалби от 

несправедливост би ни отдалечил от решения, които ни предоставя 

плоскостта на релационната справедливост. Типично решение в 

тази плоскост е мъжете и жените да споделят семейните 

отговорности точно както са започнали да споделят бремето за 

изхранване (Slaughter, 2015). Докато другата перспектива наистина 

може да постигне освобождаването на мъжете и жените от 

предзададените им роли. И все пак, тъй като тази стратегия все още 

работи в рамките на дистрибутивната логика на справедливостта 

(понеже разглежда въпроса като релационно господство), чрез нея се 

постига единствено временно облекчение. Проблемът не е само в 

неравномерното разпределение на отговорностите за грижи и 

изхранване, но и в засиления конкурентен натиск, който 

политическата икономия на неолибералния капитализъм генерира за 

всички участници. Този натиск е произведен от политики, 

въвеждащи действащия принцип на системата – в конкретния случай 

конкурентното производство на печалба в глобално интегрирани 

икономики. Именно този оперативен принцип диктува логиката на 

социалното възпроизвеждане (напр. да направим себе си и децата си 

годни за работа), което увеличава продуктивния натиск на работното 

място, у дома и през свободното време, тъй като предначертава 
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представите за желаното „Аз―, за лично постижение и благополучие 

в обществото. Ако не атакуваме институционализираната логика на 

конкурентното производство на печалба, приобщаването и 

равнопоставеността в системата на капиталистическите демокрации 

биха действали само като палиативните мерки, които притъпяват 

болката, която всъщност се нуждае от радикално лечение. 

Заключение: Жени, напуснете системата и вземете 

мъжете със себе си! 

Настоящият текст изложи аргументи за това как начинът, по 

който жените се бориха за и спечелиха равенството между половете 

в контекста на капиталистическите демокрации, без да се опитват да 

променят съществено оперативната, системна логика на 

политическата икономия на техните общества (а именно, 

конкурентното производство на печалба) превърна техния 

великолепен успех в провал. Овластяването на жените чрез 

получаване на достъп до пазара на труда (включително до 

политически постове) наистина доведе до еманципация от 

патриархата и икономическото и социално подчинение на мъжете. 

И все пак, това овластяване идва под формата на отдаване на 

продуктивните императиви на неолибералния капитализъм. Нито 

„крачката напред―, нито „крачката назад― биха осигурили 

еманципацията, която все още жадуваме. Отказът да се подчиним на 

конкурентното производство на печалба, което вече е пропило 

всички сфери на нашето съществуване, е следващият път, който 

трябва да поемем. Вместо да се опитваме да „имаме всичко―, трябва 

да променим желаното „всичко―. А това не би било никак лошо и за 

момчетата. 

Благодарности 

Този проект дължи много на вдъхновяващите и 

просветляващи разговори, които имах с Мери Г. Диц, Калипсо 

Николаидис, Нанси Фрейзър, Ейми Алън, Андрю Фийбърг и Сара 



 

130 
 

 

Нелен. Единствено аз съм отговорна за недостатъците на 

предложената концептуализация. 
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5. ВЪЗМЪЖАВАНЕТО КАТО ИЗСТРАДВАНЕ 

Нина Николова 

Една жена може да върши същата работа, която и аз мога да върша 

- може би дори да ми бъде шеф. Но проклет да съм, ако тя може да 

излезе на терена и да понесе удар от Рони Лот. 

Майкъл Меснер,  

Извън играта 

 

1. Studying up  

Майкъл Меснер, един от най-интересните социолози на 

спорта, който същевременно поставя в центъра на изследователския 

си интерес gender1-взаимоотношенията именно в полето на спорта, 

разказва една своя впечатляваща житейска история. Позволявам си да 

я цитирам почти без съкращения, тъй като ми се струва особено 

важна: 

Когато бях в девети клас, играех в баскетболен отбор 

(…) за малките момчета от гимназията. Въпреки че бях 

пълничък, аз бях метър и седемдесет, в предпубертетна 

възраст, без окосмяване по лицето и с висок глас, който 

изкуствено се опитвах да модулирам в по-ниска тоналност. В 

първия ден от тренировката веднага почувствах привлечен от 

едно момче. 

Ще го наричам Тими, защото приличаше на 

момчето, което играеше в телевизионния сериал „Ласи―. 

Тими беше нисък на ръст, с висок глас като мен. И той 

нямаше окосмяване по лицето, но за разлика от мен беше 

много кльощав. Веднага харесах Тими и много скоро 

започнахме често да се виждаме. Забелязвах в него неща, 

                                                 
1 Тъй като в българското културно и научно пространство дебатите около адекватния превод 
на български език на понятието gender все още не са завършили, предпочитам употребата на 
английската му версия. Нека да заявя обаче, че подкрепям усилията да се намери български 
аналог, тъй като преводът на понятието отдавна вече не е само проблем на научното поле, а е 
от особена важност за полето на гражданската ни публичност. 
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които не забелязвах в другите момчета: той казваше някои 

думи по определен начин и ми доставяше удоволствие да се 

опитвам да говоря като него. Спомням си, че ми харесваше 

начинът, по който светлината се отразяваше по момчешкото 

му, почти обезкосмено тяло. Мислех си за него, когато не 

бяхме заедно. Той участваше в училищния оркестър и на 

футболните мачове примижавах, за да видя къде е той в 

масата от униформи. Накратко, въпреки че не го осъзнавах 

по онова време, аз бях влюбен в Тими.  

По-късно през баскетболния сезон реших - без да 

мога да обясня каква е причината за това тогава - че мразя 

Тими. Агресивно го отхвърлих, започнах да му се 

подигравам заедно с другите момчета. Всички бяхме 

съгласни, че той е „педал―.  

Три години по-късно и двамата с Тими бяхме в 

баскетболния отбор, но почти не си бяхме казали и дума, 

откакто бяхме първокурсници. Сега и двамата имахме по-

ниски гласове, бяхме пораснали и вече се бръснехме. Но 

Тими беше кльощав, донякъде заклеймен като резерва в 

отбора, докато аз бях капитан и титуляр. Но не бях щастлив 

и уверен. Винаги съм си мечтал да доминирам в мачовете, да 

бъда героят. (…) Но ми стана ясно, че не съм звезда и реших, 

че знам защо: не бях достатъчно агресивен. Винаги съм 

харесвал красотата на бързия пробив, перфектното 

изпълнения pick and roll между двама играчи и особено дългия 

изстрел от двадесет метра (…). Обаче мразех и се страхувах 

от бруталния контакт под коша. Стоях настрана от грубите 

битки и бях предимно играч, който разчита на дългите си 

стрелби или на пасовете си към по-агресивните 

съотборници. Но сега ми стана ясно, че (…) трябва да 

променя играта си, и то бързо.  

Един ден преди тренировката реших, че ще стана 

агресивен. Докато тренирах една от стандартните ни игри, 
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подадох топката на съотборник и след това изтичах до 

мястото, където трябваше да издиря защитник. Знаех, че 

понякога човек може да се измъкне, като направи заслон на 

играч, а след това, когато той осъществи контакт с него, да се 

обърне с гръб и да забие лакътя си силно в корема му. 

Красотата на това движение е, че преобръщането на 

собственото ти тяло прави така, че движението да изглежда 

като инцидент. Затова реших да опитам това движение. 

Приближих се до защитника Тими, завъртях се и забих 

лакътя си дълбоко в слънчевия му сплит. Въздухът избухна 

звучно от устата на Тими и той на мига се сгромоляса на 

пода.  

Играта продължи, сякаш нищо не беше станало, но 

аз се почувствах зле заради случката. Вместо да съм по-добре, 

стореното ме накара да се почувствам виновен и слаб. 

Трябваше да си призная защо бях избрал Тими за мишена, 

срещу която да изпробвам нетната си агресия. Той беше най-

мършавият и най-слабият играч в отбора (Messner, 2007: 84-

85). 

Интригуващото в тази история се подсилва и от контекста, в 

който тя е разказана. Става дума за „сексуална история―2, разказана 

пред група мъже, заедно с които Меснер разработва версия на 

изследването на Фрига Хауг, наречено „memory work― (Haug, 1987). 

Разбира се, Меснер и колегите му използват проекта на Хауг само 

като рамка, в която разполагат, така да се каже, собствено 

съдържание. Те си припомнят и реконструират личен опит, 

придобит в gender, класови, расови или сексуални взаимоотношения, 

който подлагат на колективен анализ, търсейки и разкривайки 

сходства и разлики в преживяванията си. Това са истории, споделяни 

десетилетия след случването им и несъмнено ще бъдат изкривявани 

                                                 
2 Тук Меснер се позовава на подхода на Кен Плъмър, според който „сексуалните истории― или 
разказите на хората за „сексуално страдание и оцеляване― предлагат „интересен 
социологически прозорец към късномодерния свят― (вж. Messner 2007; Plummer 1995). 
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и преработвани - може би по неузнаваем начин. Но, както 

подчертава Фрига Хауг, целта на тези разкази не е историческа 

достоверност. Те са забележителни с това, че са се съхранили 

толкова дълго в паметта на разказвача; бих казала, че са се загнездили 

там подобно на афектите, които според Фройд остават 

„приклещени― и продължават да живеят като някакво „чуждо тяло― 

(Фройд, 2016: 12). 

Но нека се върна към началото на този текст. Защо нарекох 

Майкъл Меснер един от най-интересните социолози на gender-

отношенията в спорта? Той е привърженик на т.нар. подход 

―studying up on sex―, при който изследователският интерес е насочен 

не „надолу― (както нерядко сред социолозите, които традиционно се 

фокусират върху маргинализираните и отхвърлените, върху всички 

онези групи хора, които са „долу―, на социалното „дъно―, напр. 

бедни, лишени от свобода и пр.), а обратно – към онези, които са 

„горе― в структурата на властта. Ако отнесем тази перспектива към 

полето на сексуалността, това означава например, че отказваме да се 

концентрираме върху „жените―, каквото рутинно правят повечето от 

феминистките изследвания, пропускайки по този начин обаче 

неомаловажимото обстоятелство, че това е една универсализираща и 

със самото това прикриваща категория; защото когато я осветяваме, 

ние оставяме в мрак нейните съставни подкатегории: цветнокожи 

жени, лесбийки, бедни жени, възрастни жени и пр. Споделям 

виждането на Меснер, че трябва да подложим на „стратегическа 

деконструкция― не категориите на идентичност на подчинените групи, 

а тези, които се намират на противоположния полюс на бинарните 

опозиции – доминиращите. „Накратко, казва той, нашата цел трябва 

да бъде изследване (studying up) на механизмите, които задействат 

социалното конструиране на белотата, на хегемонната мъжественост, 

на хетеросексуалността― (Messner 2007: 83).  

Казаното хвърля нова светлина към цитираната история в 

качеството й на разказ именно за социалното конструиране на 

мъжествеността, на която сякаш иманентно са присъщи   (в нейното 
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популярно предразсъдъчно разбиране) и белотата, и хегемонията, и 

хетеросексуалността.  

2. Възмъжаване 

В българския език има една особено подходяща дума, която 

доста точно изобразява този процес и това е глаголът „въз-

мъжавам―. Специално държа да обърна внимание на специфичната 

представка „въз-―, и то в нейния аугментативен3 езиков смисъл. Това 

са онази група глаголи с такава представка, които „изразяват силен, 

при това нарастващ интензитет―. Ако за тях бъде формулирана 

т.нар. „метаезикова дефиниция―, тя би гласяла: „довеждам до 

резултат (насочвам към довеждане на резултат) действието (напр. 

растене); осъществявам действието (растене) в значителна степен, 

като го и насочвам нагоре― (Иванова, 1974: 118). Такива глаголи са 

например: възвисявам, въздигам, възкачвам, възлизам, възмогвам се и 

пр.  

В логиката, която следвам тук, ударението е върху въз-прав-

янето4, върху стоенето прав, върху от-стоя-ването, върху отказа да се 

наведеш, да коленичиш или да паднеш. Ако се позовем на 

изследването на Бурдийо върху мъжкото господство, мъжкото illusio, 

„отдаването на самата игра, убеждението, че въпреки всичко играта 

заслужава да бъде играна докрай и според правилата―, би могло да 

означава и това „да умреш прав―. Тази нагласа според него „се 

осъществява в позите, положенията или телесните жестове, всички 

                                                 
3 лат. augmentatio – увеличаване, нарастване. 
4 Нека да добавя още една асоциация относно тази „мъжка― изправеност? Имам предвид 
писоара. (Макар че в последните едно-две десетилетия вече се разработват и пускат в употреба 
и дамски писоари, определено може да се твърди, че те са по-скоро рядкост.) Изправеното 
тяло, което предполага писоарът, контрастира със седналото/полуклекнало или полунаведено 
тяло, което изисква тоалетната чиния, съответно дамският писоар. Може да се добави и един 
друг детайл: писоарът допуска облечено тяло, а тоалетната чиния – макар и частично – 
разсъблечено (вж. повече по темата в Николова 2001: 137-138). Изправеността, респ. 
облечеността гарантират, от една страна, публичността (поради което писоарите в 
обществените тоалетни се разполагат в публичното преддверие, за разлика от тоалетните 
чинии, които са обособени и затворени в тоалетни кабини), но от друга – те символизират 
привилегироваността и доминантността. И ако усилим фигурата на изправеността в 
щрихирания контекст, несъмнено следващата ни стъпка ще бъде асоциацията с фалическия 
символ. 
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те насочвани в посока на изправеността, на праволинейността, на 

вдигането на тялото или на неговите символни заместители – 

грамадата от камъни, статуята― (Бурдийо, 2002: 93). 

В изследването си „Мъжество в процес на създаване: 

културни концепции за мъжествеността― Дейвид Д. Гилмор по 

убедителен и същевременно колоритен начин поставя въпроса за 

загадката на мъжеството, за несигурността и проблематичността на 

„състоянието ‗истински мъж‘―, за това „какво означава ‗да бъдеш 

мъж‘ - достатъчно често срещан призив в обществата по света― 

(Gilmore, 1990: 1-2). Истинските мъже не се раждат, те се създават, 

внушава всяка страница от тази книга. Гилмор установява удивително 

сходство на популярните мъжки образи в най-разнообразни култури 

по целия свят – една повтаряща се „дълбинна структура на 

мъжествеността― (Tolson, 1977: 56). Истинската мъжественост не е 

естествено състояние, тя не се свежда до анатомична структура и не е 

резултат от биологично съзряване. Възмъжаването е „изкуствено 

състояние―, което момчето трябва да извоюва, въз-прав-яйки се 

срещу мощни препятствия; то е по-скоро „критичен праг―, през 

който то трябва да премине, издържайки на набор от изпитания. 

Обратно, много рядко правото на полова идентичност, казва 

Гилмор, се поставя под въпрос относно жените и в никакъв случай 

по такъв драматичен начин, както при мъжете. Доколкото 

„женствеността― също се постига, тя е резултат по-скоро от 

подобрения, от стремеж да се подчертае например сексуалният чар 

чрез козметични средства. За да бъде „женствена―, жената не 

преминава травматично изпитание, нейната женственост се 

възприема по-скоро като „биологична даденост, която следва да бъде 

културно усъвършенствана и усилвана― (пак там: 11-12). 

3. Насилието в спорта и възмъжаването 

Защо обаче поставяме акцент именно върху спорта? 

Изтикването на преден план на полето на съвременния спорт далеч 

не е произволен избор. Всъщност тук то ще бъде разглеждано – 

съобразно посоката, която задава Меснер в своите изследвания - като 
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пространство на социалното конструиране на мъжествеността, като 

пространство на възмъжаване. Същественото според мен обаче е, че 

този процес на възмъжаване нерядко се  преживява като изстрадване. 

(Друг е въпросът дали това изстрадване се осъзнава и признава като 

такова.) Разказаната от Майкъл Меснер интимна история е 

демонстрация на такова социално страдание – страдание, което 

Бурдийо би определил като „позиционно―, доколкото – независимо от 

относително високата позиция на агента в социалния макрокосмос – 

то е силно повлияно от неговите преживявания вътре в 

микрокосмоса (Bourdieu et al., 1999: 4).  

Позовавайки се на Норберт Елиас и изследванията му на 

спорта, преди време се фокусирах върху темата за насилието, и по-

конкретно за постепенното изместване на прага на чувствителност 

по отношение на физическото насилие. Накратко: с течение на 

времето от Античността през Средновековието до наши дни 

протича т.нар. процес на цивилизация, в рамките на който се 

променя равнището на социално допустимата физическа жестокост. 

В резултат на това може да се каже, че съвременното общество 

демонстрира далеч по-голяма нетърпимост към проявите на насилие. 

Този процес е следствие, първо, от монополизирането на 

легитимното физическо насилие от модерната държава и, второ, от 

формирането на механизми на самоконтрол и самозадръжки за 

овладяване на афективното поведение. Затова разликата между 

античния и модерния спорт според Елиас е в степента на 

допустимото физическо насилие (вж. Николова, 2020). 

Но независимо от неговото постепенно отслабване и 

овладяване, насилието продължава да бъде, при това немаловажен, 

компонент от съвременния спорт. Бих казала обаче, че то придобива 

амбивалентен характер, доколкото от една страна се оттегля „зад 

кулисите― и трансформирайки се в самонасилие, става ключов 

елемент от тренировъчния процес на атлетите, а от друга страна, то 

продължава да бъде част от публичния спектакъл, от зрелището, 

наречено „спорт― днес, особено що се отнася до определени негови 
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разновидности (напр. бокса като ударен боен спорт, но и спортове 

като американски футбол, ръгби, хокей и др. под.). 

Така че когато поставяме въпроса за спорта като място за 

социално конструиране на мъжествеността, не е достатъчно да 

откроим такива негови специфики като агоналност, поле за 

публична изява, механизъм за себедоказване и пр. (каквито впрочем 

са налице и в други сфери), а трябва да поставим акцент именно 

върху насилието в спорта. Всъщност спортното насилие на свой ред 

е социално конструирано, то се научава от най-ранна спортна 

възраст: момчетата свикват да игнорират своята болка и болката на 

другите и това поведение системно бива възнаграждавано, т.е. 

превръща се в символен капитал, във въпрос на чест, която, както 

казва Бурдийо, подобно на срама като нейно опако и в 

противоположност на вината, трябва да се проявява публично 

(Бурдийо, 2002: 67). И все пак, „защо, пита се Меснер, много 

спортисти излагат собствените си тела на риск, като играят, докато са 

контузени, и поставят телата на други хора в риск при всекидневните 

си, рутинни дейности на спортното поле?― (Messner, 2007: 91). 

4. Възмъжаването като безкраен процес 

Това, което нарекох „изстрадване на възмъжаването― обаче 

не е някакъв (еднократен) акт, праг, който трябва да се премине, вид 

инициация, както изглежда внушава цитираното по-горе изследване 

на Дейвид Гилмор. Това изстрадване е процес, при това според мен 

незавършващ, един процес, който продължава през целия живот – 

ставането „истински мъж― не просто следва да бъде отвоювано, то трябва да 

бъде непрестанно доказвано, изпитвано и препотвърждавано. Спортът е 

именно такава сфера, която дава възможност процесът на 

възмъжаване да бъде въплъщаван, а мъжествеността да бъде 

натурализирана. Както казва Кет Удуърд, „жените са инкорпорирали 

начини на действие и начини на съществуване в поведението си, 

което в спорта се описва като телесната практика ‗да хвърляш като 

момиче‘. Телесните практики на мъжете, които се боксират, не са 

просто научени; това, което те правят, е това, което те са, и тези 
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идентичности са формирани чрез повтарящи се практики― 

(Woodward, 2009: 109-110). 

Силно „хетеросексуализираната и маскулинизирана 

институция на спорта― е идеалният терен за възмъжаване чрез 

насилие в условията на все по-отслабващо значение на физическата 

сила в трудовия процес и при воденето на война  (Messner, 2007: 85). 

Но защо е толкова важно физическото насилие? Бурдийо смята, че 

мъжествеността е „идеал―, един „невъзможен идеал―, което е условие 

за „страхотна уязвимост―. Тъкмо тази уязвимост „парадоксално води 

до понякога бясното отдаване на всички мъжки игри на насилие, 

каквито в нашите общества са спортовете, и по-специално най-

подходящите от тях за произвеждане на видимите знаци на 

мъжкостта и за проявяване, а също и за изпитание на т.нар. 

мъжествени качества като бойните спортове например― (Бурдийо, 

2002: 66-67).  

Точно това, мисля, наблюдаваме в споделената от Майкъл 

Меснер сексуална история. Ако я подложим на психоаналитичен 

прочит, ще установим, че в описаната случка се е задействал 

психичният механизъм на т.нар. „превръщане в 

противоположното―, описан от Фройд. При разтълкуването на съня 

на един от най-известните си пациенти, „Човека вълк―, Фройд 

пояснява: „работата на съня е била съсредоточена върху 

обезвреждане на мъчителните съдържания чрез тяхното превръщане 

в противоположността им― (Фройд, 2013а: 63). Самият Меснер 

подсказва, че по времето, когато събитието се случва, той е бил обзет 

от хомоеротично желание, което обаче е било несъзнавано и точно 

както и в съня, срещу това непоносимо съдържание е трябвало да 

бъде задействана мощна съпротива: желанието е трябвало да се 

превърне в своята противоположност. Но очевидно не е достатъчно 

то да се трансформира в подигравки и обиди, а трябва да стигне до 

прилагането на откровен акт на физическо насилие, защото колкото 

по-силно е забраненото желание, толкова по-категоричен трябва да е 

отпорът, който му се противопоставя. 
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И все пак: налага ли се да прибягваме до чак такива дълбинни 

обяснителни схеми, когато говорим за насилието в спорта? Жорж 

Вигарело например показва, че за разлика от гимнастиката спортът е 

състезателна и силно конкурентна дейност. В качеството му на такава 

логично е да очакваме, че в спорта се правят сериозни инвестиции 

от страна на участниците, произтичащи от желанието им за успех. 

Но пък има сфери и извън полето на спорта, в които сме свидетели 

на сякаш неоправдани прояви на рисково поведение, на насилие и 

самонасилие, когато например полицаи, военни или дори 

строителни работници преднамерено и демонстративно се отказват 

от предпазните мерки, като целта е да се отрича или направо се 

предизвиква опасността чрез дръзки поведения, които нерядко водят 

до злополуки (Бурдийо, 2002: 68). Ако това обаче са сфери, в които 

може би спорадично се инсценират рискови ситуации, то спортът и 

особено конкретни видове спорт са именно пространство на 

перманентната опасност. Впрочем те неслучайно биват наричани 

„мъжки― спортове. При тях „човешкото тяло редовно се превръща в 

оръжие, което трябва да се прилага срещу други тела и това води до 

болка, сериозни наранявания, дори смърт― (Messner, 2007: 92), а това 

от своя страна е в основата на конструирането на т.нар. „хегемонна 

мъжественост― (Connell, 1987). 

5. Спортните тела като оръжия и мишени 

Извънредно интересен е въпросът за генезиса на модерния 

спорт, но в рамките на този текст ще трябва да се огранича само до 

лаконичното пояснение, че той е своего рода реакция на „кризата на 

мъжествеността― вследствие на подкопаването на нейните 

традиционни патриархални форми в индустриалната епоха и на, 

казано най-общо, заплахата от „феминизация― на обществото. 

Спортът е своеобразна „хомосоциална― сфера за „психологическо 

отделяне― на мъжете, който същевременно „осигурява драматични 

символни ‗доказателства‘ за естественото превъзходство на мъжете 

над жените― (Messner, 2007: 93). Това хомосоциално отделяне е 

изключително важно, тъй като трескавите усилия и инвестициите в 
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постигането на „невъзможния идеал― на мъжествеността са 

легитимни именно в мъжко обкръжение. Ако препратим отново към 

еротичната история на Меснер, не е странно, че той не е 

удовлетворен от постъпката си, защото „доказателството― за неговата 

мъжественост е постигнато не само срещу „най-мършавия и най-

слабия играч в отбора―, но и срещу някого, когото самият той и 

цялото мъжко обкръжение са наричали „педал―, т.е. отклоняващ се 

от хетеросексуалната норма, „не-мъж―. Един пример, струва ми се, 

доста добре би илюстрирал тезата. Груповите изнасилвания за 

мъжете, участващи в тях, „има силен еротичен заряд―, но не сексът с 

жена стои в основата на този мощен еротичен импулс. „По-скоро 

жената служи като унизителен обект, чрез който мъжете правят секс 

помежду си, което показва как хетеросексизмът и мизогинията работят 

едновременно за утвърждаване и отричане на еротичната връзка в 

мъжките групи― (Messner, 2007: 87). Парадоксът е в това, че мъжкият 

поглед и мъжкото признание са ключов фактор за доказване на 

мъжествеността, но същевременно насилието е необходимата 

преграда, предпазната мярка, която защитава от угрозата на 

евентуална емоционална свързаност, която плаши да премине 

опасна граница и да навлезе на забранената територия на 

хомоеротичното желание. Бих казала дори, че доколкото са нещо 

напълно логично и очаквано в хомосоциалната среда на спорта, 

емоционалните връзки между мъже са силно табуирани в смисъла, 

който Фройд придава на табуто: табуираният обект е обект на 

несъзнавана съблазън. Предметите (но също и хора, действия, места 

и пр.) биват забранявани, защото са опасни, а са опасни, защото са 

източници на изкушение. Нещо повече, в основата на табуто стои 

забраната за докосване, която Фройд илюстрира с „delire de toucher― 

(панически ужас от съприкосновение) (Фройд, 2013б: 64). Това е 

особено съществено именно в сферата на спорта и вероятно още 

повече при т.нар. контактни спортове. Всъщност американският 

футбол е пример за това как мъжките тела в своите бронирани 

екипи, готови за брутални физически сблъсъци, рязко се отличават 
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и противопоставят на полуголите и уязвими женски тела на 

съпътстващите и допринасящи за зрелището мажоретки. Но те се 

противопоставят и помежду си, при това далеч не само в спортно-

състезателния, агонален смисъл. В тези скафандри играчите са като 

бронирани машини, което е свидетелство за това, че 

съприкосновението помежду им може да бъде само и единствено 

насилие. Неслучайно един от респондентите на Меснер видимо се 

идентифицира с Рони Лот, като заявява: „Една жена може да върши 

същата работа, която и аз мога да върша - може би дори да ми бъде 

шеф. Но проклет да съм, ако тя може да излезе на терена и да понесе 

удар от Рони Лот―. Казвайки това обаче, той удобно „забравя―, че 

самият той надали би понесъл подобен удар. Независимо от това 

възможността за идентификация с играчите и преди всичко със 

звездите сред тях от страна на публиката е съществен елемент от 

възпроизводството на тази хомосоциална сфера, която очевидно не 

се свежда до участниците в спортния спектакъл и произвежда своите 

ефекти сред широки кръгове от обществото. 

Да се върнем към проблема за изстрадването на 

възмъжаването в спорта. Атлетите не само превръщат телата си в 

оръжия, но в същото време телата им са и жертви. Лоик Вакан 

изрично поставя този въпрос в изследванията си върху бокса и дори 

в известна степен го извежда като централен. Етосът на 

жертвоготовността с цел постигане и поддържане на определена 

телесна форма, на специфичната „натренираност― на боксьорското 

тяло е ключов момент в сферата на бокса и се споделя както от 

състезателите, така и от треньори и мениджъри: „За да бъдеш боец, 

ти трябва да се откажеш от много неща― (Вакан, 2013: 76). 

Дисциплината, понякога стигаща до монашески аскетизъм и 

отдадеността, граничеща със стоицизъм при устояването на 

„безкрайната хроника на контузиите и операциите― (Messner, 2007: 

102), със сигурност може да се отнесе до спорта за високи 

постижения като цяло. Но „ако за спорта за високи постижения по 

принцип са характерни толерирането, високият праг на търпимост 
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по отношение на риска от получаването на травми, то при бокса 

получаването на травми е само една част от цялостния процес, от 

differentia specifica на бокса, а именно: от причиняването на травми. (…) 

Тялото на боксьора е тяло-мишена― (Николова 2020). При него се 

нанасят удари, които могат да предизвикват не просто сериозни 

наранявания или дълготрайни увреждания, но дори и смърт. Така че 

спокойно може да се каже, че при бокса необходимостта от упорита, 

себеотрицателна „телесна работа― е въпрос на живот и смърт: „Ако 

не поддържаш тялото си във форма, ще ти отнесат главата― (Вакан, 

2013: 77). 

Всъщност Меснер, чието изследване на gender-отношенията в 

спорта включва поредица от дълбочинни интервюта с бивши 

спортисти, стига до извода, че не всички мъже спортисти в силови 

спортове се наслаждават от причиняването на насилие. Но 

споменахме вече, че това се научава. Проблемът с цената на това 

научаване обаче остава. Един от респондентите на Меснер, играч на 

Оукланд Рейдърс5, който заради яростта и жестоките си „удари― 

носи прозвището „Убиеца―, споделя, че първоначално това да удря 

хора определено го е притеснявало, особено ако някой, който е 

ударен от него, не успее да се изправи. Но „когато бях второкурсник 

в гимназията нокаутирах двама куотърбека и хората го харесаха. 

Треньорът го хареса. Всички го харесаха...― (Messner, 2007: 96). Друг 

респондент също е придобил репутацията си въз основа на 

безмилостната си агресивност. По собственото му признание: „На 

футболното игрище бях мръсник, защото ритах момчетата в 

слабините. Мисля, че това беше главно, за да спечеля уважението им. 

Сякаш трябваше да ги накарам да разберат, че аз съм суперзвездата, а 

вие сте втора класа, не сте толкова добри― (пак там: 97). Но всичко 

това се разпада, когато един ден той получава контузия на коляното 

си точно преди важен мач. Всички се нахвърлят с критики върху 

него, не му вярват, дори си позволяват да допуснат, че симулира. А 

кулминацията настъпва, когато един негов съотборник му казва: „Ти 

                                                 
5 Отбор по американски футбол. 
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си шибана п….а!―. „Все още си спомням това и до днес. То ме 

болеше повече от контузията. По-късно хората ми казаха, че аз съм 

виновен, защото загубихме, а аз просто не можех да се справя с това - 

не само треньорите и другите играчи, но и хората в целия град… 

Болеше, наистина боли― (пак там).  

Какво кара младите спортисти, въпреки амбивалентността на 

чувствата, които изпитват, в крайна сметка да се подчиняват и да се 

социализират в упражняването на спортно насилие, приемайки го 

като едва ли не норма при определени видове спорт. Един от 

важните фактори за това са правилата. Дотолкова, доколкото 

спортът се мисли като игра с правила, това оправдава 

причиняваното насилие като нещо, което е в реда на нещата: 

„Колкото повече играеш, толкова повече разбираш, че това е просто 

част от играта - някой ще се нарани. Може да си ти, може да е той - в 

повечето случаи е по-добре, ако е той― (пак там). Правилата са 

относително безопасната обвивка, в която се опакова и със самото 

това става приемливо причиняването и изтърпяването на насилие в 

спорта. 

Същевременно изстрадването на възмъжаването се вижда 

още по-отчетливо в обстоятелството, че големият процент от 

упражняващите спортове, в които насилието е норма, са 

представители, най-общо казано, на непривилегированите класи. 

Меснер установява например, че повечето от спортуващите на 

високо професионално ниво членове на средната и висша класа 

своевременно се отказват от активна спортна кариера, макар че някои 

от тях действително са били обещаващи атлети, и пренасочват 

интересите си в други сфери – те по начало разполагат с много по-

широко ветрило от възможности за кариерно израстване. Това никак 

не е случайно. Една по принцип, както видяхме, несигурна, лабилна 

мъжка идентичност, в която непрестанно трябва да се инвестира, за 

непривилегированите се оказва в още по-голяма степен 

проблематична. Социалната неравностойност прави идеала за 

мъжественост още по-невъзможен за постигане, а социалната 
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уязвимост усилва ожесточението, с което тези хора са готови да 

пожертват телата си, отдавайки се на една привидно спортна, но 

всъщност дълбинно житейска битка за себеутвърждаване, в която 

споменатото по-горе „на живот и смърт― придобива екзистенциален 

смисъл. 
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6. КАИСА – ПРИНЕСЕНА В ЖЕРТВА НА СОБСТВЕНИЯ 

СИ ОЛТАР: ПЕРФОРМАТИВНАТА ВЛАСТ НА 

ТИТУЛУВАНЕТО В СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ ШАХМАТ 

Тодор Кръстев 

За пръв път Каиса се появява в митологичната поема на 

ренесансовия поет Марко Джироламо Вида през 1527 година. В нея е 

описана шахматна партия между Аполон и Меркурий, спечелена от 

Меркурий, който след победата подарява шахматната дъска на 

богинята на шаха и тракийска дриада Каиса. По-късно, през XVIII 

век, Сър Уилям Джоунс също пише своя шахматна поема, в която 

Каиса отново присъства като богиня и покровителка на играта на 

шах.1 От тогава до наши дни древната игра намира своята 

покровителка в лицето на Каиса и името ѝ бива безпогрешно 

разпознавано от почти всеки, който се занимава или интересува от 

шахмат. Бившият световен шампион Гари Каспаров многократно 

споменава как „Каиса е била на негова страна‖ в ключови моменти 

на едни от най-важните му партии2. Шахматната дъска се превръща в 

„олтара на Каиса‖, на който играчите принасят своите жертви.  

През 2020 година излиза сериалът „Дамски гамбит‖, базиран 

на едноименния роман на Уолтър Тевис от 1983 година.3 В него 

главната героиня Бет Хармън (ролята изпълнява Аня Тейлър-Джой) 

покорява най-високите върхове на състезателния шахмат. 

Проследявайки живота на Бет от малко дете до млада жена, романът 

обръща внимание на много от актуалните за 50-те и 60-те години на 

двадесети век проблеми, които оказват влияние на младото момиче. 

Въпреки трудностите, пред които се изправя, и пренебрежителното 

                                                 
1 Scacchia Ludus: Or, The Game of Chess. A Poem by Marcus Hieronymus Vida. Caissa: or the Game of 
Chess: A Poem. Written in 1763 by William Jones. In: Dr. Samuel Johnson (eds.). The Works of the 
English Poets from Chaucer to Cowper. Vol. XVIII. London, 1810. 
2 Вж. например в многотомното издание на Гари Каспаров „My Great Predecessors. Part 1-5.‖ 
(2003-2006). 
3 Walter Tevis. The Queen‘s Gambit. Random House, Inc., New York. 1983; Българско издание на 
романа – Уолтър Тевис. Дамски Гамбит. Превод Борислав Стефанов. Изд. Кръг: София, 2021. 
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отношение, с което се сблъсква, Хармън оставя след себе си не само 

брилянтно спечелените си партии, а и един нов начин да се гледа на 

състезателния шахмат. Грацията и лекотата, с която героинята си 

проправя път през стереотипите и предразсъдъците, омагьосва 

зрители и читатели и води до популяризиране на древната игра в 

двадесет и първи век.4  

Популяризирането на един вече съществуващ спорт носи със 

себе си структурни промени, които, в зависимост от причината за 

нарастващия интерес към него, повдигат нови въпроси и проблеми. 

Както Пиер Бурдийо отбелязва във встъпителната си лекция от 1980 

година „Програма за една социология на спорта― – „Историята на 

спортните практики може да бъде само една структурна история, 

държаща сметка за систематичните трансформации, които появата 

на един нов спорт или популяризирането на един съществуващ 

спорт повлича.― (Бурдийо, 1993: 181). Проблемите, които стоят пред 

шахмата днес, актуализирани до голяма степен и от романа на 

Уолтър Тевис и неговата екранизация, са свързани именно с 

женското присъствие на състезателната сцена. Към днешна дата все 

още няма жена световен шампион, а най-високо поставената жена в 

ранглистата на Световната шахматна федерация заема 86-то място. 

Най-високото място, което жена е заемала в същата ранглиста, е било 

на гросмайстор Юдит Полгар – 8-мо през 2005 година. Активно 

състезаващите се жени шахматистки са между 5 и 15 процента от 

всички състезатели.5  

Негативните статистики периодично провокират дебати6, а 

на пръв поглед компромисните решения и политики на Световната 

                                                 
4 Интервю на CNN с гросмайстор Гари Каспаров и гросмайстор Юдит Полгар през 2020 г. по 
повод сериала ―Дамски Гамбит‖ вж. на <https://edition.cnn.com/videos/tv/2020/11/17/chess-
queens-gambit-amanpour-garry-kasparov-judit-polgar.cnn> - последно посетен на 09.01.2022 г. В 
интервюто се обсъждат и други теми, засегнати в текста, като сексистките коментари на 
Каспаров от 1989 г. и тези на Фишер от 1962 г.  
5 Данните са от официалният сайт на Световната шахматна федерация. Вж. 
https://www.fide.com/ 
6 Разговор между международен майстор Таня Сачдев и гросмайстор за жените Дженифър 
Шахаде през 2019 г. относно сексизма в състезателния шахмат и различните аргументи „за― и 
„против― половата сегрегация при турнирите и званията в шаха вж. 
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шахматна федерация в това отношение сякаш допълнително 

запазват и циментират „мъжкото господство‖ (Бурдийо, 2002) в 

състезателния шах. В следващите редове няма да се опитвам да 

отговоря на какво се дължи това, но ще се опитам да проследя някои 

от ключовите моменти в историята на шаха през една социологическа 

перспектива, която да предложи по-добро разбиране върху някои 

аспекти от тази многомерна проблематика.  

В гореспомената лекция върху социологията на спорта 

Бурдийо подчертава, че „структурите са само обективиран резултат 

от исторически борби, такъв, какъвто той може да бъде схванат в 

даден момент от време.― (Бурдийо, 1993: 184). Именно с помощта на 

анализа на тези „исторически борби‖ може да изкристализира 

актуалната „структурна рамка― на полето на състезателния шахмат. 

За тази цел първоначално искам да се фокусирам върху 

някои от най-красноречивите мнения по темата от агенти, които не 

просто участват в разглежданото тук поле, а са постигали огромни 

успехи, т.е. са носители на значителен символен капитал, поради което 

казаното от тях придобива важно символно значение за бъдещото 

развитие на хоризонтите на възприятие в същото социално 

пространство. Именно привилегированата позиция на успелия в 

дадено поле натоварва неговите думи със „символна власт― 

(Бурдийо, 1993: 127-145), която ангажира останалите агенти и с това 

оказва натиск и допринася за конструирането на конкретната 

структура.  

Може би най-яркият пример в това отношение е Боби 

Фишер, считан за един от най-добрите играчи за всички времена. 

Американецът печели световната си титла срещу руснака Борис 

Спаски в момент, в който играта е силно политизирана – Студената 

война между САЩ и Съветския съюз. Тази победа допринася за 

митологизирането на Фишер и утвърждава името му в пантеона на 

най-великите шахматисти, живяли някога. Личността му обаче е 

доста противоречива – антисемитски изказвания, одобрението му за 

                                                                                                           
  <https://www.youtube.com/watch?v=cp3_8jT6a3Q> – последно посетен на 08.01.2022 г. 
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атентатите на 11 септември, конспиративните му теории. Едва 

деветнадесетгодишен в интервю за „Harper‘s Magazine― Фишър дава 

мнението си за жените в шахмата: „Всички жени са слаби. Не са 

умни като мъжете. Играят като начинаещи. Изобщо не трябва да се 

занимават с шах.― (Ginzburg, 1962: 49-55)7. Сексизмът на Фишер 

преминава и в чисто житейски план – младият състезател твърди, че 

жените нямат потенциал за каквато и да е интелектуална работа. 

Разбира се, не би било справедливо да се спекулира, че 

определен наратив се споделя от мнозинството в конкретно 

социално пространство единствено заради думите на човек, около 

когото се изгражда публичният образ на „ексцентричен―, дори 

„психически нестабилен―8. Но същото мнение споделят и други 

ключови фигури от близката история на шаха. Бившият световен 

шампион Гари Каспаров твърди, че: „Има истински шах и женски 

шах. Шахът не е за жени. Шахът е комбинация от спорт, изкуство и 

наука, а във всички тези сфери мъжете са много по-добри.―9. 

Вицепрезидентът на Световната шахматна федерация и считан за 

най-добрия английски играч на двадесети век Найджъл Шорт пък е 

на мнение, че „мъжкият и женският мозък просто са различни и 

трябва да приемем, че мъжете са по-добри.‖10. Гросмайстор 

Александра Костенюк смята, че физическата сила на мъжете е 

приемуществото, което гарантира по-добра концентрация и 

съответно по-добри резултати. Според нея мъжете винаги ще 

доминират жените в шаха11.  

                                                 
7 Част от това интервю с цитираните думи на Фишер вж. на 
<https://www.youtube.com/watch?v=6NuBCU-wCSo> - последно посетен на 09.01.2022 г. 
8 За повече информация за личността и кариерата на Робърт Фишер вж. документалния филм 
„Anything to win: The mad genius of Bobby Fischer― (2006 г.) 
9 Това изказване е част от интервю с Гари Каспаров в  ноемврийския брой на американското 
издание на Playboy от 1989 г. 
10 Статия на The Guardian от 2015 г., която отразява изказването на гросмайстор Найджъл 
Шорт и реакциите, които то провокира вж. на 
<https://www.theguardian.com/world/2015/apr/20/nigel-short-uk-grandmaster-men-hardwired-
better-chess-players-women> - последно посетен на 08.01.2022 г. 
11 Вж. публикацията на Гросмайстор Александра Костенюк от 2009 г. на 
<http://www.chessblog.com/2009/10/abolish-womens-itles-ridiculous.html> - последно посетен 
на 08.01.2022 г. 
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От приведените мнения става ясно, че парадигмата на 

биологическия есенциализъм, която  възприема „социалния свят и 

произволните му разделения, като се започне от социално 

построеното сексуално разделение, като природни, очевидни и 

съдържа като такъв цялостно признаване на закономерност.‖ 

(Бурдийо, 2002: 17), бива разпознавана като легитимна и от мъже, и 

от жени шахматисти, които са носители на значителни символни 

капитали. 

Въпросът, който ме вълнува, е как систематичните 

структурни трансформации успяват да съхранят подобни възгледи 

дори и в различни исторически контексти. За тази цел ще се опитам 

да анализирам титлите и званията в това поле, които го структурират 

и йерархизират. Макар да смятам, че начинът, по който се 

институират идентичностите в състезателния шахмат, е продукт на 

вече споменатите мнения, по-интересното за мен в случая е до каква 

степен това предаване на символна власт възпроизвежда наново 

същите стереотипи.  

В „Социалното институиране на символната власт‖ Бурдийо 

твърди следното: „Структурирайки възприятието, което социалните 

агенти имат за социалния свят, именуването допринася за 

изграждането на структурата на този свят‖ (Bourdieu, 1991: 105). 

Шахматните звания, които са par excellence форма на именуване, са 

доживотни отличия, връчвани от Международната федерация по 

шахмат. Без да изпадам в детайли, ще се опитам да предложа едно 

схематично очертаване на нормативните рамки, които стоят зад 

разглежданите титли – какво представляват те и какви изисквания 

трябва да се покрият, за да бъдат получени.  

Всички състезатели биват оценявани на базата на така 

наречения ЕЛО рейтинг, който е относителна оценка за силата на 

играча. За званието „кандидат-майстор― (CM) изискването е 2200 

ЕЛО рейтинг, за „ФИДЕ майстор― (FM) – 2300, за „международен 
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майстор― (IM) – 2400 и за „гросмайстор― (GM) – 250012. Тези звания 

се присъждат както на мъже, така и на жени. Паралелно на тези 

полово-неутрални именувания обаче, след 1950 година Световната 

шахматна федерация решава да въведе отделни такива, но само за 

жени, чиито изисквания обаче са с 200 точки по-ниски. По този 

начин във формалните критерии за придаване на символен капитал 

прозира именно възприемането на андроцентричното като 

неутрално.13 Така идентичността, която федерацията чрез нейния 

официален дискурс придава на жените шахматистки, е с по-ниски очаквания. 

По-ниските очаквания водят до по-ниска резултатност и така 

омагьосаният кръг на маргинализирането на женското в шахмата се 

затваря.  

  Следвайки тези общи очертания на представения проблем за 

институирането на идентичностите в състезателния шахмат, ще 

разгледам, едно симптомално разминаване между именуването, така 

както то бива формулирано от институциите, които имат 

легитимната власт да го налагат, и неговото възприемане от агентите 

в конкретното социално поле. Подобен опит добавя към казуса не 

само конкретни примери, илюстриращи по-детайлно 

проблематиката, а обръща внимание на невъзможността на 

перформативната власт, институираща идентичности, да се разгърне 

безвъпросно в своя интендиран смисъл, без преди това да претърпи 

модификациите на възприятието на отделните агенти.  

В гостуването си в телевизионно предаване младата 

българска шахматистка Нургюл Салимова обяснява на водещия как 

момиче на нейната възраст може да стане гросмайстор: 

                                                 
12 За по-подробно описание на необходимите норми за получаване на шахматно звание вж. 
официалния справочник на Световната шахматна федерация от 1 януари 2022 г. на 
<https://handbook.fide.com/chapter/B012022> - последно посетен на 08.01.2022 г. 
13 Срв. „Силата на мъжкия ред се вижда в това, че той не се нуждае от оправдание. (Често както 
в социалното възприемане, така и в езика се е наблюдавало, че мъжкият род се явява като не 
белязан, някакси неутрален, противоположно на женския, който е явно характеризиран.) 
Андроцентричното виждане се налага като неутрално и няма нужда да се доизказва в 
прицелени в озаконяването му дискурси.‖ (Бурдийо, 2002: 18) 
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Водещ: Как така стана „гросмайстор― на 16 години, я ми кажи? 

Покриват се някакви резултати ли? Как става? 

В случая става въпрос за шахматното звание „гросмайстор за жени―. 

След кратко разяснение от младата състезателка, тя добавя: 

 Нургюл Салимова: Обаче аз съм и „международен майстор за мъже―, 

не съм само „гросмайстор за жени―! 

 Водещ: Какво?! 

 Нургюл Салимова: Ами „международен майстор за мъже‖ е по-високо 

звание от „гросмайстор за жени―.14 

Важното в случая е отново да се отбележи, че в състезателния 

шахмат няма звания, които да се присъждат само на мъже – има 

универсални звания (CM, FM, IM, GM), достъпни за представители и 

на двата пола, и такива, които са само за жени (WCM, WFM, WIM, 

WGM). Именно тук проличава разминаването между интендирания 

смисъл на званията и начина, по който той бива възприеман. 

„Грешката― на момичето, което със сигурност е наясно с 

гореспоменатите критерии, „превръща― универсалното звание 

„международен майстор‖ в „международен майстор за мъже―.  

Сходен е и случаят на Антоанет Стефанова. След 

номинирането ѝ за министър-председател от една от политическите 

формации – мандатоносител след парламентарните избори през 

април 2021 г., голяма част от медийното внимание се фокусира 

върху личността и кариерата ѝ. При една елементарна справка в 

Google, на въпроса „Коя е Антоанета Стефанова?― почти всички 

резултати препращат към медийни публикации, които, описвайки 

състезателната ѝ кариера, допускат една и съща грешка – носителка 

на званието „гросмайстор при мъжете―. Любопитен детайл е, че 

същата грешка е допусната и в страницата на български за Антоанета 

Стефанова в Wikipedia, но на други езици в същия сайт (немски, 

                                                 
14 Вж. цялото интервю на „международен майстор― Нургюл Салимова на 
<https://www.youtube.com/watch?v=YAW26pmqZd0> – последно посетен на 08.01.2022 г. 
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английски, испански, италиански, руски) Антоанета Стефанова е 

„гросмайстор―15.  

Много от състезателките се обявяват срещу необходимостта 

от женски звания16. Те намират по-ниските критерии за обидни и 

смятат, че са показател за снизходително отношение. Юдит Полгар е 

една от тях. Считана за най-добрата шахматистка на всички времена, 

гросмайсторката от Унгария отказва да се състезава за женско звание 

и по този начин отхвърля установената докса. На четиринадесет 

годишна възраст състезателката спира да участва в турнири само за 

жени, а една година по-късно (през 1991 г.) става най-младият играч, 

постигнал званието „гросмайстор―, подобрявайки рекорда на Боби 

Фишер.17   

Ако отдадем успехите ѝ на това нейно решение, би 

означавало да омаловажим таланта, работата и нейното вложение в 

света на шахмата. От друга страна, би било наивно да не забележим 

корелацията между отказа ѝ да възприема чуждите очаквания като 

свои и неповторимата ѝ кариера. Отказвайки да принесе Каиса в 

жертва на собствения ѝ олтар, Юдит Полгар се превръща в 

съвремената персонификация на богинята на шаха. Единственото, 

което остава, е Меркурий да я признае като богоравна.   

БИБЛИОГРАФИЯ 

Бурдийо, П. 1993. Казани неща. София: Университетско 
издателство „Св. Климент Охридски―. 

                                                 
15 Подобни практическият алогизми, като този, жена да получи звание, предназначено за мъж, 
би могъл да е индикатор за социоаналитични данни (ср. Деянов, 2020: 126)), които 
допълнително да разкрият симптоматиката на едно „болно― от сексизъм социално поле.15 
16 Кратко интервю от 2017 г. между международен майстор Даниел Ренш (главен директор на 
най-големия сайт за онлайн игра на шах www.chess.com) и ФИДЕ майстор за жените 
Александа Ботез, в което Ботез изразява мнение, че женските звания в шахмата са излишни вж. 
на <https://www.youtube.com/watch?v=BS3OiX19DLI> – последно посетен на 08.01.2022г.;  
публикация на Барбара Джепсън от The Wall Street Journal от 2009 г. вж. на 
<https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703298004574457393421190888> - последно 
посетен на 08.01.2022 г. 
17 Публикация на Юдит Полгар по този повод в The Guardian от 2019 г. вж. на 
<https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/nov/30/chess-grandmaster-women-only-
tournament-play-men> - последно посетен на 09.01.2022 г.  
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7. GENDER BENDER: ТЯЛОТО 

Ралица Люцканова-Костова  

…ако някаква футурология (или утопия) на литературознанието е 

възможна, тя може би трябва да стъпи на всички ония прочити, 

които са били възможни, но не са се случили, на всички онези 

творби, чиито послания са можели да преобърнат мисленето, но 

не са го направили. 

Амелия Личева,  

Политики на днешното 

 

Куир политиката е свързана и с наслаждението, където 

маркираността извън нормата обещава надежда и възможност за 

други начини на съвместяване с телата. 

Сара Ахмед,  

Куиър чувства 

 

Според речника Merriam-Webster терминът ―gender bender‖ е 

в обръщение от 1975 и означава човек, който се 

държи/облича/показва като срещуположния1 пол. През 1994 

американският сериал „Досиетата Х― излъчва епизод със същото 

име. Възприеман като представящ тревогите на обществото към 

нашумелите теории за род и пол (Booker, 2002: 142), епизодът 

разказва за човек, който сменя пола си след сексуален акт и убийство 

на партньора. В хода на разследването на ФБР, агентите попадат на 

капсулирана общност, която на финала се оказва с извънземен 

произход. Две са проблемните полета, които изпъкват в 

интерпретацията на този сюжет: начинът, по който героят сменя 

пола си (чрез секс и умъртвяване) и „разрешаването― на проблема за 

сменящия пола си (той е извънземно, т.е. „не човек―).  

Задачата на тези редове е не да анализира конкретния филм 

и заложените в него идеи, а да въведе темата за различието, другостта 

                                                 
1 Курсив мой. Ще обърна внимание на точната употреба на думата срещуположен и конотациите 

ѝ спрямо избраната тема. 
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през тялото и родовата идентичност, за да обговори битуващи и до 

днес неясноти относно рода2, транс и други маргинализирани теми. 

За да изпълни поставените задачи, текстът борави с феминистка, 

транс/пост-човешка критика и критика на изродното тяло. Какво 

залагат тези „критики― като ядро, център, обект на изучаване? Защо 

именно те са приведени като „аргументи― в една „защита― на 

алтернативата, на другостта, на различието? В центъра на изследване 

е тялото като „място― и средоточие на напрежения, конфликти и 

проекции на идеи за другостта.  

Феминизмът, който не е един  

Заиграването с есето от Люс Иригаре („Този пол, който не е 

(един)―) цели да изтъкне както силата на приемствеността в 

различните теории за род и пол, така и разрояването на различни 

идеи, което ни дава основание да говорим за „феминизми―. Преди да 

обявим смъртта на феминизма (по подобие на много други -изми от 

предходните десетилетия), е важно да откроим какво теоретичните 

текстове на феминизма дават на настоящите изследвания на рода и 

пола. На първо място, това е самото разграничаване на понятията, 

проблематизиране както на социалните конструкти, които „обвиват― 

тялото и неговия род, така и биологическата предопределеност на 

пола. „Безпокойствата около родовия пол― на Джудит Бътлър 

затвърждава идеята за перформативността на рода и проблематизира 

изначалната сексуалност. Но също така и полага във властовите 

отношения самото конституиране на половата/родовата 

идентичност. Осмисляйки по нов начин дихотомията между 

половете, Бътлър настоява, че доминираща е ролята на 

хетеросексуалния мъж (Бътлър, 2003).  

Още преди влиятелното изследване на Бътлър, Симон дьо 

Бовоар говори за „втория пол― (Бовоар, 2020), оформяйки една идея, 

                                                 
2 Понятието род е превод на английския термин gender. Този превод е предпочетен още през 
1997, когато излиза антологията „Времето на жените―: „род е преводът, който след дълги 
колебания избрахме, за да означим категорията, препращаща към подреждането, налагано ни 
от езика („граматически род―), но настояваща и върху историческата и социалната 
„конструираност―, „изписаност― на половете―. (Николчина, 1997: 7) 
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която се оказва ключова за феминизма с всичките му течения и 

явления: това е дихотомния характер на отношението мъж-жена, 

който винаги се реализира като доминантен-подчинен, нормален-

анормален. Тоест другият винаги се явява алтернатива на статуквото, 

на доминиращото, едно „опако―, което постоянно заплашва 

нормативното. Връщайки се към речниковата дефиниция, с която 

наченаха настоящите редове, родовете са в постоянна опозиция, 

противопоставяне, където един е доминиращ, а другият/другите е/са 

маргинализиран/и.  

Най-важен за настоящият текст е фокусът върху тялото, 

който някои феминистки правят. Люс Иригаре и Елен Сиксу3 

поставят акцент върху тялото като ерогенност, като пряко 

резониращо творческите и съзидателни енергии, като орган, с който 

можем да вчувстваме и усетим света. Тялото е опит (за писане), 

вписване и себеизразяване. Но то е и алтернатива, входен билет за 

съ-поставянето в един мъжки свят/език (Иригаре, 2002, Сиксу, 1997). 

Разбира се, цитираните авторки визират женското тяло и макар, че 

предлагат алтернатива на доминантното, те биват критикувани 

заради анатомизма на текстовете си. Днес феминизмът отива отвъд 

биологичната предопределеност на тялото. Въобще дори отива 

доста по-далеч в представите за равенство. Джудит Бътлър говори за 

свят на „радикално равенство―, където взаимосвързаността на хората 

е предпоставка за (себе)осъзнаване4.  

Транс/пост-човешка критика 

Докато виждането на феминизма от 70те години на миналия 

век може да се разглежда като изключително привилегироващо 

тялото за сметка на духовното, то постчовешките визии за света, 

основаващи се на идеите на трансхуманизма, преосмислят това 

                                                 
3 Като един вид „първоходнички―, френските авторки са коментирани с идеите им за тялото. 
Но също толкова влиятелно е и изследването на Елън Моърс (Moers, 1977) върху 
„Франкенщайн― на Мери Шели. Тя излага становището, че физическите събития от живота на 
писателката (аборти, смърти на бебета) изкристализират в наратива на романа. 
4https://www.newyorker.com/culture/the-new-yorker-interview/judith-butler-wants-us-to-reshape-
our-rage?fbclid=IwAR1x1TglwWMq0Pr3LnoJYILn42T5jtltelDpat6ft0xJQxsxBmYNo6w7TpU 
(посетен на 02.01.2022) 

https://www.newyorker.com/culture/the-new-yorker-interview/judith-butler-wants-us-to-reshape-our-rage?fbclid=IwAR1x1TglwWMq0Pr3LnoJYILn42T5jtltelDpat6ft0xJQxsxBmYNo6w7TpU
https://www.newyorker.com/culture/the-new-yorker-interview/judith-butler-wants-us-to-reshape-our-rage?fbclid=IwAR1x1TglwWMq0Pr3LnoJYILn42T5jtltelDpat6ft0xJQxsxBmYNo6w7TpU
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противопоставяне, фаворизирайки духовното начало. Вярата, че 

съзнанието е водещото „начало― у човека и именно то трябва да се 

съхрани като се превъзмогнат тленните ограничения на плътта, 

поставя тялото в една подчинена, второстепенна позиция. По 

интересен начин тези идеи, които захранват надпреварата за 

усъвършенстване на изкуствения интелект и роботиката, улесняват 

възприемането на транс-тялото. Доколкото транс-тялото е „изваяно― 

благодарение на модерната медицина, то дължи своето вписване в 

човешкото именно защото е пост-човешко. От една страна то е 

пост/транс на пола, който е било, но то е и пост/транс на 

човешкото, защото бидейки човешко творение, вече е отвъд него. 

Всичко, създадено от човека (в богоподобен акт), е „ръкотворно―, 

т.е. е различно, изкуствено, не-човешко5. Но транс-тялото не е 

специфично създадено, а модифицирано, преправено. То е една 

визия за себе си, която е отвъд, която е повече от биологично 

даденото. Именно тук се пресрещат операциите за смяна на пола и 

опитите на трансхуманизма да обезсмърти човека – в опитите да се 

надмогне биологичното. 

В „Постчовешки тела― Джудит Халбърстам и Айра 

Ливингстън осмислят своя опит в съставянето на сборника, 

твърдейки че „пост― от „постчовешки― не ни интересува толкова 

като етап в последователно развитие, а като възможност да се 

деформира в суб-, между-, инфра-, транс-, пред-, анти-„ (Халбърстам, 

Ливингстън, 2005: 7). Поливалентността на човешкото е изведена до 

една „множествена парадигма за вида―, за да се осмисли опита на 

човешкото. За да се направи опит да се (по)каже какво е човешко, 

колко са пропускливи границите му и доколко пост/транс-

човешкото е различното или същото на човешкото. „Не си човек, 

преди да станеш постчовек― (пак там: 16) е израз на обговарянето на 

човека от гледната точка на Другия. Илейн Греъм (Graham, 2002) 

                                                 
5 В анализа на Миглена Николчина върху „Франкенщайн― в „Митът за Прометей и 
английският романтизъм― обаче се оказва, че Франкенщайн успява в своя проект да създаде 
Създание, в последствие то се „изражда― в Чудовище, защото неговият създател е неспособен 
да му даде божествена любов. 
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също представя постчовешкото през призмата на другостта в 

изследването си „Представяне на пост/човека: чудовища, 

извънземни и Други в популярната култура―. За нея човешкото е 

флуидно, постоянно променящо се на границата с киборга, 

доколкото постоянно се „влияе― от технологичното и културното 

(като съвкупност от митове, фикция, научна фантастика и популярна 

култура). 

Изродното6 тяло 

За Робърт Богдан (Bogdan, 1988) и Розмари Гарланд-Томсън 

(Thomson, Thomson-Garland, 1996) изродът от популярните 

спектакли (freak show) от средата на 19ти и началото на 20век е по 

същество категория социален конструкт по подобие на рода. Това 

„наслагване― на значения върху изродното тяло черпи от 

онтологичното, митологичното, религиозното, политическото, за да 

„състави― един изроден дискурс, който „изфабрикува― от човека 

изрод. Както казва Богдан „да си изключително висок е въпрос на 

биология, да си гигант изисква нещо повече― (Bogdan, 1988: 3).  

Изродното тяло не е само тялото с недъг, а всяко тяло, което 

не се вписва в нормата (Майкъл Джексън, бодибилдърите, хората с 

множество пиърсинги или импланти – също са „изродни―, защото 

са не-човешки, отишли са отвъд кодовете на „нормалното― тяло). В 

този смисъл изродното тяло също може да се разглежда като форма 

за gender bender, защото огъва „правилата― на родовото – не само 

като травестиране на другия род, но и като форма на различие 

спрямо пола и биологичното.  

Родо-словие 

В „Смисъл и майцеубийство― (Николчина, 1997) Миглена 

Николчина озвучава през Юлия Кръстева въпроса на Вирджиния 

                                                 
6 Изродно е аналог на английското freak. Предвид всички конотации на английския термин, на 
български ми се стори най-удачно да избера именно изродно, защото до най-голяма степен 
припокрива значенията и внушенията: не-нормално, не-човешко, не-тяло. Изродното тяло е 
фокус на текстове, говорещи за т.нар. култура на „спектакъла на изродите―, а моето боравене с 
термина го използва в контекста на неоготиката – вж. Люцканова-Костова, 2019: 22. 
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Улф за женската традиция7 в писането, за липсващото „родо-словие― 

в биографията на писателките. У Улф битува една утопична 

представа за андрогинното по подобие на „златния век― на 

човечеството, когато е царяло единство, несмущавано от бинарни 

опозиции. Английската писателка търси начин да (из)каже ролята на 

жените в писането и този езиков проект е повече от актуален и днес, 

когато с право можем да се запитаме има ли език на/за другостта. 

Възможно ли е да  бъде обговорено различието и в същото време да 

бъде легитимирано? Има ли (при)познаване на рода през словото? 

Еднозначният отговор е езиков капан, който не може да избегне 

докрай грешката в интерпретацията. Всяко понятие е в процес на 

постоянно тълкуване, постоянно поставяно под съмнение, 

постоянно разколебано в това какво всъщност означава.  

Тялото като проблематично в и през езика, никога не е 

статично в режима на означаваното. Тялото е форма и а-форма, хем 

граница на „себе си―, хем постоянно в процес на промяна (от 

раждането ни нашите тела се изменят, порастват, развиват се, 

остаряват, което ни дава основание да говорим за множество тела). 

От съвсем едрото щрихиране на различните споменати тук теории 

за тялото, можем да обобщим тялото като „място―, където се 

пресрещат културни, биологични, социални, политически кодове, 

където се застъпват визии за пост/транс-човешкото.  

Макар че тялото е по презумпция видимост (онова, което 

показваме пред света), различното тяло често се разглежда като 

ексцес, не-нормално и върху него се наслагват табута на забранената 

видимост (жестокостта на практиките да се крият хора с недъзи, да 

живеят между четири стени, за да не бъдат видени). Тялото като 

„скрито място― „играе― с епистемологията на 

гардероба/прикритостта (по Ив Козофски Седжуик8). Скритото 

започва да се родее със срамно. В студия за андрогинните герои в 

                                                 
7 В български контекст „навлизането― на жени писателки в литературното поприще е 
обследвано от Кичка Кусева-Персенска в статията „Женско писане и сантименталност 
(смъртта в разказите на Евгения Марс и Ана Карима)― – Персенска, 2013. 
8 На английски Epistemology of the Closet, на български „Епистемология на прикритостта―.   
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творчеството на Карсън Маккълърс, Сара Глийсън-Уайт коментира 

„срамната долница― (терминът е на Бахтин) в проекцията на 

видимостите (Gleeson-White, 2003: 58). Биф, един от героите в 

романа „Сърцето е самотен ловец―, винаги показва тялото си от 

кръста нагоре, докато „долу― е средоточие на скритото, срамното, 

онова, което той дори не желае да докосне. 

От образа на Биф и неговото отношение към тялото можем 

да изведем една диалектика на „чуждото―. Тялото като социално 

обусловено става „място― на санкции, където се проектират 

различни кризи на идентичността, рода и сексуалното. Табутата, 

свързани с тялото и дискомфорта от тялото, което „не е 

изцяло/точно мое―, карат героя да мисли тялото си като чуждо. Това 

ни връща и към примера с епизода от „Досиетата Х― – тялото, което 

се превръща, което става не-мое, а друго, е радикално чуждо, извън-

човешко. Днес тази отвъд-човешкост има различни светлосенки (за 

трансхуманизма пост-човешкото е мечтано бъдеще) и въпреки това 

транс-тялото е „увиснало― между човека и пост-човека (ако мога да 

си позволя този каламбур с Ницше). 

Gender bender-а продължава да „огъва― границите на 

родовото статукво, да обърква кодовете на пола и сексуалността, да 

заявява претенциите си за видимост през и чрез тялото. Но за 

разлика от 90-те, когато променящият своя биологичен пол индивид 

е мислен като радикална другост (извън-земен, не-човек), днес 

ефирът е много по-чувствителен към темата за родовите 

алтернативи. Все повече продукции включват проблематиката на 

рода и пола в сценариите си и поставят въпроса за избора, за 

нуждата от промяна и отклика на обществото. За да останем в полето 

на популярната американска култура, ще дам за пример „И просто ей 

така― – сериалът продължение на „Сексът и градът―, където героите 

(пре)осмислят както своята сексуалност, така и вписването на 

небинарните, трансексуалните, джендър и куиър хората в 

ежедневието. 

Въпреки това „мястото― на тялото остава открита арена на 
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конфликти, диспути и диалози. Доколко ще можем да отговорим на 

въпросите, които поражда и на настояванията, които защитава, е 

процес – на осмисляне и разбиране. 

БИБЛИОГРАФИЯ 

Бътлър, Д. 2003. Безпокойствата около родовия пол: Феминизмът и 
подриването на идентичността. Критика и хуманизъм. 

Бовоар дьо, С. 2020. Вторият пол. Колибри. 
Иригаре, Л. 2002. Този пол, който не е един. СОНМ. 
Кусева-Персенска, K. 2013. Женско писане и сантименталност. 

ПУ „Паисий Хилендарски― – българия научни трудове, том 51, кн. 1, 
сб. В. 

Люцканова-Костова, Р. 2019. Жени и чудовища. Новата женска 
готика - Анджела Картър и Карсън Маккълърс. „Кралица Маб―. 

Николчина, М. И. 1988. Митът за Прометей и поетиката на 
английския романтизъм. Университетско издателство „Св. Климент 
Охридски―. 

Николчина, М. И. 1997. Смисъл и майцеубийство: Прочит на 
Виржиния Улф през Юлия Кръстева. Университетско издателство „Св. 
Климент Охридски―. 

Седжуик, И. 2006. Епистемология на прикритостта. София: 
ИК „Критика и Хуманизъм. 

Сиксу, Е. 1997. Смехът на Медуза. В: Дамянова, П. &  Д. 
Камбуров, К. Мерджанска, Р. Мухарска, М. Николчина (съст.). 
Времето на жените. София: УИ „Св. Климент Охридски―. 166 – 188. 

Халбърстам, Дж. и Ливингстън, А. 2005. Постчовешки тела.  
Изследвания върху тялото, властта и телесността в политиката, науката и 
културата. (прев. Силвия Вълкова). ИК „Сема РШ―. 

Bogdan, R. (1988). Freak show: Presenting human oddities for amusement 
and profit. University of Chicago Press. 

Booker, M. K. (2002). Strange tv: Innovative television series from the 
Twilight Zone to the X-files (No. 77). Grove/Atlantic, Inc. 

Gleeson-White, S. (2003). Strange bodies: Gender and identity in the 
novels of Carson Mccullers. University of Alabama Press. 

Graham, E. L. (2002). Representations of the post/human: monsters, 
aliens and others in popular culture. Manchester university press. 

Moers, E. (1977). Literary Women. Anchor Books. 
Thomson, R. G., & Thomson-Garland, R. (Eds.). (1996). Freakery: 

Cultural spectacles of the extraordinary body. NYU Press. 



 

164 
 

 

8. NARRATING INTERSEX EXPERIENCES: BREAKING THE 

SILENCE SURROUNDING SEX, VOICING AND ELICITING 

TRAUMA, AND (RE)SHAPING BOUNDARIES OF 

BELONGING                                              

Kostadin Karavasilev 

The intersex body is not ontological,  

but rather hauntological.  

O‘Rourke and Giffney,  

 Intersex Trouble; or, How to Bring your Kids up Intersex’ 

Introduction 

In 1886, in Belgium, a recently married couple was having trouble 

‗accomplishing the conjugal act‘ – the husband ‗could not seem to 

penetrate her [the wife‘s] vagina‘ (Dreger, 1998: 1). Hence, the wife, 

Sophie, went to the local surgical clinic to attend to the matter and see 

whether it could be ‗fixed‘. What the doctor concluded upon examining 

her genitalia was that Sophie was in fact a man. Sophie, however, having 

lived all her life as a woman, could not accept that conclusion so easily 

and did not want to live as a man as the doctor insisted she should. The 

doctor, on his part, was convinced Sophie was a man – after all, he clearly 

saw the fleshy reality of her genitalia.  

In her book ‗Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex‘ 

(1998) Alice D. Dreger traces the ways in which Western culture and 

medicine seep into each other to form the predominant ideas of sex as a 

female/male binary. Focusing mainly on late 19th to middle of 20th century 

Britain and France, she presents stories of people that in some way or 

another ‗fail‘ to fit the presumed sex binary. She argues that medical 

experts have a power-laden say on the fleshy reality of life, which 

inevitably loops into people‘s experience of self and the way others 

perceive them. As Sophie‘s story suggests, fleshy reality and personal 

experience sometimes do not see eye to eye, regardless of the genitalia one 

may have.  
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‗Exceptions‘ to the sex binary expectations have been 

documented even earlier than Sophie‘s case, but came increasingly to 

medical attention in the 19th century (Dreger, 1998). However, medical 

sciences have kept such ‗exceptions‘ hidden from the public eye (Amato, 

2016; Dreger, 1998; Kessler, 1990; Morland, 2011). Through its 

considerable influence, biomedical knowledge and practice have dictated 

the ways that ‗exceptions‘ should be handled and rendered fitting to 

largely agreed on expectations of what sex is. Assigning a sex to a body, 

however, has more intricate implications than just saying that someone is 

a female or a male – it makes a body legible both to the person inhabiting 

it and to others around them. Thus, this act lays upon a person certain 

social expectations and restraints (see Butler, 1993; Dreger, 1998; 

Morland, 2006, 2011).  

The slash dividing female/male obscures the more complicated 

picture of sex. It severs the continuity of the various ways in which 

human sex can manifest itself and makes it appear to be only one or the 

other. The current work will focus on the hidden aspect, the silence, that 

the slash creates around variations that do not fit the binary. The paper 

will illustrate how such silences manifest in cases of sex variations (from 

now on referred to as intersex variations or intersex people when referring 

to individuals who adopt this term to describe themselves) that 

biomedicine generally deems ‗ambiguous‘ or ‗abnormal‘ with regard to the 

norms it upholds.1  

The paper‘s main argument is that the overarching narrative that 

intersex people have constructed throughout the 1990s to relate the effect 

of medical practice and social mores on their lives as well as to resist the 

rigid biomedical knowledge and practice imposed over their bodies has 

multiple effects. Apart from challenging biomedical hegemonic narratives 

about intersex, creating a common story of and community for intersex 

people, and providing space for asserting a radical self-identification as 

                                                 
1 When applied to people, intersex designates individuals with ‗atypical sex characteristics‘ (OII 
Australia, in Jones et al. 12). These characteristics might include chromosomes, genes, hormones, 
external genitalia, internal reproductive organs, and/or secondary sex characteristics. Some people 
with intersex variations also adopt an intersex identity.  
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intersex (see Amato, 2016: 100-101), it also provides conditions for 

articulation and, through that, simultaneous resilience and creation of 

(shared) trauma.  Furthermore, as Viola Amato (2016) poignantly 

suggests, by constructing such a common story, the intersex community 

risks providing a dominant narrative that excludes certain individual 

experiences of intersex people which fail to fit in it. Hence, intersex 

people whose experiences fall outside this narrative come to occupy an 

ambiguous position regarding belonging to the community – their bodily 

variations make them eligible to be part of it, yet, their individual 

experiences do not fit the dominant narrative. A split ominously 

reminiscent of the biomedical split between sex/gender (respectively 

matter/discourse).  

Albeit Amato (2016) asserts that the intersex narratives from the 

1990s emerged in a specific context and served activist and political ends 

of opening up space for self-determination through claiming a radical 

intersex identity, the present remains focused on the exclusionary effects 

of dominant narratives to illustrate that such narratives can be themselves 

traumatic due to the risk of erasing individual experiences. As a symptom 

of change, this work provides examples of shifts in narration that have 

occurred more notably since the 2010s. These narratives lack certain 

features of the dominant one, yet serve to empower individuals through 

providing additional space for sharing more experiences and asserting an 

intersex identity within the intersex community.  

To illustrate the argument, the paper will first start with a short 

elaboration on sex and how this term is treated in the present study as 

well as the sex-gender relation. Then it presents a short overview of what 

the term ‗intersex variations‘ refers to. The paper considers specifically 

individuals born with ‗ambiguous genitalia‘ – that is, genitalia that fail to 

fit within the assumptions of what female/male external genitalia ought to 

look like (e.g., Kessler, 1990; Morland, 2011).  

The paper then moves on to present a framework that assists the 

reading of dominant intersex community narratives as traumatic in 

themselves through connecting silence and trauma via the concept of 
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haunting.2 It suggests that the narratives themselves are haunted as they 

lead to the resurfacing of past traumatic events that have been silenced 

(Gordon, 2008). Then the paper illustrates how breaking the silence by 

creating a different, dominant, narrative critical of such structures based 

on individual experiences of intersex people creates the sense of 

belonging to a community and healing from trauma, yet, paradoxically, 

provides the ground for experiencing trauma and exclusion. Applying the 

concept of haunting in relation to intersex narratives has, to my 

knowledge, not been done so far. As the epigraph suggests, the bodies of 

intersex people themselves haunt the dominant biomedical narrative 

surrounding sex as they fail to map onto the presumed sex binary. 

However, in contrast, I focus explicitly on the individual and collective 

narratives of the intersex body that are part of the material-semiotic 

entanglement of body and language and that partake in presenting the life 

of people with intersex variations. By highlight the ambiguous and often 

contradictory effects such narratives have – namely, they break silences to 

narrate trauma and instigate healing and a sense of belonging, while 

simultaneously they possess the potential to instigate trauma in the 

perceivers and lead to exclusions of certain intersex experiences – the 

paper foregrounds the need for narrative dynamic within the intersex 

community in order to account for the hauntings that its collective 

narrative might lead to. 

The paper will refer to narratives gathered from existing materials 

used in popular media coverage – a documentary and an interview – 

academic research, and an essay that present the experience of people 

connected to their intersex variation, specifically people with ‗ambiguous 

genitalia‘. The paper draws on examples from the Western context – most 

accounts stem from Australia, Europe, New Zealand, and North America 

– as operating on ‗ambiguous genitalia‘ in order to ‗normalise‘ them has 

                                                 
2 I suppose a note is due now so that the readers are not caught unawares. This text will be haunted 
by… quotes. Like a ghost, each quote – all coming from the realm of literature – will linger in the text 
as a reminder that there are always silences that haunt and attempts at their narration emerge from 
various places and at various times. 
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been a common and accepted practice in these loci from around the 

1950s until the mid-2000s (Lev, 2006; Morland, 2006; 2011). 

Note: Sex and gender 

Before I provide an explanation of intersex variations, I would 

like to clarify the usage of the terms ‗sex‘ and ‗gender‘ in this paper. 

Human sex, as generally used within a Western context, refers to the 

physical or biological determinants that characterise one‘s body and its 

reproductive capabilities, traditionally divided into female and male. 

Gender, on the other hand, refers to the way that one perceives oneself to 

be and the ways in which one expresses a gender identity by performing 

social roles connected in varying degrees to the female/male binary, 

supposedly determined by sex (Butler, 1990; Dreger, 1998). Hence, sex is, 

generally put, conceptualised as an essential characteristic located within a 

person‘s body (see Dreger, 1998, Morland, 2006). Gender, instead and 

again as a generalisation, is conceptualised as more mutable, socially 

constructed, and reified through the repeated actions that one engages in 

as well as the sustained choices about their appearance (Butler, 1990). The 

two, nevertheless, intertwine, as gender is presumed to map onto sex – 

that is, a female sexed person supposedly identifies with a female gender 

and the opposite goes for a male sexed person. 

However, Butler (1993; also in Williams, 2014) disrupts the 

notion that sex is a given, devoid of social influences. They interrogate the 

notion of sex and argue that it comes to exist through discursive practices 

of exclusion – that is, it is created in opposition to what is not considered 

to be a proper sex. Butler (1993: xviii, emphases in original) refers to this 

process as materialisation, which ‗stabilizes over time to produce the effect of 

boundary, fixity, and surface we call matter‘. Hence, sex assumes its material 

form through discursive practice and, even if described as a pure, pre-

linguistic essence as some biological accounts propose, Butler argues that 

even via such accounts sex is still materialised through discursive 

practices. By referring to an essential sex one reifies a version of sex and 

excludes other possibilities. 
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In an essay on the role of medicine in determining sex Margriet 

van Heesch (2009) provides additional examples of the socially 

constructed aspects of sex. She suggests that Western biomedical 

discourses have been changing through time in a quest to discover what 

determines the ‗true‘ sex of an individual. Tracing these discourses, she 

argues that the focus before the 1950s was on gonads (i.e., the sex glands 

that produce gametes – ovaries and testicles – and sex hormones), 

subsequently in the 1950s, attention shifted to determining the presence 

of a black dot (Barr‘s body) in cell nuclei. The presence of the dot 

suggested that a person is a ‗true‘ female and its absence that they are a 

‗true‘ male. Afterwards focus shifted on sex chromosomes and hormones 

and remains to a great extent so until nowadays. The existence of intersex 

people challenges predominant notions of essential sex categories and 

paves the way for questioning and researching how Western medicine 

created the dominant idea of binary sex. 

Therefore, for the purpose of this paper, sex, as much as gender, 

will be deemed a product of the constructive and exclusionary force of 

discursive practices that vary in time and in accordance with different 

social, institutional, linguistic, and political practices. Its relation to the 

body, however, ought to be kept in mind as the body is a central material 

plane through which the process of producing sex transpires. As the 

reader will soon gather, many intersex narratives foreground sex organs, 

operations on intersex people, and the scars such operations leave – all of 

which are tightly related to the body as matter. 

Intersex: Challenging the slash between the sexes  

Hermaphrodite. Intersex. Differences/disorders of sex 

development (DSD). One can hear all three terms in different contexts – 

biological science, social discourse, medical discourse. Uniting them all is 

their referent – a body that has characteristics that do not fit certain 

expectations of what male and female sex ‗ought to be‘.  

Hermaphrodite is nowadays mainly used to refer to non-human 

animals, although some people that have intersex variations have claimed 

that term and still do – e.g., the newsletter Hermaphrodites with Attitudes that 
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the Intersex Society of North America (ISNA) published between 1994-

2005 (see Amato, 2016). When referring to people with non-binary sex 

characteristics, nowadays one would normally apply the term intersex, 

both within public discussions and private, everyday interaction. 

Alternatively, one can often hear the term DSD mainly in a milieu of 

medical professionals, as this is the official medical term for it among 

clinicians using the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, 

Fifth edition (DSM-5, American Psychiatric Association, 2013; see Kraus, 

2015 for a critical appraisal of the DSD diagnosis). Regardless of the area 

of discourse in which one hears about intersex, a definition that in my 

opinion provides a more encompassing view of the multiple intersex 

variations in humans comes from the Organization Intersex International 

(OII):  

‗Intersex people are born with physical, hormonal, or genetic 

features that are neither wholly female nor wholly male; or a 

combination of female and male; or neither female nor male.‘ 

(OII Australia, 2013, in Amato, 2016: 11) 

Hence, to challenge the sets of norms imposed on the human body‘s 

appearance, intersex movements ‗contest the forcibly imposed ideals of 

what bodies ought to be like‘ (Butler, 2004: 28). 

The large variability in intersex bodies poses problems to 

intelligibility. In some cases, the changes are on the level of genes that 

express in ways that do not perturb largely accepted gender norms in 

Western societies. For instance, if someone is born with an XY (male) 

chromosome pair and has an extra Y chromosome, they are likely to be 

taller than an average man.3 However, this gene expression would likely 

not lead to questioning their sex/gender based on the way their body 

looks per se. If someone is born with an extra chromosome and has one 

or more additional X sex chromosomes to their XY pair, they might look 

                                                 
3 Humans usually have 22 pairs of chromosomes and a pair of so called ‗sex chromosomes‘ in their 
body – totalling 23 chromosome pairs. Chromosomes participate in preservation and replication of 
genetic material (or DNA). According to the largely agreed upon conceptualisation of sex 
chromosomes within the biomedical community, the sex-determining pair has either an XX pair 
denoting the female sex or an XY, denoting the male sex. Variations from that can lead to different 
morphological changes. See Dreger (1998) for a critique of the biological simplifications of sex.  
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like men, but have some physical and vocal features deemed typical for 

women (Jones et al., 2016). Such cases suggest more readily the presence 

of a possible intersex condition.  

However, many people have varied but less readily detectable 

intersex expressions such as ‗ambiguous genitalia‘ or even less obviously, 

reproductive organs of the sex opposite to the one they have been 

assigned – e.g., having testes in place of ovaries but having been assigned, 

look like, identify, and live as a woman. These individuals can live through 

their lives with their intersex variability without disclosing it publicly and 

fit in a female or male gender role. Of course, they might also never learn 

that they have an intersex variation (see Amato, 2016; Jones et al., 2016).  

Despite the overall increase of discourses about intersex people since the 

early 1990s, especially from 1993 when ISNA was established and set as 

its agenda to break the silence surrounding intersex variations and provide 

space for affirming an intersex identity and drive social change, meagre 

representations of intersex variations exist in Western societies (Amato, 

2016).  

It is within the gaps filled with silence that intersex variations 

used to lurk and to some extent still do. However, these variations did not 

silence themselves, rather, they were silenced, reduced to a slash. A slash 

divides, as Ian Hacking (1996, in Diedrich, 2015; see also Dykstra, 2018) 

observes. It allows for the existence of only one thing or the other. At the 

same time, it collects within itself all the silenced possibilities, the 

continuities that connect the two ‗opposites‘ on each side of the line.  

So far, literature on intersex variations focussed on the body and 

the capacities of the term ‗intersex‘ itself to disrupt biomedical attempts at 

imposing its views on bodies with such variations. In that line, activist 

accounts and literature on the topic has also foregrounded human rights 

mobilisation surrounding intersex people (see Amato, 2016; Holmes, 

2016; Morland, 2006). Although the present work acknowledges the 

influence that medical conceptualisations of intersex have on shaping 

narratives of people living with intersex variations, in contrast to previous 

work I am aware of, the current study emphasises the narratives provided 
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by people with intersex variations on their experiences living with these 

variations. Specifically, it brings forth the ambiguous capacity of the 

conglomeration of individual narratives into a collective narrative which 

can both break and instigate silences as well as reduce and produce 

trauma.  

The paper hence turns to the question of silence and how it has 

affected and still affects people whose bodies do not fit the (presumed) 

sex binary. Using the concept of haunting, the following section addresses 

the role of silence in erasing and creating intersex. Furthermore, it brings 

out the relation between silence and trauma and suggests some of the 

possible outcomes of breaking silences that haunt. 

Haunting: The silence and trauma of intersex bodies 

 

Ma. You once told me that memory is a choice. But if you were god, you’d 

know it’s a flood. 

     ~ Ocean Vuong,  

‗On Earth We‘re Briefly Gorgeous‘ 

 

The concept of haunting is used in humanities and social sciences 

to refer to the ways in which events from the past resurface in the present 

in various ways such as memories, voices, images, etc. (Cho, 2008; 

Gordon, 2008). In sociology, haunting is used to show how the influence 

of institutions and organised forces that appear separate from the 

individual but nevertheless breach the public-private divide and make 

their impact felt in everyday life (Gordon, 2008). Avery Gordon (2008) 

describes haunting as ‗an animated state in which a repressed or 

unresolved social violence is making itself known, sometimes very 

directly, sometimes more obliquely […] haunting [describes] those 

singular yet repetitive instances when home becomes unfamiliar, when 

your bearings on the world lose direction, when the over-and-done-with 

comes alive, when what's been in your blind spot comes into view‘ (xvi).  

Haunting is connected to memory as well as to power relations 

that often have violent ends. However, it is different from trauma, 
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oppression, or exploitation, although it is connected to such experiences 

or produced by them (Gordon, 2008). Haunting is felt, it is the sensation 

of a lingering past, the traces of an injustice that has been buried but is 

still present and palpable even if one has no direct experience or 

recollection of it. 

One of the most common aspects of intersex narratives is the 

erasure of intersex variations through surgical gender assignment in 

infants that is then kept secret. I argue that this erasure and the silence 

surrounding it constitutes a social violence. Hence, the fact that haunting 

is connected to structures of power makes the concept suitable for 

analysing narratives of intersex experiences. Gender assignment in infants 

signifies an incision of the public into the private that often leaves a 

traumatic mark not only on the psyche but also on the body (see Jones et 

al., 2016).  

As Iain Morland (2006), himself an intersex person subjected to 

genital surgeries in childhood, proposes: ‗the accomplishment of medical 

intervention is its ability to reiterate continuously its sexing effect, over 

the course of a patient‘s life, in the absence of the surgeon‘ (341). The 

aesthetics of the surgically constructed genitalia, which in many cases still 

do not look like the imagined ideal of what genitalia should look like, 

together with the lack of sensitivity in the reproductive organs still mark a 

difference, which distinguishes the intersex person and sets them apart 

from others. This happens regardless of whether a person knows about 

their intersex condition or it has remained unbeknownst to them. 

Until the early 2000s, the medical reasoning and practice behind 

gender assignment in infants with ‗ambiguous genitalia‘ was 

predominantly based on a psychologist‘s theory of gender. John Money 

suggested that a person‘s gender is plastic and depends on the way they 

are raised and socialised as well as on the appearance of their genitalia. 

Based on such conceptions of human biological and especially 

psychological plasticity, Money developed a protocol for action upon the 

detection of intersex variations, especially referring to infants. According 

to the protocol, infants born with ‗ambiguous genitalia‘ ought to be 
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operated on to make their genitals appear as close to ‗normal‘ as possible 

and then raised in the gender they have been assigned to (see Lahood, 

2012; Sullivan, 2015). Another concern the protocol addressed was the 

presumed hardships parents would face in forging a relationship with their 

new-born that has no socially readable genitalia and hence no gender 

(Kessler, 1990; Morland, 2006, 2011). The conflation of sex and gender, 

highlighted earlier, is quite prominent in Money‘s theory.  

As Morland (2011) suggests, this conflation makes no sense since 

many people who do not have ‗ambiguous genitalia‘ still consider 

themselves men despite having fully formed and functioning female 

genitalia and vice versa. Such examples further the point which 

philosopher Judith Butler (1990, 1993, 2004) put forward – that gender is 

performed and shaped by social and political pressures. Therefore, 

assigning a gender to an intersex infant is a violation driven by social and 

institutional factors that has palpable personal and social consequences. 

Such a violation provides a predisposition for haunting. 

This predisposition is further exacerbated by the policy of silence 

surrounding such procedures. The surgeries on infants would usually 

happen before the child reaches the age of two and if the surgery was 

successful and no further adjustments need to happen, protocol would 

advise doctors and parents not to disclose the events to the child and 

ideally keep the intersex variation a secret (Morland, 2011). Furthermore, 

doctors would often not clarify to parents that an intersex variation is the 

reason for the surgeries, thus keeping them unaware of their child‘s 

intersex variation and furthering the silence (Morland, 2011). In cases 

when the surgeries happened later on in people‘s lives, some intersex 

persons share that doctors did not inform them of their condition and/or 

the nature of the surgery and did not ask for their consent. The 

multiplication of silences and the power of the medical system exerted 

over the bodies and lives of intersex individuals, I argue, provide further 

prerequisites for haunting.  

As mentioned, haunting often coincides with trauma (Gordon, 

2008). Morland (2011) maintains that the medical protocol, which 
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forwards normalisation of ‗ambiguous genitalia‘, is in itself traumatic. Such 

trauma refers to the way the protocols guide treatment. According to him, 

these medical protocols implicitly assume that the procedures they outline 

will be traumatic. He puts forward two main points supporting that 

argument. First, the operations preferably happen during an age when, as 

research suggests, people cannot form lasting memories, which means 

that the infants are unlikely to remember the sex assignment surgery and 

hence would experience no trauma. Second, theoretically, at that age, 

people are more susceptible to outside influences and their assigned 

gender could be shaped without much resistance and psychological harm.  

Although driven by benevolence and good intentions, such 

considerations show that there is an underlying assumption that 

assignment procedures are traumatic. Hence, this renders gender 

assignment surgeries in intersex infants traumatic due to the way they 

have been designed to operate – Morland calls this ‗trauma by design‘ 

(2011: 158 – 161). Furthermore, there is a political element to this trauma. 

It is not the case that a medical procedure that aimed to cure an ailment 

had unforeseen psychological sequelae since the intersex variation did not 

pose any immediate threat to people‘s lives and the surgery was mainly 

driven by aesthetic considerations (Morland, 2006). Many intersex people 

who discover that their genitalia have been changed shortly after birth 

have undergone the trauma of uncovering the silence surrounding their 

sex variation and the attempt at its erasure and are trying to incorporate 

that within their life. Some share that they have been feeling or noticing 

signs from their parents that they are not quite ‗normal‘ even before the 

silence breaks (Lahood, 2012; Leys, 2000; Morland, 2011). Hence, their 

critique of the institutional silence and the medical protocols that have led 

to the surgery often comes from a stance of overcome trauma and a 

critical appraisal of the medical system and the way it can infringe upon 

human rights.  

Such critique coming from intersex people, Morland (2011) 

suggests, is not one that merely requires acknowledgement of the 

traumatic experience. Rather, it is one demanding change. Therefore, he 
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argues that trauma should be understood not as assigning someone the 

‗wrong gender‘, since gender is not an essential, immutable property of 

individuals, but as stemming from an excess of experiences that a person 

cannot handle rather than the loss of something that one has had (see also 

Vogler, 2004). That is, trauma stems from the surgery‘s aim to ‗construct 

gender too fast, all at once, traumatically‘ (Morland, 2011: 161) without 

giving the individual enough time to explore possibilities and construct 

their gender for themselves.    

Hence, the trauma of the surgery and the silence surrounding 

intersex variations provide ground for the experience of haunting. It is 

when the private experience of one‘s haunting spills out that the gaps 

which silence creates open up to possible interpretation. And narratives, 

like the flood of memory that Vuong‘s character refers to in the quote at 

the beginning of the section, try to fill in these gaps. As Gordon (2008: 5) 

writes, ‗life and people‘s lives are simultaneously straightforward and full 

of enormously subtle meaning‘. Yet, the personal hauntings and their 

meanings for different people are still susceptible to macro-analysis since 

‗[haunting] is a generalizable social phenomenon‘ (Gordon, 2008: 7). The 

concept of haunting bridges the individual and the collective. It aims to 

fill the interstice between the two with meaning, to take the private 

silences and connect them to a system, a channelled force that contributed 

to causing the haunting. 

Gordon (2008: 17) further suggests that ‗[t]o write stories 

concerning exclusions and invisibilities is to write ghost stories‘. ‗To write 

stories‘ about intersex people‘s experiences is, however, also a process of 

shattering silences that haunt individuals with intersex variations. Such 

narratives bring ‗exclusions and invisibilities‘ to the surface. They are also 

a form of resistance to the surgical inscriptions that some intersex people 

have undergone, a resistance to ‗writing‘ one‘s life by having their 

sex/gender decided by others without their consent (e.g., Morland, 2006).  

Let us go back to intersex people‘s accounts and consider some 

of the narratives that set the foundations of ISNA. Amato (2016) outlines 

commonly occurring themes in the society‘s narrative, especially at its 
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formation. These include ‗medicalization and pathologization; 

―normalization‖ processes involving genital surgery (mutilation) and 

hormone treatment, […]; mental health issues; invisibility, silencing, 

erasure and negation…‘ (Amato, 2016: 58). All these themes, and the way 

that many intersex people share their experiences through narratives, 

suggest institutionally imposed silence and trauma that can lead to 

haunting. The establishing of (activist) groups such as ISNA that aim to 

raise awareness and pool together stories of intersex people‘s experiences 

of their sex variations or the experiences of such variations by intersex 

people‘s families/partners provide for the creation of a larger community. 

These groups offer possibilities for breaking the silence surrounding 

intersex variations and sharing the trauma(s) people with such variations 

have experienced. 

As part of a major study in Australia, Jones et al. (2016) 

conducted interviews with people with intersex variations to learn more 

about their experiences related to them. One of the participants, Monique, 

shared that:  

At 2 years old they discovered a hole beneath my clitoris, which 

they had considered a willy, and discovered I had female internal 

organs and could potentially carry a child one day. So they 

removed anything that conflicted with their idea of a girl. That 

included my clit, as they thought it made me look like a boy. I 

was a baby. I was not consulted in any way, I never even knew it 

happened until I investigated as an adult in my twenties.  (p. 108) 

Monique‘s account provides a textbook example of how 

following medical protocols for addressing intersex variations was widely 

practiced. She suffers from bouts of depression that she partially blames 

on her intersex condition, the scars that the operation has left, the feeling 

that she has been mutilated, and the silence surrounding that experience. 

These episodes, fuelled by the early experiences and the secrecy 

surrounding her condition, can be read as haunting. Following the medical 

protocol for dealing with intersex conditions provides the structural force 

that would later be experienced as unfair and traumatic.  
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Another of Jones et al.‘s (2016) informants, Noreen, shared that 

she was subjected to genital surgery at the age of 12 without receiving any 

proper explanation regarding the reasons for it. The experience, which she 

remembers, still upsets her. As she elaborated: ‗I can‘t help but feel that I 

was mutilated and forced to become something I didn‘t believe myself to 

be male. The scars on my body have faded, but not the ones on my mind.‘ 

(Jones et al., 2016: 110). 

Noreen‘s case deviates slightly from the ‗ideal‘ recommendations 

for genital surgery. However, her experience still falls within the scope of 

the medical protocols. The lack of sufficient explanation of the procedure 

and its purpose and hence the failure to obtain informed consent 

contribute to the feelings of victimisation and trauma – the memory still 

upsets Noreen – providing ground for the experience of haunting. The 

narratives present and are shaped by a medical modus operandi firmly 

grounded in the idea that sex is a binary and that deviations from it are 

reason enough to undertake genital surgery. 

These stories of endured trauma bring out the ghosts that haunt 

the lives of numerous intersex people and their families. However, these 

narratives are not one-sided but multifarious. The following paragraphs 

show that the stories shatter silences and bring together their pieces to 

create a (meta)narrative mosaic that simultaneously creates a sense of 

belonging to an intersex community but also provides conditions for 

experiencing trauma. Furthermore, the following section foregrounds that 

this narrative is at a perpetual risk of turning into a dominant narrative, 

thus silencing and erasing certain individual experiences of intersex 

persons that otherwise constitute it. Hence, the collective narrative itself 

provides conditions for haunting. It could be that it is a haunted narrative. 

Haunting narratives: Creating community, eliciting trauma, 

promoting healing, and harbouring exclusion 

I also dream of a new kind of narrator – a ―fourth-person‖ one, who is not 

merely a grammatical construct of course, but who manages to encompass the 

perspective of each of the characters, as well as having the capacity to step 
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beyond the horizon of each of them, who sees more and has a wider view, and 

who is able to ignore time. 

~ Olga Tokarczuk,  

‗The Tender Narrator‘            

 

The realisation of the reasons behind the vague feelings of not 

belonging and the bodily specificities is often traumatic, as many intersex 

narratives suggest. Hence, the ‗trauma by design‘ (Morland, 2011) of 

unsolicited gender assignment surgery comes to the fore through a 

‗typical‘ intersex narrative. Piecing together a story to address the silence, 

however, is a way to address its haunting effects. Narratives add some 

coherence to the events that have occurred and add a voice to the 

lingering ghosts. Nevertheless, they also have the potential to perpetuate 

trauma. Especially in cases of haunting, literary scholars argue that trauma 

can be elicited in the perceiver of the narrative and passed on; thus, 

rendering narratives themselves vehicles propelling trauma (Pederson, 

2018).  

Narratives can be individual, such as the history of a given 

person, as well as collective, such as the one of a community. The two 

types of narrative, especially in reference to processes of identity 

formation, intermingle (Janzen, 2006). The possibility to share stories 

lends narratives their mediatory role between the collective and individual 

domains of life and hence their ability to create narratives that go beyond 

the single person. As Nathaniel Mohatt et al. (2014) argue, collective 

narratives can represent trauma that has been experienced in the past and 

weave together private experience with public discourse. The linking 

together of individual and collective narratives of past trauma within a 

certain group of people provides conditions for the experience of shared, 

historical trauma (Mohatt et al., 2014). 

Although I agree that shared trauma, as other shared experiences, 

can serve as a bonding factor between people as well as a way of healing 

(Mohatt et al., 2014; see also Skultans, 2007), I suggest that the narrative 

itself harbours a potential to elicit trauma and also to turn into (or be 
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experienced as) a normative narrative. That is, a narrative that one has to 

fit into in order to belong to the collective. Hence, (1) the narrative itself 

can be traumatising to the perceivers.4 (2) When it starts assuming 

normative dimensions, it risks becoming additionally traumatising to 

individuals who classify as part of the community based on certain 

markers – such as an intersex body – whose experiences, however, do not 

match the ‗typical‘ narrative. In such cases the narrative risks marginalising 

and at times even silencing such experiences to the point of erasure. 

Hence, the narrative itself might provide conditions for haunting. 

Apart from the common themes in the narratives referred to 

above, based on sixteen pieces of writing, Amato (2016) discerned the 

features and structure of a ‗typical‘ intersex narrative. These include an 

early feeling of not fitting into the sex/gender binary, memories of some 

surgical intervention in childhood or adolescence, accompanied by 

silencing of the existence of an ‗atypical‘ body, and then a gradual 

realisation of being intersex. The realisation is often followed by 

deterioration of the person‘s mental health in relation to this realisation, 

mourning of the intersex variation, and finally becoming aware of the 

existence of an intersex community and respectively other people who 

have such variations and developing one‘s own intersex identity. Amato 

(2016) highlights that such narratives have been produced largely in 

relation to the activity of ISNA in the mid 1990s to the early 2000s and 

serve a particular function – to establish the intersex community. Yet, 

apart from community formation, these narratives risk becoming norm-

setters regarding intersex experiences and their legitimate narration (see 

Amato, 2016). Albeit useful in establishing an intersex community, I 

propose that these narratives are at a perpetual risk of becoming dominant 

ones and hence themselves induce haunting. Drawing on postcolonial and 

literary studies, I suggest a reading of collective intersex narratives as 

pedagogical and oppose them to the alternative performative narratives. 

                                                 
4 I am using the word ‗perceiver‘ to refer to any mode of perception of a narrative that includes visual, 
verbal, textual, and any other possible medium or combination of media.  
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Building on Homi Bhabha‘s concepts of pedagogical and 

performative narratives, Marike Janzen (2006) elaborates on the creative 

potential of the tension between the two in the process of identity 

formation. She does that based on Anna Seghers‘ novel ‗Überfahrt‘ 

(‗Transit‘) whose narrator is a man born and raised in the German 

Democratic Republic (GDR), who is deeply indoctrinated by the socialist 

ideals the state upholds. His ideas about the state and life in general are 

challenged when he meets a compatriot while travelling back to the GDR 

after completing a job for his company in Brazil. His travel companion 

has spent a considerable time living abroad and has his own thoughts and 

critiques about the regime in the state. Through various exchanges in the 

course of the novel both characters change themselves. The narrator, 

according to Janzen, provides an example of how pedagogical narratives 

work, as he has been successfully indoctrinated by the state‘s ideology. 

Pedagogical narratives are systems of signs that strategically draw on 

historical events to create an official story of a people. Furthermore, they 

assert ‗normative attributes for its citizens‘ and disconnect themselves 

from ‗heterogeneous negotiations of identity in everyday settings‘ (Janzen, 

2006: 177).  

On the other hand, the companion talks about his own feelings 

and thoughts, thus embodying a more performative narrative. Such 

narratives reflect the negotiations that emerge within a community, which 

‗interrupt the seeming ―self-generation‖ of pedagogical narratives, which 

must ignore the individual voices in their construction of the ―people-as-

one‖ (147, 150)‘ (Janzen, 2006: 178).5  Such ‗dissenting‘ voices challenge 

the hegemony of pedagogical narratives. Albeit not strictly a political 

narrative, the way that medicine has been construing sex in the 19th and 

20th centuries can be read as a pedagogical narrative as it sets a norm of 

what the human body ought to be, thus ignoring the individual 

experiences of people with intersex variations. The more vocal activism 

on intersex conditions that has emerged in the 1990s provides a 

performative narrative that recognises the voices of individuals and helps 

                                                 
5 Janzen is quoting Bhabha in the segment from her paper that I have provided in this sentence.  
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negotiate an intersex identity within a community of people with intersex 

variations. 

However, Janzen (2006) points out that performative narrations 

that communities of individuals with similar experiences develop ‗are 

always at risk of becoming the ―rhetorical figures‖ of a pedagogical 

narrative (142)‘ (188). As Vieda Skultans (2007) highlights in the context 

of her research on illness narratives in post-soviet Latvia, individual illness 

narratives are both connected to the collective narrative of the Soviet past 

and to the narrative of each individual‘s life. She highlights the centrality 

of the embodied experience in recounting the suffering connected to 

illness and argues that individual and collective narratives are not so 

tightly interconnected, there are silences between them to be 

acknowledged as the two are involved in ‗continual processes of coming 

together and moving apart over time‘ (155). 

            Drawing on Janzen (2006) and Skultans (2007), I suggest that 

intersex narratives that have developed since the 1990s also have the 

potential to become pedagogic narratives as through their development 

they fail to incorporate individual voices of people that might have 

intersex variations but have had experiences that fall outside the scope of 

the ‗typical‘ collective narratives. This has the potential to elicit unpleasant 

and perhaps even traumatic experiences in the perceivers of these 

narratives, especially people with intersex variations who have not had the 

same experiences and, as mentioned, risks to silence such experiences.  

Below are three individual narratives of people with intersex 

variations who learn about and come to terms with these variations. They 

contribute to the collective narrative of the intersex community; yet, the 

first one more palpably bares the traces of silence, haunting, and trauma 

and has been produced as part of the initial formation of the intersex 

community in the 1990s. The second and third provide a more tangible 

break from the dominant narrative, giving an account of intersex life 

experiences that has been lacking, especially at the point of the initial 

formation of the intersex movement.   
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            The founder of ISNA, Cheryl Chase (1998)6, related her 

experience of coming to terms with the fact that she has intersex 

variations in her autobiographic piece ‗Affronting reason‘. In an eloquent 

account, which Amato calls ‗an ―archetype‖ first-person account of 

intersex experience‘ (2016: 60), she explains her frustration and 

subsequent depressive episodes when, at the age of 21, she learned that 

she had been born a boy and at the age of one year and a half had 

undergone genital surgery and was subsequently raised as a girl. The secret 

of her condition has been well kept, except for one incident in which her 

parents told her, at age ten, that as an infant she had undergone a 

necessary operation to remove her clitoris.  

At that age she did not know what the operation and the removal 

of her clitoris meant, but later on she found out that other parts of her 

genitalia were also missing. Chase shares that she struggled as an 

adolescent to understand why her body is the way it is and that it took her 

fifteen years after she learned about her past to come to terms with what 

has happened and subsequently develop and openly claim an intersex 

identity. During that time she continuously slipped in and out of 

depression.  

Chase (1998) addresses the issue of silence surrounding intersex 

and argues that silence leads to feelings of isolation since most of the 

intersex people she spoke to, including herself, believed or at least felt for 

a long time that they were the sole person with an intersex variation. 

Chase‘s account provides an elaborate picture of an intersex individual‘s 

experience in a U.S. context before and after learning about their intersex 

variation and the surgeries they have undergone. The narrative presents 

examples of haunting – feelings of not fitting in, isolation, and depression. 

It also clearly points at a cause for these experiences – the medical system 

that intervened via surgery. After the ghosts had been evoked through 

accessing her medical records, Chase had an intense traumatic experience 

and in time started thinking and talking about her condition as well as 

looking for other people who have intersex variations. This allowed her to 

                                                 
6 This is a pseudonym under which Bo Laurent published the essay. 
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weave together a narrative of her experience that also involves accounts 

of other intersex people and their trauma.  

Discernibly, the silence and stigma that the medical system 

propels in conceptualising and handling intersex variations contribute to 

haunting and trauma. Hence, presenting a polyphony of intersex voices 

that weave together a tale of a shattered silence both unites such people 

and also creates a shared history that revolves around trauma. The 

paradox of the collective intersex narrative lies within the simultaneous 

creation of a community and the evocation of shared trauma. Yet, such 

narratives provide a platform outside the boundary of normative 

sex/gender that challenges widely accepted notions and paves the way for 

a critical reconsideration and change of such notions and the (biomedical) 

practices related to them. 

The saturation of the collective intersex narrative with a narrative 

type such as that of Cheryl Chase is indelibly related to the drive for 

change through activism that ISNA sparked. However, divergent 

narratives are still nascent, although growing since the early 2000s. The 

silence surrounding individual stories that do not include as explicitly 

traumatic experiences suggests a need for greater polyphony of collective 

intersex narratives that balances out the pedagogical aspects which the 

dominant narrative risks developing. Thus, narratives that do not fit the 

dominant one provide a performative narrative alternative.  

In an interview from 2021, the U.K. intersex activist Roshaante 

Anderson shares his experience with voluntary genital surgery (see Reid, 

2021). When he was born, the doctors thought he was a girl, plausibly 

because they could not detect his intersex variations at that point. 

Roshaante was raised as a girl, albeit he recounts that he felt like he 

belonged more with the boys. At the age of 11, after an ultrasound to 

check for the abdominal pain he was feeling, doctors established that he 

also has testicles and, as Roshaante recalls, he has had some hunch and 

this discovery ‗made everything make sense‘. Two years after discovering 

his intersex variation, at the age of 13, with the support of his parents, 

Roshaante chose to live as a man and decided to undergo genital surgery. 
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However, he did not share ever feeling particularly distressed by the 

finding that he is intersex and has learned to be open with his sexual 

partners about it. 7   

In a similar vein, Hida Viloria – one of the people with 

‗ambiguous genitalia‘ in the documentary Intersexion who took part in the 

first international intersex meeting that happened in 1996 in California – 

shared their surprise at the mismatch between their expectations and what 

happened at the meeting8: 

When I heard that there was an intersex retreat, I thought that I 

would meet all these people with similarly different bodies. We 

could discuss […] Did you have this experience, did you have 

that experience, what was it like with you dating, and sexually, 

and…? what I found was that these people were traumatised. […] 

To have had your most sensitive, vulnerable, private organs 

mutilated… I used to feel survivor guilt when I first met others in 

the community… now I feel really blessed that I don‘t have that. 

I think it‘s, like, the greatest gift my parents ever gave me.        

Since, unlike the other attendees, Hida had not had their genitalia 

operated on because their parents refused the doctor‘s offers when Hida 

was an infant, they were the person who fell out of the narrative. The 

difference between Hida‘s individual experience and the one narrated 

within the community at the retreat catered for the experience of guilt on 

their part as they felt like they are in a similar position but have been 

spared a trauma that they could nevertheless relate to and empathise with 

through the narratives of the others. Hida‘s experience, however, was not, 

at that point, part of the collective intersex narrative. It remained in its 

margins as not only the body, but the narratives making up the dominant 

one themselves were haunted by the medical encounters people have had 

in relation to their intersex variations. 

                                                 
7 For a story of an intersex person with ‗ambiguous genitalia‘, who was also not operated on as a child 
see Mx. Anunnaki Ray Marquez https://www.youtube.com/watch?v=WpPTf-00ab0; also 
https://anunnakiray.com/2016/10/05/anunnaki-shares-his-life-story/ 
8 Hida Viloria was assigned female at birth but now define their gender as non-binary. 
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Trauma, Mohatt et al. (2014) propose, should be considered as 

both capable of causing distress and developing resilience. The various 

potentials that trauma possesses render narratives that relay traumatic 

experiences ambiguous – they instigate an intermingling of trauma and 

resilience. In Hida‘s case, there is a negative, perhaps even traumatic, 

experience – the feeling of guilt – and a questionable sense of belonging 

to the intersex community due to the incongruence of their individual 

narrative with the collective one. However, this has not stopped them 

from reworking this feeling and becoming an advocate for the intersex 

movement and even writing a memoir – ‗Born Both: An Intersex Life‘ -  

published in 2017 that chronicles their intersex story and thus provides an 

alternative to the ‗typical‘ narrative. In contrast, Rosshaante did not share 

experiencing guilt about not having experiences similar to those of other 

intersex people.  

The inclusion of narratives representing individual experiences of 

intersex people whose stories are not haunted by the silence surrounding 

unsolicited genital operations offer a platform for the part of the 

community whose narratives have not been scarred by the medical 

system. Neither Hida nor Roshaante had unsolicited genital surgery as 

infants, unlike many other intersex people with ‗ambiguous genitalia‘. 

Both of their experiences, however, transpired in different countries and 

at different times – U.S. in the 1970/80s and U.K. in the early 2000s 

respectively. Despite the different time that these experiences transpired, 

it is important to notice that they both became public after 2010, 

suggesting that alternative narrations fill silences created by the dominant 

narrative of the 1990s.    

When the intersex variation is not established in infancy or not 

acted upon, even if established, the sense of secrecy is not as prevalent as 

there has been no palpable institutional intervention and, hence, less 

possibilities for experiencing haunting and trauma. The dominant 

narrative, then, paves the way for trauma to be both relayed by individuals 

and experienced by perceivers in and outside the community. On the 

other hand, narratives such as Hida‘s and Roshaante‘s assist in addressing 
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silences that occur in the coming together and drifting apart of individual 

and collective narratives; thus, keeping the relational flux and tension 

between the two. The proliferation of such narratives in recent years 

indicates a possible moving away from the ‗typical‘ intersex narrative. 

Albeit not providing the omniscience of the ‗fourth-person narrator‘ that 

Olga Tokarczuk refers to in the quote at the beginning of this section, I 

suggest this shift should be interpreted as a performative narration 

coming from within the intersex community to prevent the ‗typical‘ 

narrative developed for and by that very community from becoming a 

pedagogical one.  

Conclusion 

This paper addressed the paradoxes and ambiguity of collective 

narratives representing the experiences of intersex individuals. 

Introducing the concepts of haunting and (shared) trauma, the paper 

argued that personal experience narratives shatter silences surrounding 

intersex variations. This break of the silence, however, has multiple ends. 

The paper focused on three possible outcomes from shattering silence 

through narratives. One coincides with intersex narratives‘ initial goal set 

by ISNA – collecting stories of individuals with intersex variations in 

order to create a collective narrative that breaks the silence surrounding 

such bodily variations and allows for the creation of a community of 

people who have such variations and the affirmation of such an identity. 

However, the second outcome is the narrative‘s ambiguity as while 

relaying traumatic experiences it could help in building resilience but also 

elicit trauma in the perceivers. Finally, and closely related to the latter, 

accumulating personal narratives and pooling them together to create a 

coherent collective story comes with the risk of creating and proliferating 

a certain type of narrative (or expectations of such a narrative). Such a 

‗typical‘ narrative risks excluding certain individual experiences of people 

with intersex variations. This poses the threat of the narrative becoming a 

dominant narrative serving pedagogical functions and possibly leading to 

feelings of exclusion by some intersex people, whose experiences do not 

fit the expected story.  
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Albeit an expected tension between collective and individual 

narratives, attention ought to be paid to the silences created in the forging 

of collective narratives and this silencing should be addressed when 

engaging with intersex community narratives. Hence, much like notions of 

sex/gender, intersex narratives and the trauma that they often portray are 

not black and white but exist on a continuum that does not follow a 

singular path. Future research could examine in further detail the ways in 

which the intersex community addresses the potential trauma and 

exclusions its ‗typical‘ narratives engender and the effects that alternative 

narratives of intersex experiences of individuals born with ‗ambiguous 

genitalia‘ have on addressing silences in the process of creating a collective 

narrative.  
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9. БИОСОЦИАЛНИ ФРАГМЕНТАЦИИ: ТЕЛА, 

ИНТЕЛЕКТИ И ОБГРИЖВАЩ ЖЕНСКИ ТРУД                                                            

Светлана Събева 

‗Това е моето тяло‘ = безмълвно постоянно утвърждаване на моето 

просто присъствие. То имплицира дистанция. ‗Това‘, тук вие 

виждате това, което поставям пред вас. То е ‗мое тяло‘. Веднага се 

заплитат два въпроса: към какво препраща това ‗мое‘? И ако 

обозначава ‗моя‘ собственост, от какъв вид e тя?(...) Тялото е наше 

и ни е собствено-присъщо точно в тази степен, в която не ни 

принадлежи  и се изплъзва от интимността на собственото ни 

битие, ако такава изобщо съществува, нещо, в което тъкмо тялото 

трябва да ни накара сериозно да се съмняваме. 

Жан-Люк Нанси,  

58 Индикации за  тялото 

1. Биосоциални фрагментации: интелекти и имунитети на 

публичната сцена 

При пореден опит за активизиране на ваксинацията срещу 

Covid 19 българската министърка на здравеопазването предложи 

любопитна езикова новост: посланията, каза тя, следва да се 

фокусират не върху „колективния имунитет―, а върху „колективния 

интелект―. Впечатли ме преминаването от грижа за телата към грижа 

за интелекта като доловим нюанс в биополитическата стратегия 

(независимо дали това е бил осъзнатият смисъл за авторката на 

изказването). Сякаш цялата натраплива материалност на пандемията 

(тела, затваряния, дистанции, технологии, тестове, спринцовки, 

умирания и т.н.) вече трябва да се вижда като друга сцена, да се разпознава 

другояче. Сдвояването на имунитет и интелект, с възможните 

замествания и преобръщания на двата термина, ми се стори хубава 

игра на думи, но и название на проблем. Да кажем – за въплътения 

интелект или умния имунитет. Дори се запитах дали този хиазъм не 

назовава начини на „усилване― на колективния субект, по-точно на 

решаващите способности за обвързване в общност, пред лицето на 
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големите биосоциални трансформации, които ни предстоят и които 

сякаш неудържимо фрагментират телата и интелектите. Когато този 

текст може би ще е видял бял свят, емпиричните му провокации 

вероятно ще са полузабравени, но същинският проблем, 

предполагам, все още ще остава нерешим. Години преди пандемията 

се опитах да опиша конюнктурата на съвременната биовласт чрез 

„парадигмата на имунитета― (вж. Събева, 2014: 167-178), по-късно 

разсъждавах върху „сюблимността на рационалното― в контекста на 

Веберовата теза за разомагьосването на света чрез модерната наука 

(Събева, 2021а: 346-361); сега – благодарение на тази биополитическа 

находка – си задавам въпроса за техния хиазъм. Ще се абстрахирам 

от множество теоретични предпоставки и реминисценции 

(отвеждащи назад поне до Хегел и Маркс) и ще подходя емпирично.    

В конкретния случай изказването звучеше като 

самопризнание от медицинските власти, че епидемиологичният 

постулат за колективен имунитет (постигнат чрез преболедуване или 

ваксинация) като спасителен изход от пандемията не е нито 

непосредствено разбираем, нито непосредствено ефикасен. Особено 

в България той съвсем не оправда очакванията, че би могъл да 

действа като прагматична, но и морална мотивация в името на обща 

цел в едно солидарно общество. Министърката разчиташе на 

интуитивната яснота на новото послание, предполагайки (може би), 

че в него са кодирани поне няколко позитивни стимула: нека 

говорим не на телата, оплетени в страхове пред една телесна 

интервенция, а на умовете – защото стига да поискат, те ще могат да 

разберат научната истина; нека „комуникираме― тази истина 

достъпно не само за малцината експерти, а за всички образовани; 

нека не заклеймяваме, а просвещаваме;  и нека онези, които се 

отклоняват от изискуемия имунен статус, се изправят пред 

огледалото на собствената си неинтелигентност. А какво друго е 

неинтелигентността освен неспособност да влезеш в разумно 

отношение с истината за онова, което е.  
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В състояние ли е обаче това послание да достигне и  

разклати убеждения, които са се превърнали в идентичностен маркер 

за хора, отказващи да следват ваксинационната норма, респ. 

легитимния имунен статус? Т.е. за хора, които заставайки зад 

истината на това убеждение, eo ipso застават зад истината за себе си. 

Може ли подразбиращото се сдвояване неваксиниран = 

неинтелигентен да е такава провокация към самочувствието им, че да 

ги тласне в желаната от медицинските власти посока? В някои 

демонстрации срещу рестрикциите за неваксинирани може да се 

види познатия от женски протестни движения лозунг „Не значи Не―. 

Привидната тавтология казва, че зад това „Не― не стои маскарад на 

желанието, а съзнавано действие. Ако използвам едно разграничение 

на психоаналитически информираната теория на политическото, в 

този протест би ставало дума не за несъзнавана „принуда към 

отиграване―, а за „свобода за действие―. В условията на тази 

конфликтност на живота, апелът за колективен интелект, който би 

трябвало да работи като комуникативна, т.е. съвещателна 

рационалност, включваща всички рационално обосновани 

претенции, не би следвало да бъде маска на интелектуално 

настойничество. Според Бруно Латур ние отдавна не живеем в 

епохата на „епистемологически мир―, основана на претенцията на 

един  хегемонен разум – този на модерната техно-наука – който „знае 

по-добре―, тъй като познава „обективното състояние на нещата―, и 

eo ipso може да се превърне в желан механизъм за сигурност (ср. 

Латур, 2016). Намираме се по-скоро в ситуация на 

епистемологически войни, подновяващи се при всяка санитарна или 

екологична криза, защото самото понятие за природа на модерната 

наука е дълбоко подвъпросно; още по-подвъпросни са ефектите от 

„съдбоносна среща―, по думите на Деянов Деянов, на модерната 

наука с капиталистическото предприятие в рамките на 

експерименталната лаборатория (вж. Деянов, 2021: 87), но също и с 

политическата рационалност на биовластта (вж. Събева, 2021б: 206-

211). В често използвания днес дефанзивен лозунг „да вярваме в 
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науката― (или като идентичностен маркер: „вярвам в науката―) може 

да се чуе по-скоро ехо от кризисна ситуация преди близо сто години 

– когато Хусерл формулира екзистенциалните измерения на срива 

на вярата в „абсолютния― разум, представляван от „европейските 

науки―, така:      

Щом човек загуби тази вяра, това не означава нищо друго 

освен: загуба на вярата в самия ‗себе си‘, в собственото си 

истинно битие, каквото той не притежава изначално, още с 

очевидността на ‗Аз съм‘, а има и може да има само под 

формата на борба за своята истина, борба за това да направи 

себе си истинен. Истинното битие навсякъде е идеална цел, 

задача на епистемата, на ‗разума‘, противопоставена на 

безвъпросно ‚саморазбиращото‗ се, само мнимо битие в 

доксата (Хусерл, 2002: 25).  

На фона на тази криза един колективен интелект, тълкуван 

като съвещателен орган на съвместния живот, би имал шанс само ако 

отчетем разликата между „емпирично― и „трансцедентално― 

съгласие, както предлага Джовани Стангелини, и придадем на 

последното статуса на политически регулатив: ако емпиричното 

съгласие установява факта, че „стигаме до синтез на нашите 

възгледи―, то трансценденталното означава, „че вие и аз споделяме 

намерението да разменим възгледи, дори ако не достигнем до 

споделяне на един и същ възглед― (Стангелини, 2018: 187). Без 

подобен регулатив бихме се изправили пред нелегитимността на 

една виктимизираща власт, готова да се откаже от множество животи, 

третирани като прежалими.  

Защо не е възможно да имаме ако не единен разум, то поне 

единен телесен усет  за онова, на което сме изложени, след като 

заплахата при пандемия сякаш е очевидно една (и съща)? Как стои 

въпросът с „реалността― на телесната заплаха? Що за упорство е това 

да отказваш колективна защита пред потенциално смъртоносна 

опасност? В случай, че се въздържаме от морализиращи преценки, 

отговорът може да се търси само ако въведем скритият 
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диференциращ фактор, който се отнася до начините, по които 

заплахите и страховете се преработват винаги чрез контингенти 

образувания на сигурност. Като модалност на всекидневния живот 

сигурността не е само апарат или механизъм за сигурност, а преди 

всичко преживяване и образ на сигурност, включващи моменти на нещо 

изкушаващо, успокояващо и о-чуждаващо от себе си.  Онези 

образувания на сигурност (в двойния смисъл), които са основани на 

рационално пресмятане и предвиждане във вид на „наука― или 

почиваща на наука „легална институция―, са в конкуренция с други, 

които не са задължително ирационални. Във всички тези 

образувания винаги има един „голям Друг―, т.е. един учредител на 

символен ред (съзнаван или несъзнаван като такъв), който ни взема и 

дава обратно страха1. Ако „тенденцията към сигурност― е нещо като 

квази-универсална телеология на всекидневния живот, то онова, 

което определя разбягванията ѝ, се генерира като ефект в „особени 

светове на грижене―. И нашите интелекти, и нашите имунитети се 

формират като релационни органи в тези светове и изпълняват 

функции за пред-улавяне на пред-стоящото, за пред-виждане на 

несигурното. Ние живеем в едни и същи свят, но светът „среща― по 

особен начин и тази среща се пази като телесна гравюра, соматизира 

се. Двойката понятия „особен свят на грижене – тенденция към 

сигурност―, както и процесуалността на света като „среща―, които 

имат далечен произход във феноменологията на ранния Хайдегер 

(към това ще се върна), стоят в основата на аналитичната мрежа, чрез 

която търся генезиса на биосоциалните фрагментации.  

Как обаче да си осигурим истинен достъп до тези светове, 

които по принцип не са предустроени да бъдат разбирани отвън, а в 

ситуации на криза пораждат допълнителни ефекти на 

самозатваряне? На този класически за социоанализата въпрос в 

сегашната фаза на пандемията се появяват озадачаващи отговори. 

Един от участниците в протестния кръг около Джорджо Агамбен 

                                                 
1 В българския идиом „някой взема страха на някого― може да се долови амбивалентността – 
някой ме плаши, но и ме утешава, поражда в мен страх, но и ме освобождава от него. 
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например, 61-годишен италиански професор по право, оправдава 

решението да не се ваксинира не с лични страхове, а с възможността 

да акумулира „социален опит―: „ за да може поне един единствен път 

да види света от перспективата на онези, които са изключени от 

социалните процеси―, тъй като „като привилегирован бял мъж с 

буржоазен статус не може да стане нито чернокож, нито жена―; така 

че за него „опитът, който придобива като неваксиниран, е голям 

дар―2. В този преднамерен биополитически експеримент 

италианският професор маскира интелекта си с телесен статус, за да 

признае и познае тела, които очаква да срещне като изключени. 

Аналогична беше стратегията на медийно нашумял български 

професор, представящ себе си като разработчик на ваксини, който се 

обявяваше против „затварянията― в името на гарантиране на правото 

на всеки, който желае да бъде заразен; споделяйки имунния си статус 

като публична личност, той се оплете в една по-скоро тъжна заблуда 

за собственото си заразяване. Залогът на подобни маскирания – като 

биосоциална инвестиция – е ставането видим като репрезентант на 

някой Друг, чрез когото придобиваш „принадено― социално битие. 

В спонтанните експерименти на фалшиво ваксинираните става дума 

за обратното – те маскират телесните си статуси със 

„сертифициран― колективен интелект, в името на това да не бъдат 

разпознати от онези, които очакват да срещнат като изключващи ги. 

Залогът на инвестицията тук е де-презентацията, ставането невидим 

на онова, което си. Спонтанните експерименти могат да протекат 

още по-сложно, като например в онзи гръцки случай, при който 

търсещи фалшива ваксинация се натъкват на лекари, които показват 

фалшива готовност да я извършат, като им поставят истински 

ваксини. В контактната зона между телата – върху техните 

външности, върху които се разиграват съзнателните или 

полусъзнателните репрезентации и депрезентации на телесен статус 

– се вклиняват ефекти, които никой не може да познава и 

контролира. Този маскарад на тела и интелекти, пораждащ 

                                                 
2 www.tagesspiegel.de 

http://www.tagesspiegel.de/
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„социални химери― и неизбежно произвеждащ „мит― за другия, 

„мит― за колектива и фалшиво отношение със самия себе си, е 

работа на социалното несъзнавано – тук я улавяме in flagranti. Ако 

интелектът е способността, която разомагьосва света чрез пресмятане 

и предвиждане, а имунитетът – способността, която идентифицира 

живото-застрашаващото чуждо и изработва защитния отговор, то 

обществото на „социални химери― ги обрича да функционират чрез 

постоянни грешки. 

2. Афективен кръг на грижата и  обгрижващ женски труд 

(един казус) 

Кой казва „Не―, как казва „Не― и на какво всъщност казва „Не― 

в отказващото ваксинация социално действие? Възможно ли е тези 

снопове от значещи „Не―-та да са вписани по такъв начин в особени 

светове на грижа, че предполагаемата застрашителност на 

ваксинацията да е само екран на действителността, върху който се 

проектират други трайно вкоренени, но отбягвани и премълчавани 

несигурности? Това би било ефект от несъзнавано съучастничество 

между субекта и света, при което в лицето на пандемията засегнатият 

среща своите грижи като обратно излъчвани заплахи от света, 

отговаряйки с усилване на достъпни за него стратегии за сигурност. 

Важно е да се подчертае, че тук става дума не просто за афекти, а за 

структуриране на пространство на възможни действия, за прагматика 

на всекидневието. „Онова, което фактическият живот загрижено 

влага в света, го среща откъм света като грижа―, казва Хайдегер. Той 

обозначава този афективен кръг с термина  „релуцентност― (Reluzenz), 

„обратно излъчване― (Heidegger, 1985: 119). Именно в медиума на 

„околната― обратна осветеност (а не, да кажем, като информираност 

за неща изобщо) загриженият живот разгръща своите намерения, 

проекти и пред-виждания; така той се „подсигурява― за изискванията 

на света, като с това самото се оказва „пред-структуриращ― (praestruktiv) 

(пак там: 120) спрямо него. Процесуалността на описания афективен 

кръг, или това, което Хайдегер определя като перформативен смисъл 

на грижата, разбира се остава скрито измерение за самия 



 

198 
 

 

всекидневния живот, то се разгръща без рефлексивно осъзнаване и 

не трябва да се бърка с практическите релативирания, свързани със 

заявяване на „собствен интерес―. Тази процесуалност сочи към 

структура на динамично социално несъзнавано и според мен може 

продуктивно да се претълкува в социоаналитически въпрос: как 

именно – чрез какъв афективен кръг – среща светът в светлината на 

посочените негативни модалности (отрицанието, отказа, 

маскирането и т.н.); и как тези негативни модалности стават 

мотивационна основа на биосоциалните фрагментации. Защото 

отказите представляват отнасяния към свят, свят на откази, а не 

произволни позиционирания, които могат да бъдат регистрирани 

без вътрешна перспектива и сякаш отникъде.     

 В един от подкастите си Frankfurter Allgemeine Zeitung дава 

трибуна на българска болногледачка, работеща от осем години в 

Германия, която с оглед на очакваната задължителна ваксинация за 

заетите в сферата на здравните грижи е готова да сподели мотивите 

си за отказ от ваксинация и за съпътстващата го цена, която вече е 

приела да плати – „да се махне―, т.е. да загуби работата си3. 

Публичното ухо, пред което тя приема да говори, разбира се, не е 

етически неутрално – неваксинираните болногледачи са „критична― 

професионална категория, доколкото са разпознавани като: 1) 

директна заплаха за живота на най-уязвимите групи – възрастните и 

тежко болните; 2) морално подвъпросна категория, която не се 

оказва на висотата на професионалния си дълг, включващ par 

excellence грижа за Другия; 3) професия, която удвоява 

функционалната заплаха за общество, изправено пред недостиг на 

обгрижващ персонал (затова и темата на разговора всъщност е 

калкулацията на рисковете – „можем ли да си позволим 

задължителна ваксинация при недостиг на болногледачи―); 4) дори 

нещо повече – множество, подозирано за това, че се самоорганизира 

в quasi паралелно общество, което изгражда собствен трудов пазар за 

неваксинирани. На този фон готовността за разговор, макар и под 

                                                 
3 www.faz.net/podcasts 

http://www.faz.net/podcasts
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изричното условие за анонимност, е отговор от името на засегната 

група, който се дължи пред всички, но и риск „да се разкриеш, без да 

знаеш кого разкриваш― (както Хана Арент определя всяка 

публичната поява). Болногледачката представя себе си, като се 

позиционира най-напред в релевантното дискусионно поле – тя  е 

човек, който „по принцип― не е противник на ваксините, 

имунизирана е срещу хепатит, но в случая е „срещу  тези 

експериментални ваксини― и смята, че „всеки може сам за себе си да 

реши дали иска или не―. Част от това представяне обаче е и 

трансформацията на цялостната ѝ жизнена ситуация в отговор на 

очакваното политическо решение, която тя обрисува без елементи  

на  вероятност или условност: това просто означава, че тя „се маха― 

и нейната шефка още отсега знае това; нещата стоят „така―. Това 

всъщност е нейното двойно Не: в отговор на онова, което смята, че й е 

отказано, тя обявява, че се отказва физически и символически от 

своята професия; и този „голям― двоен отказ, с който вече е заживяла 

като телесна гравюра, соматизирайки го, я оплита в спирала от по-

малки, пръснати във всекидневието, биполярни откази. Сложната 

динамика на всекидневните позиционирания бива предрешавана в 

светлината на афективния кръг, артикулиран като „махане, 

„напускане―, който включва релуцентното „да те махнат― и пред-

структуриращото „да се махнеш―. Болногледачката изказва 

съжаление за работодателя, който през тези осем години се е 

погрижил за нейното образование и специализация, а сега ще 

разбере, че всичко е било „напразно―, но тя знае, че не може да 

постъпи иначе. Какво е собственото ѝ генерално оправдание за тази 

ситуация? То е ентимематично изказано чрез една последна 

очевидност: тя е „жена, която сама отглежда двете си деца – ако нещо 

се случи с мен след ваксинацията, кой ще се грижи за тях―.  

По-нататъшният ѝ разказ смесва прагматика и всекидневна 

моралистика. Типичните взаимодействия, които интервюираната 

описва, са центрирани към начина, по който я засягат лично, така че 

да откроят преживяването на „себе си―. Впрочем заедно с Хайдегер 
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можем да наречем това несъзнавано центриране „себеви свят― 

(Selbstwelt): „Срещам себе си в света в това, в което живея,  в това, с 

което си губя времето, в това, с което успявам и се провалям, в моето 

обкръжение, в моя околен свят, в моя съвместен свят; в един свят, 

които поема и получава своята определена значимост откъм моето 

Себе си, в който обаче Себе си не „е― qua Себе си и където „откъм 

моето Себе си― не присъства нито рефлексивно, нито пък бива 

изрично инсценирано в такава рефлексивност― (Heidegger, 1987: 95). 

В този себеви свят болногледачка  „пази себе си и семейството си―, 

носи маски, две години е работила с болни от Covid и не се е 

заразила – „разбирате ли, има алтернативи―, настоява тя. Тя намира 

за „много тъжно― това, което „са решили политиците―, пита се защо 

няма задължителна ваксинация за тях, а има за болногледачите – с 

„какво ние сме застрашени при толкова много защитни мерки―. 

Според нея задължителната ваксинация има смисъл само за хора над 

60 или 70 години – „те са застрашената възрастова група, а не ние―, 

„обитателите на дома трябва да защитават себе си, а не ние тях―, „те 

са ваксинирани – прекрасно, това функционира―, но „тази ваксина 

мене не ме пази―. На въпроса дали ако все пак е ваксинирана, не би 

пазила индиректно хората, за които се грижи, тя отговоря, че го 

прави, като носи маска. Болногледачката разгръща своя сценарий за 

това какво ще се случи, ако се ваксинира – „ако се ваксинирам и се 

разболея, тогава със сигурност отпадам от работа, какво помага това 

на моя работодател и на обитателите на дома?―; „виждам толкова 

много колеги, които се разболяват след ваксинация – средно три дни 

след ваксинация винаги са болни, колежка казва ‚две нощи имам над 

39 градуса‗―; в такива случаи „всичко  пада върху мен― (тъй като тя 

има допълнителни отговорности като ръководител на звено) и 

поемането на много извънредни смени. В заключение на този 

сценарий интервюираната заклеймява ситуацията като „диктатура― и 

„тирания―, но и веднага подема следващ сценарий за това, че 

обмисля връщането си, заедно с децата, в България. А на въпроса 

дали не вижда смисъл все пак да остане, тя отвръща с разказ за нещо 
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много оскърбително за нея: наскоро е била на родителска среща, 

при която ваксинираните са били вътре в стая с отворен прозорец, а 

неваксинираните – навън, нещо, което тя намира за крайно 

неприемливо – „или всички сме навън, или няма родителска среща, 

точка―; това „разцепване на обществото― според нея е „откачено―. 

На финала, изправена пред непоносимата гледка на това 

„ненормално разцепване―, болногледачката резюмира собственото 

си позициониране в този свят: „знаете ли, аз нямам проблем, не ходя 

на ресторанти, нито на кино, никъде не ходя, моят път е от работа 

вкъщи, от къщи на работа, това е така от години, ние събираме пари, 

за да пътуваме за моята страна – но въпреки всичко това разцепване 

не ми харесва―. 

В този особен свят на грижене откриваме, мисля, инвариант, 

който се установява чрез движение на двупосочните – релуцентни и 

пред-структуриращи – възможности: на онова, което възприема като 

отказ за включване в „ненормално разцепеното― общество, 

болногледачката отговаря със самоизключване; на онова, което 

възприема като отказ за подпомагане в грижите за децата й, тя 

отговаря с отказ за подпомагане на грижите за обитателите на дома, 

заявявайки несъгласие да се ваксинира; на съжалението, което тя 

приписва на работодателя си, на когото предстои да загуби 

инвестиция, тя отговаря с утвърждаването на собствения си отказ от 

професията; и на финала – другото място, което е напуснала 

(родната България), за да стане това, което е, изплува като не-място, а 

по-скоро като друг начин, по който тя може да престане да става 

това, което се изисква от нея, и спокойно да бъде тази, която е 

станала. „Не споделям тези възгледи и не разбирам как човек може 

да се притеснява, че три дни след ваксинация може да се чувства 

дискомфортно, а да не мисли за онова, което може да го отведе в 

интензивно отделение―, обобщава журналистка, водеща интервюто, 

но веднага поставя поантата: „жената се страхува―. С верен усет обаче 

журналистката отбягва да каже от какво се страхува тази жена. От 

common sense-формулировката на въпроса „кой и защо се страхува 
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от ваксините― би следвало ясно да разграничим 

социоаналитическата преформулировка, която гласи как ни се дава – и 

взема – страха. Тази нова формулировка се опитва, първо, да 

акцентира върху процесуалността и перформативния смисъл на 

страха като усилване на грижата, и второ, да подчертае убегливостта 

както на онова, от което се страхуваме, така и на Този/Тази, който 

/която се страхува, и то винаги в един особен свят на грижене. 

Защото, както казва Хайдегер: „Не може да се пита за един ‗носител‘ 

на държанието, тъй като държанието се носи само. Това е 

удивителното в него. ‗Този‘, който съм сега, може да се изкаже само 

чрез това пребиваване, а в пребиваването винаги лежи  и това, при 

което пребивавам, както и заедно с кого и как се държа към него― 

(Heidegger, 1987: 205).  

С това предпочитание към Хайдегерови мисловни образци  

впрочем се опитах да покажа, че чрез аналитика на процесуалността 

на грижата – като модалност на отнасяне към света, която включва 

неразделно сигнификативни и афективни елементи (бидейки 

единство от „значение―, „натиск― и „влечение― ) – можем да отидем 

отвъд дихотомията на Фройдовото разграничение между реален и 

невротичен страх, но също и отвъд реалистката догма за 

обективността на заплахата. Особените световете на грижене са не 

просто множествени, не просто релативни; бидейки центрирани 

около „себеви свят―, който се движи в коловозите на една 

„наставлявана― грижа, като изтегля и втвърдява „съвместния свят― в 

определена посока, те са конституиращи и институиращи 

идентичност (индивидуална и колективна). Социоаналитическото 

разбиране на един такъв свят, разбира се, не е тъждествено на 

неговото оправдаване и оставянето му да бъде какъвто си е в неговата 

затвореност; то не е тъждествено обаче и на теоретицистката 

неутралност спрямо този свят, която остава индиферентна към 

заплетените му грижи. Още Макс Вебер посочва, че „разбиращото 

обяснение― на социолога изисква и „способността му да може 

разбиращо да се ‚вчувства‗ в отклоняващото се мислене, което се 
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проявява като нормативно ‗погрешно‘ спрямо собствените му 

привички― (Вебер, 1998: 238), а Кольо Коев извежда от това  

следствието, че „социологическият поглед лабилизира самата 

позиция на изследователя, която се представя като ‗конвенционална‘ 

привичка и следователно винаги може да бъде и друга― (Коев, 2021: 

22).    

3. Заключение 

Случаят с болногледачката (който ме привлече може би 

защото „лабилизира― собствените ми позиции) следва да се 

разглежда обаче не само ендогенно, но и екзогенно – като 

показателен за съвременната конюнктура на биовластта и 

особеностите на женския обгрижващ труд. Тъй като това би 

надхвърлило замисъла на този текст, в заключение ще загатна само 

една възможна посока, свързана с проблема за половото 

различаване. Всеобщо регистриран факт е, че „затварянията― в хода 

на пандемията представляваха огромно изпитание за 

диференцираните системи на дейностите по поддържане на живота, 

тъй като неутрализираха именно диференцираността им – 

домакинство, домашна хигиена, хранене, възпитание и обучение на 

деца, парамедицинска грижа за болни и умиращи, опазване на 

уязвимите, при това под знака на заразата и на невъзможния 

императив за „социална дистанция― върху площ, да кажем, от 60 кв. 

метра,  всичко това беше поместено на сцената на дома като „тотална 

институция―. Домът се върна сякаш към изначалната 

амбивалентност на Фройдовото das Unheimliche – из-родното, 

страховито-обичайното място на сигурност и несигурност, но и към 

онази архаична атрибуция на всички тези дейности към трудещото 

се женско тяло, от което се изисква пълно отдаване. Тенденцията към 

несигурност, обхващаща дома като „тотална институция―, според 

мен обаче се дължи не толкова на завръщането на изтласканото 

неодомашимо, на насилствения остатък, на едно „зло, предхождащо 

злото― (Лиотар), от които винаги е бил съпътстван, т.е. на нещо като 

един етически регрес на дома (за който подсказват сякаш 
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статистиките за повишените нива на домашно насилие). 

Обяснението по-скоро следва да се търси в сгъстяването на всички 

съвременни структури на неотложност, и то при лишаването им от 

определящата ги модерна черта – регулиращият и рационализиращ 

публичен поглед, който осигурява и механизми за споделяне на 

тежестта при вземане на решения. Конюнктурата на дома се оказа в 

структурно противоречие с биовластовите и биотехнологическите 

решения (като задължителната ваксинация например), които са 

разчетени на печелене на анонимно „биологическо време―, 

основано на вероятности, но също и в противоречие с 

политическата рационалност, дефинираща кой може да претендира 

да бъде схващан като (абстрактно) „уязвим―. Времето на жените беше 

практическо отрицание на това схващано чрез вероятности и модели 

бъдеще, на това право на абстрактна уязвимост. То стана време на 

недиференциран обгрижващ труд, от който се очаква да дарява 

настояще и все повече настояще, усещащо и приемащо с тялото си 

чуждото настояще – това на настоятелния Друг. Сгъстената 

неотложност, вписана като телесна гравюра, има обаче неизбежен 

призрачен двойник – страха. Като телесен езистенциал той 

представлява именно „конфликт между телесно стесняване и 

насочен срещу него импулс за бягство―, едно „блокирано ‗бягай‘!―, 

при което „обзетият от страх е буквално прикован на място, поставен 

е натясно в собственото си тяло―  (Fuchs, Micali, 2013 : 62). 

В тази светлина българската болногледачка в Германия има 

разбираеми мотиви да иска „да се махне― – но от кого? От себе си, за 

да бъде пак себе си и пак същата, но в присъщото ѝ последно 

оправдание – „майка, която отглежда сама двете си деца―. Проблемът 

е обаче, че извънредната ситуация обективно изисква от нея да бъде 

много повече и много по-малко от обикновена майка, т.е. да бъде 

майка по друг начин, да става Друга. 
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10. НЕВИДИМИТЕ ЖЕРТВИ НА ТРАФИКА НА ХОРА: 

ЕТНОС, ПОЛОВА ИДЕНТИЧНОСТ И СОЦИАЛНА 

УЯЗВИМОСТ 

Димитър Панчев 

Въведение 

Първоначалната версия на този текст беше представена под 

формата на лекция в рамките на научна сесия под наслов 

„Неравенства и полово базирана социална уязвимост―, част от 

лятната практика на студенти от специалност „Социология и науки 

за човека― във Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий 

Хилендарски.― В рамките на научната сесия бяха представени 

няколко различни привилегировани гледни точки върху начините, 

по които може да бъде мислена полово базираната социална 

уязвимост. Целта на статията, следвайки направеното в рамките на 

лекцията изложение, е да представи накратко особеностите на 

престъплението „трафик на хора― и социалните фактори, които го 

обуславят. Една от тези характерни особености е факта, че жертвата 

и трафикантите често имат един и същи произход, те говорят един 

език, произхождат от една и съща страна, принадлежат към един и 

същ етнос. Изхождайки от тези зависимости, ще представя на първо 

място тезата, че трафика на хора се корени в бедността, в лошите 

жилищни условия, икономическото неравенство, социалната 

несигурност, но също така и неравенствата базирани на възраст или 

полова идентичност1. Това разбиране ще бъде унагледено 

посредством няколко емпирични казуса, които ще бъдат предложени 

в хода на анализа, и които са част от едно продължително теренно 

изследване, което съм провеждал през последните няколко години 

на територията на квартал „Столипиново―, разположен в район 

                                                 
1 За дефиницията на понятието полова идентичност ще използвам дефинията, предложена от 
т.нар. „Истанбулска конвенция―, чл. 3,в: „―пол― означава социално изградени роли, поведения, 
дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за 
мъжете―. Достъпно на: https://rm.coe.int/168046246f (последно посетен на 20.01.2022г.) 

https://rm.coe.int/168046246f
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Източен на град Пловдив. На едно второ равнише, текстът ще 

представи съвременните български тенденции и направените до 

момента изследвания, свързани с трафика на хора и проституцията, 

както и предизвикателствата пред политиките за либерализирането 

на държавните политики свързани с проституцията като социален 

феномен. 

Различните международни данни за формално 

идентифицираните жертви на трафик на хора показват, че всъщност 

можем да говорим за относително ясен профил на типовете уязвими 

групи от регистрираните близо 40 милиона души годишно. От тях, 

ако 71 процента са от женски пол, делът на децата е около 25% 

според Световната организация на труда (ILO, 2017, в Пампоров, 

2019: 753). През последните 10 години обаче се наблюдава и едно 

постепенно увеличаване на дела на мъжете, като това е следствие не 

просто от увеличения брой на засегнатите мъже, а по-скоро на 

разширяването на понятието трафик на хора от сексуална 

експлоатация на жени към все повече форми на експлоатация, които 

се взимат предвид. В Европа, според данни на EUROSTAT, жертвите 

на трафик на хора са 80% жени и момичета, а жените представляват 

95% от жертвите на трафик на хора с цел сексуална експлоатация, а 

мъжете са 80% от жертвите на трудова експлоатация (Eurostat, 2018, в 

Пампоров, 2019: 753). България съответно не се различава от 

глобалните тенденции, особено от тенденциите в Европа, като 

основният дял на жертвите са млади жени и непълнолетни момичета 

трафикирани с цел сексуална експлоатация. Социалната група с най-

голям риск се определя основно от възрастта и от пола, като тя 

включва лица от женски пол на възраст от 17 до 24-годишна възраст 

(Пушкарова, 2010: 78, в Пампоров, 2019: 78). Успоредно изследване, 

опирайки се на данни, изнесени от Върховна Касационна 

Прокуратура, направено от Националната комисия за борба с 

трафика на хора за последните няколко години, показва, че в 

България има една специфична особеност, която се откроява като 
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социален феномен. Става дума за трафика на жени с цел продажба 

на новородени бебета (Пампоров, 2019). 

Бедност, социална изключеност и трафик на хора 

Един от основните фактори за въвличане на лица и деца в 

трафика на хора са нововъзникващите в България социални 

неравенства след 1989 година. Като значими измерения се открояват 

ръстът на безработицата, спад в образователното равнище в някои 

социални групи и в същото време появата на дискриминационни 

практики на пазара на трудa, и не на последно място – формите на 

домашно насилие2. Направените до момента наблюдения показват, 

че голяма част от жертвите на трафик са били безработни или са 

работили за много ниско заплащане преди трафика (Пампоров, 

2019; Петрунов, 2019; Петрунов, 2014), т.е. наблюдава се липсата на 

каквито и да е доходи при жертвите, които лесно биват подлъгвани 

да приемат дори съмнителни условия за извършването на трудова 

дейност, но също така и заради привидните възможности за 

развитие в чужди държави. От друга страна, можем да кажем, че се 

наблюдават и процеси на определено митологизиране на 

възможностите за реализация в чужбина поради недостиг на 

достоверна информация за самите чуждестранни трудови пазари.  

От систематизации направени от Европол можем да открием 

условно казано две групи от фактори за въвличането на жертвите в 

международен трафик на хора (ср. Пампоров, 2019). Първата група 

от фактори включва така наречените фактори на отблъскване. Тук 

влизат наличието на семейни проблеми, включително домашно 

насилие, липса на заетост, липса на образование, дискриминация и 

неравнопоставеност на пазара на труда, която може да бъде основана 

както на пола, така и каквато и да е форма на дискриминация, която е 

                                                 
2 Под домашно насилие ще разбирам „всички актове на физическо, сексуално, психологическо 
илиикономическо насилие, коисто се случват в семейството или в домакинството, или между 
бивши или настоящи съпрузи или партньори, независимо дали извършителят живее или е 
живял заедно с жертвата―, Истанбулска конвенция, чл.3,б. Достъпно на: 
https://rm.coe.int/168046246f (последно посетен на 20.01.2022г.) 
 

https://rm.coe.int/168046246f
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множествена, т.е. няколко фактора могат да влязат във 

взаимодействие, усилвайки маргинализирането на даден индивид 

(пак там:755). От друга страна, съответно пък имаме т. нар. фактори 

на привличането, или тук влизат тези митологеми, касаещи  по-

високия стандарт на живот и качеството на живот в чужда държава, 

идеята че има множество възможности за заетост с по-високи 

трудови възнаграждения и съответно по-добри условия на труд (пак 

там: 756). Тези процеси на трудова миграция са пряко свързани с 

нарастващото търсене на евтина работна ръка, включително и в 

сектора на платените сексуални услуги, част от тях бивайки 

представени като домакинска работа и надомни грижи за възрастни 

хора - тип услуги, които са много разпространени и търсени в 

Италия и Великобритания, например.  

Необходимо е да бъде споменато и следното -  в някои от 

случаите семейството също играе ключова роля за въвличането на 

децата в трафика на хора. Също така, благодарение на свободното 

движение на хора, следствие от което е създаването на мигрантски 

диаспори в Германия, например, неизбежно води до заключението, 

че отделни лица в тези диаспори се превръщат и в т.нар. контактни 

точки за трафикантите, като по този начин улесняват и престъпните 

мрежи по създаването на канали за транспортиране и настаняване на 

жертвите. В същото време те играят и друга роля, имат друга 

позиция, пряко свързана с доверието, което те притежават в дадената 

общност, в този смисъл те действат и като посредници. Характерна 

особеност за тях е, че често имат един и същи произход, говорят 

един и същи  език, съответно произхождат от една и съща държава, 

включително общност, също така често са от един и същи пол (пак 

там: 756). Така, при първоначалното „апробиране― и привличане на 

жени и момичета за сексуална експлоатация много често участват 

други жени, като по този начин се цели създаването на илюзорно 
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усещане за сигурност. Тази специфична стратегия за употребата на 

пола е добре представена във филма „Пътят на Светлана―3.  

Казано по друг начин, сходните социални характеристики в 

известна степен повишават доверието на жертвата и затова не са 

редки случаите, в които дори съществуват семейно-родствени връзки 

между трафиканта и жертвата (UNODC, 2016: 6, в Пампоров, 2019: 

756). Така в един от случаите, на които попаднах в рамките на моето 

изследване, става дума за трафикант, който е член на разширеното 

семейство на жертвата, която в онзи момент преминава през един 

много тежък развод (доста условно казано за самата общност поради 

спецификите на семейните отношения там), но точно в този момент 

родственикът се явява като спасителен пояс, а проституирането в гр. 

Дортмунд, Германия само привидно изглежда се проявява като нещо 

лошо за нея самата. Напротив, склоняването към проституция бива 

представено като спасение и като избавление от семейната среда, 

бягството към място, което поне на пръв поглед предоставя 

възможност за финансова независимост. Като допълнение, 

уязвимостта на рисковата група от непълнолетни деца е много силно 

повлияна от фактори, които бихме определили като семейни 

неблагополучия, а съответно върху рисковата група нискообразовани 

много силно влияят фактори като психологическа принуда, а на 

повърхността на това, което бихме категоризирали като спадащите 

към рискова група „социално слаби― много силно влияние оказват 

факторите, които бихме определили като липсата на активи за 

развитие и въобще възможността за изход от дадена ситуация. 

Казаното дотук, разбира се, трябва да бъде мислено и в 

неговият международен контекст, за да разберем неговите локални 

проявления в България в началото на XXIв (Пампоров: 2019: 756-

757). Когато през 2000-та година Конгресът на Съединените 

Американски Щати приема т.нар. „Закон за защита на жертвите на 

                                                 
3 Достъпен на: https://www.youtube.com/watch?v=O0AcCdTG5oc (последно посетен на 
20.01.2022г.) 

https://www.youtube.com/watch?v=O0AcCdTG5oc
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трафик―4 и където явлението трафик на хора е определено като 

съвременна проява на робство, дебатите около закона изиграват 

ролята на катализатор за развитие на международното право в това 

отношение и съответно от същата година ООН гласува и протокола 

за „Предотвратяване, противодействие и наказване на трафика на 

хора― (UN TIPP)5, който е по-известен като протокола от Палермо. 

Той следва да допълни Конвенцията за Борба с международната 

организирана престъпност (UN CTOC)6 и съгласно този протокол 

трафик на хора означава „набирането, транспортирането, прехвърлянето, 

укриването или приемането на хора чрез заплаха или използване на сила или 

други форми на принуда, отвличане, измама, заблуда, злоупотреба с власт,  

или с уязвимо положение или чрез даване или получаване на на плащания или 

други облаги за получаване съгласието на лице, което има контрол върху друго 

лице с цел експлоатация; експлоатацията включва като минимум 

експлоатиране на проституцията на други лица или други форми на сексуална 

експлоатация,  принудителен труд или услуги, робство или дейности, сходни с 

робството, заробване или отнемане на телесни органи― (UN TIPP, чл. 3, 

ал.а, цит. в Пампоров, 2019: 756-757). Също през 2005 г. Съветът на 

Европа приема Конвенция за борба с трафика на хора, която 

потвърждава определението за трафик на хора от протокола в 

Палермо.  

Така, успоредно с развитието на международните 

юридически стандарти, промени настъпват и в българското 

законодателство и през 2002 г. е допълнен Наказателният кодекс, 

като в него е добавен и раздел „Tрафик на хора― (чл. 159а-г)7. Година 

по-късно е приет и „Закона за борба с трафик на хора―8 и този закон 

има за цел да уреди взаимодействието, правомощията и задачите на 

                                                 
4https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-106publ386/pdf/PLAW-106publ386.pdf 
(последно посетен на 20.01.2022г.) 
5https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/protocoltraffickinginpersons.aspx (последно 
посетен на 20.01.2022г.) 
6 https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html (последно посетен на 
20.01.2022г.) 
7 https://justice.government.bg/home/normdoc/1589654529 (последно посетен на 20.01.2022г.) 
8 https://justice.government.bg/home/normdoc/2135467374 (последно посетен на 20.01.2022г.) 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-106publ386/pdf/PLAW-106publ386.pdf
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/protocoltraffickinginpersons.aspx
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
https://justice.government.bg/home/normdoc/1589654529
https://justice.government.bg/home/normdoc/2135467374
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държавните органи, които осъществяват дейности в борбата с 

трафика на хора, мерките за предотвратяване и противодействие на 

трафика на хора, мерките за закрила и помощ на жертвите на 

трафика на хора, както и статута на приютите и центровете за 

предоставяне на закрила и помощ на жертвите на трафика (вж. 

Пампоров, 2019: 757). В периода между 2008 и 2010 г. е разработен и 

т.нар. „Национален механизъм за насочване и подпомагане на 

жертви на трафик на хора―9, по който се задава алгоритъма на 

сътрудничество между различните публични институции, 

граждански организации и международните организации.  

Националният механизъм за насочване разграничава два 

типа идентификация на лицата в риск - формална и неформална. 

Неформалната идентификация има за цел установяването на 

признаци, по които може да се разкрие евентуален случай на трафик 

и макар че има възможност жертвите да могат и сами да се заявяват 

като такива, неформалната идентификация по-скоро се извършва 

обикновено от служители в институции, които първи са установили 

контакт с потърпевшите от трафик на хора - здравни и социални 

работници, психолози работещи с групи в повишен риск. От друга 

страна, формалната идентификация се осъществява от органите на 

досъдебното производство -  прокурори и следователи и 

преследващи полицаи. Тя има за цел стартиране на същинското 

разследване и макар че нормативната рамка и процедурите на 

механизма са в синхрон с международното законодателство и 

установените добри практики на идентификация и закрила, 

фактически много малка част от истинския брой на жертвите в 

България дефакто биват идентифицирани и получават адекватна 

подкрепа. Това обаче не е чисто специфичен проблем, който можем 

да затворим само в границите на страната, защото в научното поле 

през последните 15 години се наблюдава едно лавинообразно 

                                                 
9https://antitraffic.government.bg/bg/news/4410-utvarden-e-natsionalen-mehanizam-za-
nasochvane-i-podpomagane-na-zhertvi-na-trafik-na-hora (последно посетен на 20.01.2022г.) 
 

https://antitraffic.government.bg/bg/news/4410-utvarden-e-natsionalen-mehanizam-za-nasochvane-i-podpomagane-na-zhertvi-na-trafik-na-hora
https://antitraffic.government.bg/bg/news/4410-utvarden-e-natsionalen-mehanizam-za-nasochvane-i-podpomagane-na-zhertvi-na-trafik-na-hora
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увеличение в броя на международните публикации, които се 

основават на критика към съществуващите международни 

индикатори.  

Алексей Пампоров и неговият изследователски екип започва 

да прави такъв тип изследвания през последните няколко години в 

рамките на един проект, който е част от портфолиото на 

Националната комисия за борба с трафика на хора. Те направиха 

едно мащабно изследване на територията на България, стартирайки 

с теренно проучване в Пещера (Пампоров, 2018), което има за цел да 

разработи и тества пилотна методология за картографиране на 

уязвими групи, като основната цел е получаването на оценка на 

риска, а в по-дългосрочен план и разработването на адекватни 

превантивни политики. В рамките на своята работа Пампоров  

въвежда и понятието „предикация― - процесът по определяне на 

индивиди, съвкупности от хора и потенциален дял от населението, 

който е в изключително висок риск от трафик на хора преди въобще 

да се стигне до рекрутирането на жертвата (Пампоров, 2019). Този 

подход е приложен на още няколко места на територията на 

България, а в методологията на тези, бих ги определил като 

прецедентни изследвания, можем да говорим за изходна точка, в 

основата на която стои разбирането, че трафика на хора се корени в 

бедността, лошите жилищни условия, които граничат почти с 

бездомност.  

Разбира се, трябва да се вземат предвид и някои специфични 

психологически измерения на проблема, например част от жертвите, 

които дълго време са били в трафика развиват синдром на 

приспособяване, поради което след известно време те започват да 

спират да говорят за своята травма след процес на обработване на 

жертвите от самите трафиканти, което от своя страна може да доведе 

до състояние на страх, усещане за безпомощност, за безизходица. 

Философията на такъв по-специфичен изследователски 

инструментариум, като този използван от Пампоров, се основава на 

разбирането, че това е една доста чувствителна тема, т.е. за нея се си 
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говорим много малко, или почти никога. В моята собствена теренна 

работа когато въобще става дума за склоняване към проституция, 

темата се появява инцидентно, по-скоро като нещо подхвърлено, но 

никога открито. За нея започваме да говорим открито с респонденти, 

тогава когато е налице дълъг престой на терен, когато изследователят 

е спечелил доверието на общността, продължавайки да заема една 

привилегирована позиция, която му позволява да проникне отвъд 

фасадата, в  една по-интимна част от живота на изследваната 

общност.  

Друг много важен момент, на който трябва да се обърне 

внимание е самото обстоятелство, че някои от жертвите на трудова 

или сексуална експлоатация могат да не осъзнават своята ситуация, 

на един по-късен етап те могат да приемат за напълно нормално, 

онова което им се е случвало, т.е. ситуацията в която те са станали 

жертва на трафик може да бъде възприемана като единствено 

възможен вариант на съществуване. В този смисъл можем да говорим 

и за една често наблюдавана загуба на идентичност, нарушено 

усещане за автентичност на спомените. Част от изследванията с 

жертви на трафик показват, че самите жертви не могат да назоват 

местата, на които са били, не помнят къде живеят, а самата травма 

води до невъзможността да възстановят тези подробности – какво е 

трябвало да правят, къде са били трафикирани, кой е бил техният 

трафикант. Травматичният опит, ако трябва да използваме 

класически психоаналитични понятия от Фройд, е изтласкан в 

несъзнаваното.  

Следващ важен аспект, който е видим и в работата на екипа 

на Алексей Пампоров на терен, е съществуващото недоверие на 

живеещите в сегрегирани пространства маргинализирани общности 

и социални групи към официалните публични институции, чиито 

контролиращи и санкциониращи функции в голяма част от случаите 

биват мислени като нарушаващи, застрашаващи и разрушаващи 

вътрешната стабилност на неформалния редови порядък. Поради 

тези причини, подходът, който Пампоров и неговият екип избират, 
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представлява една триангулация на различни източници на 

информация. От една страна, имаме количествени индикатори за 

трафик на хора, които са базирани на определени рискови социални 

характеристики. От друга страна, се използва т.нар. винетен „мек― 

метод, тип въпросници, посредством които въпросите се задават 

индиректно в рамките на групови дискусии, в които се представят 

определени сценарии пред участващите с дискусионните групи. 

Участващите трябва да вземат решение вместо героя, който 

притежава доста сходни социални черти, т.е.  вземането решение за 

някой друг де факто представлява един доста добър отговор на това 

как биха реагирали те самите в сходна ситуация (Пампоров, 2019: 

762).  

На базата на винетните въпроси се появяват множество 

разкази за собствения опит на местните, касаещ въвличането на лица 

и деца в трафика на хора, като крайният резултат е създаването на 

една типология, значително припокриваща се с наблюденията от 

други махали – Пещера, Сливен, Долни чифлик, Игнатиево, 

Гурково, Николаево и Мъглиж (пак там: 2019).  

Първият модел, който се откроява е този на разведената с жена 

(ср. пак там: 764-765), в най-общия случай говорим за млади жени 

под 30-годишна възраст, които са станали жертва на традиционната 

практика на уговорени ранни бракове в ромските общности и 

свързаните с това последствия - детска или юношеска раждаемост, 

отпадане от образователната система, а след раздялата с първия си 

партньор младите жени обикновено остават без никакъв източник на 

доход, не могат да намерят достатъчно добра алтернатива на пазара 

на труда поради слабо владеене на български език, липса на 

образование, също така те затъват и в дългове, взимат заеми, за да 

отглеждат детето или децата си. Така бързия достъп до голяма сума 

пари и моментално разрешаване на проблема с натрупаните дългове 

в този случай минава чрез сключването на фиктивен брак с 

чужденец. Този фиктивен брак обаче се превръща в преходна стъпка 
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за въвличането в комерсиални секс услуги, предлагани в клубове или 

на улицата.  

В моето изследване една от жените става жертва на сексуална 

експлоатация от фиктивния си партньор, който прибира по-голямата 

част от заработените пари, но й позволява периодично да изпраща 

пари на онзи, който отглежда децата в България, като обикновено 

това са нейните родители или пък някой сиблинг. Такъв случай на 

терен може да бъде открит на места с висока концентрация на 

бедност, т.нар.  „импровизирани неформални зони―, части от 

територията на „Столипиново―, където къщите са импровизирани, 

липсва инфраструктура (легален достъп до електричество и 

канализация). Жертвата К. е женена за турски гражданин в Германия, 

като той играе и ролята на сутеньор. К. редовно изпраща пари на 

майка си М. в България, която отглежда детето. Сключването на 

фиктивния брак е улеснено от владеенето на общ език – турски, и 

макар в този конкретен пример да не можем да говорим за 

„нормална връзка―, първият неуспешен брак неминуемо води до 

такъв тип сексуална експлоатация, а преустановяването на 

фиктивният брак само по себе си е немислимо. Това е 

документирано и в изследването на Пампоров, като на различните 

места по-възрастните жени споделят, че има такива случаи в 

махалите – жени, които оставят децата си, отиват в държави като 

Кипър и Гърция. На друго място по-възрастните споделят, че голяма 

част от браковете са уредени, а момичетата, които се разделят с 

мъжете си след това започват да проституират. Това е така, защото 

според местните когато една жена остане сама на 22-23-годишна 

възраст с две или три деца, нейният шанс за втори успешен брак е 

минимален и ако тя няма родители, на които да може да разчита за 

отглеждането на децата, за младата жена това се проявява като един 

от изборите, които тя може да направи. В този смисъл изборът се 

проявя и се рационализира като „личен― и „свободен―, въпреки че 

той е обусловен от социалните условия.  
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Този първи модел на разведената майка с деца може да се 

появи без да има наличие на сключен фиктивен брак, то може да 

бъде напълно доброволно, дори с активното участие на жената при 

включването й на пазара за предлагане на сексуалните услуги. 

Несъмнено трябва да бъде направено и уточнението, че 

съвременното разбиране за сексуална експлоатация, която е 

породена от икономическа принуда, също така приема че дори и в 

този случай можем да говорим за трафик на хора, независимо че 

отстрани това изглежда като едно доброволно „заробване― на 

момичето или жената, които проституират. Причината за това е, че 

именно когато става дума за „капана на бедността―,  от който 

наистина няма измъкване, ключовият фактор тук е въвличането в 

трафика на хора, като изхождам от презумпцията, че при други 

обстоятелства не бихме могли да говорим въобще за такъв тип 

доброволност на действието. 

Вторият модел, който е често срещан в различните 

общности, включително и в „Столипиново―, е „женена с деца― (ср.пак 

там: 2019: 766). В тези случаи говорим за жени, въвлечени в 

проституция, чиито водещ мотив е отново осигуряване прехраната 

на децата. Тук в голяма част от случаите става дума за жени, които са 

жертви на традиционно уговорени детски бракове, и които раждат 

преждевременно в ранна юношеска възраст. Основната разлика с 

първият модел се състои в това, че съпругът на жената не се разделя 

с нея, а по-скоро се превръща в активен сводник и сутеньор, той я 

придружава в чужбина, контролира я, държи я в подчинено 

положение, изнудвайки я че би могъл да отнеме й родителските 

права ако тя не проституира. Този тип бизнес е изнесен в страни 

където официално са разрешени комерсиалните сексуални услуги. 

При тези случаи можем да говорим и за по-високи нива на 

регистриран законен доход, особено в семейства, които са се 

върнали в България и трябва да регистрират някакъв доход за 

последните няколко месеца, ако подават документи на трудовата 

борсата в България. На терен може да видите и казуси, в които бащи 
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или дори майки въвличат дъщери и внучки в сферата на 

комерсиалните сексуални услуги и отстрани това също бива 

представено като „нормално―. Също така можем да говорим и за 

случаи, когато мъжете участват като партньори на жената в 

сексуалните комерсиални услуги и те могат да бъдат наемани като 

двойка, също документирано на терен от екипа на Алексей 

Пампоров (Пампоров, 2018; Пампоров, 2019). 

В трета отделна категория бихме поставили „мъжете, хранещи 

семейства― (ср. пак там: 767). В тези случаи има такива, в които можем 

да говорим за въвличането на мъже в сексуална експлоатация, 

съответно комерсиални секс услуги, което при част от 

респондентите се възприема като срамна, тайна дейност. Други имат 

ясно изразена и манифестирана хомосексуална ориентация, 

например проституиране от типа „крос-дресинг―, т.е. обличане като 

жена. В Германия, един от моите информатори, минава през точно 

такава „пътека―. Струва си да се отбележи, че на територията на 

квартали като „Арман махала―, „Шекер махала― и „Столипиново―, 

общности които могат да бъдат мислени и като социални 

пространства, съществуват и много тесни мрежи, които буквално 

функционират и като кръгове за рекрутиране на „мъжки 

проститутки за износ― в чужбина. В случая с И., млад мъж на 25 

години, неговият първоначален опит започва от именно такъв тип  

„забава―, както той я определя, в която той взема участие заедно с 

други момчета, посещавайки един определен клуб в центъра на 

Пловдив, който е популярен сред хомосексуалната общност, 

включително и сред чужденци10. Първият досег на И. с тази 

субкултура, „облякох се като жена, сложих си перука― минава през този 

бар, където той се запознава с един чужденец, получава предложение 

от 50€, на което предложение И. отказва, следва второ предложение 

от 100€, втори отказ,  и накрая 150€, на което И. се съгласява, правят 

секс в тоалетната на заведението, и бидейки напълно погнусен от 

                                                 
10 Маркъс Фелсън  (Felson, 2006) определя такъв тип места като „пространства за 
конвергенция―. 
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случилото се, И. накрая открадва портфейла на чужденеца, 

решавайки никога повече да не се връща в клуба. Впоследствие 

обаче, повратна точка за неговият избор да замине и проституира в 

Германия се оказва неговата изложеност на дълготрайна безработица 

вътре в общността, липсата на какъвто и да било доход. Този избор е 

обоснован и от съществуването на неформална мрежа от контакти, 

част от която е и германец, който организира трафика на „мъжки 

проститутки― за Дортмунд, Германия. С течение на време И. става 

част от тази мрежа, като по време на интервюто му с мен, той 

всячески се опитваше да рационализира както поведението на 

германеца, така и собственото си,  казвайки „този мъж полага 

неимоверни грижи за мен, подсигурява ми много работа, даде ми подслон в 

началото като заминахме―, въпреки факта, че сутеньорът не прави 

нищо повече от това да взима 50% от печалбата на И. 

Това се появява като акцент и в изследването на Пампоров - 

такъв тип поведение от страна на мъжете, особено когато е 

възприемано като нещо срамно и тайна, която не трябва да се 

афишира по никакъв начин, е необходимостта този травматичен 

опит да бъде съпроводен и от изграждането на определена 

приемлива митология, която да служи за пред представителите на 

общността  - работа в строителството, горското стопанство и т.н (ср. 

Пампоров, 2019: 767). Моделът на въвличане на мъже и тяхното 

рекрутиране е свързан с обещанието, дори измамата, за добре 

платена работа в именно тези сектори, като подобен тип избори са 

допълнително усилени и обусловени от наличието на хазартни 

дългове, или дългове натрупани поради зависимости към наркотици 

(най-вече разпространено сред младежите). Тогава, когато това 

остава скрито от местната общност, а това все пак е една позната и 

търсена дейност, която както стана дума и по-рано оперира и на 

базата на изградени мрежи за трафик  и посредници в съответните 

страни, включително и германеца, който рекрутира И., то неизменно 

тайната намира своето проявление под формата на специализиран 

лингвистичен код или жаргон (Simmel, 1906). Такъв е констатиран в 
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пилотното изследване на територията на гр. Пещера, където мъжете 

са разработили специфичен жаргон, според който израза „наливане 

на бетон― се превърнал в ефимизъм за комерсиални секс услуги, 

които се извършват от мъже (Пампоров, 2019: 767). Така според 

официалния публичен дискурс в общността мъжете са наети като 

общи работници в строителството, което е така в голяма част от 

случаите, но неофициално все пак се знае какъв е източникът на 

доходите и каква е извършваната дейност. По този начин мъжете, 

които са приели да участват в пазара на сексуални услуги, помежду 

си създават неформална мрежа, чрез която те самите научават къде се 

намират сексуалните клубове, започват целенасочено да ги 

посещават, научават и скритите кодове на съответната общност. По 

подобен начин функционира клубът в Пловдив, той е част от 

споделеното групово знание и неговото посещение може да бъде 

мислено като „ритуал по инициация― вътре в микрообщността.  

Доколкото проституцията е социално стигматизирана 

практика, дискурсът, който много често се появява при мъжете е 

това, че механизмът на въвличане в неформални комерсиални секс 

услуги изглежда пасивен, макар че самите мъже всъщност активно са 

отишли в съответния клуб или сауна, по думите на И. „ние искахме 

да опитаме―, това е активно търсене на самото място. По отношение 

на практики като активно МСМ мъжете много често подчертават 

тази практика посредством нейното нормализиране, тя бива 

легитимирана като стратегия за оцеляване и това е прието от всички 

като консенсус: „много момчета го правят във Франция и Германия, 

но те нямат избор―, или „даде ли дупе няма да остане гладен―. Така, 

една в повечето случаи екстраординерна практика, бива 

нормализирана. Обратно, това пречупване, което се появява при 

пасивна МСМ роля,  е много показателно за силното значение на 

бедността и за това как социалното неравенство предпоставя 

въвличането на мъже като жертви на трафика на хора и формите на 

сексуална експлоатация, затова можем да съдим и за серийното 

повтаряне на разкази като този на И., при които едно първоначално 
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предложение може да бъде отказано, до момента в който, както 

споменава и един от респондентите на Пампоров „затворят очи и 

казват „Айде!― (вж. пак там: 771). С течение на времето това също 

започва да се нормализира и става част от порядъка на нещата. 

В четвърта отделна категория бихме отделили трафика на 

хора, касаещ продажбата на бебета в чужбина (пак там: 769).  В такива 

случаи говорим за една изключително тежка форма на трафик на 

хора, която също е неразривно свързана с проблема за крайната 

бедност. Въпреки че според статистиките, с които разполагаме за 

България това да представлява втората по място дейност, срещу 

която са предприети активни мерки за превенция срещу трафика на 

хора, всъщност измеренията на този проблем са много по-дълбоки. 

Така например във филма „Деца за продан в България―11 става дума за 

конкретен казус, в който по сигнал на заместник-омбудсмана на 

Гърция, отговорен за правата на децата, към края на 2016г. властите в 

Гърция започват да разследват около 500 случая за евентуална 

продажба на бебета от България, които са маскирани като 

осиновявания и припознавания на деца (ср. пак там: 769). На терен е 

много трудно да се достигне до този тип знание, просто защото 

голяма част от семействата, включително тези, които обективно 

бихме категоризирали като „голи― (Tomova, 1998), трудно могат да 

споделят такъв тип чувствителна информация. Това, което е общото 

за този тип трафик на хора, и върху което акцентира и филмът, е че 

тези, които се решават да продадат децата си, в крайна сметка дори 

биват ощетени материално, биват излъгани за сумата, която ще 

получат накрая.  

Ако трябва да направим междинна равносметка дотук, можем 

да кажем следното: бедността и въобще социалното неравенство са 

фактори за въвличането в трафика на хора, ако трябва да използваме 

терминологията на Емил Дюркем, това са „социални факти―. Това, 

което обаче е необходимо да бъде направено, е по-доброто 

                                                 
11  Children for sale in Bulgaria - the Trafficking Ring Selling Babies from the Slum to the Rich: 
https://www.youtube.com/watch?v=uLCit2DGm84 (последно посетен на 20.01.2022г.) 

https://www.youtube.com/watch?v=uLCit2DGm84
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разбиране за това как всъщност бедността се превръща в един 

нескончаем, дори непреодолим хоризонт, особено когато става дума 

за живот в среда, където значителна част от домакинствата живеят 

под линията на бедността. В този контекст, повече от всякога имаме 

необходимост от правенето на една „разбираща социология― отдолу, 

която обективно да документира и представя ежедневните борби и 

битки за елементарно оцеляване. В такава екстремна среда 

осигуряването и покриването на базовите нужди като храна и 

подслон винаги са под въпрос и тогава дори определяната като 

„традиционнна― патриархална ромска култура, която се 

възпроизвежда и посредством „традиционните пазари на булки― 

остава на заден план, защото трафикът на жени и деца представлява 

прекрачване на самите ценности, характеризиращи ромската култура, 

в която детето и женската девственост са издигнали в култ 

(Пампоров, 2006). Крайната бедност превръща мъжете, изначално 

стожери на домакинството, в сводници на собствените им съпруги 

или „доброволно― стават жертви на трафик на хора, а в условията на 

такава брутална социална реалност жените са изправени пред 

невъзможни избори и биват принудени да продават собствената си 

плът и кръв, за да могат да гарантират физическото оцеляване на 

семействата си и потомството си (Пампоров, 2019).  

Разрешаването на този социален проблем обаче не може да 

бъде разрешено толкова лесно. В началото на изложението стана 

дума за това, че жертвите на трафика на хора и склоняващите към 

проституция често принадлежат към една общност или социална 

група. Тук обаче трябва да бъде добавено още едно измерение към 

анализа, защото не само състоянието на крайна бедност, но също 

така и желанието за асоцииране с определен стилове на живот, или 

това, което бихме нарекли „ролеви модели― е важно. За това говоря в 

една от статиите си за дистинктивните стилове на живот (Панчев, 

2019; също и Panchev, 2021), и в която Иван Главчев, по-известен 

като Ванко 1,  се явява като архетип на това какво означава да бъдеш 

„успешен―. Накратко, един от моите респонденти там споделя как 
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Ванко 1 се е превърнал в определен тип легенда сред местните 

„предприемачи―, които се занимават със сводничество и 

сутеньорство.  Всъщност неговият „предприемачески нюх― за 

създаването на международна мрежа за трафик на хора и 

склоняването на жени към проституция е нещо, към което самите те 

също имат аспирации, нещо което не бива стигматизирано вътре в 

общността сред тези кръгове, но нещо което те взимат като пример, 

включително тези, който бих казал че са „прохождащи― в занаята, но 

които предприемат стъпки в тази посока, възползвайки се от жени, 

който са претърпели разпад на семейството си, и в такъв смисъл са и 

социално стигматизирани в очите на местните. В такъв смисъл този 

„предприемач― капитализира върху социалната нищета и 

социалната уязвимост на жертвата, като неговата крайна цел е 

подсигуряването на достатъчно материални активи и икономически 

капитал, който да може да конвертира в „дистинктивен― стил на 

живот, посредством който се затвърждава неговият статус в 

социалното пространство на квартала, или както би казал Торстайн 

Веблен, да конструира себе си и легитимира собствената си позиция 

чрез практики на „показно потребление― (Веблен, 2016). И ако така 

изглеждат проблема за трафика на хора, проституцията и 

сводничество на макроравнище, то той по необходимост трябва да 

бъде разглеждан в една по-широка рамка, защото неговата 

„невидимост― по своята същност е многомерна и изследователите на 

този социален проблем трябва да бъдат запознати по-добре с 

тенденциите и измеренията, които го характеризират. 

Проституцията в България – измерения и тенденции 

Какъв е мащабът на социалния феномен „проституция― в 

България в наши дни? В пост-социалистическа България 

проституцията се разраства много бързо в рамките на няколко 

години. Типичните места, на които е най-силно разпространена 

проституцията в България, и които са най-видимите  - това са 

пътищата и магистралите в страната. Това е видимо в големите 

градове като София, Пловдив, Варна, Бургас където всъщност можем 
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да говорим за оформянето на един доста разнообразен и мащабен 

пазар на проституцията. На второ равнище, такъв пазар съществува и 

в погранични райони като Свиленград, Сандански, където основната 

част от клиентите са гръцки и турски граждани, които влизат на 

българска територия за много кратко и се връщат обратно, т.е. те са 

транзитно преминаващи. На трето равнище, за проституция можем 

да говорим и в различните курорти: летни като Слънчев бряг и 

Златни пясъци, например, съответно зимни като Банско, Боровец и 

Пампорово, където проституцията е прикрита основно под 

официалната дейност еротични барове (вж. Петрунов, 2020). 

 Опити за оценки на мащаба на проституцията предлагат 

различни неправителствени организации. Според една от най-често 

цитираните, проституцията в България обхваща между 5000 и 8000 

души (TAMPEP, 2007:, в пак там: 123). Тази оценка, изготвена на 

базата на експертни мнения на здравни служители, работещи на 

терен с проституиращи, като подобно е оценката и на едно 

изследване на Центъра за изследване на демокрацията, според което 

броят на проституиращите е между 6000 и 10000. В допълнение, 

използвайки оценките за броя на проституиращите, осреднена 

информация за техните тарифи,  среден дневен брой клиенти и 

съответно работни дни годишно, Георги Петрунов изчислява 

приблизителния годишен оборот от проституцията в България 

между 270 милиона и 430 милиона лева (Петрунов, 2010). Според 

Центъра за изследване на демокрацията, той варира между 240 

милиона и 410 милиона на година (ЦИД, 2019: 25). 

 На базата на изследвания, правени през последните 20 

години на територията на България, можем да говорим за три 

основни слоя в света на проституцията, които Георги Петрунов 

определя като нисък, среден, и висок слой (Петрунов, 2020: 125-126). 

Те се различават по няколко основни характеристики. Ниският слой 

всъщност е този, който е и най-видимият в обществото, в който 

участие вземат и голяма част от моите информатори от 

„Столипиново―, които работят в чужбина и са проституирали в 
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Германия, или са били жертви на трафик на хора в Германия. В 

ниския слой проституцията се осъществява на открити места – 

магистрали, улици, площади и паркове. Това е и слоят, който е най-

силно повлиян от осъществяваните публични политики. 

Проституиращите от ниския слой до голяма степен са принудени от 

организираната престъпност да плащат ежедневен рекет за това, че 

работят на определена контролирана територия, съответно спазват 

някакви определени минимални тарифи и правила. Самите 

възрастови граници на проституиращите, както на мъжете, така и 

жените са доста широки -  от непълнолетни респонденти до над 45-

годишна възраст. Често, проституиращите от този слой имат силна 

обвързаност със сводници, включително семейна и роднинска, както 

стана дума и по-горе, което прави напускането на практика почти 

невъзможно (Пампоров, 2019). За най-ниският слой също така важи 

с пълна сила и това, че оборотът е необлагаем с данъци от 

държавата, съответно липсват каквито и да е здравни осигуровки. 

Голяма част от проституиращите разчитат основно на 

неправителствени социални центрове и в много крайни случаи 

прибягват до платени медицински заведения. Това е и групата, която 

е подложена на най-голям риск от насилие от страна на сводници и 

клиенти (Петрунов, 2020). 

Средният слой обхваща проституиращите в закрити обекти 

и масажни салони, какъвто беше разбит в Пловдив през юни 2020-та 

година12,  клубове, ВИП къщи, еротични барове, ескорт до адрес на 

клиента (пак там). Това определя и по-малката им видимост за 

обществото. Тук говорим и за доста по-ниски нива на уязвимост що 

се отнася до полово-базирано насилие и други рискови фактори, но 

това само по себе си не означава, че такива не са документирани в 

антропологични изследвания (вж. Briggs, 2018). Проституиращите от 

този среден слой в много по-малка степен са повлияни от 

осъществяваните политики в сравнение с ниския слой. За този слой 

                                                 
12https://trafficnews.bg/krimi/arestuvaha-mazh-i-zhena-plovdiv-nabirali-hepi-end-180776/ 
(последно посетен на 20.01.2022г.) 

https://trafficnews.bg/krimi/arestuvaha-mazh-i-zhena-plovdiv-nabirali-hepi-end-180776/
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е присъщ и т.нар. grassroots marketing под формата на реклами в 

интернет със собствени страници, обяви в други сайтове, от което 

можем да заключим, че през последното десетилетие видимостта на 

този слой (и може би социалната толерантност към него?) е 

нараснала значително. Проституиращите от този слой до голяма 

степен се включват напълно доброволно в комерсиалния секс пазар 

– отговаряне на обяви, въвеждане от познат или позната, което не 

означава само по себе си че проституиращите не са принудени от 

социално-икономическата среда и фактори като бедност и 

безработица, които да ги принудят да вземат участие в подобна 

дейност, както и че върху тях не се упражнява форма на някое 

насилие. Самите възможности за материални облаги и бързи големи 

печалби се очертават като основни фактори за включване в този 

слой, за това свидетелства и нарастването на случаите на 

проституиращи, които сами предлагат услугите си с обяви или 

сайтове в интернет (пак там; вж. също Стойчев, 2016). 

 Третият слой, който всъщност е най-високият, но и най-

невидимият, според изследванията на Георги Петров, се отличава 

със своята затвореност (Petrunov, 2019). Той е трудно видим за 

обществото, съответно публичните политики трудно могат да 

окажат каквото и да е въздействие върху дейностите, които са 

свързани с неговото функциониране. Ключова роля тук има 

фигурата на т.нар. брокер, който притежава мрежа от контакти с по-

платежоспособни клиенти, а проституиращите в много случаи са от 

средите на модните агенции, балетни състави, с които те имат 

сключени официални договори. Движещата сила в този сегмент от 

проституцията са малка група от заможни клиенти, които 

интензивно използват проституиращи и искат непрекъснато 

разнообразие, т.е. можем да говорим за текучество13. Кръгът от 

клиенти е ограничен до мрежата на брокера и постоянен, докато 

                                                 
13 Това само по себе си не представлява нов феномен на „Прехода―, той е достатъчно добре 
осветен от българската филмография през социализма и в частност поредицата „Синята 
лампа― (еп. 8 „Кутия слънце―): https://www.youtube.com/watch?v=lNjQa6qeWgY (последно 
посетен на 20.01.2022г.) 

https://www.youtube.com/watch?v=lNjQa6qeWgY
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самите проституиращи се сменят през определен период от време, за 

да могат да осигурят така желаното от клиентите разнообразие и това 

се явява като съществена разлика в сравнение с другите два слоя, в 

които продължително време работят едни и същи проституиращи, 

но има голямо текучество на клиентите (Петрунов, 2020; Petrunov, 

2019).  

Картината, която изследванията на Георги Петрунов и 

Центъра за изследване на демокрацията показват, е че имаме 

многообразие на феномена „проституция― в пост-социалистическа 

България и можем да говорим за активното участие в експлоатацията 

на проституиращите, както от страна на сводници  и трафиканти, 

така и на организираната престъпност, включително и на свързаните 

с тях корумпирани представители на публичната власт. В 

действащия към наши дни Наказателен кодекс на Република 

България, който е приет през 1968 година, проституцията се 

дефинира като форма на социален паразитизъм и безделничество 

(Петрунов, 2020). Това става по силата на чл. 329, алинея първа от 

Наказателния кодекс. Текстът на този член, след направените 

последни изменения, които са в сила от 2005 година, е следният: 

„пълнолетно работоспособно лице, което продължително време не 

се занимава с общественополезен труд като получава нетрудови 

доходи по непозволен или неморален начин, се наказва с лишаване 

от свобода до две години или с пробация―.  

Начинът, по който се конструира юридически  и би 

трябвало да се регулира проституцията според последните анализи 

на Георги Петрунов (пак там) изисква едно определено 

преосмисляне на феномена „проституция―, който трябва да бъде 

актуализиран спрямо конкретните нужди - юридически и социални 

такива (вж. също Миков, 2015). В рамките на изложението стана 

ясно, че проституцията всъщност представлява една малка част от 

феномена, наречен трафик на хора (Петрунов, 2019). На базата на 

типологията, която бе предложена по-горе, става ясно всъщност, че 

дори при една нормативна промяна на сегашната уредба и 
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постановления за проституцията, ефектът би бил насочен най-вече 

към най-нисшия слой, който е и най-видимият, оттук и въпросите 

какви биха били възможните ефекти от една евентуална промяна в 

законодателството. При наличието на законодателство, което към 

днешна дата наказва диспропорционално най-бедните, то може ли 

една нова юридическа парадигма (защото това би било прецедент 

само по себе си), да актуализира законодателството така, че да бъде 

допринесено за положителната регулацията на проституцията в 

България? 

Перспективи и предизвикателства, свързани с промени 

в законодателството 

Да започнем с това, което казахме за сигурността на 

проституиращите от най-ниския слой, където най-често 

регистрираме и актове на физическо насилие, чиито извършители са 

както клиентите, така и сводниците. Единствената форма на защита, 

която те получават, парадоксално, идва от страна на сводниците и 

организираната престъпност, като в същото време жертвите са 

подложени и на най-сериозните форми на експлоатация. В такъв 

случай въвеждането на някаква забранителна политика е много малко 

вероятно да предостави каквито и да е съществени промени по 

отношение на сигурността на проституиращите. Тук, форми на 

разрешителна политика имат много по-голяма вероятност да 

генерират сигурност, защото проституиращите от ниския слой биха 

могли да разчитат на легална защита. Нещата значително биха се 

променили и ако започнем да предоставяме по-широк достъп до 

здравни услуги, защото това е другият голям проблем, който 

диспропорционално засяга ниския слой (Петрунов, 2020: 135-136). 

Към момента, проституиращите от този слой не са здравно 

осигурени, за всички медицински услуги те трябва да заплащат 

самостоятелно, или посредством помощта на неправителствени 

организации. Казано по друг начин, бъдещи законодателни промени 

в посока на лобирането за повече забранителни политики само ще 

влоши състоянието на тези, които са и най-видими жертви на 
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трафика на хора, които са принудени да проституират, защото нямат 

друг изход. От друга страна, при една разрешителна политика е 

много по-вероятно да се увеличат възможностите  и да бъде улеснен 

достъпа до получаването на здравно-медицински услуги, като в 

резултат на това и част от проституиращите ще започнат да се 

осигуряват, а регулирането на този дял от сенчестата икономика със 

сигурност би генерирал приходи за държавата, по този начин 

ефективно разбивайки желязната хватка на организираната 

престъпност в този слой от комерсиалните секс услуги. Ако се 

върнем към изнесените данни от Центъра за изследване на 

демокрацията – бихме могли да говорим за допълнителен държавен 

бюджет от 410 милиона лева годишно. Необходимо ще е обаче да се 

простим с представите си за проституцията като форма на „социален 

паразитизъм― (ср.пак там). 

 Не така стоят нещата при представителите от средния слой, 

в който част от проституиращите работят в заведения с някаква 

легална икономическа дейност и това, което те печелят всъщност 

укриват като печалба, т.е. евентуална политика на разрешаване и 

легализиране едва ли би променило нагласите на този слой, най-

малкото защото подобна смяна на политиката не ги афектира, нито 

санкционира. При представителите на високия слой, които имат 

договори за други легални дейности, които извършват, е много 

малко вероятно разрешителните политики да доведат до евентуално 

предпочитание за регистрация, доброволно да желаят да бъдат 

облагани с данъци за тази дейност (вж. също Petrunov, 2019). Това, 

което до някаква степен би минимизирало негативните ефекти и би 

подпомогнало въобще борбата с организираната престъпност, що се 

отнася до разрешителните политики, е свързано с това, че в момента, 

в който държавата навлезе и започне да регламентира този сектор, 

включително най-видимия, нисшия слой, това би означало 

отдръпване на организираната престъпност, тя силно ще намалее, 

като държавата ще започне да определя правилата и ще започне да 

предоставя и защита (Петрунов, 2020).  
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Разрешителните политики също така обаче могат да бъдат и 

нож с две остриета, защото легализирането на сектора със сигурност 

би довело и до легализация на една част от дейностите на 

организираната престъпност. Въпреки това, според Георги Петрунов 

(пак там), ако преминем към някаква форма на разрешителна 

политика, участието на организирана престъпност в ниския и 

средния слой ще намалее със сигурност, но няма да окаже никакво 

влияние върху високия слой, заради самата секретност на полето и 

ролята на брокерите в него, които осигуряват достъпа до 

платежоспособните клиенти. Що се отнася до корупцията, със 

сигурност преминаването към една разрешителна политика би 

намалило корупцията що се отнася до регулацията, защото към 

днешна дата тя е необходим компонент за осъществяването на 

дейностите в сектора (Gounev, Bezlov, Petrunov, 2009; Petrunov, 

2011). Корупцията сама по себе си осигурява възможност голяма част 

от проституцията да остане скрита и недостъпна за наказателни 

производства, което е видимо и от статистиката за наказателни 

досъдебни производства. Според нея, голяма част от производствата, 

които приключват със съдебни присъди санкционират 

проституиращите, т.е. те отново имат за цел да „накажат бедните― 

(Wacquant, 2009). От тази картина въобще липсват тези, които 

склоняват жертвите към проституция. В такъв смисъл при една 

вероятна разрешителна политика бихме се лишили от системната 

корупция, която съпътства проституцията и до ден-днешен. И мисля, 

че си струва да се откажем от подобно бреме. 

Заключение 

В рамките на настоящото изложение, тръгвайки от 

очертаването на проблемното поле от невидимите жертви на 

трафика на хора, поставих акцент върху проблемите за социалната 

уязвимост и бедността на голяма част от жертвите, стъпвайки върху 

направени до момента изследвания на територията на страната. Част 

от тези изследвания пряко касаят връзката между бедност, етническа 

принадлежност и проституция. В хода на анализа бе демонстрирано 
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как една значителна част от проституиращите и невидими жертви на 

трафика на хора, които същевременно се разполагат и в нисшия 

слой на проституцията в България, произхождат от етническите 

малцинства на територията на страната, което допълнително усилва 

рисковете от това те да бъдат социално маргинализирани и да бъдат 

обречени на „социална смърт―. В този смисъл, преминаването към 

една разрешителна политика и легализирането на определени 

форми на проституцията със сигурност би решило част от 

проблемите, пред които са изправени  най-бедните представители на 

тези общности и би представлявало стъпка в правилната посока за 

разрешаването на един от най-наболелите социални проблеми, 

свързани с трудовата експлоатация, или това, което Георги Петрунов 

определя като „новите форми на робство на XXI век― (Петрунов, 

2019). 
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11. ПРОБЛЕМИ НА ЕМАНЦИПАЦИЯТА НА ЖЕНИТЕ 

ПРЕЗ 70-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК В БЪЛГАРИЯ                                                         

(ПО ПОВОД АНКЕТА С ЖЕНИ НА РЪКОВОДНИ 
ДЛЪЖНОСТИ ОТ 1974 Г.) 

Илияна Марчева  

Макар еманципацията на жената в България да започва още 

от 19 век, като политическа практика тя се осъществява решително 

след Втората световна война, в условията на управление на 

комунистическата партия. Най-ярко това се вижда в първата 

социалистическа Конституция от 4 декември 1947 г., където жената е 

обявена за равноправна с мъжа във всички сфери на обществения 

живот. Изравняването на половете владее умовете на комунистите от 

40-те и началото на 50-те години, като това се налага и от 

пропагандата. Така е и в останалата Европа по същото време, за 

което допринася и Втората световна война. Жените се 

идентифицират като католички, като комунистки, а не като жени. 

Постепенно те се връщат към своите традиционни роли – напускат 

работа, превръщат се отново в домакини и това има за пряк резултат 

т.нар. бейби-бум, намаляване на брачната възраст и т.н.  Именно като 

атака срещу тези отново наложени на жените традиционни роли се 

оформят новите феминистки движения в края на 60-те години в 

Западна Европа и САЩ (Anderson, 1989: 400-409).  

 В България също в края на 50-те и през първата половина на 

60-те години се забелязва, че жените започват да губят обществени 

позиции, почти не се срещат в управлението на местно и висше 

ниво, , а онези от тях, които са  активни, са претоварени от 

задължения. Но те за разлика от жените в Западна Европа не се 

връщат вкъщи. Напротив, от средата на 60-те години започва да се 

реализира истинската индустриализация на страната. Тя има за 

резултат бързо нарастване на градското население – към средата на 

70-те години то вече е над 50% от цялото население на страната. 
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Тогава жените много активно навлизат в общественото производство. 

Още през 1965 те са 35% от работещите в публичната сфера. През 

1988 г. е постигната най-висока абсолютната трудовата заетост на 

жените, над 2 млн., а през 1989 г. е най-висок относителният им дял - 

50,2%  от всички заети в общественото производство (Марчева, 2009: 

180). Както убедително доказва Мария Тодорова, по време на 

индустриализацията като елемент на социалистическата 

модернизация жените в България пренасят в градската икономика 

своето предишно активно участие като равноправна работна сила в 

селското стопанство. В същата насока влияе и традицията на активно 

включване на жените в състава на интелигенцията от първата 

половина на ХХ век (Тодорова, 2010: 193-196). 

Комунистическият режим поддържа политиката на 

еманципация на жените като важна за социалистическата 

модернизация. Така в Конституцията от 1971 г. изрично се забранява 

всякаква дискриминация по пол. Основната политика към жената се 

базира на материални поощрения и привилегии за превръщане на 

майчинството в социална функция, но без жените да се връщат 

вкъщи. Именно с такава цел се подготвя и излиза Решение на ПБ на 

ЦК на БКП от 6 март 1973 г. „За издигане ролята на жената в 

изграждане на развито социалистическо общество―, което предвижда 

развитие на сферата на услугите и детските заведения, за да се 

стимулира раждаемостта сред работещите жени. Планира се и 

поетапно увеличаване на платеното майчинство със запазване на 

работното място, увеличаване на детските градини и ясли, както и 

заведенията за обществени услуги – обществени перални, 

производства на готови детски храни и др. Същевременно с Наредба 

на Министерство на народното здраве от 1973 г. се забраняват 

абортите при 1 дете1. Тази политика дава своя резултат – още през 

1975 г. е отчетено трайно възприемане и от жените и от мъжете, че 

основната роля на жената в България е на работещата навън майка. 

По това време ролята на жената-домакиня не е популярна в 

                                                 
1 Централен държавен архив (ЦДА), ф.117, оп 43, а.е. 1133, л. 5-58; ф.136, оп 68, а.е. 140, л. 1-3 
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българското общество. Само най-младите и то 3% от мъжете и 

жените, най-вече роми, смятат, че основната функция на жената е да 

ражда деца и обществото да ѝ плаща за това2. Друг е въпросът 

доколко политиката на социалистическа модернизация може да 

удовлетвори приоритетно политиката за социални облекчения за 

работещите навън жени и дали може за дълго време да поддържа тази 

политика. Кризата на социалистическата модернизация от 80-те 

години на ХХ век дава отрицателен отговор на тези  въпроси 

(Марчева, 2001: 329).  

С какви проблеми се сблъскват жените при своята социална 

реализация като работещи навън майки и жени може да се проследи 

от разговора на 10 жени на ръководна работа, проведен на 21 

октомври 1974 г. в Комитета на българските жени3. Целта на срещата-

разговор, както е била замислена, е да се видят проблемите на жените 

на отговорни постове, за да могат да се изчистят те и да се облекчи 

достъпа на повече жени в управлението. За съжаление от поканените 

24 такива жени, по различни причини се отзовават само 10. Прави 

впечатление, че всички дошли на срещата са от София. Сред тях са 

министърка и заместник-министърки, секретарки на ЦК на ДКМС, на 

ГК на БКП, ЦС на БПС, директорки на предприятия, на Народната 

библиотека, висши административни началнички. Тези жени са от 

различни поколения, като някои от тях са известни –  Светла 

Даскалова, Ани Спанчева, Елена Лагадинова, Иванка Василева, 

докато други не са известни от документите4. Предварително на тези 

жени са били раздадени въпросници, разработени от секция 

                                                 
2 ЦДА, ф.1Б, оп. 55, а.е. 839, л. 16, 21, 54, 57. 
3 ЦДА,ф. Ф.417, оп. 5, а.е. 418, л. 1-84. 
4 В срещата участват Светла Даскалова - министър на правосъдието, Ани Спанчева – заместник-
министър на народната просвета, Илияна Казакова - заместник-министър на вътрешната 
търговия, Ганка Златинова – секретар на ГК на БКП - София, Йорданка Баненкина – старши 
съветник в МС, Павлина Енчева - секретар на ЦС на БПС, Радка Статкова – началник-
управление в Министерство на леката промишленост, Елена Иванова – генерален директор на 
Главна дирекция „Местна промишленост и битови услуги‖, Мария Василева – директор на 
завод „Ернст Телман‖, Нейка Василева –директор на ДИП ‖Лиляна Димитрова‖, Мария 
Паунова - председателка на Кирковски Райнонен съвет на жените – София, Костадинка 
Калайджиева – директор на Народна библиотека „Кирил и Методий‖, Иванка Василева- 
секретар на ЦК на ДКМС.  
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„Организация на управлението― при Академията за обществени 

науки и социално управление при ЦК на БКП, подготвяща 

управленските кадри тогава. Петте въпроса са дело на Димитър 

Савов, Христо Драганов и Елка Развигорова, специалисти по 

въпросите на организацията и подготовката на кадри за 

обществените организации в Академията. Въпреки наличието на тези 

въпроси, които са твърде общи и затова са критикувани от 

участничките в разговора, техните отговори се базират на конкретния 

им опит и затова фиксират макар и непълна информация за 

семейния и професионалния им статус.    

Техните разговори по повод жената в мъжката професия на 

управленец като висша еманация на работеща извън дома дават добра 

възможност да се щриховат особеностите на еманципацията при 

социализма в средата на 70-те години в България.   

От разговора се разбира, че всички са завършили висше 

образование и – веднъж влезли в управленския елит – непрекъснато 

присъстват в него по държавническа или партийна линия, както и в 

парламента. Презумпцията е, че натрупали опит в дадена 

управленческа сфера, те ще могат да го прилагат успешно в друга. Но 

заедно с това, подобно на всички от политическия елит, и жените 

съчетават често участие и в изпълнителната и в законодателна и в 

обществено-политическата сфера. Не случайно през 1974 г. Ани 

Спанчева, освен че е заместник-министър на просвета, членува в 13 

комитета. Тази натовареност се определя от характера на 

политическата система на партийна диктатура, където кадрите се 

рекрутират от едни и същи центрове и се въртят в едни и същи 

структури. Но за България е характерно, че жените се срещат по-

рядко на по-висшите ръководни постове, и по-често – на по-ниските. 

Така през 1977 г. жените са 51,3% от всички секретари на 

комсомолски дружества – най-низшeто политическо ниво, а са само 
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25% от секретарите в ЦК на ДКМС и 26% от секретарите на ОК на 

ДКМС5.  

По време на разговора става ясно, че това е така, защото 

жените са по-активни най-вече в комсомолската организация в 

средното училище, където проявяват и развиват ръководни качества. 

След това – във ВУЗ-а или на работа, техен приоритет става личното 

щастие, защото обществената работа означава старомоминство, 

липса на време за децата и съпруга, голямо натоварване. Тези 

споделени от участващите в разговора констатации не се отнасят за 

тях самите – визираните жени са успели да направят професионална 

и управленска кариера, реализирали са се като съпруги и майки. Те 

по-скоро обясняват еманципацията тогава. Семейството и бракът все 

още са основна ценност на жените, в името на която те са готови да 

жертват кариера и да не използват обществения си капитал от 

университета, за да растат в управленските сфери. И не само – такова 

е и отношението на обществото. В разговора се споменава, че по 

това време сред студентите е популярен лафът „Какво гледаш жално, 

жално, като неомъжена четвъртокурсничка‖6. Нещо повече, жените 

признават, че за такива нагласи съдействат и мъжките предпочитания. 

Оказва се, че комсомолските активисти например предпочитали да се 

женят за неактивистки7. Защото жената във властта поема много 

роли: ръководител, общественичка, майка, дъщеря, и едва на 

последно място съпруга. Така ги степенува Иванка Василева – една от 

малкото жени-секретари в ЦК на ДКМС през 1974 г., като уточнява, 

че съпругът ѝ не се сърдел, защото „бил свикнал горе-долу―8.  

От казаното става ясно, че дори жените на ръководни 

длъжности, които изглеждат еманципирани, носят в себе си нагласи 

за женско щастие, идентифицират се и ценят изключително 

женските роли в обществото и семейството. А какво да говорим 

                                                 
5 Жената в НРБългария, Издание на Комитета за социална информация при МС на НРБ, 1977, 
с. 20-21 
6 ЦДА, ф. 417, оп. 5, а.е. 418, л. 27 
7 Пак там, л. 34 
8 Пак там, л. 26 
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тогава за останалите работещи навън жени към средата на 70-те 

години. Очевидно тогава все още е жив патриархалният манталитет 

сред жените.  

Посочените нагласи идват от избуялата отново от края на 50-

те години патриархална представа за ролите на мъжа и жената в 

обществото, подхранена от пронаталистичната политика на властта 

от началото на 70-те. Жените в разговора споделят за наложения 

образ на четящия вестник съпруг до неавтоматичната пералнята, 

която съпругата използва. И този съпруг се чувства удобно в това си 

поведение, което отговаря обяснява, поне отчасти, тогавашното 

състояние на нещата – през 1970 г. омъжените заети жени 

изразходват средно по 206 минути на ден за домакинството, а 

омъжените заети мъже – 56 минути.9                                                                                                                                                                                                          

За да се справят с ролята на работеща навън майка и съпруга, 

жените трябва да разчитат на пазара, който се характеризира с 

дефицит на стоки за потребление и на услуги. Както става ясно от 

разговора, дори тези жени страдат като домакини от този дефицит. 

Те имат пари, високо платени са и го осъзнават, но нямат време и не 

могат да си позволят услугите на домашни прислужници, за да не ги 

обвинят в нарушаване на постулираните принципи на социално 

равенство, в „потребителско―, „еснафско― отношение към живота. 

Така че самите жени на ръководни постове в правителството и в 

партийните среди поставят въпроса за специално номенклатурно 

снабдяване10. 

Десетте жени споделят и друг проблем във връзка с работата 

им. Трудностите за реализация на ръководни длъжности за всяка 

жена са свързани не само с отглеждането на децата, грижите за 

семейството в условията на дефицит (всички те имат семейства и 

деца, често и три, в унисон с Указа за раждаемостта от 1968 г.), но и с 

историческата традиция в представата за добър ръководител. Той е 

отъждествяван с „най-мъжествения― мъж. Тази представа създава 

                                                 
9 Пак там, л. 49. 
10 Пак там, л. 53 и следващата страница. 
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проблеми на жените, защото трябва да се нагаждат към подобен 

несвойствен за тях стереотип, за да имат успехи и им бъде признато, 

че могат да се справят с правата и отговорностите си на 

ръководители. Участничките в разговора споделят, че работата на 

жената винаги се гледа под лупата, към нея винаги колективът е по-

взискателен. Така, ако мъж избухнел, се казвало, че е нервен, а ако 

жена избухнела, веднага се определяла като истерична. Самите жени 

също подхранват недоверието към себе си като ръководители, 

защото имали навикът да опекунстват, да проявяват дребнавост, а и да 

избягват да издигат жени на власт. Всички тези проблеми говорят, че 

в средата на 70-те години в обществото представата за еманципацията 

като взаимозаменяемост на половете е още много силна, въпреки че 

се осъзнава като несправедлива към жените11. 

Те отчитат подобна практика и по отношение на общия (и за 

мъжете, и за жените) принцип на кадровата политика на режима – 

липсата на последователност в издигане на кадрите. Но също така 

отчитат, че има и други принципи при реализиране на политиката за 

по-голямо присъствие на жените във властта – и те са несъществени 

– като младост, квота за народните представители, задължително 

включване на жени-представителки на малцинствата12. Тези 

принципи говорят за формална, показна политика на равенство на 

жената във високите етажи на властта като еманация на 

еманципацията.                   

В заключение мога да резюмирам, че от анкетата на жени на 

ръководна длъжност от 1974 г. могат да се направят няколко по-общи 

изводи за еманципацията през 70-те в България. 

На първо място, към средата на 70-те години трайно е 

закрепен образът на работеща навън майка като най-приемлив образ 

на еманципацията в обществото, което едва е скъсало с аграрния си 

характер. Този образ продължава да поддържа двойственост в 

отношението на мъжа и на обществото като цяло към жената – равна 

                                                 
11 Пак там, л. 43, 67- 68.       
12 Пак там, л.49,73. 
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в обществената сфера и основно натоварена в семейството. Именно 

тези нагласи не могат да бъдат удовлетворени от социалната 

политика, макар че властта взема мерки в това отношение, както бе 

посочено – с Решението от 1973 г. Проблемите в социалната сфера 

като резултат от социалистическата модернизация пораждат 

неудовлетвореност сред жените, дори и да са  ръководни длъжности, 

т.е. да са част от управляващите. 

На второ място, въпреки прокламираните принципи на 

равноправие и в двете социалистически конституции, към средата на 

70-те години и сред жените, и сред мъжете, дори и да са от 

управляващите, са силни патриархалните представи за разделяне и 

закрепване на социалните роли по полов признак. Висша ценност за 

жените е семейството, децата и на последно място – съпругът. 

Жените се страхуват от старомоминство, защото и за обществото то 

е осъдително. Властва образът на мъжествения ръководител като 

синоним на успешен ръководител, към който жената в 

управленческата сфера трябва да се придържа. Така еманципацията 

все още се възприема като взаимозаменяемост на половете. Предстои 

да се утвърждава както политиката за еманципация като осигуряване 

на равни възможности за двата пола, така и нейното въздействие 

върху манталитета на обществото.  
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12. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЖЕНСКИТЕ ГРУПИ В 
БЪЛГАРСКОТО ИЗКУСТВО: НЕОБХОДИМОСТ И 
ИДЕОЛОГИЯ                                                               

Боряна Росса 

Kонструкциите на пола са неотделима част от всяко изкуство 

и от властовите структури, които то проповядва, не само чрез 

образи, но и чрез инфраструктурата, която реализира 

художествената продукция (критици, галерии, музеи, дилъри, пазар, 

история на изкуството). Мястото на жените художнички и тяхното 

творчество в тези йерархии преминава през тези властови структури.  

Съответно за да може жените да изразят своите идеи и да 

пресъздадат сложния пресечен образ на жената като обществен 

субект и индивидуалност, те са поддържани от съществуващите 

структури или им се противопоставят, ако те не им предоставят тази 

необходима поддръжка за реализация. Артистичният жест, както и 

това дали той е индивидуален или групов отразява директно 

процесите в обществото, като същевременно ги моделира. 

Феминистки (или женски) теми в българското изкуство са 

съществували винаги (Росса, 2019)1 и те могат да бъдат проследени в 

индивидуалното творчество на много художнички. Но какво създава 

необходимостта те да бъдат разглеждани от група, която има само 

жени членки, наместо групата да се състои от членове с различни 

полове и защо в България има една такава група? В този текст ще се 

опитам да представя моята хипотеза, която е базирана на историята 

на феминизма в България и неговото отражение в изобразителните 

изкуства, имаща общи черти с историята в други социалистически 

страни. Смятам, че конкретните обществени и политически 

обстоятелства в началото на 90-те, когато се формира група „8-ми 

март― изискват сепаратистки подход, който не е до такава степен 

необходим по времето на социализма, когато „женският проблем― е 

                                                 
1 Само-определението на художничките като „феминистки― или занимаващи се с „женски 
теми― разглеждам частично в този текст, но подробно в Росса, 2019.  
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проблем на цялото общество. Обстоятелството, че почти във всяка 

изложба на групата все пак винаги е включван мъж-художник (не 

член на групата), аз разглеждам като функция на включващата 

различни полове ангажираност с пола през социализма. А през 2000 

години, когато солидарността между половете особено във връзка с 

увеличаващото се представяне на куиър идентичностите в изкуството 

отново изисква включващ, а не сепаратистки подход, появяването на 

изключително женски групи като че ли вече не е необходима и дори 

може да се смята за консервативна тактика.  

Този текст аз пиша също и като художничка, пряко свързана 

с тези процеси и съвсем съзнателно обмисляща и прилагаща в 

своята практика необходимостите от работа в групи от хора, които 

имат различна полова и сексуална идентичност.  

За групите по време на социалистическата женска 

еманципация 

Женската еманципация, започнала в България след края на 

Втората световна война, е често представяна като „внесена отвън―, 

като функция на комунистическата власт, която ни е „наложена― от 

СССР. Но всъщност тя не би могла да се осъществи, ако не би имало 

местни, български организации, които да се занимават с идеята за 

еманципация, а те са много (Даскалова, 2006, 2011, 2012). Идеите на 

тези организации, особено тези, които се борят за пълноправие, а не 

за права само на богатите жени, в голяма степен се проектират в 

политическата линия, следвана по-късно от комунистическата власт, 

която в много кратък срок дава такива права на жените, които в 

много от капиталистическите страни в 21-ви век все още не са 

осъществени.   

Тези еманципаторни процеси дават силен тласък на 

участието на жените в създаването на художествена продукция и 

увеличават броя художнички изобщо. Увеличава се и присъствието 

на жените като героини на художествените произведения, 

разширяват се и темите, с които се занимава изкуството, което 
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започва да включва еманципаторни тематики, а не да обслужва само 

вкуса на българската буржоазия. 

Доколкото еманципацията е държавно поддържан процес, 

който трябва да ангажира всички полове, създаването на 

художествени групи само от жени звучи като крачка назад. С една 

дума, ако проблемите на жените продължават да бъдат само проблем 

на жените и ако жените настояват да са отделени, а не да търсят 

солидарността на другия пол, то тогава всички трябва да признаят, че 

равенството във всяка една област няма как да  се осъществи на 

основата на взаимното сътрудничество, а ще бъде резултат от 

противопоставяне. Освен това определянето на проблеми като „само 

женски― ги привързва към половата идентичност и ги лишава от 

пресечността с икономическите проблеми, което е основна разлика 

между така наречения „буржоазен феминизъм― и борбата за женска 

еманципация (Динкова, 2003: 30).  

Разбира се, това е една идеална ситуация, една частично 

осъществима утопия на солидарността. Жените знаят най-добре 

какви са техните проблеми. Затова можем да наблюдаваме такива 

чисто женски колективи като Комитета на българските жени –  

държавно поддържана структура – които се съсредоточават върху 

„женските проблеми―.  Но тези проблеми ще се решават от всички, 

винаги ще бъде търсено пресичането им с икономическите 

проблеми и ще бъдат обхванати всички социални кръгове, а не 

определена женска прослойка. Множеството значителни успехи на 

тази еманципация са се осъществили заради солидарността на 

високопоставени мъже в управлението на страната – успехи, 

нечувани за страни, в които такава солидарност не съществува, 

затова пък количеството на само-женски групи е голямо (Годси, 

2003). 

Въпреки тази прогресивна политика на солидарност обаче,  

през 40-те и 50-те години паралелно на политиката на еманципация 

и сексуално разкрепостяване, която партията прокарва, върви процес 

на опростяване и есенциализиране на образа на жената, на нейната 
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функция, на нейната сексуалност и представянето на нейното тяло 

като носител на репродукцията на обществото, лишено от 

възможност да изразява личното. Освен това, на много от 

произведенията на изкуствата, които разглеждат и критикуват 

специфичните проблеми на частния живот и на запазената в него 

патриархална йерархия, властта (в това число в света на изкуството), 

гледа с презрение. Битува идеята, че вече правата на половете са 

изравнени – „няма какво повече да се желае― – и че всичко отгоре на 

това е глезотия, каприз и дори желание на злите жени да унищожат 

мъжете.  

От 70-те години и по времето на късния социализъм, 

въпреки че България е една от най-прогресивните в Източния блок 

страни по грижа за жената и майчинството, започва да се развива по-

горе споменатата нова консервативна тенденция. Характерно за нея 

е, че жените са обвинявани, че в името на кариерата загърбват 

традиционните си роли, от което се увеличават разводите и децата 

страдат. Тази тенденция отново връща отговорността за семейството 

единствено и само върху жените и започва регресивния процес на 

реставрация на патриархалността, там където тя временно е 

отстъпила.   

„Женското изкуство“ на група „8-ми март“ от 80-те и 90-

те  

Изложбата „Версията на Ерато― от 1997 г. дава началото на 

съществуването на групата „8-ми март―. Тя е реакция на изложбата 

„Еротично изкуство― от 1996 г. в галерия „Сезони―, в която участват 

само мъже, някои от които съпрузи на членките на „8-ми март―. 

Изложбата е придружена с теоретична конференция, обобщенията 

от която са публикувани в каталога на изложбата и са изключително 

интересен набор от мнения, някои симптоматични за времето си2.  

                                                 
2 „Версията на Ерато―, каталог на изложба, ИСИ-София, Секция Критика към СБХ, 1998.   
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„Версията на Ерато― се бори с клишето, че любовта може да 

бъде преживяна еротично само от мъжете, което намерение е явно 

заявено в публикацията на изложбата. 

Тези две изложби посветени на еротиката се появяват, когато 

в изкуството и в дискусиите в културната сфера се откроява една 

нова, ясно изразена  дихотомия – порнография против еротика – 

която съществува както в мъжките, така и в женските дискусии и 

творби от това време.  Тази дихотомия е симптоматична за края на 

80-те и началото на 90-те години, и е реакция на появяващата се 

порнографическа култура3, както и на засиления интерес към секса 

като тема изобщо. Така се появява и една друга, малко застъпена тема 

в изкуството дотогава – а именно сексуалната експлоатация. Тези 

нови теми, разбира се, изискват нови художествени стратегии, за да 

могат да се появят в едно общество, което отдавна е решило, че вече 

се е справило с половия проблем и че всичко допълнително е 

излишно. В такъв случай, за да може ясно да се разбере и назове 

проблемът е необходима дефиниция с точно определени граници и 

групова дейност, реагираща на тази необходимост.  За тези цели 

сепаратизмът е почти задължителен, поне до момента, в който 

уникалността на проблема и уникалността на гледната точка, която 

идва от женска перспектива не стане пределно ясна и не заеме своето 

легитимно място в художествения дискурс. След като това място е 

заето, тогава тази позиция постепенно може да се разшири и да 

стане по-включваща. Така с изложбата „Версията на Ерато― 

художничките и кураторките заявяват наличието на „новите женски― 

теми, към които трябва да се изгради уважение, а също и да се 

предложи нова визуална изразност.  

 

 

                                                 
3 Една от основателките на групата „8-ми март―, Алла Георгиева е също и карикатуристка, 
работеща в сътрудничество със съпруга си Чавдар Георгиев. В нейната самостоятелна 
художествена работа порнографията и темата за сексуалната експлоатация заема важно място 
(„Български сувенири―), а със съпруга си участват в производството на вестник „Чук-чук― като 
произвеждат много карикатури със сексуален характер.  
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Пост-социалистическата ситуация 

Поколенията жени, израснали и реализирали се по времето 

на социализма, акумулират високо самочувствие и символен капитал, 

резултат от еманципацията, който се изразява в общопризната 

необходимост от независимост, разполагане със собственото тяло 

(легализация на абортите и нормализиране на противозачатъчните), 

възможност за самоиздръжане, образование и кариера. Това е една 

относително стабилна позиция в обществото, а също и женска 

хетеронормативна идентичност, която към края на 80-те започва да 

ерозира поради навлизането на все по-консервативни тенденции в 

отношението към жената, които, както споменах по-горе, се стремят 

да я върнат в традиционната ѝ роля „бременна до печката―. 

Същевременно се появяват и куиър методологии за анализ на пола, 

които започват да включват идентичности и въпроси, съществуващи 

като теми в изкуството и в науката, (еротичните скулптури на Васка 

Емануилова, куиър ъндърграунд разработки на д-р Бунжулов и др.)  

но не са получили широка обществена платформа. В 

утвърждаването на жените в професионалната  художествена сфера 

се появява един тристранен процес: от една страна жените започват 

постепенно да губят някои от безспорните си дотогава позиции, от 

друга се появява въпросът за това кое е „женско― и „женствено― и 

дали тези дефиниции не са прекалено ограничаващи, а от трета, 

жената придобила своя символен капитал по време на социализма, 

успява да стабилизира позициите си по отношение на новите 

поколения, точно заради своята вече получена легитимация от 

предишните десетилетия. Следващите пост-социалистически 

поколения се реализират и търсят легитимация в една много по-

агресивна към жената среда, изключително нестабилна от 

икономическа и идентичностна гледна точка (Плунгян, 2012). 

Появяването на група „8-ми март― е свързано точно с този предел – 

групата се състои от жени формирали се по времето на социализма, 

но същевременно реагира на новите проблеми от 90-те, в средата на 

които се формират и легитимират следващите поколения. 
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Същевременно е важно да се отбележи, че точно заради 

наследството на друга риторика, както и различен обществен диалог 

относно „половият въпрос― тези по-ранни поколения настоятелно 

отказват да се нарекат „феминистки―. Тази резистентност, с 

причините за която се занимавам в други текстове, дава възможност 

да се определи точно къде минава поколенческата разделителна 

линия (Росса, 2019).  

Новите поколения художнички от своя страна се оформят в 

момента, в който бедността на населението се увеличава неимоверно 

и поражда широка емиграция и демографска криза, което пък 

провокира националистки политики, изискващи „традиционните― 

семейни роли, но същевременно активно поддържащи орязването 

на майчинските права и правата на жените, както и задълбочаване на 

сегрегацията на обществото по класов принцип. Тази агресивна 

среда, както и развитието на темата за сексуалността и не-

хетеронормативните идентичности намират критика и съпротива, и 

пораждат нови артистични стратегии за  формирането на групи,  

които целенасочено не са само женски и апелират за една нова 

солидарност от пост-социалистическото време. Примери са 

художествената група „УЛТРАФУТУРО―, която основахме заедно с 

художника Олег Мавроматти (други членове са Катя Дамянова, 

Антон Терзиев, Мирослав Димитров), в художествен и обществен 

активизъм като София куиър форум (стартирал през 2012), 

Феминистка работилница от 2013 г., формират се активистки 

организации, свързани с изкуството като ЛевФем и Куиър 

въртележка. Появяват се все повече художнички, преди всичко от 

поколенията формирали се след началото на 90-те, които вече се 

самоидентифицират като феминистки (Димитрина Севова, Зорница 

София, Искра Благоева, Албена Баева и др.). Всички тези 

инициативи и организации имат пресечен и включващ характер, т.е. 

те не са ограничени само до хетеросексуални жени, нито дори само 

до хора, които се идентифицират като жени, но включват и мъже в 

различна степен.  
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Към регресията в женските права се добавя и по-голямата 

обществена чувствителност към женската идентичност и 

женствеността в нейните нехетеронормативни форми, в епохата на 

третата вълна на феминизма, която включва куиър идентичностите и 

куиър практиките. Тази ситуация отново превръща в необходимост 

солидарността между половете и сексуалните идентичности. 

Необходимостта от чисто женски групи, които да адресират 

женските проблеми не е изчезнала, и такива групи, създаващи своето 

пространство на сигурност съществуват в активистката сфера.  

В заключение, обаче, искам да изкажа своето 

предположение, че вероятно тази стратегия на сегрегиране и 

формиране на само женски групи в изкуството навярно е загубила 

актуалността си, точно заради необходимостта от включваща 

стратегия, от визуалност, която солидаризира без да загубва фокуса 

си върху проблемите на жените и женските идентичности. Това 

пиша и като пряка участничка в голяма част от дейността на групите, 

които описвам по-горе, включително и като редовна участничка в 

продукцията на групата „8-ми март―. Така че моята цел с този текст е 

по-скоро да представя лично мнение като участничка в процесите, 

което поставя под съмнение и се опитва да усложни често 

опростения наратив, в който отговорност за липсите  в съвременната 

ситуация на България се приписва на едно абстрактно 

„комунистическо― минало.  
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13. СПОРТ И ТРУД: ОБРАЗЪТ НА СПОРТУВАЩИЯ МЪЖ В 

ПРОЛЕТАРСКАТА ЕСТЕТИКА ПРЕЗ ПЕРИОДА НА 

БЪЛГАРСКИЯ СОЦИАЛИЗЪМ                                                                                   

Митко Марков  

  В сърцето на Княжеската градина, с поглед към най-висшето 

учебно заведение в страната, се издига паметника на Съветската 

армия – „освободителка―, построен през 1954 г. Той е място на паметта, 

ритуално пространство, което похищава настоящето и символно 

прехвърля времето обратно към 1944 г., когато е реализиран 

радикалния проект за подмяна на капиталистическия modus vivendi. 

Всеки ден присъства като фоново пространство за пъстрата шевица 

от хора, ангажирани с насъщния си хляб и бавно се слива в общия 

пейзаж на града.   

 Паметникът на Съветската армия в София или просто 

„Съветска―, както е жаргонно познат за новите поколения от 90-те, не 

е единствената запазена социалистическа монументална скулптура у 

нас, но е така да се каже последната централна и субстанциална 

експозиция на властта в сакралната червена топография на 

столицата: нейната западна граница била скулптурата на Ленин, 

която гледала към Партийния дом, чиято петолъчка геометрично 

насичала пространството на горе и долу, хвърляща сянка върху 

народната банка, след която се намирал Мавзолеят – сърцето на 

властта, който съхранявал нетленното тяло на Бащата (т.е. Георги 

Димитров), последван от Парламента, след който се достига именно 

до паметника на Съветската армия или движещата сила зад 

Революцията. По този начин монументалната архитектура и 

скулптура в сърцето на столицата се обособява като първообраз на 

всички останали социалистически паметници в страната, защото 

ознаменува сакралната топография на властта. Останалите 

паметници само засвидетелстват видимото присъствие на тази власт, 

докато вече изброените такива я въплъщават реално.  
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Днес, повече от 30 години след падането на комунизма става 

ясно още веднъж, че паметникът на Съветската армия в София 

притежава особен ореол. Според Владислав Тодоров, „комунизмът 

създаде пределно ефективни естетически структури и пределно 

дефективни икономически структури‖, чиято значимост е 

политсемиотическа, а не икономическа (Тодоров, 1991: 14). Дори 

словесното редуциране на паметника до названието „Съветска‖ от 

страна на младите вече действа заклинателно и съзаклятнически.  

Придава се битие на една държава, която вече не е. Само паметникът 

на Съветската армия в София се ознаменува галено „Съветска‖ в 

жаргона на младежи и сякаш ни приобщава към негласно 

споразумение, че целият мемориален комплекс е последната жива 

граница на Съветския съюз.  

Смятам, че всеки опит за изследване на българския 

комунизъм и на социалистическия реализъм в НРБ следва да отдели 

няколко думи за този последен непокътнат символ от сакралното 

пространство на властта, като образ на победилия, възтържествуващ 

социализъм, защото неговата цел, подобно на всеки друг 

монументален паметник от периода е да приобщи широкия зрител 

към конспирацията и партийното съзаклятие (Тодоров, 1991: 94), 

като установи през видимото най-непосредствена връзка с народа 

(Иванова, 1978: 110) и в частност да закрепи другарството, установено 

по-пътя на съветизацията и съветската реалност.   

  Настоящата ми работа е насочена спрямо аксиологичния 

характер на мускулестото мъжко тяло в пролетарската естетика като 

въплъщение на две основни ценности за българската държава, които 

остават практически непроменени до падането на режима през 1989 

г., а именно трудът и спортът. Започвам работата си вдъхновен от 

подновения обществен дебат за бъдещето на паметника на 

Съветската армия в София от първите седмици на месец октомври 

2021 г., който се нуждае от спешен ремонт и действията на Областна 

администрация за получаване на необходимото финансиране от 

държавния бюджет за неговото съхраняване. Приемам, че именно 
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поради своя символно-властови характер той представлява пълен 

материален наглед на трудовата, овластена героична мъжественост от 

периода на българския социализъм. Паметникт е своеобразно 

жанрово поле на тъждествеността. Той удържа в себе си смисъл и 

репрезентация. Наситен е с дълбок емоционален психологизъм. 

„Като встъпва във взаимодействие с най-широкия зрител, 

монументалното изкуство се отличава с особено ярки масово 

въздействуващи възможности за пропаганда‖ (пак там: 110). Макар в 

повечето случаи да е вдъхновен от подвиг, извършен в миналото, 

той е тясно свързан с обществените етически норми на съвремието и 

е насочен към бъдещето (пак там:  114).  

Неговата Аполониева форма влиза в диалектическо 

съотношение с актуалния партиен „Дионисизъм― и по думите на 

Владислав Тодоров „за да победи, той извършва генералната 

манипулация – разменя местата на Преди и След. Миналото вече не 

е някакво абсолютно преди, то не е някакво привилегировано Там. 

То идва до нас чрез собствените си интерпретации. Именно от Тук 

ние излъчваме образите му, възможните му ценности. Миналото е 

съставено от преднамерено реанимирани рудименти, за да се 

извърши някакъв проблем Сега‖ (Тодоров, 1991: 95). Затова смятам, 

че с възобновения граждански дебат за бъдещето на „Съветска‖ се 

чувства генеалогичната връзка с неговото минало: духовното е 

изразено в ценностите, които са породили неговото историческо 

настояще и чисто материалната манифестация на това „минало-

настояще‖ в телата на скулптурните фигури.   

  В тази статия ще обърнем поглед към алтернативното 

пролетарско общество на след деветосептемврийска България и 

видимите модуси на властта в естетиката на мъжкото тяло като 

художествен образ, който насища цялото физическо пространство с 

партиен смисъл. 

Според Владислав Тодоров комунизмът и неговата 

политическа реализация „болшевизма‖ е по-същество проява на 

най-радикалните форми на Модернизма и в частност 
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политдадаизма1 (Тодоров, 1991: 18).  Сам Ленин е посочен от 

дадаистите в Цюрих като най-големия „Дада на земята‖ (пак там). В 

манифеста на ЦДРС2 от 1919 г. се настоява за незабавно: 

„интернационално – революционно обединяване на всички хора на 

духа и творчеството на основата на радикалния комунизъм‖3. 

Именно Берлинското крило на движението е политически активно и 

„носи куршумите‖ на ултра-левия болшевизъм (пак там: 21). В този 

контекст се осъществява решителното сливане на художественото и 

гражданското действие (пак там: 17). На преден план се чувства 

трепетно очакване за социална промяна с овластяването на 

работника. Естетическата програма на Дадаизма се слива със 

световното революционно движение на болшевизма. Водещият 

императив е за „Тук-и-Сега‖ да се осъществи окончателния трудов 

подвиг – построяването на Новия свят, посредством „атлетизма на 

Монтьора‖ (пак там: 45).  На преден план застава строителя и 

строителството, като обобщен художествен образ на съзидателната 

сила на колектива, която трябва да измести буржоазния култ към 

личността. „Модерната тежка индустрия се превръща в плац с уреди, 

на които пролетарското изкуство демонстрира своите шеметни 

атракциони‖ (пак там: 43).  

Според Владислав Тодоров именно физическият труд, 

обслужващ машината е процесът, който сплотява човека-маса в 

основния алтруистичен принцип за комунизма – другарството, и го 

изостря по отношение на всичко чуждо, всичко буржоазно. 

„Другарството не изхожда от религиозната любов, а от принципа на 

технологическото сближаване на телата в процесите на духа‖ (пак 

                                                 
1Дадаизъм – авангардно художествено направление, което възниква като критика на 
буржоазното общество след Първата световна война с приблизителна трайност на 
самостоятелно движение от около 1916-1922 г, което „прави възможни основните направления 
на авангарда в епохата на късния капитализъм – поп-арт, перформанс, хепънинг, асамблаж, 
фотомонтаж, видеоклип и прочие. Радикално променя отношението живот/изкуство както и 
фигурата на художника‖ (Тодоров, 1991: 17).  
2Абревиатура на „Централен Дадаистичен Революционен Съвет‖ основан в Берлин през 1919 
г., след разгрома на Спартакистите. Основни представители: Раул Хаусман (1886-1971); Георг 
Грос (1893-1959); Марсел Янко (1895-1984) и др.  
3Вж. Що е Дадаизъм и какво иска той в Германия (Тодоров, 1991: 80). 
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там). Неслучайно един популярен лозунг от социализма гласи: „Ние 

строим завода, а завода строи нас!‖ И колко на място в контекста на 

европейския модернизъм звучи революционната поезия на Никола 

Вапцаров :  

че там – във фабричния грохот,  

мазолестата му ръка  

твори една епоха.  

(Вапцаров, Пушкин).  

Машината е реалното условие за производство на човек-

маса. Физическия труд уеднаквява комуналното тяло и го превръща в 

тип4. По-този начин машината се явява протеза на тялото: „Подобно 

комунално тяло, като всеки агрегат, не се описва. За него 

дискриптивната линия е неспособна. (...) То може да бъде 

единствено проектирано‖ (пак там: 44).  

И в културизма машината е единственото условие за 

проектиране на тялото. В културизма тялото се мисли в перспектива: 

започва се от органична даденост, която ще излезе отвъд 

конкретните си жизнени условия. Физическото съприкосновение 

между тялото, стоманата и желязото, посредством упражнението, 

уголемява мускулатурата. Тренировъчния процес се явява трудова 

дейност, в която тялото променя конкретните си жизнени условия и 

прогресира. В индустриалната епоха всеки прогрес става 

                                                 
4 Тип: (същ. м.р.) – вид, образец, който препраща към принципа на еквивалентността. „Това, 
което въвежда еквивалентни отношения в обществото, са отчуждени от самите тела 
посредници каквито са, да кажем, парите. Именно парите правят изразими реалните различия 
на отделните тела и правят възможно съобщаването им в общото пространство на пазара. 
Обратно, за да се създаде Човек-Маса, става необходимо да се ликвидират всички атрибути, 
процедури и принципи, които идентифицират телата като частни и едностранчиви, като 
персонални в общото пространство. Това, което ще управлява еквивалентността, няма да бъдат 
отчуждени от човека посредници, както парите. Еквивалентността ще се поеме от самите 
физически тела на поданиците на новия комунален свят. Те стават социално хомогенни, което 
прави възможно извършването на максимална по своята масовост и единна по своята форма 
акция – Строежа. Комуналното тяло е съставено от еднакви, отдадени в общото парчета, които 
имат еднакъв интерес към всичко извън физическите им граници. Така парите стават 
излишни, правото на различие също, държавата като институт, охраняващ различията, също. 
Това, което остава, е тялото на Човека-Маса насаме със свободната си воля, чиито източници 
са началните му природни определения – да се храни, съвкупява, да бъде на светло и топло‖ 
(Тодоров, 1991: 46-7).  
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контролиран, а контролираната еволюция е техническа. Но в 

буржоазното общество мускулестото тяло е самоцелно оценностено. 

През 1924 г. по случай честването на двадесет и петата годишнина от 

откриването на гимнастическо дружество „Юнак5‖ в София (на 

което присъстват царят, генералите и полицията) Вълко Червенков 

призовава работниците към съпротивление6.  

В социализма спортът е ценност, служеща за спойка за 

колектива. Той е в пряка връзка с повишаването на общата 

физическа годност и работоспособност на колектива. По този начин 

Атанас Джананов7 описва заниманията по физкултура и в частност 

културизма („изчистен от някои незасягащи същността му 

отрицателни елементи‖) като неотменна част на социалистическия 

начин на живот (Джананов, 1985: 8). „Човешкото тяло, (като проект 

на Модернизма – м. бел.) трябва да стане непосредствена субстанция 

на другарството‖ (Тодоров, 1991: 43:). Ето защо комуналното тяло се 

мисли типологично или така да се каже сплотено от единно 

                                                 
5 За началото на българското спортно движение се състезават два града: София и Русе. През 
1894 г. е основано русенско гимнастическо-плавателно дружество „Горско пиле‖, което обаче 
остава сравнително изолирано. За повече информация виж текста на Ивайло Начев – Начев, 
И. 2019. Съюзът „Юнак‖ и българското гимнастическо дружество в Солун‖.В: Константинова, 
Ю., Данова, Н., Желев, Й. (съст.) Солун и българите: история, памет, съвремие. Институт за 
балканистика с Център по тракология (БАН).  
6 „На тия празненства няма да се изтъкне идеята за физическата култура, като средство за 
облагородяване на душата и възпитание на истински човешки добродетели, а напротив, 
шовинистичният бяс ще заеме мястото на възпитател. Юнашките дружества са 
националистически, пропити с шовинистична подкладка. Буржоазията ги подпомага 
всестранно, защото гледа на тях като на свои класови младежки организации и ги използува за 
свое дело. Работническата младеж няма място на юнашките празненства! Младежта на труда 
трябва да бъде далеч от тях! Не защото тая младеж не обича гимнастиката, спорта, 
физическото развитие – не! Тъкмо напротив. Никой не обича и не се стреми към 
гимнастиката, спорта и въобще към физическото развитие толкова, колкото работническата 
младеж. (...) Ето защо работническата младеж трябва да се сплоти, да се организира и си 
създаде свой спорт, своя гимнастика и своя гимнастическа култура. (...) А в деня на пищните 
юнашки тържества, дето младежта ще бъде тровена с шовинистичния опиум, цялата 
работническа младеж ще трябва да се сплоти около своите класови интереси, като издигне 
знамето на работническия спорт, на работническите спортни организации, на Работническия 
спортен съюз‖.  (цит. по в. „Бъдеще‖, бр. 14 от 7 юни 1924 г.)  
7 Атанас Р. Джананов (1940-2020) - Преподавател в МЕИ; състезател и шампион по 
културизъм. През 1982 г. с група ентусиасти-любители успява да издейства организирането на 
комисия по културизъм към Българската федерация по вдигане на тежести, като по-този начин 
на практика спомага за легитимирането на културизма като самостоятелно спортно движение у 
нас. След промените през 1989 г. организира учредяването на съвременната Българска 
федерация по културизъм.  
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вещество (пак там). Например: Александър Богданов8 основава 

първата клиника за кръвопреливане в света с ясната идея, че кръвта 

на другарите може да тече спокойно от тяло в тяло. За Богданов 

кръвта е веществото, което „влива другарството‖ непосредствено в 

телата на пролетариите (пак там). Така и спортът е оценностен 

единствено спрямо тялото на абсолютния политически субект – 

пролетариата.  

Известният Съветски художник Александър Дейнека9, воден 

от амбицията да създаде нов жанр в съветското изкуство, основано 

върху реално атлетичното тяло пише:  

Спорта има една вълнуваща особеност: той се вмества в най-

разнообразните рамки на изкуството. Като тема той е 

неизчерпаем, но също демократичен и популярен (...) 

Спортът съдържа в себе си всички отенъци на сетивното. 

Той е лиричен. В него има много оптимизъм. В него е 

началото на героичното. А. Дейнека (Колектив, 1979: 48).  

                                                 
8 Александър Богданов (1873-1928) – Руски марксист и съ-основател на радикалното естетико-
философско движение „Пролеткулт‖ (1917 г.), което се характеризирало с опит за радикално 
скъсване с цялата буржоазна култура на миналите обществени строеве и създаването на 
радикално нов, вдъхновен от Модернизма, културен и художествен модел, срещу което се 
противопоставил Ленин, които бил против „необмисленото рушене на старата заварена 
култура. Според него е било редно са се „снемат‖ диалектически и да се възприемат всички 
световни завоевания на човешката култура, вкл. на Класиката и Просвещението, особено 
френското атеистично просветителско крило (Дидро, Холбах). Но той гледа с подозрение на 
авангарда и експериментите от индивудалистично и нихилистично естество в изкуството и 
литературата, които вършели под крилото на Пролеткулта, а и продължили да се вършат до 
30-те години, до стягането на културата в железните ръце на Сталин‖ (Делчев, 2016: 164). 
Богданов е основател на първата клиника за кръвопреливане в света, но не с медицинска, а 
непосредствено политическа цел (Тодоров, 1991: 43). „Науката започнала да служи на 
политиката или по-точно казано тя непосредствено прераства в политика. Кръвопреливането 
като проблем на науката става средство за хомогенизиране на единен колективен политически 
субект – пролетариата. Побратимяването чрез кръв е древно ритуално действие, което носи и 
сега архиетипите на собствената си символика. (...) Това коства живота на самия Богданов. Той 
обменя кръвта си с човек, с когото са в пълна несъвместимост. Не издържа антагонизма на 
„чуждата‖ кръв и умира. Опитът да бъде произведено „физически чисто‖ комунално тяло 
завършва със смърт (пак там).  През 1909 г. е изключен от болшевишката партия.  
9  Александър Дейнека (1899 – 1969) – Съветски художник, Герой на социалистическия труд, 
Лауреат на Ленинската Премия. Дейнека е приеман за един от основополагащите фигури в 
социалистическия реализъм. В творческата си дейност създава художествени произведения с 
висока чувствена стойност, ориентирани около голото тяло на спортуващия мъж, които от 
днешна перспектива притежават отчетлив хомоеротичен характер.  
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Така и културизмът според Атанас Джананов е свеобразна 

демократизация на естетическото тяло, защото е достъпен за всички и 

успешно преодолява зачатъците на неизбежното неравенство между 

спортуващото тяло на професионалния състезател и обикновения 

човек, защото не всеки може да постигне олимпийски медал, но 

посредством културизма, всеки може да подобри общото си 

физическо състояние и форма (Джананов, 1985: 8). В един доклад на 

Драгомир Матеев10 от 1944 г. се казва, че „телесното възпитание е 

преди всичко възпитаване на централната нервна система. Неговите 

средства са едни от най-мощните средства за възпитание на духа. 

Чрез тях се развиват на първо място социални чувства като чувството 

на дълг, чувството за другарство и другарска солидарност‖ (цит. по 

Попова, 2016: 147). Става ясно, че другарството притежава 

своеобразен чувствен характер. Спортът модифицира не само 

тялото, но и централната нервна система, като развива необходимите 

за комуниста социални чувства. Показването, откриването, 

представянето, излагането и изобразяването на красивото мъжко 

тяло в публичното пространство и официалната пропаганда биват 

разглеждани в контекста на оптималната форма на трудовото тяло 

или като „алегория на здравия комунистически дух, усъвършенстващ 

телесния организъм‖  (пак там: 155). 

Може би е правилно да бъде изяснено преди всичко какво 

точно се разбира под физическо-телесно съвършенство? Трябва да 

се уточни, че такъв дискурс в партийната реторика на практика 

отсъства. Да, често се говори за „всестранно развитие на личността‖, 

но никъде не се уточнява подробно как изглежда тази личност. 

Въпреки това в изобразителното изкуство от социалистическия 

реализъм се повтаря едно и също „типовидно― тяло, а именно това 

на мускулестия работник. Атанас Джананов отбелязва отсъствието на 

официален дискурс по темата в книгата си „Културизъм за всички‖:  

                                                 
10 Драгомир Матеев: (1902-1971) – Пионер в разглеждането и разработването на спорта като 
научно-академичен проблем. Основател и завеждащ Катедра по физиология и ректор на 
Висшия институт за физическа култура (1944-1962). Чл.-кор. На Българската академия на 
науките и директор на Института по физиология към БАН.  
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У нас обаче, кой знае защо, не е прието да се говори за 

красотата на човешкото тяло, особено при мъжете. Призиви 

да станем силни, ловки, издръжливи – много, но „Да станем 

красиви!‖ – такъв лозунг още никой не е издигнал. 

(Джананов, 1985: 9).  

Джананов извежда три еднакво важни компонента, които 

фиксират понятието за красиво мъжко тяло, а именно: 1) „добре 

развити, с достатъчно обем мускули‖; 2) „пропорционалност, 

съразмерност на отделните мускулни групи‖; 3) „релеф на 

мускулатурата, т.е., липса на тлъстини, особено в коремната и 

поясната област‖ (пак там). Безспорно този триптих на телесността 

присъства като общ мотив в пролетарската естетика от 

социалистическия реализъм, но остава теоретично неразработен: 

може би отчасти, за да се избегне прилика с фашистката обсесия по 

идеалната телесност, която да измести основополагащите за 

комунизма социално-класови идеи. В една анкета на сп. „Младеж‖ от 

1965 г.,  се поставя въпроса за природата на красивото пред четирима 

представители на работническото съсловие: артист, студент, шофьор 

и режисьор: горе-долу всички изразяват мнението, че красивото е 

обобщаваща категория на добродетелния социално осъзнат живот, който се 

изразява в ползотворния, общественополезен труд, докато неговия 

антипод – грозното – е безделието, лентяйството и мързела11.  

                                                 
11 „Вашите мисли за красивото? Любомир Кабакчиев (артист): Може би е по-добре да говорим за 
търсене на красивото. Може би търсенето е цената на красивото. Търсене чрез утвърждаване и 
търсене чрез отричане. (...) Красивото е може би още неизвестното, непознатото, дълбоко 
оригиналното, което трябва да открием. (...) Красотата съществува още и защото човешкия 
характер има неподозирани страни. Ако ти се отдаде да ги разкриеш, той става сложен, красив. 
А хората носят красивото и грозното. Оттук и нашата задача – да предизвикаме красивото. Даже 
състраданието според мен е красиво морално чувство. Това е протегната ръка към другия. (...) 
Вашето определение за грозното в живота? Л.К.: Насилието. Насилието във всичките му форми, 
разновидности, постъпки, помисли. Самодоволната му увереност, че може да разполага с 
човека с неговите надежди. Елементарен пример: като че ли някои са си изработили такъв 
рефлекс – моят началник може би ще се обиди, ще каже това или ще постъпи иначе, защото е 
.... началник. Това е все още робския навик да се мисли, че по-силният има правото винаги да 
се разполага. (...)  Живее ли у Вас реален образ за красивото? Любчо Янов (студент ХТИ): Не. Дори 
красивата външност на едно момиче не е достатъчна. Трябва да има допълнителни компоненти. 
Лошото е, че оценяваме красивото тогава, когато го загубим. Грозно е това, което Ви дразни, нали? 
Кое в студентския живот Ви дразни? Л.Я.: Дразнят ме неправилните оценки на изпитите. 
Професорът бърза, недоизслушва добре студента и пише нереална оценка. Дразнят 
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Неразривната връзка между физическия труд и физическата 

красота може да се проследи още в разработките на Фридрих Енгелс 

за трудовата теория на антропогенезиса. 

Енгелс не приема труда само като средство за богатство, 

(каквато е водещата икономическа презумпция от неговото 

съвремие), а го извежда като „първото основно усилие на целия 

човешки живот‖ и то в такава степен, в която може да бъде приеман 

като основа на човешката същност  (Енгелс, 1971: 176). Енгелсовата 

идея за труда намира отражение в Димитровската конституция от 

1971 г., в която трудът е определен като право и задължение: „Всеки 

работоспособен гражданин е длъжен да се занимава с 

общественополезен труд съобразно своите способности и 

квалификация‖ (Знеполски, 2008: 141). В светлината на трудовата 

теория на антропогенезата могат да бъдат разбрани и 

законодателните мерки срещу „нетрудовите елементи‖ от 1944 г., т.е. 

                                                                                                           
страничните вратички, през които се промъкват и изплуват нередовните студенти. (...) А на кого 
е бъдещето? Л.Я. На красивото. Отговарям, без да мисля. Убеден съм, че е така. (...) Вашата 
професия Ви довежда до интересни срещи с хора, съдби. Кое в тези отношения е красиво и кое е грозно? Антон 
Славков (шофьор): Ние сме хора на впечатленията. Трудно е да се каже категорично кое е красиво и 
кое – грозно, защото хората, които идват при нас, ги познаваме само в определено състояние, 
определено настроение. По-меко можем да говорим за лоши и хубави впечатления. (...) Може би 
истински грозни са постъпките на млади момичета, които влизат демонстративно в колата като 
че ли само да изпушат по една цигара, без да искат разрешение. Лошото възпитание прави лошо 
впечатление. Такива момичета са грозни и в многочасовото си стоене по сладкарниците. Питам се: какъв 
е стремежът на тези младежи. Нали те трябва да помислят поне за добре уреден личен живот, а 
те и за това нямат необходимите качества. (...) Отговорът на красивото е винаги субективен. Кое Вие 
утвърждавате за красиво? Георги Аврамов (режисьор): Красивото е привлекателно в своето 
многообразие. За мен то е хармонично съчетание между форма и съдържание. Тази хармония може би 
трябва да се търси в съзвучието, от една страна, на стремежите, намеренията и, от друга – в 
умението, познаването, средствата да се реализира. Когато липсва първото, тогава умението се 
изражда, търсенето става полза. Същото е и когато няма второто начало. Красивото, без 
хуманно, философски осмислено, самобитно съдържание става грозно. (...) Осъществяването на 
двете страни на красивото е в работата, в труда. Кое е грозно в отношенията между хората? Г.А.: 
Активното бездарие на тези, които имат много свободно време да убеждават другите в „таланта‖ си. 
Било с връзки, елементарни подлости, кариеризъм. С което принизяват творчеството на 
колегите си. Красивото има две сфери: обществена и лична. В обществената са големите 
обществено-социални идеи. Малкото, личното е красиво като съставка на голямото. То храни 
голямото, но има свои индивидуални закони. Един от тях мисля, че е този: всеки да живее на 
своята улица, да не се поддава на евтини влияния. Да не позволява да се разруши това, което е 
той. Такова запазване дава самочувствие, линия на живота, спокойствие на личността, а оттам и 
творческо спокойствие‖ (Вж: сп. Младеж – месечно списание на ЦК на Комсомола; бр. 11, 1965 
г., стр. 46-48) 



 

260 
 

 

спрямо онези граждани, които водят крайно индивидуалистичен 

начин на живот12.   

 Изглежда, че човекът е човек единствено трудейки се, а 

нетрудещият се спира хода не само на икономическия, но и на 

общочовешкия прогрес в неговата цялост13. Трудът за Енгелс е 

„решителната крачка за прехода от маймуната към човека‖ (Енгелс, 

1971: 177). Тук той обръща особено внимание на човешката мишца 

като продукт и оръдие на труда (пак там: 178).  С приучаването на 

труд, ръката стимулира развитието на цялото човешко тяло: ръката 

извършва решителния преход от маймуната към човека и поставя 

началото на господството над природата  (пак там).  

Нека обърнем внимание, че ръката в действителност е една 

от малкото разголени части на човешкото тяло в изобразителното 

изкуство. Разголената ръка на работника-ударник, запретнал ръкав, 

подчертава идеално оформена предмишница. Чукът, който стиска в 

длан, подобно на гимнастическа гира, форсира бицепса и го 

акцентира: той изпъква изпод прилепналата униформа, защото се 

намира в постоянно напрежение. Ръката, стискаща предмета-тежест е 

насочена към небето. Това е жест на саморазправа, доминация над 

                                                 
12 Ср. Наредба-закон за трудово-възпитателните училища от 1944 г.; Наредба-закон за 
принудително въдворяване в трудово-възпитателни общежития от 1945 г.; Наредба-закон за 
принудително въдворяване в трудово мобилизиране на безделниците и др. В светлината на 
либерално-демократичното мислене тези рестриктивни мерки се разглеждат като 
„тоталитарни‖, но в контекста на идеята, че лицата, „които са се отдали на безделие, 
празноскитане или прекарват голяма част от времето си в питейните заведения, кафенета, 
барове, сладкарници‖ (цит. по в. „Работническо дело― 08. 08. 1946) са по-същество активно 
бездействащи, т.е. отказващи да вземат участие в изграждането на новия социален свят, а с това 
пречещи на общочовешкия прогрес, е възможно да се приеме, че трудовите лагери, които 
целят да ги отклонят от „неморалните им престъпни наклонности и навици, да се приучат към 
почтен труд и да се издигат в морално и интелектуално отношение‖ (цит. по Наредба-закон за 
трудово-възпитателните общежития – Държавен вестник, № 15, 20.01. 1945) са форма на 
хуманизъм, основаващ се на искрената вяра в изкупителната сила на труда, за разлика от 
нацистките концлагери, които целят физическото унищожение на въдворените лица. Ивайло 
Знеполски пише, че трудово-възпитателните общежития в България не са имали нито мащаба, 
нито икономическия ефект, който в Съветския съюз е имал Гулага (Знеполски, 2008: 204).  
13„Според спомени на лагерници, властта е по-толерантна към криминалните престъпници. 
Криминалната проява се разглежда като частно престъпление, докато тази на безделника е 
директно насочена срещу реда в страната и оттам подронваща социалистическия строй. 
Едното е престъпление срещу личността, а другото – срещу обществото‖ (Попова, 2016: 39-
40).  
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природата и всемира, посредством технологичния прогрес, но от 

друга страна – повдигането на тежест в ръка е по-същество 

гимнастически акт. Социалистическата държава може да 

функционира само в режим на трудов атлетизъм. В действителност 

тук не предметът, а ръката е оръдието на труда. Предметът-тежест се 

явява протеза на тялото. Формата на тялото, макар и теоретически 

неексплицирана е механистична. Сянката на тялото е катализатор на 

прогреса. Това е не просто художествен похват, накърняващ призива 

за реализъм, (видимата, ясно изразена мускулатура на работническата 

класа е запечатана от фотографите Люис Хайн и Густав Роуд14 през 

20-те и 40-те години на миналия век), но и специфика на 

социалистическото изкуство да „утвърждава преди всичко идеала, 

величието на обществените норми, същността, смисъла на своето 

време и своята епоха‖ (Иванова, 1978: 114).  

Обемната мускулатура на работника е резултат от тежък 

физически труд, а изразеният релеф, индикиращ нисък процент 

подкожни мазнини, е следствие от системно недохранване, което в 

контекста на съвременния културизъм е контролиран 

физиологично-естетичен процес на телесно инженерство назоваван 

„калориен дефицит‖. Затова приемам, че атлетизмът на работника в 

изкуството на социалистическия реализъм е и опит за класово 

отчленяване. Буржоазията много дълго време се стреми да поддържа 

тялото си слабо, нежно, бяло, елегантно или съответно в съветската 

карикатура – затлъстяло от охолство и преизобилие. За 

                                                 
14Люис Хайн (1874 – 1940) – основоположник на социално ангажираната фотография. През 
1904 г. публикува серия от снимки, разкриващи ужасите от социалното неравенство и детския 
труд в САЩ, които имат широк обществен отзвук и спомогат за законодателната намеса и 
регулация за труда на малолетни в страната. В периода от 1920-1930 г. се занимава с живота на 
работниците от големите индустриални пространства. В серия от снимки озаглавена  
„Работещи мъже‖ на преден план изпъква разголеното мускулесто тяло на трудовия мъж. 
  
Густав Роуд (1897-1976) – Романдски поет и фотограф. В поезията си застъпва идеята за 
„отсамостта‖ или романтичния копнеж за завръщане към природата. В серия от черно-бели 
снимки озаглавена „Фермерски тела‖, Роуд запечатва виталността на локални млади фермери 
без горна дреха, трудещи се на полето.  
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пролетариата, обаче „няма по-красива дреха на земята от бронзовите 

мускули и свежата кожа‖ (Маяковски).   

Неслучайно преходният период от 1944 г. бележи и 

началото на масовия спорт в България. В статия към в. „Народен 

спорт‖ от 1953 г. по случай пролетния празник на физкултурата се 

казва: „За няколко години след 9 септември нашата физкултура беше 

станала неузнаваема. Тя бе направила скок от тесните рамки на 

затворените и хилави буржоазни спортни клубчета до масово 

народно физкултурно движение‖15. На следващата година 

партийният секретар на Окръжен комитет на БКП – София, Михаил 

Михайлов с гордост съобщава, че в софийска област „непрекъснато 

расте броят на трудещите се работници и селяни, които са се 

включили в активни спортни занимания. Физкултурните колективи 

вече надхвърлят 1,174 с над 74, 516 члена. Държавният физкултурен 

план за окръга за 1953 г. по основните показатели бе 

преизпълнен‖16. 

 Според Владислав Тодоров „реалностите на комунизма се 

творят‖ (…) Решаващо е да се владеят не машините, а метафорите, 

т.е. средствата за производство на значения и смисли, а не на стоки‖ 

(Тодоров, 1991: 14). Пролетарската класа на практика не съществува в 

традиционната българска патриархална култура от времето на 

Третото българско царство  (Знеполски, 2008: 62). Икономическото 

развитие на България преди 9-ти септември 1944 г., не е достигнало 

необходимото ниво за формиране на работническа класа в смисъла 

на марксисткото разбиране за такава, базирано върху 

икономическото развитие на западна Европа.  

Първият проблем, изхождащ от този факт е самото понятие 

„пролетарска революция‖ и датата 9-ти септември 1944 г. Тя визира 

конкретен акт на преход – този на социална промяна, но по това 

време в България:  

                                                 
15 В. „Народен спорт‖ бр. 935, Г.Х., София, понеделник, 23 март 1953 г. 
16 В. „Народен спорт‖  бр. 1049, Г.XI, София, понеделник, 26 април 1954 г. 
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„работниците са незначителна част от населението и при 

това не става дума за квалифициран, промишлен 

пролетариат, а преди всичко за наемници в манифактурата 

или за работещи тежък физически труд. (...) Селянинът от 

големите „социалистически строежи‖ или от 

новопостроения завод не се превръща автоматично в 

пролетария, когато познаваше Маркс‖ (пак там).  

Според доклад на американските разузнавателни служби от 

1942 и 1944 г. става ясно, че комунистите в България преди 9-ти 

септември 1944 г. спадат към три групи: активни, теоретични и 

случайни17, но така или иначе не съществува активна маса, готова за 

успешно общонародно въстание срещу царските и немски служби 

(пак там: 79). Поради тази причина червената армия е решаващият 

фактор не само за взимането на властта, но и за утвърждаването ѝ, 

което ще затвърди последвалия процес на съветизация в България, 

като неизбежен18. Пред новата власт стои реалната задача да създаде 

българска работническа класа. Затова, предлага Знеполски, вместо 

„пролетарска революция‖ да се говори, че на 9-ти е извършена 

социална промяна в името на пролетариата, но не от пролетариата:  

В началото на властта си комунистическата партия, 

следвайки марксистката теория, сама дефинира характера на 

масите, чиито тежнения изговаря. В партийните манифести, 

доклади и документи промяната от 9 септември 1944 г. се 

провъзгласява за победа на пролетариата. Но истината е, че 

                                                 
17 „Тези три групи, взети заедно, включват мнозинството от населението, но най-голямата 
група, теоретичните комунисти, до този момент са напълно неактивни и само очакват мира. 
Броят на активните комунисти, които са хванали гората, нараства, но тяхната действителност 
все още е незначителна. Случайните комунисти са тези интелектуалци, които са станали 
такива, тъй като комунистите са единствената група, която активно се противопоставя на 
германците. От тези наблюдения се налага и общия извод, че комунизмът е най-силен в селата 
(говори се за българския аграркомунизъм), че не съществува активна маса, готова за реално 
противопоставяне, и че поради това комунистическата партия не е в състояние да поведе 
успешно въоражено възстание‖ (пак там: 79). 
18  „Комунистическият режим сам по себе си не е задължително да възприеме формата на 
съветската власт, теоретично положение, с което в първите месеци след войната самият Сталин 
не пропуска случая да кокетира. Но все пак разликата между комунизация и съветизация е 
реална и тя може да се констатира в паралела между Тито и Димитров, респективно между 
режимите, които се изграждат под тяхна опека‖ (пак там, 168).  
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впоследствие тя полага максимални усилия, за да може тази 

постфактум аргументация да придобие фактическа стойност. 

И колкото повече се отдалечаваме от датата на 

политическата промяна, толкова по-уверено това 

определение се утвърждава, до степен на неоспорима 

очевидност‖ (пак там: 197).  

Това партията постига чрез форсирана индустриализация и 

социално инженерство. Реално нараства броя на присъединилите се 

по вътрешно убеждение. „За броени дни са сринати всички 

обществени структури, пометена и заклеймена е цялата до този 

момент доминирала политическа класа, правителството, 

парламентът, пресата, интелектуалците, задавали тон в публичното 

пространство, представителите на народната власт, армията е 

неутрализирана и поставена под контрол, напълно е разрушен 

полицейският апарат, а овакантеното място на органите на реда е 

заето от формиращите се доброволни милиции под контрола на 

компартията‖ (пак там: 75). Компрометирани са традиционните 

възрожденски институции: училището, кметството и църквата. 

Развенчани са патриархалните ролеви модели: оспорен е авторитета 

на бащата и старейшините (ср. пак там). С други думи „всичко старо 

премина; ето, всичко стана ново‖ (2 Коринтяни 5:17). На преден 

план застават младите. „Революцията се прави от млади и 

принадлежи на младите‖ (Знеполски 2008, 75). В този смисъл 

стихотворението „Юноша‖ на Смирненски, публикувано във в. 

„Работническо дело‖ от 1922 г. се явява пророческо: 

Нека пламне земята за пир непознат,  

нека гръм да трещи, да руши!  

Барикаден пожар върху робския свят! 

Ураган, урган от души! ...  

Така в „контекста на целенасочено променяната социална 

структура на обществото вече се говори от името на един все по-

реален субект‖ (Знеполски 2008, 197).   

  От казаното до тук следва, че работническата класа у нас 
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притежава символен, а не икономически характер. Образът на 

работника се спуска „отгоре‖ като неръкотворна икона от света на 

идеите на КПСС. Той настъпва мощно със своето мускулесто тяло от 

идеалното и претворява в реалното своите миниатюрни отражения. 

Този момент има важно философско-семантично значение за ролята 

на изкуството в строежа на социално-реалното пространство. 

Според Хегел мястото на изкуството е да свидетелства в 

художествена форма проявата на абсолютното. Програмата на 

КПСС предвижда изкуството като средство за създаване на социална 

реалност, а в България изглежда то играе важна роля във 

формирането на работническата класа и  нейната ценностна 

система. По думите на Белински, красотата е родна сестра на 

нравствеността; ако едно произведение е художествено, заедно с това 

то е и нравствено (Колектив 1968: 177).   

Изглежда, че прогресивните поети и художници, 

преобразуващи в конкретна художествена форма социално-

икономическите отношения, са движещата сила зад революцията в 

България, която сама по себе е художествен продукт. „Самите 

икономически практики имаха изключително символически смисъл 

и задачи – индустриализацията трябваше да произведе 

работническата класа, да я въздигне в национална класа и така да се 

яви новият Месия. Заводите трябваше да превръщат човешките тела 

в работнически тела. Не стоката, а „работническото‖ беше 

политическата цел на индустриализацията‖ (Тодоров 1991: 70). След 

9-ти септември 1944 г. на 1-ви май, по случай деня на 

международната работническа солидарност, в сакралното 

пространство на властта в София са поставени временни творби на 

обобщени художествени образи с агитационна цел, в които намира 

визуален израз „дълбоко прогресивната концепция за художествено 

претворяване на трудовия човек‖ (Иванова: 1978: 110), всеки от които 

представя  конкретна негова ипостаза: „Ковач‖ (проект на Иван 

Лазаров), „Партизанин‖ (проект на Иван Фунев), „Сеяч‖ (проект на 

Марко Марков) и др. Всички те притежават идеално-мускулести тела. 
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Във формата на тези тела се удържа хармонично-диалектичното 

единство на идеалното в реалното и реалното в идеалното: 

идеалното е „трудът‖ като ценност, а реалното е субстратът на 

неговата репрезентация в конкретното художествено произведение и 

обратно, художественото произведение е реалната форма на 

ценността. Днес единственият паметник, който продължава да носи 

този символен политически заряд е паметникът на съветската армия 

в центъра на София, за което свидетелства нестихващата полемика 

около неговото присъствие.   

  Безспорно трудът е основна ценност на социалистическото 

общество. В този смисъл и България в конкретния период на своето 

историческо развитие, следваща марксистко-лениниската политика, 

не се различава от общата идеологическа рамка на страните от 

Източния блок. Политестетиката от периода поставя на преден план 

образа на работника. Той изпъква в общия план на публичното 

пространство чрез своето титанично монументално тяло, което не 

отстъпва на съвременното културистко-състезателно тяло. Идеята на 

изкуството в социализма е да визуализира недвусмислено ценностите 

на новия човек. Масивната, ясно изразена мускулатура преди, както и 

днес, създава непосредствено впечатление. Мускулестото мъжко тяло 

в социализма не се мисли като самоцел. То е изглед на труда, а 

спортът като негово непосредствено условие се мисли интуитивно 

като трудова дейност.  
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14. ИСТОРИЯ НА КУЛТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ 

Интервю на Митко Марков със Стоян Качов  

Стоян Качов (5.02.1961 г.) от гр. София, България. Майстор 

на спорта по културизъм и фитнес. Републикански шампион 

по културизъм и член на националния отбор по културизъм 

в НРБ.  Професионален състезател по културизъм от 1982 г. 

до 1991 г. Участвал и печелил почетни места в родни и 

международни състезания, сред които: Републиканско първенство 

по културизъм (1985 г.) – първо място в категория до 72 кг.; 

Софийско градско първенство по културизъм (1985г.) – първо място 

в категория до 72 кг. Качов е единственият българин печелил 

категория на Пети международен турнир за купата „Бонсист‖ 

проведен в гр. София през 1986г., където печели второто 

място в категория до 72 кг, състезавайки се на същата сцена с 

Мирослав Дашкевич, който по-късно стъпва на подума на 

„Мистър Олимпия‖ през 1992 г. в Хелзинки. Качов е 

съосновател на първата фитнес зала в гр. София, 

предназначена за масовия спортуващ само няколко месеца 

преди промените през 1989 г., като по-този начин (заедно с 

Павел Иванов) има историческата роля за популяризирането 

на фитнес-културизма и в двата периода от най-новата ни 

история в последното десетилетие на ХХ в. 

* 

Какви са най-ранните Ви спомени свързани със спорта?  

  

            От дете се занимавах с лека атлетика и спортна гимнастика. В 

училище идваха треньори и питаха всички кой какво иска да 

тренира. Видовете спорт се подбираха от треньорите съобразно 

потенциала на детето или се избираха от родителите ни. Аз бях в 

ученическата спортна школа УСШ към Димитровския регион, която 

се намираше зад хотел Родина. Тренирахме в общ профил и после 

треньорите ни насочваха към индивидуални тренировки. Лидия 
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Левсковска, например, ме тренираше и пазя много топли спомени за 

нейното отношение, както и това на колегите ѝ към нас. „Запалват те 

и създаваха страхотна атмосфера‖. Разпределяха ни в различни 

групи и се състезавахме. Имаше „много яка тръпка‖  Ходихме на 

лагери, които бяха платени от общината и ако се случи да изпуснеш 

тренировка, треньора идваше да те търси у вас. Ако имаш слаби 

оценки, обаче, те отстраняваха от спортния колектив. Имаше и 

лекции за история на спорта, например: какви системи на спорта има 

в ГДР, Япония и т.н. Тренировъчния ни  екип беше анцунг различен 

по цвят и емблема съобразно съответния спорт. Нищо не си 

купувахме сами, нито нашите родители. Ако имаш желание да 

спортуваш, държавата  осигуряваше всичко.  

 

По какъв начин присъстваше спорта в обкръжаващата Ви среда – 

семейна, лична, инстуционална: училище, университет, казарма, телевизия, 

културно-масова дейност, официална пропаганда?   

 

             Той си беше част от живота. Нямаше човек, който да не 

тренира. Аз поне не познавам мой съученик, който да не ходеше да 

спортува нещо. Независимо, дори да се занимаваш с някаква 

умствена дейност, всяко дете спортуваше. Беше срамно нищо да не 

правиш.   

  Плакатите бяха по-ограничени и бяха по-скоро като афиш. 

Слагаха ги за състезанията с някакви снимки и такива неща. При 

щангистите имаше снимки на световни шампиони, включително и 

на западни състезатели. Слагаха се снимки на всеки отличил се, 

независимо от кой лагер беше, защото трябваше да му знаеш 

постиженията, за да имаш база за сравнение.  

 

Как разбирахте мъжествеността?   

 

          Мъжът си е мъж, обаче от гледна точка на съвремието той не 

се определя по външност: може да е дебел, но трябва да има пари. В 
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социализма мъжът беше преди всичко физика, излъчване и харизма. 

Парите изобщо не играеха роля. Епилацията например изобщо не 

беше въпрос, който стоеше пред мъжа. Никога няма да забравя през 

1985, когато трябваше да си запиша час за епилация за предстоящото 

състезание с мой колега във фризьорски салон, който се намираше 

на площад Славейков. Козметичките си мислеха, че сме полудели. 

„Как така ще се епилирате, другарю?‖.  Истината беше, че само 

педалите и културистите се епилираха. Още го помня – такъв срам 

(смее се)! Никога повече не отидох. После сигурно са говорили за 

това цяла година.  

 

Какви бяха основните мъжки фигури във Вашия живот? Как те 

повлияха върху Вашето формиране като мъж и какъв образ за 

мъжествеността изградихте от тях?   

 

            От филмите. Старите филми с Кърк Дългас, „Клеопатра‖ с 

Ричърд Бъртън и „Херкулес‖ със Стийв Рийвс. Гойко Митич беше 

секс символа на нашите баби. Абсолютен мъжкар и до ден днешен. 

Смятай едно момче в първи клас като види такъв мъж какво остава в 

съзнанието му.   

  Аз влизам в една библиотека в Монтана и виждам книгата 

„АБС културизъм‖ и вътре една снимка на Стийв Рийвс. Решавам 

веднага, че това ще спортувам. Бях 8 клас. Отивам в нас и казвам на 

баща ми „виж тази снимка!‖ Искам да стана такъв и баща ми след два 

дена ми казва: „намерих ти едно място‖. Изпраща ме на трето военно 

окръжие при едни самбисти – т.нар. „школата на Ставри‖, където 

имаше културистични уреди. Месният треньор ми казва, че мога да 

идвам от тези до тези часове и правих упражненията по книгата. 

Треньорът не беше запознат с думата културизъм.  В Съюза му викали 

„атлетична гимнастика‖, в която ползвали упражнения, които са 

типично културистични, но не се използваше това име. Разбираш 

ли? Упражненията научвахме от човек на човек: някой донесе нещо 

вносно и всички се събират да гледат.   
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  Вдигах 127 кг. от лежанка преди да влеза в казармата. 

Тренирах точно преди да влеза и постигнах този личен рекорд. 

Коментарите на висшестоящите в казармата бяха позитивни към 

физиката ми. Много момчета идваха да си тренират в базата на 

казармата, която беше добре оборудвана с олимпийски лост и 

дискове. Беше много хубаво и на мен не ми се тръгваше, (смее се). 

Не можехме да се разделим с началниците. Една седмица  по-късно 

си тръгнах.  

 

Какви бяха каноничните модели за мъжественост в публичния Ви 

живот? Например: партизанина, войника и работника.  

  

             Те присъстваха на всяка крачка. Каквото и да вземеш било 

вестник, плакат, телевизия – все виждаш някой герой на 

социалистическия труд. Имаше снимки на хора: този е герой първа 

степен и т.н., и те дават пример да работиш по три смени, за да 

станеш като тях. И хората не ги интересуваше толкова финансовото 

(до един момент), а се интересуваха как да го постигнат [да се 

героизират – бел. М.М.] за да влезнат и да учат например.   

  Официалната скулптура [с нейната силно изразена 

мускулатура – бел. M.M.], обаче не ме запали по културизма. Те бяха 

идеологически: да се покаже силата, здравината. Сякаш казваха „ти 

не може да бъдеш мъж ако нямаш такова тяло‖, но не можеха да те 

надъхат за спорт. Ако си много малък вероятно би могло да има 

някакви оттенъци на „ей къв е здрав този‖, но целта им беше друга. 

   

  В казармата например влиза един дебел и един по-слаб, а 

накрая всички излизат еднакви, защото всички трябваше да сме 

еднакви и храната беше много по-чиста.   

 

Какво означаваше да си културист в НРБ?   

 

            Основното беше, че ти си треньор сам на себе си. Купуваш 
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от руски и други книжарници и западни и сръбски списания и всеки 

сам си правеше всичко. Аз тренирах след казармата във стадион 

Васил Левски и ми разказваха по-старите, че са си организирали 

самодейни състезания, например: мерили са си обиколките или 

който е с най-големия бицепс печели, но това са вътрешни 

състезания и изобщо не официални. Съответно хората, които се 

занимаваха бяха най-различни: един работник, друг в телевизия, 

трети друго и всички ходиха в залата за щангите в сектор „Г‖, 

защото там беше единственото място където може да влезеш. Там 

тренираха щангистите на „Славия‖, но нямаше много уреди. Имаш 

дъмбел 50 кг. и вдигаш с него.  

  1982 г. се основава комисията по културизъм, която минава 

към българската федерация по тежка атлетика т.е. при Абаджиев. 

Щангистите и гимнастичките са елита, защото носят най-много 

медали и бяха много финансирани. Напливът беше огромен и те ги 

отсяваха – най-добрите отиваха при Абаджиев и той накрая правеше 

второ отсяване. Отпускаха се пари за най-много две състезания и два 

спортни лагера. От щангите идваха тези пари и те даваха на 

културистите. Джананов беше преподавател в МЕИ, но никъде не 

можеше да направи състезание като културист защото не беше 

регистрирано и защото го водеха западно влияние, което е 

несъвместимо със социалистическата идея. Затова по някакъв начин 

той се договоря с Меранзов да направят комисия, което даде 

възможност за  състезание.  За да стане този спорт масов ходихме из 

България  да го популяризираме чрез състезания в различни краища 

на страната. След като културизма беше регистриран като спорт, 

клуб „Бонсист‖ се нае да организира състезанията и да кани западни 

състезатели. Националните състезания бяха за популяризиране на 

културизма. В тях участваха най-добрите културисти в България. За 

всяко състезание за популяризиране имаше възнаграждение от 

организатора Теньо Желев1 и член на комисията, който движеше 

                                                 
1 Теньо Желев (1923-2010 г.) – Уважаван художник, активен борец против фашизма. Според 
личните му спомени през 1965г. работил по украсата за младежкия фестивал, като рисувал под 
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нещата. Има рейс и почваш турне. Беше голямо събитие за 

местните, зажаднели за разтуха хора, които се стичаха и от околните 

села ако имаше състезание в някой град, че не можеше да видиш 

празно място или да хвърлиш игла. Къде другаде може да видиш 

голи мъже на сцена!   

 За да бъдеш член на клуб Бонсист беше сложно, защото не 

може да работиш например и в Кремиковци и да тренираш, за да 

печелиш първо място. Тоест, трябва да имаш свободно време, в 

което основната ти работа е да тренираш! Но за да бъдеш член на 

клуб Бонсист трябваше да покриеш и други нормативи и постоянно 

да си в супер форма иначе догодина можеше да не си член. Веднъж 

стоя на Витошка и пия кафе след тренировка и ме обграждат 

милицонери, за да ме питат защо не съм на работа посред бял ден. 

Всички членове на Бонсист получаваха 30 лв.  

 

                                                                                                           
страничните стълби на стадион Васил Левски. Чул тропането на щанги, влезнал от 
любопитство и заварил целия национален отбор по вдигане на тежести: Иван Абаджиев, който 
току що станал треньор, Наураир Нурикян, Митко Славов и др. Един млад мъж го поканил да 
вдигне щанга от лежанка. Никога досега не се бил докосвал до подобен уред. Следвал 
указанията на младежа и успешно вдигнал 80 кг, като направил няколко повторения. Така 
спечелил уважението на трениращите. Бил избран за заместник председател на сформиранта 
през 1982г. Комисия по културизъм.  Заради работата му в цирк „Добрич‖ в младежките си 
години Желев усетил, че открити състезания през летния сезон ще спомогнат да 
популяризират новия спорт.  В интервю за сп. Олимп от юли 2004г. (стр. 50-51) той казва: 
„През 1985-1986г.  почивах в Бургас и един ден директорът на летния театър ме попита дали 
не се занимавам с културизъм. Гледал по телевизията репортаж от състезание и ме видял като 
съдя. Казах, че е така. Той искаше да направи нещо подобно в Летния театър. По това време на 
годината хората бяха тук на почивка и такова шоу е добре дошло. Обадих се на жена ми да 
прати списък с телефони на състезателите и почнах да звъня. Участниците взеха добри 
хонорари и останаха доволни. (...) И досега твърдя, че културизмът е най-красивият спорт и 
всеки трябва да го практикува. Не говоря за състезателния културизъм. Състезатели трябва да 
има, за да увлекат масите, защото не от всеки става състезател‖. Спомените на един участник, 
публикувани в същото интервю допълват: „Бай Теньо уговаряше условията с хората, от които 
зависеше даването под наем на салоните, летните театри и спортните зали, където можеха да се 
провеждат шоувечерите. Често участваха и певци, фокусници или клоуни – за разнообразяване 
на мероприятието. Понякога се случваше те да прогонят почти цялата публика, тъй като хората 
идваха заради нас, което винаги ме дразнеше. Пътувахме с рейсове на различни държавни 
службни – от „Концертна дирекция‖ до „Български циркове‖. След като уговаряше цената на 
помещенията и превоза, Бай Теньо се обаждаше на 10-12 от по-добрите състезатели и казваше: 
Отиваме на морето за 7-10 дни, всяка вечер по едно представление с волна програма и 
задължително позиране, без класиране, хотелът и транспортът са платени от мен, давам по 
30лв. на калпак – идваш ли?‖ Естествено всички се съгласявахме‖. (стр. 51) Някои от 
участниците получвали и негови картини като възнаграждение.  
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Как се възприемаше културизма във Вашето обкръжение? Разкажете 

ни за атмосферата и впечатлението, което създавахте. 

 

Обличахме се с анцузи, защото тренирахме много и 

правихме впечатление. Събирахме често двайсетина деца около нас, 

които ни се радваха.  Идваха и бабите и искаха да ни пипнат. 

Спортните ни лагери бяха успоредно с щангистите. Спортния лагер 

е по цял ден да ядеш качествена хана, да си на процедури и да 

тренираш, а щангистите ми бяха приятели – те са ме учили! Първата 

ми тренировъчна програма беше от щангист. Венцислав Дакашев и 

Атанас Джананов бяха хората, които направиха културизма 

възможен.   

  Драстично се отличавахме от другите хора. Мускулестото 

тяло в социализма правеше впечатление. Масово хората бяха 

слабички. Боята, с която боядисвахме телата си беше или маслена 

или за коса. Имаше и много плакати, които популяризираха спорта. 

Само локалните състезания бяха със състезатели от Източния блок, в 

големите състезания към клуб Бонсист участваха и много 

състезатели от западни страни и клубът беше във връзка със 

западните федерации. 

 

Защо според Вас в българското кино от времето на режима няма нито 

един културистичен персонаж?   

 

Защото ще седи неестествено. За да е по-реалистично те не 

могат да сложат такъв, но са ползвали някои от нас за масовка.  

 

Какво е важно да добавим?   

 

Културизма в България не е даденост. В моето юношество 

такъв спорт нямаше и не може да ти дадат пропуск да тренираш, а 

дори и да можеха няма къде да тренираш. Само единици са успели да 

влезнат в такива зали, в които има какво да правиш. Тренирахме в 
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гаражи със самобитно оборудване. Поръчвали сме да ни правят 

тежести, например мой приятел от „Кремиковци‖ ми е правил 

дъмбелите. Всичко сме правили от любов към спорта с наши пари. 

Думата „фитнес‖ също я няма. Първата зала в София е от 1989 г. на 

стадион „Васил Левски‖, която направихме с Павел Иванов и беше 

първото място където можеше да си платиш, за да тренираш. Тогава 

започнаха да идват цели паралелки от училищата. Беше няколко 

месеца преди прехода. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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15. ДЖЕНДЪР, ДЖЕНДЪР СТЕРЕОТИПИ И ДЖЕНДЪР 
БАЗИРАНО НАСИЛИЕ 

Милена Кадиева 

Въведение  

Настоящата статия обяснява и разграничава термините 

„социален пол― [gender] и „биологичен пол― [sex], коментира 

половите стереотипи, както и прякото им въздействие върху 

насилието над жените през призмата на международното право. 

По силата на чл. 5, ал. 4 от „Конституцията на Република 

България‖2, Международните договори, ратифицирани по 

конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република 

България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство 

пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат. 

Посочените по-долу международно-правни норми имат приоритет 

пред нормите на българското законодателство, които им противоречат тъй 

като са част от международни договори, подписани от държавата ни, 

ратифицирани по надлежния ред, влезли в сила за България и 

станали част от вътрешното ни право3. 

Те представляват международни стандарти, които държавата 

ни е длъжна да следва стриктно и за ефективното изпълнение на 

които тя е длъжна да докладва на Организацията на Обединените 

Нации, Съвета на Европа  и Европейския съюз. 

1. Джендър в международното право 

Обществата имат свое определение за „мъж― и „жена― и то 

не е равнозначно с физическите полови белези на мъжете и жените, 

т.е. с биологичния пол. Дефиницията за „мъж― и за „жена― е 

социален конструкт.  

Съгласно изискванията на едно консервативно и 

патриархално общество, за каквото често бива смятано и 

                                                 
2 https://www.lex.bg/laws/ldoc/521957377, последно посетен на 29.04.2022 г.  
3 Изключение прави Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и 
домашното насилие. 

https://www.lex.bg/laws/ldoc/521957377
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българското, мъжете и жените като участници в социалния живот, са 

строго йерархично диференцирани, а пристъпването на границите 

на своя социален пол обичайно се санкционира негативно. 

От мъжа обичайно се очаква да бъде силен (физически и 

ментално), решителен, успешен, реализиран, да носи парите в 

домакинството, да взема важните решения за семейството си. За да 

отговори на обществените очаквания и за да изпълни със 

съдържание понятието за „мъж―, той трябва винаги да властва над и 

да контролира „жената―. В желанието си да осъществи очакваните от 

него власт и контрол той закономерно използва средствата на 

принудата и насилието. 

Жената от своя страна традиционно бива определена като 

подчинена на мъжа, натоварена с определени очаквания, които тя е 

задължена да изпълни съгласно социално определената ѝ от 

обществото роля. Тя, например,  следва да бъде красива, покорна, 

мила, удовлетворяваща всички изисквания на партньора си, 

включително сексуалните, като в същото време да бъде перфектна 

домакиня и майка и да се грижи за възпитанието на децата. Както 

обобщава Илиева, обаче: 

„И двете социално-полови определения, които 

обществото е наследило през патриархалната култура, са 

изкуствени и тенденциозни – те са създадени, а не са 

естествено явление, и то са създадени с цел, която е да държи 

жените в подчинение на мъжете съгласно традициите. 

Именно тези социални, изкуствени, идеологически по своята 

природа, обслужващи целите на неравенството дефиниции 

за „жените― и „мъжете― – какви са техните присъщи 

особености, какви те трябва и не трябва да бъдат, как трябва 

и не трябва да се държат, какво могат и не могат да правят, 

къде им е „мястото― и пр. – са познати като полови стереотипи, 

социален пол или gender („джендър―)― (Илиева, 2018).  
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1.1.  Организация на Обединените нации (ООН) 

Понятията „социален пол― (gender) и „пол―/„биологичен 

пол― (sex) са отделни и това е утвърдено в международното право от 

години. 

Върховният комисариат на ООН за бежанците в своите 

„Указания за международна закрила: Основано на пола преследване 

по смисъла на Член 1А(2) от Конвенцията от 1951 г. и/ или 

Протокола към нея от 1967 г. относно статута на бежанец― се 

произнася през 2002 г. така:  

„За да се разбере природата на преследването, основано на 

пола, съществено е да се определят и разграничат термините „социален 

пол― [gender] и „биологичен пол― [sex]. Социален пол отпраща към 

взаимоотнасянето между жените и мъжете, основано на социално или 

културно конструирани и дефинирани идентичности, статус, роли и 

отговорности, приписвани на единия или другия биологичен пол, докато 

(биологичният) пол е биологична преценка. Социалният пол не е 

статичен или вроден, а придобива социално и културно конструирано значение с 

времето.― (3) 

1.2.  Съвет на Европа 

Според чл. 3 (в) от „Конвенцията на Съвета на Европа за 

превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие 

(2011)―4, „социален пол― [gender] означава социално конструирани 

роли, поведения, дейности и характеристики, които дадено общество 

смята за подходящи за жените и мъжете. 

Съгласно „Разяснителния доклад― към „Конвенцията на 

Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и 

домашното насилие―, терминът „социален пол― (в оригиналния 

английски текст - „gender―) е отделен от понятието за пол (в 

оригиналния текст – „sex―). Според „Разяснителния доклад―, в 

контекста на конвенцията терминът „социален пол―, базиран на 

двата пола, мъжки и женски, означава, че (освен биологичния пол) 

                                                 
4 https://rm.coe.int/168008482e; https://rm.coe.int/168046246f, последно посетен на 29.04.2022 
г. 

https://rm.coe.int/168008482e
https://rm.coe.int/168046246f
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има и социални роли или стереотипи, които, установено от 

проучвания, пораждат нежелани, вредни практики и допринасят за 

това насилието над жените да бъде приемливо. Съгласно този 

доклад, конвенцията цели преодоляването на именно тези 

предразсъдъци, обичаи и традиции, основани на идеята за 

долупоставеност на жените, като общо задължение за 

предотвратяване на насилието. Според него, конвенцията изисква 

разбиране на насилието над жените през призмата на социалния пол 

или „джендърно― разбиране (―gendered understanding‖). Следвайки 

„Разяснителния доклад―, конвенцията предполага именно такова 

разбиране да бъде в основата на всички мерки за защита и подкрепа 

на жертвите. Това означава, че на насилието трябва да се реагира в 

контекста на преобладаващото неравенство между жените и мъжете, 

съществуващите предразсъдъци, социално-полови роли и 

дискриминация срещу жените, за да се реагира адекватно на това 

насилие. „Разяснителният доклад― изрично посочва, че така 

дефинираният термин „социален пол― (―gender‖) не се предполага 

да замени понятията „жена― и „мъж―, употребявани в конвенцията. 

(43) (ср. Илиева, 2018). 

2. Джендър стереотипи в международното право 

Именно поради очакванията, които произтичат от 

консервативните и патриархални определения за „мъж― и „жена―, 

обществото ни борави не с хора от мъжки и женски биологичен пол, 

а със стереотипи. Половите стереотипи не са неустрални и не засягат 

съразмерно и двата пола. Преимуществено, те засягат жените тъй 

като са плод на сексизма – идеология, съгласно която жените са 

малоценни в сравнение с мъжете и са долупоставени на последните, 

като следва да им се подчиняват, удовлетворявайки всичките им 

очаквания и желания. Ноторно известно е, че тази идеология е един 

от основните катализатори на повсеместни убийства, изнасилвания, 

причиняване на телесни повреди, заливания с киселина и други 

форми на насилие по отношение на жените, основано на социалния 

им пол. 
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В България, по данни на Министерството на Вътрешните 

Работи, всяка трета жена е жертва на насилие. 

Насилието срещу жени е форма на дискриминация спрямо 

тях, която е най-тясно свързана с културните стереотипи. Насилието 

е сред най-силно изразените прояви на джендър стереотипите и в 

същото време представлява оръжието, чрез което да се поддържат 

отредените роли на мъжете и жените в обществото. Правото е само 

отражение на отношенията в обществото. Ето защо домашното 

насилие в България, като скрито явление, дълго време остава правно 

нерегулирано и настоящото му обличане в законова форма не е от 

такъв характер, който да доведе до реални промени в живота на 

засегнатите. 

2.1. Организация на Обединените Нации 

В своята „Препоръка № 19 относно насилието над жените 

(1993)―5 Комитетът на ООН за премахване на всички форми на 

дискриминация по отношение на жените артикулира следния 

международноправен стандарт за преодоляване на традиционните 

патриархални нагласи, които водят до насилие над жените: 

„Традиционните нагласи, съгласно които на жените се гледа като 

на подчинени на мъжете или имащи стереотипни роли възпроизвеждат 

широкоразпространени практики, включващи насилие или принуда, 

като семейно насилие и злоупотреби, атаки с киселина. Такива 

предразсъдъци и практики могат да оправдават насилието, основано на 

пола като форма на защита или контрол над жените. 

Тези нагласи допринасят и за разпространението на 

порнографията и изобразяването, и друга комерсиална експлоатация, 

на жените като сексуални обекти, а не като индивиди. Това на свой ред 

допринася за насилие, основано на пола.  

                                                 
5 Препоръка №19/1993 относно насилието на жените е актуализирана с Препоръка №35/2017 
относно джендър базираното насилие: 
https://www.legal-tools.org/doc/f8d998/pdf/&ved=2ahUKEwi4r8KY2dX; 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC
_35_8267_E.pdf, последно посетени на 29.04.2022 г. 

https://www.legal-tools.org/doc/f8d998/pdf/&ved=2ahUKEwi4r8KY2dX
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_35_8267_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_35_8267_E.pdf
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Държавите-членки в своите доклади следва да посочват 

естеството и обхвата на нагласи, обичаи и практики, които възпроизвеждат 

насилие над жените, и видовете насилие, до които те водят.  

Държавите-членки следва да предприемат всички правни и 

други мерки, които са необходими за предоставяне на ефективна 

защита на жените срещу насилие, основано на пола, включително, 

между други, превантивни мерки, в това число публични информационни и 

образователни програми за промяна на нагласите относно ролите и статуса 

на мъжете и жените. (11, 12) 

Комитетът на ООН за премахване на всички форми на 

дискриминация по отношение на жените се произнася конкретно 

относно България в своите Заключителни препоръки от 27.07.2012 

г.6, като потвърждава задължението ѝ да вземе мерки за преодоляване 

на патриархалните нагласи, като призовава държавата за по-

нататъшно укрепване на своите усилия за постигане на всеобхватна 

политика, с помощта на про-активни и устойчиви мерки, насочени 

към жените, мъжете, момичетата и момчетата, за преодоляване на 

стереотипните нагласи за ролята и отговорностите на жените и 

мъжете в семейството и в обществото, като предприеме всички 

необходими мерки за повишаване съзнанието на медиите и 

рекламния сектор с оглед премахването на стереотипите, основани 

на пола, за да се гарантира, че жените не са представяни като 

сексуални обекти и стоки, и да се популяризират по обективен начин 

образи на жени активно участващи в социалния, икономически и 

политически живот. (12) 

Според „Указания за международна закрила: Основано на 

пола преследване по смисъла на Член 1А(2) от Конвенцията от 1951 

г. и/ или Протокола към нея от 1967 г. относно статута на бежанец― 

на Върховния комисариат на ООН за бежанците от 2002 г., следва да 

се отбележи, че вредоносни практики в нарушение на международните право 

                                                 
6 CEDAW/C/BGR/CO-4-7. Такива са и препоръките на Комитета от 02.03.2020 год. (22): 
CEDAW/C/BGR/CO/8  
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и стандарти по правата на човека не могат да бъдат оправдани на 

исторически, традиционни, религиозни или културни основания. (5) 

2.2. Съвет на Европа 

„Препоръка на Комитета на Министрите на Съвета на 

Европа― относно защитата на жените от насилие изисква държавите-

членки да въведат, развият и/ или подобрят, където е необходимо, 

национални политики срещу насилието, основани на повишаване на 

обществената чувствителност и образование на деца и млади хора; 

информация, обществена чувствителност, образование и обучение като 

осигурят и момчетата, и момичетата да получават основно образование, 

което избягва социални и културни модели, предразсъдъци и стереотипни роли 

за половете; да обучат всички представители на учителската професия 

да интегрират в преподаването си понятието за полово равенство. (3, 6, 15) 

Според чл. 12 (1) от „Конвенцията на Съвета на Европа за 

превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие 

(2011)―, страните следва да предприемат необходимите мерки за 

насърчаване на промени в социалните и културни модели на поведение на 

жените и мъжете с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, 

традиции и всички други практики, които се основават на идеята за 

малоценност на жените или на стереотипни роли за жените и 

мъжете.   

Според чл. 5 от същата конвенция, държавите-членки следва 

да предприемат всички подходящи мерки да променят социалните и 

културни модели на поведение на мъжете и жените с цел да се постигне 

премахване на предразсъдъците и обичайните и всички други практики, които 

се основават на идеята за малоценност или превъзходство на който и да 

било пол над другия или на стереотипни роли за мъжете и жените. 

3. Джендър базирано насилие в международното право 

Насилието срещу жените, основано на социалния им пол, 

което представлява вид престъпление от омраза, е флагрантно 

нарушение на правата на човека. Правото –  международно, 

европейско и национално, императивно изисква това насилие да 
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бъде предотвратявано, преследвано и адекватно наказвано, а 

жертвите му да бъдат ефективно защитени (да им бъде предоставена 

правна, психологическа, социална, медицинска и финансова 

помощ). Както обяснява Илиева: 

„Това насилие обаче не може да бъде предотвратявано, 

преследвано и наказвано, ако не се въздейства върху неговите 

корени. Неговите корени са в структурното неравенство на жените. 

На свой ред, корените на структурното неравенство на жените са в 

традиционните нагласи, съгласно които жените са, и трябва да бъдат, 

неравнопоставени спрямо мъжете. Именно тези традиционни 

патриархални представи трябва да се променят, за да се прекрати 

насилието срещу жените.  

/.../. Традиционните представи за долупоставеността и 

малоценността на жените, наследени от поколения в семействата и в 

социалните институции и култура, не могат да се преструктурират, 

ако не се образоват децата и младежите за това, че хората имат равно 

достойнство и права, че жените нямат дефицити спрямо мъжете, че 

те са не обекти, а неприкосновени, отделни субекти, които 

единствено по своя воля определят поведението си и чийто 

потенциал и принос не отстъпва, а е равен. Ако момчетата и 

младежите не бъдат образовани за това, че да си „мъж― не означава 

да налагаш волята си над тази на жените, а означава да си субект на 

уважение и зачитане към всекиго на равна нога, те няма да спрат да се 

превръщат в насилници. Целта на това задължение е да се посрещне 

фундаменталното задължение, с източник в обичайното 

международно право и в редица международни договори, част от 

вътрешното право на България, да се реагира адекватно на 

насилието срещу жените, основано на пола, като на тежък проблем 

на правата на човека и на върховенството на правото.― (Илиева, 

2018).       
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3.1. Организация на Обединените Нации 

„Всеобщата Декларация на Организацията на Обединените 

Нации за защита правата на човека―7 признава достойнството, присъщо на 

всички членове на човешкия род, на техните равни и неотменими права. 

Държавите-членки се задължават да постигнат в сътрудничество с 

ООН всеобщо уважение и зачитане на правата на човека и неговите 

основни свободи. Според чл. 1, всички хора се раждат свободни и 

равни по достойнство и права, а чл. 2 сочи, че всеки човек има право на 

всички права и свободи, провъзгласени в Декларацията, без никакви 

различия, основани на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, 

политически или други възгледи, национален или социален 

произход, материално, обществено или друго положение. (чл. 1, 2, 3, 

5, 7 и 12) 

Според „Декларацията и Програмата за действие на 

Световната Конференция по правата на човека―8, проведена във 

Виена през 1993 година, насилието, базирано на пола е несъвместимо с 

човешкото достойнство и ценност на човека и следва да бъде елиминирано. (чл. 

18, чл. 38) 

„Декларацията за елиминиране на всички форми на насилие 

срещу жените―9, която изброява формите на насилие срещу жените, 

дефинира домашното насилие като една от основните му форми, 

включваща физическо, сексуално и психологическо насилие. Домашното 

насилие включва, но не е лимитирано до физическа и ментална 

агресия, емоционален и психологически тормоз, сексуално насилие, 

изнасилване в брака. Всеки акт на използване на сила, заплаха, тормоз, 

                                                 
7 Приета на 10.12.1948 г. – през 2008 година по цял свят се отбелязва нейната 60-та годишнина. 
За България, Декларацията е издадена в сборник от международни документи през 1992 г.: 
http://www.mfa.bg/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=16792&Itemid=543, 
последно посетен на 29.04.2022 г.  
8 Световната Конференция по правата на човека, проведена във Виена през 1993 година 
приема Декларация за елиминиране на всички форми на насилие срещу жените, както и 
Програма за действие: Генералната Асамблея на ООН, Резолюция No48/104, 20 December, 
1993: 
 http://www1.umn.edu/humanrts/instree/e4devw.htm, последно посетен на 29.04.2022 г.  
9 Декларацията е приета от Генералната Асамблея на ООН с Резолюция No48/104 на 20 
December, 1993: http://www1.umn.edu/humanrts/instree/e4devw.htm, последно посетен на 
29.04.2022 г. 

http://www.mfa.bg/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=16792&Itemid=543
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/e4devw.htm
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/e4devw.htm
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унижение и сриване на човешката личност, ООН възприема като акт на 

домашно насилие. (чл. 1 и 2) 

Комитетът за премахване на всички форми на 

дискриминация по отношение на жените, извършващ мониторинг 

на изпълнението и прилагането в практиката на държавите-членки 

на „Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация 

по отношение на жените―10, третира домашното насилие като нарушение 

на правата на човека. То представлява дискриминация по отношение на 

жените и нарушава правото им на живот, на лична свобода и сигурност, 

правото им на личен и семеен живот (чл. 1, 2, 5 и 16). 

Комитетът посочва изрично, в своята „Генерална препоръка 

№19/1992―11, че насилието базирано на пола означава насилие, което е 

насочено срещу жените, както и формите на насилие, които засягат предимно 

жените. 

Според данните на ООН домашното насилие е форма на 

насилие, която засяга предимно жени и деца12. 

Комитетът по правата на човека, извършващ мониторинг на 

приложението на „Пакта за граждански и политически права― (чл. 2, 

3, 6, 7, 9, 17 и 26), разпознава домашното насилие като нарушение на 

човешките права, засягащо предимно жените – накърняващо правото им на 

живот, на лична свобода и сигурност, на полова равнопоставеност и 

недискриминация, на свобода на придвижване и избор на местоживеене. Според 

Комитета за правата на човека домашното насилие представлява нарушение 

на чл. 7 от Пакта, а именно – правото всяко лице да бъде свободно от 

мъчение, унизително и нечовешко отношение и/или наказание13.  

                                                 
10 Приета и открита за подписване, ратификация и присъединяване с резолюция 34/180 на ОС 
на ООН от 18.12.1979 г. Издадена в Сборник от международни документи, 1992 г. 
11 Параграф 6 и 7. Моля да се вземат предвид още Генерална препоръка №12, 24 35: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm, последно посетен 
на 29.04.2022 г.  
12 Доклад на Генералния Секретар на ООН, наречен In-depth Study on all forms of Violence 
Against Women, (06/07/2006): www.un.org, последно посетен на 29.04.2022 г. 
13 Генерална препоръка No 28 (Равнопоставеност на правата на мъжете и жените, чл. 3): 
Equality of rights between men and women (article 3): 29.03.2000 - 
http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm, последно посетен на 29.04.2022 г. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm
http://www.un.org/
http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm
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В този смисъл са се произнесли и Комитетът на ООН 

извършващ мониторинг на приложението на „Международен Пакт 

за Икономически, Социални и Културни Права― – Генерална препоръка 

№16 (11.08.2005 г.), както и Комитетът на ООН извършващ 

мониторинг на приложението на „Конвенция за Елиминиране на 

Расовата Дискриминация― – Генерална препоръка №25 (20.03.2000 г.). 

Чл. 19 от „Конвенцията за защита правата на детето―14 

дефинира формите на насилие срещу децата и посочва изрично 

насилието в семейството и семейната среда. Практиката на ООН 

сочи, че към момента се възприема разбирането, че домашното насилие 

срещу жените засяга и децата, в три специфични посоки: 1. Много по-

вероятно е децата да се превръщат в жертви на домашно насилие, 

когато такова се извършва първоначално само срещу майките им, а 

майките преживяващи домашно насилие разполагат с много 

ограничени възможности да защитят децата си; 2. Дете, което става 

свидетел на домашно насилие срещу майката /директно или 

косвено/ е обикновено емоционално обременено и травматизирано; 

3. Около 63 процента от момчетата, които са били свидетели на 

домашно насилие срещу майките си, се превръщат в насилници в 

своя зрял живот, а около 56 процента от момичетата, попаднали в 

подобна ситуация, се превръщат в жертви на насилие15. 

„Комисията по правата на човека към ООН―16 изрично 

признава връзката между насилие, основано на пола и дискриминация, като 

подчертава в резолюция 2003/45, че „всички форми на насилие срещу 

жените се проявят в рамките на de jure и de facto дискриминация срещу 

жените и на по-ниския статус, отреждан на жените в обществото и се 

                                                 
14 Приета от ОС на ООН на 20.11.1989 г., ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991 г., 
ДВ, бр. 32 от 23.04.1991 г. В сила от 03.07.1991 г. Издадена в Сборник от международни 
документи, 1992 г. 
15 Доклад на Генералния Секретар на ООН, наречен Дълбочинно изследване на всички форми 
на насилие по отношение на жените (In-depth Study on all forms of Violence Against Women, 
(06/07/2006): http://www.un.org, последно посетен на 29.04.2022 г.  
16 Понастоящем функцията на Комисията се изпълнява от Съвета по правата на човека – 
http://www.ohchr.org. CHRights, Integration of the human rights of women and the gender 
perspective: Violence against women, 59th session (06/01/2003), p. 9-19: 
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/d90c9e2835619e79c1256ce00058c145/$FILE/
G0310100, последно посетен на 29.04.2022 г.  

http://www.un.org/
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/d90c9e2835619e79c1256ce00058c145/$FILE/G0310100
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/d90c9e2835619e79c1256ce00058c145/$FILE/G0310100
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задълбочават от пречките, с които жените често се сблъскват в 

търсенето на средства за защита от държавата―. 

Както Комисията посочва в свой доклад от 2003 година по 

отношение човешките права на жените, от 48 изследвания 

проведени по света в 20-70 % от случаите жените жертви на 

домашно насилие не са споделяли с никой от близките си на какво 

са подложени в домовете си; в 10-69 % от случаите жените споделят, 

че са били удряни и/или бити от своите интимни партньори; в 40-70 

% от случаите, в които жени са починали поради извършено върху 

тях насилие, то те са били убити от партньорите си/съпрузите си в 

резултат на връзка, в която е осъществявано домашно насилие. 

Според „Доклад на Генералния Секретар на ООН―, приет на 

06.07.2006 година17, насилието срещу жените съществува във всяка 

страна по света и поради своята многолика и трудно уловима 

природа, която поставя на изпитание всяка съдебна система когато се 

стигне до неговото доказване, представлява най-сериозното 

препятствие пред достигането на равнопоставеност между половете. 

Докладът сочи експлицитно, че насилието срещу жените е неприемливо и 

недопустимо независимо дали се осъществява от държавата, от нейни органи, 

или от индивидуални лица, независимо дали се извършва в публичната или в 

личната сфера – както в мирно време, така и по време на конфликт. 

Според Специалния докладчик за насилието срещу жените, 

неговите причини и последици18, домашното насилие по отношение 

на жените представлява полово базирано насилие и форма на дискриминация 

срещу тях. Държавите са задължени, според изискванията на 

международното обичайно право, да реагират адекватно в такива 

случаи и да защитават жертвите на подобно насилие19. 

„Резолюция на Генералната Асамблея на ООН― от 

27.03.2008 год. за елиминиране на насилието по отношение на 

                                                 
17 Доклад на Генералния Секретар на ООН, наречен In-depth Study on all forms of Violence 
Against Women, (06/07/2006), стр. 9: http://www.un.org, последно посетен на 29.04.2022 г.  
18 Ср. http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/themes.htm, последно посетен на 
29.04.2022 г. 
19 Вж. www.ohchr.org: E/CN.4/2006/61 и A/HRC/7/3, 15 January 2008, последно посетен на 
29.04.2022 г.  

http://www.un.org/
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/themes.htm
http://www.ohchr.org/
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жените20, приканва държавите-членки да премахнат всички форми 

на насилие по отношение на жените, с фокус върху насилието 

осъществено в семейството, заявявайки, че е налице нужда държавите 

да криминализират всички форми на насилие по отношение на жените, да 

гарантират достъп до ефективен и справедлив съд на всички жертви, достъп до 

ефективна защита и помощ, включително медицинска, психологическа, както 

и  безплатно правно консултиране. 

Поради спецификата на домашното насилие 

горепосочените органи на ООН, а също и останалите комитети, 

извършващи мониторинг на деветте основни конвенции за защита 

правата на човека приети от ООН, както и органите на Съвета на 

Европа, препоръчват и изискват държавите-членки да криминализират 

домашното насилие, да приемат форми на наказание адекватни на 

извършеното във всеки отделен случай нарушение на човешките права на 

жените, да инициират приемането на заповеди за защита, да осигурят 

свободата и защитата на жертвите, да организират трейнинг и джендър-

чувствително обучение на органите на полицията, прокуратурата, съда и 

адвокатурата, както и да способстват за промяна на нагласите в 

гражданското общество, които да доведат до осъзнаване опасността породена 

от насилието и че то е недопустимо във всяка една ситуация. 

3.2. Съвет на Европа 

Съгласно „Препоръка Rec(2002)5 на Комитета на 

Министрите на Съвета на Европа― относно защитата на жените от 

насилие, насилието над жените е резултат на дисбаланса на власт межу 

мъжете и жените, като се приема, че насилието над жените 

противостои на установяването на равенство и мир, и съставлява основна 

пречка за сигурността на гражданите и демокрацията в Европа. 

В препоръката си, Съветът на Европа признава, че мъжкото 

насилие над жените е основен структурен и обществен проблем, основан на 

неравните властови отношения между жените и мъжете. Затова, 

задължение и в интерес на държавите е да гарантират, като 

                                                 
20 General Assembly Resolution on Elimination of Violence against women: A/HRC/7/L.22/Rev. 1 
of 27 March 2008. 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=Rec(2002)5
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приоритет на националните политики, правото на жените да не бъдат 

подлагани на насилие от какъвто и да било вид и от когото и да било. За 

тази цел държавите не могат да се позовават на обичай, религия или 

традиция като средство за убягване от това задължение. (2) 

Съгласно „Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и 

борба с насилието над жени и домашното насилие―,  държавите-

членки следва да предприемат необходимите законодателни и други 

мерки за подкрепа и защита на правото на всеки човек и особено на 

жените да живеят без насилие в публичната и в частната сфера; да 

водят политики, отчитащи особеностите на пола; да осигурят 

необходимите финансови и човешки ресурси, за да гарантират 

превенцията и ефективната борба с насилието по отношение на 

жените; да създадат специализирани органи за координиране на 

изпълнението на политиките и програмите за защита от всички 

форми на насилие; да създадат база данни за случаите на насилие по 

отношение на жените и да осигурят регулярно изследване на 

причините, броя и последиците от насилието срещу жени; да 

осигурят услуги за подкрепа на пострадалите – юридически, 

психологически, социални, икономически, медицински и други, 

според нуждите им; да защитят децата адекватно, включително 

когато станат свидетели на насилие. (4, 6, 8, 10, 11, 20, 22, 23, 24, 26) 

3.3. Европейски съюз21 

„Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и 

защитата на жертвите от него―22 отчита, че трафикът е специфично от 

гледна точка на пола явление, като жените и мъжете често пъти са 

жертва на трафик за различни цели. По тази причина мерките за 

помощ и подкрепа също следва да са съобразени с пола. Факторите, свързани с 

търсенето и предлагането, могат да бъдат различни в зависимост от 

                                                 
21 Европейски съюз – Европейска организация за сътрудничество в Европа и за защита на 
правата на човека, създадена през 1945 г., 27 държави-членки: https://european-
union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu_en, последно посетен на 29.04.2022 г.  
22https://eurlex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2011.101.01.0001.01.BUL
&toc=OJ%3AL%3A2011%3A101%3ATOC, последно посетен на 29.04.2022 г. 

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu_en
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu_en
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2011.101.01.0001.01.BUL&toc=OJ%3AL%3A2011%3A101%3ATOC
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2011.101.01.0001.01.BUL&toc=OJ%3AL%3A2011%3A101%3ATOC
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съответните сектори, като трафик на хора в секс индустрията или за 

принудително подчинение в домашни условия засяга предимно 

жените, а трафик на хора с цел трудова експлоатация — например в 

строителството и селското стопанство засяга предимно мъжете. (3) 

„Директива 2011/99/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета относно европейската заповед за защита―23, която защитава 

пострадалите от престъпления, е базирана на Резолюцията на 

Европейския парламент от 26 ноември 2009 г. относно премахването 

на насилието срещу жените, която призовава държавите-членки да 

подобрят своето национално законодателство и политики, за да водят 

борба с всички форми на насилие над жените, както и да предприемат 

действия с цел справяне с причините за насилието над жените, не на 

последно място чрез използване на превантивни мерки, като 

призовава Европейския съюз да гарантира правото на всички жертви 

на насилие да получат помощ и подкрепа. (4) 

„Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета за установяване на минимални стандарти за правата, 

подкрепата и защитата на жертвите на престъпления―24 също е 

базирана на Резолюцията на Европейския парламент от 26 ноември 

2009 г. относно премахването на насилието срещу жените, както и на 

Резолюцията от 5 април 2011 г. относно приоритетите и 

очертаването на новата политическа рамка на Европейския съюз за 

борба с насилието срещу жени. Европейският парламент предложи 

стратегия за борба с насилието срещу жени, домашното насилие и гениталното 

осакатяване на жени като основа за бъдещи законодателни 

инструменти на наказателното право срещу насилието, основано на пола, 

включително рамка за борба с насилието срещу жени (политика, 

превенция, предпазване, преследване, предоставяне и партньорство), 

която стратегия да бъде последвана от план за действие на 

Европейския съюз. (5, 6) 

                                                 
23https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32011L0099, последно посетен 
на 29.04.2022 г. 
24https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32012L0029, последно посетен 
на 29.04.2022 г. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32011L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32012L0029
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Според „Регламент 606/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на 

защита по граждански дела―25, той следва да се прилага от 

държавите-членки за осигуряване на защита, когато са налице 

сериозни основания да се смята, че животът, физическата или 

психическа неприкосновеност, лична свобода, сигурност или 

сексуална неприкосновеност на едно лице са изложени на риск, 

например за предотвратяване на всякакви форми на насилие, основано на 

пола, или насилие при близки взаимоотношения, като физическо 

насилие, тормоз, сексуална агресия, преследване, сплашване или 

други форми на непряка принуда. (6) 

 Заключение 

Посочените по-горе разпоредби от международното право 

обясняват социалния пол или gender („джендър―), половите 

стереотипи, както и прякото им въздействие върху насилието над 

жените. 

Традиционните нагласи, съгласно които на жените се гледа 

като на подчинени на мъжете или имащи стереотипни роли 

възпроизвеждат широкоразпространени практики, включващи 

насилие или принуда.  

Може да бъде открита корелация между патриархалните 

модели, наложени от столетия в едно общество като българското 

например, и неравенството на жените, както и такава между 

неравенството на жените и насилието над тях. От това следва, че, за 

да бъде ограничено насилието, трябва да бъде поправено 

неравенството. За да бъде осъществено това, трябва да се променят 

стереотипните представи за жените и тяхното съотнасяне към 

мъжете. 

Предотвратяването на насилието над жените изисква 

сериозни промени в обществените нагласи, преодоляване на 

половите стереотипи и повишаване на информираността. 

                                                 
25https://eurlex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2013.181.01.0004.01.BUL
&toc=OJ%3AL%3A2013%3A181%3ATOC, последно посетен на 29.04.2022 г. 

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2013.181.01.0004.01.BUL&toc=OJ%3AL%3A2013%3A181%3ATOC
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2013.181.01.0004.01.BUL&toc=OJ%3AL%3A2013%3A181%3ATOC
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Следователно, дължат се необходимите мерки за насърчаване на 

промени в манталитета и нагласите, за които са необходими 

информационни и образователни дейности. Те са задължително 

условие, за да може да бъде спасен живота и запасено здравето на 

множество жени и на момичета. За да се възпре извършването на 

престъпления срещу тях, момчетата и младежите трябва да се 

образоват за това, че за да бъдат признати от обществото ни за 

„мъже― не се изисква да имат права над жените и да ги контролират, 

а истинската мъжественост е свързана с равноправното зачитане на 

жените и на момичетата.  
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16. БИНАРНОСТ И РЕЛАТИВНОСТ: ЗА НЯКОИ ОТ 

ЮРИДИЧЕСКИТЕ ПАРАДОКСИ ОКОЛО 

ОТХВЪРЛЯНЕТО НА ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ                                                                        

Мишо Гръблев 

Този текст е провокиран от Решението на Конституционния 

съд по дело №3 от 2018г (Решение, 27.07.2018), с което се прие, че 

един международен договор – Конвенция на Съвета на Европа за 

превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие 

(Конвенция, 2011), съставен на 11.05.2011 г. в град Истанбул, който 

ще наричам с общоприетото му наименование Истанбулска 

конвенция или Конвенцията, е противоконституционен. 

Решението на Конституционния съд по този казус е 

изпълнено с огромни вътрешни противоречия и излиза далеч извън 

своето поле на действие. Например в него избирателно са включени 

множество несвързани с Конвенцията документи и решения на 

Съвета на Европа. Извадени от собствения си контекст, но сложени 

в един текст и на една плоскост с Конвенцията, те внушават, че 

между тях има връзка, както и че има „конспирация―, водена от 

Съвета на Европа по отношение на приемането на еднополови 

бракове, например. За това говорят пасажите от страница 9 на 

решението1 и последващите абзаци, в които се цитират избрани 

решения и дори се изреждат действия на Съвета на Европа или 

наръчници, които те са издали през 2010, 2014 и 2015г. в защита на 

                                                 
1 „Успоредно с провежданата от Съвета на Европа политика за защита на жените от насилие, 
основано на пола и за недискриминация срещу жените, Съветът на Европа, в редица свои 
актове, призовава държавите членки на Съвета на Европа изрично да забранят 
дискриминацията, основана на „полова идентичност― („gender identity―) в националното си 
антидискриминационно законодателство, както и да включат проблема с човешките права на 
„трансджендър лицата― („transgender people―) в обхвата на действието на националните 
институции за правата на човека, с изрично позоваване на признака „полова идентичност― 
като форма на дискриминация срещу жените.― (Решение, 2018: 9) 
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правата на определените от Конституционния съд лица като 

„трансджендър лицата2―.  

Авторите на решението създават целенасочено усещането, 

че Конвенцията и правата на „трансджендър лицата― са в една и 

съща тема, контекст и дори текст (текстът на Конвенцията), което е 

абсолютно невярно. Другаде ще насоча вниманието си, но тук ще 

отбележа, че Съветът на Европа има десет основни стълба 

(достижения3) на работа и това са: 1. Премахване на смъртното 

наказание. 2. Укрепване на правата на човека. 3. Недопускане на 

дискриминация и борба срещу расизма. 4. Подкрепа на свободата на 

словото. 5. Равенство между половете. 6. Защита на правата на 

децата. 7. Защита на културното многообразие. 8. Наблюдение на 

избори. 9. Образование в областта на правата на човека и 

демокрацията. 10. Качество на лекарствата и здравни грижи.   

Конвенцията е в  т.5. „Равенство между половете―, а това за 

което се говори и се цитира в решението на Конституционния съд с 

цел да се докаже, че Конвенцията има връзка с еднополовите 

бракове, например, е в т.3 „Недопускане на дискриминация и борба 

срещу расизма―.  

Остава загадка защо в решението на Конституционния съд 

не са цитирани и множество други документи, касаещи конкретно, и 

много по-ясно свързано с целите на Конвенцията, равенството 

между половете (например документите относно равното заплащане 

на мъжете и жените, или документи, касаещи квоти за мъже и жени в 

политическия сектор и на ръководни административни позиции, 

нещо което щеше да бъде в по-близък до Конвенцията контекст). 

Съветът на Европа приема ежегодно стотици решения и издава още 

толкова наръчници и документи в своите области на достижения. В 

друг текст бих изследвал цялостната документация на Съвета на 

Европа, тематично свързаните с равенството между половете 

                                                 
2 „Мерките разглеждат редица ключови въпроси за правата на лесбийките, гейовете, 
бисексуалните и „трансджендър― лицата (ЛГБТ) (lesbian, gay, bisexual and transgender people – 
LGBT).― (пак там: 10) 
3 https://www.coe.int/bg/web/about-us/achievements, последно посетен на 10.05.2022г. 

https://www.coe.int/bg/web/about-us/achievements
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текстове, които са в пряка връзка с Конвенцията, подбраните от 

Конституционния съд текстове, които са от друга област на работа 

на Съвета на Европа и бих си задал въпроса: дали може да се твърди, 

че решението е водено и отговаря на предварително зададена теза?  

Изследователско внимание заслужава и изборът на 

цитираните в решението на Конституционния съд мнения в 

началото на текста. Изпратени са стотици мнения до 

Конституционния съд, а са цитирани 14. Отделен речеви и 

контекстуален анализ заслужава и съвпадението на думи и изрази в 

решението на съда с цитираното в началото мнение на Президента 

на България. Не на последно място допълнителен анализ заслужава 

и съвпадението в решението на риторика, използвана от Българската 

православна църква и противници на Конвенцията от 

управляващото по това време мнозинство в Парламента, чиито 

мнения се оказват почти цитирани в решението на съда.  

Например Конституционният съд дава оценка, на нещо 

което сам нарича „джендърна идеология―4, като твърди, че самата 

Конвенция е част от тази идеология, без да е предварително сезиран 

по този въпрос (т.е. без да го питат за това) и без да цитира, откъде е 

взета формулировката на понятието „джендърна идеология―, което 

обяснение е дадено в Решението. Явно съдът сам е решил да 

изнамери тази идеология, да я именува (защо например не е 

„джендърска идеология― или „джендър-идеология― или просто 

„джен-идеология―, т.е. съдът има нещо конкретно предвид, което не 

е в зададения към него въпрос), после да определи, че тя се съдържа 

в Конвенцията и след това да я отрече като противоконституционна.  

От началото на века терминът „джендър-идеология― се 

превръща в политическа „клик бейт― фраза, която обединява 

различни консервативни, християнски, дяснопопулистки и 

дясноекстремистки организации от различни страни (ср. Kuhar, 

                                                 
4 „Така изложеното разбиране изразява аспекти на „джендър-идеологията― – сбор от идеи, 
убеждения и вярвания, че биологично детерминираните характеристики на пола са 
ирелевантни, а има значение само половата самоидентификация.― (Решение, 2018: 16) 
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Paternotte, 2017). Техните езици се оказват в унисон с езика, 

използван от Българския Конституционен съд. Обяснение на 

„джендър идеология― се открива и в новия „Речник на чуждите 

думи―, според който става дума за  „Идеология, пропагандираща 

свободен избор на пол и сексуална ориентация, различни от 

биологичните женски и мъжки пол, и насочена към разрушаване на 

традиционните сексуални стереотипи, брака, семейството, ролята на 

бащата  и майката, възпитанието и др.― (Благоева, Колковска, 2021: 

97)5. 

Теми за размисъл и последващ юридически анализ заслужава 

и фактът, че Конституционният съд работи в условията на 

безконтролен орган, чиито решения са задължителни, но и 

необжалваеми, дори когато в тях може да се търси нарушение в 

принципите на правото (например, че съдът не е бил 

безпристрастен при взимането на решението), каквато причина за 

обжалване на решения се допуска при сезиране на ВКС. Не трябва да 

изключваме и фактическата политическа връзка между 

политическите партии и Конституционния съд с оглед на факта, че 8 

от конституционните съдии се избират от управляващото 

мнозинство в Парламента и от Президента, а останалите 4-ма се 

избират от Висшия съдебен съвет, който също се избира 

предоминантно от политическите партии. И ако приемем, че 

известна политическа връзка е неизбежна, с оглед на трудността при 

избирането на колективни органи на управление, то поне е удачно 

да се теоретизира, а защо не и законодателно даде възможност за 

обжалване на решенията на Конституционния съд, дори това да бъде 

пред същия съд, както това е допустимо при обжалване на решения 

на тричленен съдебен състав на ВАС пред петчленен състав от 

същия съд.   

С казаното до тук повдигам множество въпроси, които не 

могат да бъдат разгледани в рамките на настоящия текст, ето защо 

ограничавам полето, в което ще разглеждам решението на 

                                                 
5 За подробен анализ върху казуса ср. Ненчева, 2022 наст. изд.  
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Конституционния съд, като ще се спра само на три последователни 

изречения и конотационно свързаните с тях текстове от решението а 

именно:  

По този начин полът като биологична категория („sex―), но 

и полът като социален конструкт („gender―), обусловен от 

субективните възприятия и представи на индивида и на 

обществото за ролята на мъжете и жените, са издигнати в 

автономни и равностойни категории на Конвенцията със 

собствено правно битие. Понятието „gender―/„genre― 

(„пол―) присъства в Конвенцията като самостоятелна 

категория, различна от пола като биологична същност. 

Конвенцията разделя биологичното и социалното измерение 

на пола и излиза извън рамките на възгледа за половата 

бинарност на човешкия вид. (Решение, 2018: 14) 

Истанбулската Конвенция, която има за цел да защити 

жените и децата от насилие е приета от Съвета на Европа на 

11.05.2011г. Против приемането са две държави – Русия и 

Азербайджан. Съветът на Европа е наднационална организация, в 

която членуват 47 държави, от които 28 образуват Европейския съюз 

(член на който е и България). До този момент 34 държави от Съвета 

на Европа (в това число повечето държави от Европейския съюз) са 

приели, че Истанбулската конвенция не противоречи на техните 

демократични конституции. За статистическо сведение сред 

ратифициралите Конвенцията е и Швейцария, която не е член на 

Европейския съюз, но е член на Съвета на Европа. 

В световен мащаб, в рамките на правния контекст, половите 

проблеми се разглеждат по различни начини, един от които засяга 

т.нар. джендър стереотипи. Обобщено казано, те представляват 

определени имплицитни или експлицитни норми, предписания или очаквания 

към жените и мъжете, и по този начин задават и направляват 

социалните роли/позиции, които те ще заемат. Половите или джендър 

стереотипи са дълбоко залегнали в междучовешките отношения. 

Тези полови стереотипи са вписани като причина за насилието над 
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жени и деца и в Конвенцията от 2011г6. Те обаче бяха преведени на 

български като „социален пол― и „социални роли―, в които 

управляващото политическо мнозинство, религиозните общности, 

водещи институции и техните представители и Конституционният 

съд приеха за „трети пол― и „джендърна идеология― и ги обявиха за 

противоконституционни. 

Правото в своята есенция има основна цел да регулира 

съществуващите обществени отношения. И за да обозначи 

участниците в различните обществени отношения, които ще 

регулира, правото ги именува и издига различните социални роли/позиции в 

отделни правни институти.  

Такива са институтите и социално ролевите обозначения в 

правото на „майката―, защитена още в Конституцията, на „бащата―, 

участващ активно в своята социална роля в рамките на Семейния 

кодекс, „осиновителя―, „настойника―, „съпрузите―, и дори 

първичното изначално разделение на активните участници в 

правния свят на „физически― и „юридически― лица. Т.е. правото от 

векове си служи с абстрактни понятия, които обозначават отделни 

агенти (човешки същества от мъжки и женски пол) с които се 

демонстрира някакво различно качество на индивидите, качество, 

което излиза извън техния биологичен пол.  

Например „физическите лица―, като социална конструкция, 

издигната от правото в институт могат да бъдат и от двата пола. Не е 

било така през вековете. „Граждани― в Римската империя,  т.е. в 

Римското право, което е в основата на съвременното право, са били 

само гражданите мъже. Правото се развива и днес представители от 

двата пола имат еднакви граждански права, водещи до това, че 

институтът на „физическите лица―, погледнат през бинарната 

призма на Конституционния съд е полово неутрален.  

В своето решение КС обобщено определи, че Конвенцията 

противоречи на Конституцията, защото в нея се включват понятия, 

като „социален пол―, „социална роля―, и "джендър" които 

                                                 
6 За повече по този въпрос ср. Кадиева, 2022 в наст. изд. 
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противоречат на Конституцията7. От текста на решението разбираме, 

че такива понятия са непознати на нашето законодателство и на 

българското общество и ще объркат и нарушат правния мир. С 

други думи, понятия като „социален пол― „разрушават― правовата 

държава, която КС е призван да защитава.  

В началните редове от Решението съдът приема, че е 

сезиран да се произнесе по т.нар. тема за „третия пол―, макар в 

Конвенцията да няма нито едно споменаване на подобен факт или 

понятие. В края на решението си Конституционният съд се 

произнася и по друг въпрос, който липсва в началото, което 

означава, че КС се произнася по въпрос, за който не е сезиран, не е 

питан и той няма нищо общо нито с Конституцията, нито с 

Конвенцията. А именно: Конституционният съд смята, че 

Конвенцията проповядва „джендър идеология―, която също 

противоречи на Конституцията, независимо, че в Конвенцията не се 

споменава „джендър идеология― и самият съд в началото на собственото 

си решение не посочва, да е сезиран по този въпрос. Но в същото време 

прави впечатление, че точно понятията, които не присъстват в 

Конвенцията като „трети пол― и „джендър идеология―, бяха широко 

пропагандирани от критиците на Конвенцията, с които очевидно 

съдът е в единомислие, след като използва същата риторика, без 

дори да е сезиран за нея.  

Открива се и следното езиково противоречие. 

Конституционният съд изрично обявява, че в рамките на своето 

решение се води и ще се води единствено от българския превод на 

Конвенцията, който бил приложен към документите, макар по 

думите на съда, самата Конвенция да е написана и приета на 

френски и английски и само текстът на тези два езика е изрично 

                                                 
7 ―Според вносителите, в повечето от изразените отрицателни становища, основните доводи 
за несъответствие с Конституцията са във връзка с разпоредбите на чл. 3, б. „в‖, чл. 12, § 1 и чл. 
14, § 1 от Конвенцията и употребените в тях изрази: „…  „социално изградени роли―, 
„стереотипни роли―, както и терминът „джендър― като обективни елементи от съдържанието 
на понятието „пол―…―, в смисъл съвместими ли са с Конституцията, в това число и с 
разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от основния закон в контекста на дефиниране на „трети пол― и 
създаване на възможност за сключване на еднополови бракове.― (Решение, 2018: 2)  
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упоменат в самата конвенция, че трябва да се счита за валиден. Всички 

преводи, в това число и българският са само уточняващи и 

улесняващи приемането на Конвенцията. Нашият съд обаче решава 

да не ползва оригиналните текстове. Но и това се оказва трудно за 

него, защото в удобни моменти в решението все пак се използват 

думи и изрази от оригиналните текстове на английски и френски. 

Например в българския превод не се използва думата „джендър―. 

Затова е странно, че КС се сезира и изрично смята, че трябва да се 

произнесе по тази дума и нейното противоречие с Конституцията. 

Така в текста на решението си, наред със „социални роли― и 

„социален пол― (които са българският превод на gender) се появяват 

и gender\sex\ и биологичните полове мъж и жена. С което от 

филологическа, семантична гледна точка се създава впечатлението, 

че  gender, „социални роли― и „социален пол― съществуват 

последователно и алтернативно в една плоскост с биологичните 

полове. Т.е. неназовано се създава впечатление у читателя, че тук има 

нещо „трето―, нещо като търсения още от самото начало „трети 

пол―. И съответно се прави извод, че ако това е така, а според 

Конституционният съд то е така, значи че имаме трети пол и това 

противоречи на половата бинарност в Конституцията.  

Но ако това е така, заслужава да се зададе следният въпрос: 

какво тогава означава „гражданският пол― или още „юридически 

пол―, който се определя от гражданскоправната индивидуализация 

на лицето, посочена в акта му за раждане и в притежаваните от него 

документи за самоличност? 

И ако има „граждански пол―, защо той е необходим при 

положение, че светът е бинарен, според Конституционния съд и 

съществуват само два пола и те са биологичните и са напълно 

достатъчни в нашия плосък бинарен полов свят? Но граждански пол 

съществува в българското законодателство и това идва да 

демонстрира, че са необходими други езикови конструкции, 

натоварени със социологическо значение и облечени в юридическа форма, които 

да урегулират съществуващите отношения.  
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Според КС в нашето законодателство няма разделение между 

биологичен пол и социалните измерения на този пол. И още според 

Конституционния съд в настоящото българско законодателство не 

присъства понятието „социални роли―, като различни от 

биологичния пол измерения на човешко участие в социалните 

отношения. Това единствено измерение на човешките отношения в 

полово детерминирания бинарен вид мъжки-женски, твърди съдът, 

че съществува в нашето законодателство. Но дали е наистина така? 

Да вземем конструкцията на следната логическа 

последователност. 1. Тя е жена – по биологичен пол е така. 2. Тя е 

майка, защото е родила дете – по биологичен пол е така. 3. Тя 

получава право на „отпуск поради бременност и раждане― и право да 

получава парично обезщетение за отглеждане на дете, поради 

настъпване на осигурителния риск „майчинство―. Това право на 

отпуск и парично обезщетение са пряко следствие от записаната в 

Конституцията „изрична защита на жената майка―. Но дали Тя 

получава „майчинство―, като следствие от наличието на 

биологичния си пол? Т.е. и тук ли отново имаме като причина и 

основание за получените права биологичен пол по смисъла на 

разглеждане от съда на пола единствено като бинарен биологичен 

конструкт? Или имаме някаква друга роля, в която Тя се е 

инвестирала, като по този начин е получила друг статут, който 

изисква и законово детерминиране. И само жена ли може да бъде в 

тази роля на „агент― получаващ право на „отпуск поради бременност 

и раждане― и право да получава парично обезщетение за отглеждане 

на дете, поради настъпване на осигурителния риск „майчинство―, т.е. 

само жена ли трябва да бъде, защитената от Конституцията „майка―? 

Но да почетем още от Решението:  

Принципът на правовата държава е фундамент на 

установения конституционен ред. Производството по  чл. 

149, ал. 1, т. 4, предложение първо от основния закон 

гарантира въвеждането в националната правна система на 

ценностните достижения на международната общност при 
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съхраняването на ядрото от ценности, установени в 

Конституцията.  

В Конвенцията  чрез дефинирането на „пол― като социален 

конструкт всъщност се релативизират границите на двата 

пола – мъж и жена като биологично детерминирани. Ако 

обаче обществото загуби способността да прави разлика 

между жена и мъж, борбата срещу насилието над жените 

остава само формален, но неизпълним ангажимент. 

(Решение, 2018: 19)  

Според семантичния прочит на Решението, само ако 

навсякъде знаем кой е мъж и кой жена, и имаме постоянно 

отбелязване дали съответните физически лица са мъж или жена, и 

постоянно всичко разделяме на мъжки и женски пол, само тогава ще 

спазим Принципа на правовата държава. Дали ако не правим това 

постоянно полово биологично маркиране, ние няма да имаме спазен 

Принцип на правовата държава? 

Отговорите ще потърсим като прибавим още една логическа 

последователност, този път от другия биологичен пол. 1. Той е мъж 

– по биологичен пол това е определено. 2. Той е баща, защото по 

силата на Семейния кодекс или е в съпружески отношения, или е 

„припознал детето― след раждането – тези права също можем да 

съотнесем към правата произтичащи от биологичния му пол. 3. Той 

получава право на „отпуск поради бременност и раждане― и право да 

получава парично обезщетение за отглеждане на дете, поради 

настъпване на осигурителния риск „майчинство―. 

Възможността на бащата да отглежда децата по закон е 

относителна новост за българската правна система. До 2009г. 

твърдението, че защитата на майчинството (като продължение на 

конструкта „жената-майка― в Конституцията се отнася само до 

жената-майка щеше да бъде вярно. Но с оглед на развиващите се 

обществени отношения, и по-точно, с оглед на появата на все повече 

мъже, които желаят да влязат в социалната роля на „полагащи грижи 

за отглеждане на децата―, роля, традиционно, „стереотипно― 
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свързвана с тази на „жената-майка―, както и във връзка със Закона за 

равнопоставеност между мъжете и жените, приет в България през 

2016г.8 се направиха промени в Кодекса на труда и Кодекса за 

социално осигуряване. Беше въведена правна рамка на института на 

„бащинството―, който при определени условия изравнява мъжете и 

жените по отношение на отглеждането на деца. „Бащинството― и 

„майчинството― по същество са точно такива фикции за 

субективизиране на физически лица, които трябва да имат 

определени „поведения, дейности и характеристики―9, които в 

правото се наричат основания за придобиването на юридически 

права или юридически качества. По закон и двата института имат 

определени условия, приети от обществото и законово 

регламентирани, които ако физическото лице изпълни, ще получи 

съответния статут. Но нали точно това е определението за социален 

пол в Конвенцията: Чл.3,т.В, „пол― означава социално изградени 

роли, поведения, дейности и характеристики, които определено 

общество смята за подходящи за жените и за мъжете. 

Изводът е, че българското законодателство отдавна познава 

социалните роли, които физическите лица изпълняват в различни 

траектории от своя живот. Например бащата може и да избере да не 

ползва отпуск по бащинство и по този начин няма да влезе в тази 

социална роля на бащата отглеждащ детето. Но същевременно той 

може да избере да ползва отпуск по бащинство и по този начин ще 

изпълни един от големите страхове на конституционните съдии, а 

именно някакво физическо лице да избере своята джендър 

идентичност – дали да бъде в социалния пол на бащата отглеждащ 

децата или не.  

Фактически „бащинството―, като институт реципрочен на 

„майчинството―, а именно родителят, който отглежда детето, е 

юридически регламентирано чрез правото на 15-дневен отпуск при 

                                                 
8 Обн. ДВ. бр.33 от 26 Април 2016г. 
9 Конвенцията чл.3. т.В.: „пол― означава социално изградени роли, поведения, дейности и 

характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете; 
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раждане на дете от датата на изписването му от лечебното заведение. 

То е уредено в чл. 163, ал. 7 от КТ. Условието за придобиване право 

на този вид отпуск е майката и бащата да се намират в брак или да 

живеят в едно домакинство и бащата да е припознал детето. Т.е. това 

право на избор на социалната роля (идентичност) на социалния пол, 

(джендър) за бащата е дадено дори, когато двойката е в рамките на 

„фактическо съжителство― без брак.  

Освен това бащата има право да ползва отпуск за отглеждане 

след навършване на 6-месечна възраст на детето до 410 календарни 

дни (това е отпускът при бременност и раждане, който традиционно 

и стереотипно се предвижда само за майката) вместо майката и с 

нейно съгласие. То е уредено с ал. 8 на чл. 163 от Кодекса на труда. 

Има и още една важна подробност – за разлика от 15-дневния отпуск 

при раждане на дете, отпускът  за отглеждане освен от бащата може 

да се ползва и от осиновителя. И тук е още един от глобалните 

въпроси, които възникват след решението на Конституционния съд, 

че не съществуват социални роли, че не съществува нищо друго 

освен бинарен полов свят. Институтът на осиновителя също е 

полово неутрален. Чл. 78. от Семейния кодекс гласи: „Може да 

осиновява дееспособно лице, което не е лишено от родителски 

права.―. Т.е. единственото условие е, осиновителят да има родителски 

капацитет, който се удостоверява с факта, че не е лишен от родителски 

права. Има се предвид една по-дълга хипотеза, според която 

осиновителят може да има други деца, но не трябва да е лишен от 

родителски права спрямо тях. Няма полово биологично изискване за 

осиновителя. В същото време Семейният кодекс въвежда още една 

абстракция, която е полово неутрална – института на родителя. 

Семеен кодекс: Чл. 122. (1) Носител на родителски права и 

задължения по отношение на ненавършилите пълнолетие деца е 

всеки родител. (2) Родителите имат равни права и задължения, 

независимо дали са в брак. (3) Съпругът на родителя е длъжен да 

съдейства на родителя при изпълнение на неговите задължения.  
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Същевременно в Кодекса на труда и Кодекса за социално 

осигуряване след последните промени статутът и обезщетенията за 

отглеждане на дете от родител и осиновител са изравнени.  

В нито едно изречение не се определя бинарен полов 

признак на родителя и осиновителя. Не е и нужно, защото в тази 

социална роля, в този социален пол на родителя или осиновителя, 

може да влезе всяко физическо лице, без значение на неговия пол. И ако 

приемем, а то е законово регламентирано, че имаме свобода да 

изберем дали и кога да бъдем родители или осиновители, т.е. да 

имаме и да отглеждаме дете, излиза, че отново имаме избор на социално 

ролева полова идентичност, от който избор всъщност 

Конституционният съд със своето решение ни пази. Нека отново 

припомним изречението, заради което Конвенцията беше обявена за 

противоконституционна: „пол― означава социално изградени роли 

„поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за 

подходящи―. Т.е. ако имаме възможност да избираме тези поведения, 

дейности и характеристики, които определено общество смята за 

подходящи, то ние ще сме нарушили Конституцията. Но нали точно 

това правим, когато решаваме да бъдем родители, когато решаваме да 

бъдем майки, бащи, настойници, т.е. да упражняваме множеството си 

избори на идентичност, които ни дават правата на физически лица, 

без значение на нашия биологичен пол и точно същите наши права 

и задължения като физически лица регламентира и пази 

Конституцията от 1991 г. 

След като Конституционният съд определя, че в българското 

законодателство съществуват само два пола, два социални 

конструкта, полово базирани, излиза, че всяка трета конструкция е 

толкова търсеният „трети пол― или „социален пол―, или „социална роля―. 

Т.е.  „родителят― и законово детерминираните права и възможности, 

които му дава тази „социална роля― е трети пол в бинарната 

конструкция на съда. Осиновителят би трябвало да сподели същата 

съдба. 
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Равносметката в броя на законово детерминираните 

социални роли, наречени от Конституционния съд и Конвенцията 

социални полове: „Граждански пол―, получаваме го още при 

раждането, определян от биологичния пол, но издигнат в отделен 

правен институт.  „Родителски пол―, „осиновителски пол― – 

получаваме ги при определени условия, но без бинарна полова 

разделеност, те са полово неутрални. Прибавени към определените 

от КС два пола мъжки и женски, (според Конституционния съд 

„мъжки― и „женски― пол са единство от биологичен пол и 

социалните очаквания към него)10, получихме пет пола, социални 

роли, които вече са законово детерминирани.   

Бинарният полов правен свят на Конституционния съд току-

що изчезна.  

Правните полово неутрални институти на „осиновителя―, 

„настойника―, „попечителя―, дори глобалното обобщение на 

участниците в правния свят „физически лица―, са надграждащи 

биологичните полове социални конструкции, те определят 

различните социални роли, които всички ние приемаме в участието 

си в социума. Както личи и от самите закони, тези институти не са 

полово детерминирани, което ясно показва разбирането на 

законодателя, че представители и на двата биологични пола, могат да 

влязат в различни социални роли и да променят тези социални 

роли, тези свои социални полове (идентичност) по собствено 

желание. Например в Семейния кодекс относно осиновяването 

изрично са посочени хипотезите, при които осиновителят може да 

се оттегли от осиновяването и по този начин да излезе от социална 

роля, в която сам е решил да се облече.  

 В Решението се казва още: „В Конвенцията  чрез 

дефинирането на „пол― като социален конструкт всъщност се 

                                                 
10 ―Накратко, понятието „пол― се използва от конституционния законодател  като единство от 
биологично детерминираното и социално конструираното.― (Решение, 2018: 17). Т.е. за 
Конституционния съд, когато се използва мъжки или женски пол, това включва биологичния 
пол и социално конструирания пол. Но това са точно джендър стереотипите, които описах в 
началото. Единството между жената и социалните очаквания към нея за Конституционния съд 
е единство на женския пол. Тя може да е само това, което се очаква от нея. 
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релативизират границите на двата пола – мъж и жена като 

биологично детерминирани.― (Решение, 2018: 19) 

Но вече стана ясно, че  в българското законодателство, без да 

се употребява думата пол, релативизирането на двата биологични 

пола, с цел полова равнопоставеност е дългогодишен (десетилетен) 

факт. През последното столетие жените са получили граждански 

права, които преди това са нямали, започнали са да гласуват, да бъдат 

кандидати за изборни длъжности, да заемат ръководни постове  – 

ето защо за много дейности, длъжности и институти дори езикът 

няма женска форма, стереотипното очакване не е предвиждало жени 

в такива социални (джендър) роли.  

Към днешна дата борбата за равенство между половете е 

направила полово неутрални повечето правни институти.  

Ето защо релативизирането на пола, от което се плашат 

конституционните съдии, всъщност се е случило отдавна и ще 

продължи, защото тепърва предстои борбата на мъжете да получат 

равни права с жените върху отглеждането на децата, например. 

Доказателство за това е натискът в българския Семеен кодекс да се 

дефинира понятието „споделено родителство―, като форма на 

управляване на родителски права, при което и двамата родители, 

отново без значение на техния пол, а само от значение на тяхната 

социална роля (социален пол) – родители – да се прецени техният 

родителски капацитет.  

Но по смисъла на консервативното и близко до 

религиозната доктрина решение на Конституционния съд, се оказва, 

че институтът на споделеното родителство, какъвто рано или късно 

ще бъде приет, може да противоречи на Конституцията, ако се 

съобразим с Решението, според което всеки институт на правото, 

който не е полово биологично бинарно детерминиран е 

противоконституционен. А последното твърдение не може да бъде 

вярно, защото все още живеем в държава, която е секуларизирана от 

религиозна гледна точка, демократична от политическа гледна точка, 

в която се спазват „общочовешките ценности: свобода, мир, 
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хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост; като издигаме във 

върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и 

сигурност―11.   
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17. „КАКВО НЕ ЗНАЕХ ЗА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ В 
БЪЛГАРИЯ“                                                                                                              

ОБЗОР ВЪРХУ ЕСЕТА НА УЧЕНИЦИ ОТ V ДО XII КЛАС, 
ПОСВЕТЕНИ НА ВЪПРОСА ЗА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ 

Десислав Георгиев, Деница Ненчева 

Следващите няколко страници представляват кратък обход 

на някои от водещите мотиви, появили се в хода на четене на над 90 

есета, писани от ученици от V до XII клас – участници в конкурс под 

надслов „Какво НЕ знаех за домашното насилие в България―1. 

Неговата основна цел бе ретроспективното обръщане към едно 

мотивирано „преодоляване на бариерата на незнанието―, което да 

прикани авторите да отидат отвъд всекидневното знание за това що е 

насилие и какво го „прави― домашно. Текстът ще се опита да въведе 

читателите във встъпването в един макар и задочен диалог, който да 

отразява многогласните гледни точки идващи от различни възрасти, 

социални позиции и биографичен опит.  

Именно поради това нашият обзор ще се спре както върху 

моментите на мълчаливо съгласие, които пресичат стратегиите и 

фигурите на говоренето за домашното насилие в България, така и 

върху особените точки на срещите с него, изпъкващи, ту през 

личния опит, ту през равносметката за собственото отношение и 

роля спрямо този многомерен проблем. Темата за домашното 

насилие в България е особено важна, тъй като следвайки самите 

автори, то често бива описано като резултат от „балкански 

синдром―, дори тогава, когато се отбелязва, че феноменът се среща в 

цял свят. В този контекст българското общество се описва като 

модерно, но все пак патриархално, нетолериращо насилието, но все 

пак затварящо очите си пред него. 

 

                                                 
1 Повече за конкурса вж. на: https://genderalternatives.org/bg/657-konkurs-s-nagradi-kakvo-ne-
znaeh-za-domashnoto-nasilie-v-balgariya, последно посетен на 02.04.2022 г. 

https://genderalternatives.org/bg/657-konkurs-s-nagradi-kakvo-ne-znaeh-za-domashnoto-nasilie-v-balgariya
https://genderalternatives.org/bg/657-konkurs-s-nagradi-kakvo-ne-znaeh-za-domashnoto-nasilie-v-balgariya
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Форми на дефиниция и разпределение на силите в 

двойката насилник-жертва  

Значителна част от есетата започват своето търсене чрез 

опирането върху ясни очертания на зададените понятия, 

прибягвайки към дефиниции идващи от речници, популярни и 

специализирани сайтове и публикации. Устойчиво се отбелязва 

многопластието в диференциациите на „насилие―, отиващи отвъд 

пределите на физическото такова и извън стените на домашното 

пространство. Именно това се маркира, като един от ключовите 

моменти на наученото, наред с динамиката на взаимоотношенията 

между насилник и жертва. 

Основният фокус попада върху нуклеарното семейство, 

където фигурата на жертвата обикновено флуктуира между 

семейните позиции – преимуществено в лицето на жената (съпруга, 

приятелка и/или майка), неизменно с това и на детето – ту пряк 

обект на насилие, ту жертва на „шрапнелите― от родителските свади. 

Това, което до известна степен оразличава двете позиции е 

възможността за избор – докато, поне на теория, жената може да избере 

да напусне своя насилник, то детето се мисли като тотално лишено 

от подобна автономия.  

В разгледаните текстове трудно може да се отбележи коя е 

водещата фигура – тези писани от по-младите ни участници 

обикновено емпатично разглеждаха ситуацията на своите връстници, 

фокусирайки се върху домашното насилие над деца. Женската 

позиция също бе както самостойно обговорена, така и сдвоена в 

домашното насилие като „семейно насилие―, засягащо по равно 

както майката, така и детето. Макар и спорадично в някои от 

текстовете се появяваше и темата за домашното насилие 

упражнявано върху мъже, които типично се оказват в ролята на 

насилника, и от жени – както спрямо техните партньори, така и 

спрямо собствените им деца. По този начин в голямата част от 

споделените наративи „жертва― става синоним на дете/жена, а 
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мъж/баща – на „насилник―. В тази точка авторите обръщат 

специално внимание на неравновесността в общественото внимание. 

Две бяха значителните липси що се отнася до 

разпределението на ролите – 1) на междупоколенческо насилие, 

което се упражнява върху родители и родственици (обикновено в 

напреднала възраст) от страна на техни наследници и близки, както 

и 2) на ситуациите на насилие случващи се в еднополови двойки, 

чиито ограничени канали на гласност и видимост – а съответно и на 

помощ, предполагат и форми на двойна стигматизация.  

Дисектирането на личностната картина в есетата се движи 

между двата полюса, като обичайно залага на едно 

(социо)патологизиране на насилническата диспозиция, гравитиращо 

около мотиви като личностно разстройство, душевно неравновесие, изгубени 

души, защитен механизъм, избиване на комплекси, прекомерен стрес и 

напрежение, неизкоренени животински инстинкти, претърпян тормоз, морално 

объркване, липса на разбиране от страна на другия и прочие, които работят 

между границите на различни дискурсивни стратегии по 

(де)легитимиране на насилническите „корени―. Така в този контекст 

насилието като по-скоро многомерен и разнороден феномен бива 

единично засегнато, за сметка на различните форми на неговото 

патологизиране. Схващането, че подобни динамики са наследявани 

като легитимни исторично фундирани релационни отнасяния, 

например на насилието като начин за възпитаване, биват засегнати 

от единици от авторите, всички от които го отхвърлят като 

недопустим възпитателен метод. Този аспект бива допълнително 

засилен от споделените очаквания спрямо натурализирането на 

мъжествеността, на чиято страна се пада както предразположеността 

към по-голяма агресия „по природа―, така и наследените 

патриархални порядки. 

Фигурата на жената-жертва също минава през 

психологическа оценка, която разглежда проблеми като страха, 

несигурността и срама, както и дълготрайните ефекти от 

пребиваването в подобна жизнена ситуация.  От друга страна, част от 
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текстовете не веднъж я представят, не просто от гледна точка на 

депривираната страдателна позиция, но и като такава на слабост, 

контрастираща с една двойна отговорност – към себе си и към 

децата си. В тези случаи жертвата се явява като някой, на когото му е 

необходима не просто практическа помощ – чрез подслон, подкрепа 

и разбиране, но и като някой, на когото трябва да му се помогне да 

„вземе живота си в ръце―. На места жената, оставаща при своя 

насилник, бива представена като лишена от „правилно, рационално 

мислене―, поради което трябва да бъде „събудена―, тъй като вреди не 

само на себе си, но и на децата си. С това бива затворен и 

„порочният кръг на насилието, пораждащо насилие― – друг честотно 

появяващ се момент при интерогирането на причините за 

домашното насилие, наред с  желанието за контрол и станалата 

популярна категория „токсичност―. В текстовете спорадично се 

появява мотива за вината на жертвата, която би следвало да е 

„заслужила― този метод на наказание, като на подобна склонност 

бива приписвана схващането, че това е нещо типично за 

българското общество. Отивайки отвъд личностния елемент, 

източниците на насилие се мислят спрямо редица фактори като 

бедност, цялостен обществен „хаос―, беззаконие, финансови 

проблеми и т.н2. 

Като цяло есетата не засягат експлицитно темата за „пол― и 

„джендър―, а сексуалната ориентация като повод за агресия се 

появява само веднъж в контекста на упражняването на домашно 

насилие от страна на родител (баща) над дете. Разпределянето на 

половите роли се разгръща по линия на (разклащането на) 

                                                 
2 Обвързването на насилието с икономически и класови фактори присъства единично в 
текстовете, като обичайно фокусът е върху бедността и липсата на образование, които обаче 
не изключват експлицитно формите на домашно насилие при богати семейства. Този мотив 
може да бъде проследен до конкретен интернет източник, който много от авторите са 
използвали. В него се твърди: „Доказано е, че в най-честите случай малтретираните деца са от 
по бедни семейства, с по-ниско образование. Не винаги е така. Физическите насилници са хора 
по-слабо образовани от по-ниските слоеве на обществото. Докато психическите насилници са 
добре образовани хора, в чести случаи от по-високите слоеве на обществото. Независимо от 
това най-голямата причина за домашното насилие си остава липсата на средства.― - 
https://referatite.org/domashnoto-nasilie/52662/ref - последно посетен на 17.03.2022 г. 

https://referatite.org/domashnoto-nasilie/52662/ref
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опозицията „силен― и „слаб― пол (в последния, от който сякаш 

събирателно попадат както жената, така и децата): „В България 

главно мъжете биват учени още от съвсем малки, че да се чувстваш 

като по-доминантен от другите е нещо, към което трябва да се 

стремят, иначе губят така наречената си „стойност―; „Намираме се в 

общество, според което мъжете доминират по някакъв начин, а не 

трябва да е така. Определено трябва да има равенство между хората. 

Мисленето по тези въпроси трябва да се промени! Стереотипите, 

трябва да останат в миналото ни! Но кога?―. 

 

Фигурата на третия, проникваща в диадата жертва-

насилник 

Друг от водещите аспекти, които многократно се появиха 

сред нашите автори е свързан с темата за публичността. Докато 

много от тях твърдо и експлицитно отхвърлят схващането, че 

домашното насилие е проблем, който засяга само семейството, 

трябва да се реши от него и не бива да напуска неговите рамки, то 

фигурата на наблюдателя, с която значителна част от участниците в 

конкурса се идентифицират остава амбивалентна. Така изградените 

наративи устойчиво се обръщат към триадата насилник-жертва-

свидетел, последният от които бива натоварен с особена 

афективност. От една страна имаме фигурата на пряко ангажирания 

трети, който  „не знае как―, „не може― или „не желае― да окаже 

помощ. Именно този аспект бива многократно засегнат от нашите 

автори, които коментират критично позицията на „мълчаливия 

свидетел―, който често бива характеризиран като „неграмотен―, като 

мотиви отвъд този биват засегнати по-рядко. „Третият― се разкрива, 

като ключов и в някои от текстовете, където се изказва разбирането, 

че личностите, намиращи се в подобна позиция, не могат да се 

справят със ситуацията сами и им е нужна помощ. 

В контраст с тази позиция се разгръщат и мултимодалните 

пластове на парадоксалната парализираща архитектониката на 

мълчаливото свидетелство, което бива натоварено както със 
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споделена отговорност и вина, така и с несигурност и страх по 

отношение на собственото емоционално и физическо добруване.  

Този аспект бива валиден и при т.нар. случайни свидетели, 

които попадайки на подобни сцени на насилие (на улицата, в 

училище и т.н.) биха/са искали да „направят нещо―, но не са успели 

да преодолеят собствения си страх от това да не станат самите те 

жертви.  

На трето място изпъква и елемента на колективното 

„затваряне на очите― по посока на проблема, за което носи вина 

„обществото като цяло―. И тук мотивите варират – от невинното 

незнание, през съзнателния избор за бездействие, който мисли 

темата за домашното насилие като „табу― или „личен въпрос―, до 

пълната апатия.  

В близост до тези аспекти се позиционира и проблемът за 

личния опит и (не)възможността да се поставиш в обувките на 

жертва, който коментират част от авторите ни. Този момент се 

досяга както до темата за емпатията (включително извън 

всекидневната употреба на думата), така и до онези форми на 

(не)знание, които отиват отвъд засрещането с дадена информация.  

Флуктуиращите граници на мълчанието и проблемът за 

източниците на публична видимост 

През позицията на третия минава и проблемът за 

легитимните източници на информация и знание. Макар 

поставеният въпрос да провокира в участниците импулс за търсене 

на сведения те често споделят, че основни канали за информиране, 

каквото следва да бъде училищното образование например, или 

напълно липсват, или не успяват да предоставят информацията по 

достатъчно ангажиращ начин.  

Пропукването на мълчанието обикновено идва не 

благодарение на официалните отговорни институции, а чрез 

масмедиите – телевизионни репортажи, често отразяващи случаи на 

насилие с трагичен край; изяви на жертви, които предпочитат да се 

обърнат към платформите на публичното пространство (чрез 
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влогове например)3, а не към „бездействащите― полицейски власти и 

т.н. И все пак те биват мислени не като запълващи празнината в 

общественото обговаряне на проблема, а по-скоро като част от 

неговата симптоматика4. В този контекст се разполагат и мненията, 

които отбелязват, че за домашното насилие всъщност „се говори 

всеки ден―, което обаче не дава резултати, а просто прави видим 

проблема през неговото „скандализиране―.  

Именно апела за дистрибутиране на знанието е един от 

предпочитаните финални акорди на голяма част от есета. Много от 

тях завършват с вариация на отрицанието „Нека всички кажем НЕ на 

домашното насилие!―, но като че ли липсват утвърдителни лозунги, 

които да препращат към определена форма на действие, която по 

презумпция се счита за най-релевантна, наложителна и т.н. Те се 

срещат в имплицитна форма, и в повечето случаи засягат 

преодоляването на срама и страха от споделянето на травматичния 

опит, както и необходимостта от засилено гражданско самосъзнание: 

„Нека бъдем активни граждани!―; „Говорете!― „Пишете! Търсете 

помощ!―. Само едно от есетата отбелязва наличието на подобни 

лозунги, но критично „Постоянно издигаме лозунги ,,Не на 

насилието!‖, но как да го спрем? Според мен обществото трябва да е 

безпощадно към насилниците и да подкрепя жертвите, за да се 

отърсят от страха и да открият себе си заживявайки свободно и 

достойно. Това е справедливият начин, но дали е възможен – не 

знам!―.  

Един от текстовете пък прекрасно улавя сложната динамика 

на този феномен, която въвлича във вихрушката на незнанията 

фигурата на третия, що се отнася до белезите на домашното 

                                                 
3 Споменава се да речем, влиянието, което имат популярни личности върху говоренето по 
темата, за сметка на това в училището. 
4 Трябва да се отбележи, че влиянието на различните медии като стимул към насилие бива 
засягано изключително рядко. По-скоро се отбелязва въздействието на масмедиите, но не и на 
културните и социалните фактори, които задават спецификата на отношението, именно на 
мъжете като мъже към жените като жени. Така на места се появява и логическата верига 
„жената е природно по-слаба – поради което става жертва, но вътрешно по-силна, поради 
което не търси помощ―. 
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насилие, заключавайки: „Може да се каже, че по-скоро не съм ги 

забелязвал отколкото да не съм знаел―. 

Институционални измерения на домашното насилие в 

България 

Заслужава да се отбележи, че макар множество от есетата да 

са използвали сходни източници, (понякога монтирайки директни 

заемки) все пак е от ключово значение какво от наличната 

информация са предпочели да изберат. Част от авторите например 

се опират на статия от DW, в която се споменава темата за 

социалната динамика и позиция на жените, различни възрастови 

фактори, както и използването на формулировката „насилие 

основано на пола―, а само на едно място в получените текстове се 

засяга и необходимостта от провеждане на социални изследвания по 

темата. 

Статистическите данни5 и отговорните организации за борба 

с домашното насилие и оказване на помощ на пострадалите, както и 

културни и социални институции, работещи в подобна насока, са 

друг основен момент, който присъства като новооткрит за авторите. 

Макар въпроси като феминизма и борбата за равноправие да 

присъстват в единици от разработките, и да е налице често 

позоваване на правния контекст в най-широк смисъл, 

институционализираните форми на „работа― с проблема остават 

предимно в периферията. Споменава се например темата за 

човешките права, но винаги, като нарушени от самото насилие, но 

никъде не се коментира, по какъв начин те са отговорност и на 

самите държавни институции.  

Човешките права биват разглеждани като отиващи отвъд 

половия антагонизъм, адресирайки общи за всички проблеми, които 

същевременно изискват активност и от двете страни, като патосът е 

насочен към възможността за едно по-всеобхватно добруване: 

„Някои мъже продължават да приемат равенството като опит за 

                                                 
5 Част от текстовете не пропускат да отбележат повишаването на данните относно прояви на 
домашно насилие по време на пандемията от Covid-19. 
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еманципация. Жените им биват хулени за свободолюбивото си 

мислене, сякаш това е негодувание срещу установения ред. България 

трудно приема новостите, особено тези, които изискват коренно 

различен строй. Но за една държава членка на ЕС е дошъл мигът, в 

който трябва да се изправи срещу сексизма и дискриминацията, за да 

пребъде. Да открие хоризонта на всеобщата толерантност.― 

Както вече отбелязахме фокусът често попада върху 

динамиката на междуличностните отношения: чрез мотиви като 

вменяване на вина у жертвата, харизматичността на насилника, който 

проявява коренно различни черти на характера в публичното и в 

частното пространство и т.н., в контраст с почти липсващата 

тематизация на проблема за логистичните препятствия при 

търсенето на правна подкрепа – воденето на дела и т.н. Въпреки това 

терапевтичната помощ се споменава значително по-рядко за разлика 

от юридическата. Обговарянето на процесите на възстановяване 

(включително отвъд физическото такова) също бива слабо 

застъпено. Сред най-често посочваните начини за спаряване с 

подобни ситуации са форуми, горещи линии, неправителствени 

организации като изпъква именно липсата на релевантни други в 

тесния кръг, както и на държавата, която се появява предимно 

негативно – най-вече чрез примерите за неработещите институции и 

закони, които следва да бъдат променени. Тяхното „отсъствие―, най-

общо казано, пронизва три основни нива – информационна 

кампания, защита и превенция. 

Това е и една от основните нишки, които свързват мисленето 

на домашното насилие с други негови форми като това на работното 

място и училището, както и кибер-насилието. Ключов момент при 

всички тях се оказва липсата на адекватни методи за справяне, наред 

с отделянето на подобаващо внимание върху проблема. 

Вместо заключение 

Изложеното до тук в никакъв случай не претендира за пълна 

изчерпателност по темата, а напротив – то е по-скоро проблясък в 

една от неговите многобройни фасети. Представеният конкурс може 
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да бъде схващан и като своеобразен експеримент, поставящ си за 

цел, чрез идентифицирането на проблема за домашното насилие в 

България ex negativо, достигането до определени форми на истина. 

Тяхното ядро обаче не се крие само в описването на новонаучените 

факти и в опита да се разбере как подрастващите мислят тази тема, 

но и в самото досягане до експлицирането на определени предели на 

опита, започващи със самия акт на питане и писане върху въпроса.  
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18. КАКВО НЕ ЗНАЕХ ЗА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ В 

БЪЛГАРИЯ? 

Иванина Георгиева 

За насилието, не само в България и не само в дома, аз не знам 

нищо. В дома ми никога не се е случвало, и не говоря само за себе 

си, но и за всеки член от семейството си. Проблемът за домашно 

насилие в България все още се премълчава, но това явно не означава, 

че не се съществува. Не съм подозирала колко сериозно последици 

ще има той в нашето общество, защото обществото това сме ние и 

всеки, който е бил жертва на домашно насилие по един или друг 

начин е променен. 

Домашното насилие се прилага от хора, които искат да докажат 

властта си. Понякога такива хора може да са употребявали алкохол 

или други упойващи вещества, които да повлияят над контрола на 

човека и да предизвикат нетипични реакции. Насилието би могло да 

бъде предизвикано от работата на човека, от дрязги между хора, като 

понякога тези ситуации завършват с лош край. Насилието, което 

може да изпитат, често идва от най-близките им хора и е възможно 

поради тази причина случаите да останат неотразени. Възрастните, 

които също биха могли да понасят домашен тормоз, било 

физически или психически, имат съответните обществени прояви - 

лъжат, имат скандално поведение, податливи са на различни пороци 

- всичко това с цел да се изолират от проблема. Емоциите трудно се 

овладяват, когато човек е под стрес и изпитва затруднения в 

професионален план. 

За темата не се говори много, което е проблем за хората, ставащи 

жертви на насилие и те остават незабелязани. Това е доста сериозен 

въпрос, по който обществото трябва да бъде информирано, да се 

отразява по-често в медии и предавания, като целта да бъде 

намаляване и предотвратяване на насилието. Не е прието свободно 

да се говори на тази тема и много от хората, които стават част от 

жертвите, не го споделят, от срам и притеснение, или мислейки, че 
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те са предизвикали случващото се. Проблемът е подтиснат, заради 

страха и заплахите, които жертвите получават. Ако една жена получи 

заплаха, че ако се опита да избяга или да каже нещо ще застраши 

нейният или живота на детето си, няма как да съобщи за случая. Още 

по-голям проблем е това, че тук в България, закона не осигурява 

защита, на точно тези жертви. Вербалното насилие също се отразява 

в много среди. Понякога вербалното насилие би наранило и 

повлияло много повече от физическото. Има много хора, които 

остават без самочувствие и са притеснени от това, че няма да бъдат 

чути след вербални атаки, отправени към тях. Този вид психически 

тормоз е разпространен в училищата, в работата, в ежедневието на 

един човек. От този вид тормоз се стига и до физическото насилие, 

с което хората се опитват да докажат на някого, че не са толкова 

безпомощни. 

Насилието може да се спре, но трябва да достигне до всеки. За 

спирането на този тормоз, трябва да има повече проекти от 

училища, от работно място и да има по- голям брой хора, които 

знаят за проблема. Справянето с проблема затруднява много от тези, 

които искат да помогнат. Когато хората се обединят, ще бъдат чути 

от по-голяма част от обществото, което би помогнало не само за по-

широко отражение на проблема, но и жертвите ще бъдат много по-

единни и смели, за да направят крачка към спасението си. След като 

проблема се увеличава и ескалира, се развива необходимост от 

създаването на фондации и институции, които да помогнат на 

страдащите от проблема. 

Една такава организация е фондация Анимус, основана през 

1994 с цел да се създаде институция подкрепяща жени, които са били 

жертви на домашно насилие. От Анимус работят с много партньори, 

които им помагат за развитието на фондацията. С финансовата 

подкрепа на Американското посолство в България, те създават 

първата гореща телефонна линия за жени, преживели насилие. 

Работят за това да дадат по- голяма гласност и на проблема, който 

представлява трафика на жени. Целите на фондация Анимус са да 
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възвърне самочувствието и самоуважението на жените и да събуди 

промяна в обществото относно проблема; да работи по проекти за 

потърпевшите и да служи като посредник между институции и 

организации обвързани с домашното насилие в страната и чужбина. 

Старае се да дава гласност на проблема чрез организиране на 

конференции и събития с благотворителна цел, както и публикации 

в медиите, разработва провеждането на обучителните програми. 

Друга организация, бореща се с проблема е фондация 

―П.У.Л.С.‖ Тя е създадена през 1999 и работи по изграждане и 

развиване на програми за обгрижване и помощ на жертвите на 

насилие в региона на Югозападна България. Двете основни насоки 

на фондацията са превенция на насилието и рехабилитация на 

жертвите. Работата им по превенция на домашното насилие е 

свързана с нагласата на обществото и институциите относно 

проблема, като те използват образователен подход и изразяват 

подкрепата си чрез различните дейности, които развиват. Относно 

рехабилитацията, те възприемат индивидуален или семеен подход и 

по този начин предоставят кризисна помощ на хората в нужда. Така 

през 2008 създават и Кризисен център, който работи със спешни 

случаи и предоставя подслон на жертвите. Фондацията предлага 

правно консултиране, прилагайки Закона за Защита от Домашно 

Насилие, Закона за Закрила на Детето и Закона за Защита от Трафик 

на Хора. Друга важна тема, по която работят е превенция 

на ХИВ/СПИН сред младите. 

Тези фондации помагат на жертви от домашно насилие, като им 

предоставят връзка със закона, със семейни терапевти дори и места, 

където има и подслон, в който да се чувстват по-сигурни. 

Извън фондациите, жертвите на насилие могат да потърсят 

помощ от свои приятели, колеги или член на семейството си. Когато 

човек търси подобна помощ, очаква да бъде разбран и при нужда да 

бъде приютен, очаква помощ от закона и насилника да бъде наказан 

справедливо. Ако някога потърсят помощ от мен за такъв проблем, 

веднага ще предложа да приютя човека и да подадем сигнал за случая 
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в служби, които работят активно за решаването на този проблем. Ще 

дам на човека потърсил помощ кураж, за да не се притеснява от 

заплахи и да се почувства по-спокоен и в безопасност. 

Тормозът в училище не остава по-назад и е широко 

разпространен в цял свят. Не се обръща голямо внимание на 

проблема, когато е още в зародиш и затова може да придобие по-

мащабни размери. Ученици по цял свят стават жертви на психически 

и физически тормоз от страна на своите съученици или дори 

учители. След един такъв случай в Канада през 2007, когато ученик 

бива нападнат заради розовата си дреха. Негови приятели решават да 

изразят подкрепата си към него като раздават розови тениски на свои 

съученици, които също смятат случилото се за несправедливо. Това 

става един символ на борбата срещу тормоза в училище и се 

превръща в традиция по целия свят. Денят на розовата фланелка се 

чества всяка последна сряда от месец февруари, но въпреки че го 

отбелязваме тогава, е редно да се борим срещу този проблем всеки 

ден. Децата, станали жертва на домашно насилие, обикновено имат 

поведение, което цели да прикрие този проблем. Поведенческите им 

прояви се колебаят от пълна апатия към средата, в която са, до 

неоправдана агресия към всички. Създават си фалшива реалност. 

Децата, преживели домашен тормоз и станали родители, по-често се 

превръщат в насилници. 

Виждала съм актове на агресия навсякъде. Аз никога не съм се 

намесвала в такива ситуации, дори и да съм искала. Според мен, знам 

твърде малко за този проблем и в мен има страх от това да се намеся. 

Хората постъпват необичайно в подобни ситуации и ако се опитам 

да се намеся агресията може да се обърне срещу мен. Когато хора 

или съученици са ме провокирали, в повечето случаи отстъпвам или 

игнорирам, защото не искам да попадам в такива ситуации. 

В началото на това есе, което представям знаех много малко за 

насилието. Темата, в която се впуснах ми даде изключително много 

нови знания и информация за този проблем в нашата страна. 

Отвори ми очите за неща, които съм игнорирала, а всеки един от 



 

324 
 

 

случаите, за които знам или съм чувала са имали вариант за друг 

край, без насилие. Разбирам колко е важно да има фондации за 

жертви на насилие, защото ако те не бяха създадени, този глобален 

проблем никога нямаше да бъде спрян и можеше да излезе извън 

контрол. Тук в България закона не е справедлив и силно се надявам с 

разпространението на информация за този проблем и даването на 

повече гласност, закона да бъде справедлив и всеки да получи, това 

което заслужава. 

В заключение мога да кажа, че домашното насилие може да се 

преосмисли от всички страни, трябва да се говори открито и в 

училище, нужно е да се организират семинари и уъркшопове за 

децата, пострадали от него. Всички ние трябва да се обединим около 

този проблем и да покажем съпричастност към жертвите, за да не се 

превърнат в насилници. 
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19. КАКВО НЕ ЗНАЕХ ЗА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ В 

БЪЛГАРИЯ? 

Александрина Димитрова  

Животът е една улица. Вървейки по нея виждаме куп други 

хора около нас. Предначертано е да пресечем пътища с много от тях, 

а с други просто да разменим бегъл поглед и всеки по своята улица (а 

може би понякога е по-добре така). Късметлии сме, ако се сблъскаме 

с правилните хора, с тези, които по-късно ще осъзнаем, че правят 

животът ни по-хубав, по-цветен. Късметът, обаче, може не винаги да 

е на наша страна. Хората, които срещаме може да не са такива, за 

каквито се представят. А тогава какво? Блъскаме се един в друг, 

поглеждаме се и изведнъж: „Може да целунете булката!―. Едно „ДА― 

обединява две улици в булевард, един обет дава началото на 

семейния живот, а негов край поставят най-често виковете.  

Всяка четвърта жена у нас е жертва на домашно насилие, а 

всеки трети човек е ставал свидетел или познава някой, пострадал от 

насилие в дома си. Домашното насилие е проблем, който, за жалост, 

остава неразрешен от българското законодателство и общество. 

Тема табу. Тема, която остава заключена зад четири стени, но защо?  

Домашното насилие се възприема като семеен проблем, такъв, който 

трябва да се реши между членовете в домакинството. И все пак той 

си остава нерешен, защото да стиснеш зъби и да търпиш, е 

предпочитаният вариант. Страхът запушва устата и помощ не се 

търси. Той убеждава, че да си признаеш боли повече от всеки 

физически удар, от всяка обидна дума. Но какво се случва ако 

потърсим помощ? А къде може да потърсим такава? Ще бъде ли 

ефикасна? Много казуси остават нерешени. Информация липсва, а 

това повдига куп въпроси както у хората, така и у мен:  
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Какво представлява насилието и само физическо ли е 

то? 

Насилието е проявя на слабост. До него се стига, когато, 

човек усеща, че не може да контролира дадена ситуация или именно, 

защото иска да я контролира. Домашното насилие има много форми 

– емоционално, сексуално или икономическо. Тези форми, често 

биват пренебрегнати. Няма ли удар, няма насилие. Но това далеч не 

е така. Емоционалното насилие е също толкова опасно, колкото и 

физическото. То не убива физически. Убива отвътре. Срива 

самочувствието. Смачква пострадалия, оставяйки го да се чувства 

малък, незначителен. Извършителите често измислят оправдания за 

своите действия. От „Ядосаха ме на работа и нямаше къде да си го 

изкарам― до „Бях пиян―. Това, обаче, не са валидни причини. 

Насилието започва с решението да причиниш болка другиму.   

 Къде можем да потърсим помощ? 

Съгласно чл.6 от Закона за защита от домашно насилие, 

държавата е длъжна да създаде програми за превенция и програми за 

защита на пострадалите от домашно насилие. А къде са тези 

програми? Защо за тях не се говори? Как могат жертвите да разберат 

за тях? Информация по тези въпроси няма. Помощта, дори и 

законоустановена, остава неефикасна, когато разпространението й е 

невидимо. 

Колко ефикасна е всъщност защитата? 

Изискването за едно деяние да бъде квалифицирано като 

домашно насилие, според българското законодателство, е 

системността. Системност е налице, когато актът на домашно 

насилие бъде извършен поне три пъти. Но защо трябва 

пострадалият да бъде малтретиран три пъти, за да може да му бъде 

оказана помощ? Трябва ли да се стига до тежки телесни повреди, до 

смърт, за да може да бъде направено нещо по въпроса? Понякога и 

първият удар може да бъде фатален. Законът за защита от 

домашното насилие от своя страна не съдържа санкции за 

извършителя. Неговата цел е изцяло свързана с оказване на някаква 
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защита на пострадалите. А, когато санкции за извършителя няма, 

колко ефикасна е всъщност защитата?  

 Какво се случва, когато насилието е над мъж?  

 Обикновено, когато стане дума за домашно насилие, си 

представяме, че агресорът е мъж. За жените, които могат не само да 

унизят и оскърбят, но дори и да ударят, се говори малко. Домашното 

насилие се възприема като дискриминация спрямо жените, но какво, 

ако мъжът е жертва? В днешно време, когато се говори за насилие 

над мъжете (а това е рядко срещано явление), то се представя през 

контекста на хумора. Когато мъжът е жертва, обществото се смее, а 

това оказва влияние и на самите жертви. Мъжът не търси помощ от 

страх, че никой няма да му повярва, че няма да бъде приет сериозно. 

И все пак, ако човек погледне извън общоприетата рамка, ще 

забележи, че не винаги е нужно жертвата да е крехка и малка, 

особено ако е мъж. Насилието над мъжете не винаги е физическо, а 

по-често е емоционално. Изразява се в заплахи, че ще му бъде отнет 

дома, ще му бъдат отнети правата да вижда собствените си деца. Но 

обществото омаловажава заплахите, защото те не са толкова тежки 

колкото удара. Остават скрити за разлика от белезите и трудно могат 

да се докажат. И това довежда до следващия въпрос:  

Еднаква защита ли имат двата пола?  

Ако мъжът потърси помощ, ще бъде ли третиран по начина, 

по който една жена, която е жертва на същото, би била третирана. 

Справедливо ли ще бъде решен случаят, ако пострадалият е мъжа?  

 Има въпроси, чиито отговори можем да намерим, стига, 

разбира се, да пожелаем да потърсим. Не на всички, обаче, отговорът 

е даден. Въпроси като: „Какво се случва в главата на насилника?―; 

„Агресора изпитва ли вина?―; „Как се чувства жертвата, с какво 

можем да й бъдем полезни?― и много други остават без отговори. 

Понякога не можем да разберем достатъчно, а понякога избираме да 

не разберем, защото е по-лесно.  
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 Домашното насилие е „пандемията―, за която не се говори. 

То е вирусът, за който няма ваксина. Жертвите не се броят, 

статистики няма. Разминаваме се с много хора, вървейки по пътя си, 

но никога не знаем колко е дълга улицата за тях. Днес подминаваш 

щастлива двойка. Привидно всичко им е наред, държат се за ръце, 

смеят се. Обръщаш се след тях, а момичето вече е вперило поглед в 

теб, а очите й крещят „Помогни ми―. Продължаваш по своята улица, 

защото не знаеш какво да направиш. Не знаеш как да окажеш 

помощ, а и все пак това са напълно непознати -  проблемите им са 

„лични―. Надяваш се утре някой да бъде там за нея, но за нея утре 

може да не съществува.  

 Семейният живот започва с обет и често приключва с викове. 

Обещават си: 

„ДОКАТО СМЪРТТА НЕ НИ РАЗДЕЛИ―  

И ги разделя. 
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20. КАКВО НЕ ЗНАЕХ ЗА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ В 

БЪЛГАРИЯ? 

Красимира Чобанова 

Прочитайки речника научаваме, че насилието представлява 

незаслужена системна агресия върху животно, предмет или човек. 

По-незначително е насилието над собствеността сравнено с това над 

хората.Всяко действие или поведение, което предизвиква физическо, 

психическо и емоционално страдание, се нарича насилие. 

Агресивното поведение може също да доведе до вид насилие. 

Всичко това за мен беше една суха теория докато не говорих 

с моята по-голяма сестра, която ме насочи и ми обясни какво 

представлява насилието и домашното насилие. След това се 

почувствах объркана и притеснена, защото не се бях срещала с тази 

житейска тема. 

Преди да проуча за насилието, специално за домашното 

насилие аз не знаех почти нищо,за което съм много благодарна. 

Щастието да не познаваш домашното насилие е може би най-

голямото щастие, което обаче не може да бъде оценено до момента 

на сблъсък с него. Затова е и толкова трудно да се пише. 

Научих кои са най-честите жертви на насилието. И това 

много ме уплаши. Това сме самите ние, най-вече децата, жените и 

по-рядко мъжете.Научих още за видовете насилие в различните 

семейства. В по-необразовани семейства насилието може да бъде по-

агресивно -така нареченото физическо насилие, но и в по-високо 

образованите семейства, със стабилни доходи може да се срещне 

друг подвид - вербално или психологическо насилие. 

Специфично за насилието в България, според статиите, 

които прочетох, е че най-често идва от употребата на алкохол в 

големи количества, недостиг на пари в семейството, неуважение на 

човека до теб. 

Борбата с насилието е много трудна и тежка, заради срама, 

притеснението и отчаянието, което изпитват жертвите. Една от най 
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важните-части от тази борба е споделянето. Разликата между 

възрастните и децата е във възможността на избор - възрастните 

избират дали да споделят или да премълчат, докато децата, заради 

тяхната неопитност, нямат тази възможност. 

Малтретираните деца, които израстват в такива семейства са 

склонни да повтарят действията на възрастните. Те се превръщат в 

неуверени личности, неспособни да се доверят на околния свят. 

Решението на този проблем, според мен, може да бъде 

открито в самите нас, в отношенията в семейството и околния свят, 

във възпитанието и образованието, личния пример и уважението 

към всяка отделна личност. 

В заключение, радвам се, че се впуснах в тази тема и проучих 

за домашното насилие от други източници, и съм имала огромен 

късмет да не се сблъскам досега с него. Знанията, които придобих 

биха ми помогнали да различа насилието и да потърся помощ, не 

само за себе си, а и за хората около мен. Разбрах, че живея в 

прекрасно семейство, защото не знаех какво е домашно насилие и 

тормоз. 

Но разбрах, че насилието съществува между нас и въпреки 

щастието да не го познавам бих дала всичко от себе си да помогна за 

неговото изкореняване, защото никой не заслужава да бъде третиран 

по този начин. 
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ABSTRACTS 

THE UNTRANSLATABLE GENDER 

Emilia Slavova 

Abstract: The essay discusses the problems of translating gender in Bulgarian, which 

became particularly apparent after the debates around the so called ―Istanbul 

Convention‖. It analyses the etymology of the lexeme and its cognates in other 

languages, the complex relations between gender and sex, and the polysemy of 

gender. It traces the debates around the translation of gender in Bulgaria during the 

1990s; looks at gender along the native/foreign axis, and discusses the massive 

anti-gender campaign which unfolded in 2018. All this is contextualized through 

a discussion of genderphobia as a social, global, and institutional problem. The 

text ends with a proposal for the possible translation of gender against this 

context.  

Key words: gender, sex, binary, genderphobia, translation 

 

ON THE DICTIONARY REPRESENTATIONS OF GENDER IN THE 

BULGARIAN LANGUAGE: MANNESS, WOMANNESS AND 

“GENDER IDEOLOGY” 

Denitsa Nencheva 

Abstract: The present study examines some of the basic definitions of ―sex‖ and 

―gender‖ presented in various dictionary sources. The first part of the text places 

an emphasis on key expressions which mark the dimensions of ―manness‖ and 

―womanness‖ and which permeate both the main text of the dictionary entries 

and the accompanying illustrations of usage. The last part examines the problem 

of the so called ―Gender ideology‖ as the main perspective through which the 

new discussions of the concept of ―gender‖ are defined, as exemplified by the 

latest edition of the ―Dictionary of New Words in the Bulgarian Language‖. 

Key words: sex, gender, manness, womanness, masculinity, femininity, ideology 

 

EMPOWERMENT AS SURRENDER: HOW WOMEN LOST THE 

STRUGGLE FOR EMANCIPATION AS THEY WON EQUALITY 

AND INCLUSION 

Albena Azmanova 

Abstract: This analysis addresses the way second-wave feminism, through its 

incontestable achievements in terms of both political mobilization and intellectual 
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critique, failed to address the larger structural sources of the injustice the 

movement fought, thereby falling short of the lasting emancipation it aspired to 

achieve. This is a story of ―failure by success.‖ I also chart a path for recasting the 

feminist agenda from the point of view of a broader critique of contemporary 

capitalism, in which instances of gender injustice are symptomatic of broader 

forms of domination to which men and women are equally subjected. 

Key words: feminism, justice, capitalism, domination, equality, emancipation  

 

GROWING INTO MANHOOD AS SUFFERING 

Nina Nikolova 

Abstract: The broad thematic field of the present study is that of gender relations 

in sports. More narrowly, the text focuses on the problem of sport as a space for 

the social construction of masculine maturity. The author argues that growing 

into manhood can be viewed as a process which centers on (psycho-somatic) 

suffering. To this end, the field of organized professional sport is viewed through 

the prism of a key issue – that of violence. Although the modern state 

monopolizes and channels physical violence, which leads to an increase in 

intolerance to sports violence, it nevertheless continues to be one of the main 

socializing factors for maturation in the form of self-violence (in the training 

process or its direct use in certain sports). 

Key words: manhood, sport, body, gender, masculinity, violence 

 

CAISSA – SACRIFICED ON HER OWN ALTAR: THE 

PERFORMATIVE POWER OF TITLE-GIVING IN COMPETITIVE 

CHESS 

Todor Krastev 

Abstract: The text examines the field of competitive chess from a sociological 

perspective. The main emphases are on the asymmetry in the ways men and 

women are titled and the performative power of titles, which regulates the 

movements of symbolic capital. 

Key words: symbolic capital, title-giving, performative power, competitive chess, 

socioanalysis 

 

GENDER BENDER: THE BODY 

Ralitsa Lyutskanova-Kostova 

Abstract: The body sparks the interest of numerous scientific projects and 
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observations from antiquity up to the present. Employing theories such as 

feminism, transhumanism and theories of the freak body, investigating the impact 

social, cultural, political, and other discourses have on the (understanding of the) 

body, the article claims that the body is a ―place‖ at crossroads, which raises 

contradictions and yet encompasses new possibilities of understanding and 

validating. The phrase ―gender bender‖ is used as a generalization of any 

phenomenon that bends the notions of normality, gender, and sex. It is the 

embodiment of anxieties. 

Key words: the body, gender, sex, trans/posthuman, gender bender  

 

NARRATING INTERSEX EXPERIENCES: BREAKING THE 

SILENCE SURROUNDING SEX, VOICING AND ELICITING 

TRAUMA, AND (RE)SHAPING BOUNDARIES OF BELONGING 

Kostadin Karavasilev 

Abstract: The paper foregrounds intersex people‘s narratives of their experience 

with the intersex variations they have. The focus is on intersex people with so 

called ―ambiguous genitalia‖. Based on narratives published in various popular 

media outlets, an essay as well as academic research on intersex experiences, the 

present study suggests a framework for analysing intersex narratives through the 

sociological concept of haunting. The study holds that the dominant intersex 

narratives are haunted by the silence and trauma related to some intersex 

variations. To analyse the dynamic formation of collective narratives, the paper 

proposes the concepts of pedagogical and performative narratives. These concepts, 

furthermore, assist in highlighting the multifarious and often contradicting effects 

these narratives (could) have, specifically, the sharing and creation of trauma as 

well as creating a community and excluding people eligible to be part of that 

community due to their bodily variation but not managing to fit their experiences 

within the dominant narrative.  

Given the existing dominant narrative of intersex experiences, the study 

proposes considering stories which provide alternative perspectives to the 

dominant narrative from within the intersex community. These performative 

narratives sustain the dynamics in telling intersex narratives as well as the dynamic 

in shaping the community‘s boundaries. 

Key words: sex, intersex, narratives, haunting, trauma, silence 
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BIOSOCIAL FRAGMENTATIONS: BODIES, INTELLECTS AND 

WOMEN’S CARE WORK 

Svetlana Sabeva 

Abstract: During the Covid 19 pandemic, the idea of ―collective immunity‖, 

coupled with that of ―collective intelligence‖, became the dominant figure - both 

an appeal and a denial, a promise and a disappointment, an opportunity and an 

impossibility – in search of a way out for all who were caught in regimes of some 

political affiliation. What is the mystery of this painfully experienced – especially 

in our country – impossible possibility? Here I choose to follow in the footsteps 

of the process of biosocial fragmentation, which can be seen as the effect of 

investing in double denials – to be denied and to deny – immortalized by the 

subject as body engravings (somatizations). I develop this thesis on the example 

of a disturbing encounter between vaccination refusal and women‘s care work, 

which, I think, has more than a coincidental link with gender discrimination and 

the pandemic transformation of the home as a ―total institution‖. In the light of 

the socioanalytical perspective that defines this text, I look for the sociogenesis of 

such somatically invested failures in ―special worlds of care‖, reworking in this 

context some of Heidegger‘s ideas. 

Key words: covid 19, biosocial fragmentations, gender, care work 

 

THE INVISIBLE VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING: 

ETHNICITY, GENDER IDENTITY AND SOCIAL VULNERABILITY 

Dimitar Panchev 

Abstract: The aim of the paper is to briefly present the features of the crime of 

―human trafficking‖ and the social factors that determine it. One of these 

characteristics is the fact that the victim and the traffickers often have the same 

origin, they speak the same language, come from the same country, and belong to 

the same ethnic group. This understanding will be sharpened through several 

empirical cases that are presented in the course of the analysis, and which are part 

of a long-term field study that has been conducted over the last few years in the 

Stolipinovo district, located in the Eastern administrative district of Plovdiv. In 

parallel, the text presents an overview of current Bulgarian trends and research 

conducted so far as those relate to human trafficking and prostitution, alongside 

some of the challenges related to the liberalization of state policies concerning 

prostitution as a social phenomenon. 

Key words: human trafficking, prostitution, poverty, social vulnerability 
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PROBLEMS OF WOMEN’S EMANCIPATION IN THE 1970S 

IN BULGARIA (ON THE OCCASION OF A SURVEY OF WOMEN IN 

LEADERSHIP POSITIONS IN 1974) 

Iliyana Marcheva 

Abstract: The paper outlines the peculiarities of the emancipation of women in 

Bulgaria in the 1970s. They are based on a survey of 10 women in senior 

positions since 1974 in the field of higher state and social governance. These are 

ministers, deputy ministers, directors of enterprises, heads of directorates, 

secretaries of trade unions and the Komsomol. 

The following conclusions can be drawn from the analysis of their 

answers: by the mid-1970s, the image of a working mother was permanently 

established as the most acceptable image of emancipation in a society that has 

barely broken with its agrarian character. The highest value for women is the 

family, the children and last but not least – the husband. This image continues to 

maintain a duality in the attitude of men and society as a whole towards women – 

equal in the public sphere and mainly charged with duties in the family. Problems 

in the social sphere as a result of socialist modernization, as well as patriarchal 

morality, give rise to dissatisfaction among women, even when they are in 

leadership positions. 

Key words: socialism, emancipation, Bulgaria, leadership positions, social roles 

 

WOMEN-ONLY COLLECTIVES IN BULGARIAN ART: 

 NECESSITY AND IDEOLOGY 

Boryana Rossa 

Abstract. I recently had a conversation with the American curator Naomi Lev, in 

relation to her curated exhibition of the Bulgarian art group ―March 8th‖, in 

which I also participated. She asked me why there was no other women-only 

artistic group in Bulgaria. She said she had been told in other conversations that it 

was difficult to form groups during the communist era. This, on the one hand, is 

not true, because group work has existed both formally and informally since then, 

and on the other hand, of course, it does not answer the question why after the 

end of the 80‘s ―March 8‖ (with its core members Alla Georgieva, Adelina 

Popnedeleva, Nadezhda Lyahova and Maria Vasileva) is the only large group 

(with more than two members) composed exclusively of women. This 

explanation also does not answer the question of why there are women‘s groups 
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in other communist countries. In this text I present my hypothesis, which is 

based on the history of feminism in Bulgaria, which has common features with 

the history of other socialist countries, as well as my experience as a direct 

participant in the Bulgarian art scene and numerous exhibitions of ―March 8th‖. 

Key words: women-only groups, art, ideology, feminism, socialism, Bulgaria 

 

SPORT AND LABOR: THE IMAGE OF THE ATHLETIC MALE IN 

THE PROLETARIAN AESTHETICS OF BULGARIAN SOCIALISM 

Mitko Markov  

Abstract: The aim of this paper is to explain the ideological meaning behind the 

muscular male body in the depiction of the Worker in the context of the official 

state art of The People‘s Republic of Bulgaria and its connection with sport 

activities as a form of national value. The main focus falls on the role of labor as 

the constructive force behind every social phenomenon: spiritual and material. 

The main thesis relies on the notion that in its essence sport, as an ideological 

construct of Soviet socialism, is inextricably linked to labor.  

Key words: sport, labor, male bodies, socialism, worker 

 

GENDER, GENDER STEREOTYPES AND GENDER-BASED 

VIOLENCE 

Milena Kadieva 

Abstract: The text reflects on the problem of various forms of violence and 

discrimination against women, summarizing the main international legal 

documents dedicated to the fight against them. The text examines the normative 

distinctions between the understandings of ―gender‖ and ―sex‖. The presentation 

further focuses on texts discussing the topic of gender stereotypes, and finally 

turns to those dedicated to the issue of gender-based violence. 

Key words: gender, gender stereotypes, gender-based violence, international law 

 

BINARITY AND RELATIVITY: ON SOME OF THE LEGAL 

PARADOXES SURROUNDING THE REJECTION OF THE 

ISTANBUL CONVENTION 

Misho Grablev 

Abstract: The essay examines some of the reasons behind the Constitutional Court 

of Bulgaria‘s decision to deem the so-called Istanbul Convention anti-

constitutional. The main focus is placed on the Court‘s problematic interpretation 
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of the word ―gender‖ which is found in the original English text of the 

Convention. The Court‘s stance that the notion of gender undermines the 

constitutional definitions of the biological distinctions between men and women 

is questioned and proved to be inadequate as Bulgarian law has long held such 

―relativizations‖. 

Key words: Istanbul Convention, gender, Bulgaria, law 

 

“WHAT I DIDN’T KNOW ABOUT DOMESTIC ABUSE IN 

BULGARIA” – A REVIEW OF ESSAYS BY 5TH TO 12TH GRADE 

STUDENTS 

Desislav Georgiev, Denitsa Nencheva 

Abstract: The paper presents an overview of over 90 essays written by 5th to 12th 

grade students, all of which were submitted as part of a national contest under 

the heading ―What I didn’t know about domestic abuse in Bulgaria‖. Outlined and 

discussed are some of the main motifs which appear troughout the texts, in an 

attempt to shed light on some of the ways the authors think of issues like the 

relationship between victim and abuser, the role of the observers of abuse, 

government institutions‘ and media‘s shortcomings, and so on. 

Key words: adolescents, domestic abuse, social issues, Bulgaria  
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