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Увод  

 
 Читателят държи в ръцете си първата по рода си антология за страната ни с 

осем изследователски текста в областта на хуманитарните и социалните науки, 

посветени на комплексни, будещи искрено любопитство или пък нужда от 

съпричастност феномени и процеси в съвременната култура на спорта. Изследванията 

са дело на водещи не само във Франция, но и в международен план изследователи и 

преподаватели, обединени в работата си около въпросите на философия на спорта, 

социология на спорта, психология на спорта, философия  на тялото, феноменология 

на движението, философската, културната и физическата антропология, 

етнометодологията, етносценологията, етиката и естетиката. 

 Текстовете са организирани в четири раздела: І. По следите на пълноценния 

спортен живот; ІІ. Социалните науки в услуга на телесната екология; ІІІ. 

Разнообразието на тялото, разкриващо една философия на спортната другост  и ІV. 

За изкуството да бъдеш жив Homo sportivus. Така логиката на първото приближение 

към културата, проблемите, потребностите и постиженията на спортистите в 

съвременната ситуация ще запознае читателя с фигурата на атлета като етически 

деятел, с проблема за количествените и качествените измерения на спорта; после ще 

го въведе в идеята за екология на тялото. След което ще бъдат засегнати въпросите за 

спортната другост – било маргинализираните групи в спорта или спортните практики 

извън ослепителните прожектори на стадиона. И най-накрая ще бъдат дадени значими 

отговори на въпроса какво е да бъдеш Homo sportivus и как да отстояваш тази позиция 

с постъпките си и цялостния си начин на съществуване.    

 Антологията ще срещне интереса не само на специалистите философи, 

социолози, психолози, социални работници и преподаватели по хуманитарни и 

социални науки или спорт, но със сигурност ще открехне врати за всички търсачи на 

нови хоризонти за осмисляне на тялото, движението, жизнеността, физическите – а 

оттам и етическите, и феноменологичните, и онтологичните – граници на човешкото. 

Последващите текстове са образцово въведение в калейдоскопичния свят на спорта 

като социокултурен феномен и изострят вниманието към все още нови за България 

изследователски проблеми и дисциплинарни полета: 

 В какво се състои телесната екология? Кои са марксонатуралистите? На какво 

е посветена науката емерсиология? Какво е общото между професиите в сферата на 

спорта, изкуствата и лукса? По какъв начин театралният жест навлиза в учебния 

предмет „Физическо възпитание и спорт“? Отговорите на тези и ред други 

интригуващи въпроси неусетно ще очертаят в контури, светлосенки и контрасти цяла 

една нова вселена, в чийто център е Homo sportivus, човекът-спортист, в неговите 

взаимоотношения с другите, в неговото усърдие в постоянно преодоляване на 

физическите закони и граници. Но и още: тези отговори ще спомогнат  и за всеки от 

нас в извеждане на разбирането и грижата за тялото на следващо равнище – в името 

на по-високото качество на живота ни. 

 От името на целия екип по подготвянето на антологията бих искала да изразя 

специална благодарност към Посолството на Франция и Френския институт в 

България за подкрепата им, без която публикуването на преводните изследвания като 

самостоятелно издание не би било възможно. Признателни и благодарни сме за 

изключителното сътрудничество с Франкофонското дружество за философия на 

спорта и неговия председател – проф. Жил Льокок: включително за лекотата и 

професионализма при съставителската дейност. И не на последно място, огромна е 

радостта ни да споделим за първи път на български език осем оригинални 
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изследвания, изпъстрени с ярките примери и увлекателните разкази на Бернар 

Андрийо, Стефан Еас, Ксавие Рионде, Анри Луи Го, Пиер Филип-Мьодан, Филип 

Лиотар, Мари Стефани Абуна, Ерик Перера, Ян Белдам и Лоранс Мюноз – авторите, 

от чиято отзивчивост към българската публика започва историята на тази антология.  

 Приятно четене! 

 

Доц. д-р Силвия Борисова, 

Институт по философия и социология – БАН 
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І. По следите на пълноценния спортен живот 
 

 

Когато върховите постижения са изразени в първо лице, единствено число, 

спортистът става автор на своя спортен живот и стожер на интелигентната 

спортна култура. 

 

Тази първа част от антологията свидетелства за това, което интересува 

философията на спорта във Франция, по отношение на парадоксалните връзки между 

спортиста и социалната видимост на етическите проблеми, които се подхранват от 

новите форми на медийно отразяване, новите форми на отношенията със зрителите и 

новите форми на авторитет на треньорите. Бернар Андрийо ни позволява да осъзнаем 

мястото, което заема оптималното изпълнение в изграждането на имиджа на спорта и 

деконструкцията на образа на спортиста, когато последният съществува само заради 

това, което произвежда, а не заради това, което е. Това също ни дава възможност да се 

заинтересуваме от „увеличения човек“, съществуващ в спортния контекст само 

благодарение на технологията, която дехуманизира изпълнението на спортиста. Това е 

възможност за Б. Андрийо да ни отправи предизвикателство за размисъл относно 

вторичните ефекти от технологичната хибридизация, отместващи етическите граници на 

изпълнение в контекста на самото здраве на спортистите. Подобна еволюция изглежда 

предоставя удобен момент за спортистите да си позволят да развият алтернативни 

етически ценности, произтичащи от „телесна съзнателност“, каквато никоя институция 

не би могла да им наложи. Такъв е залогът на деятелността, която позволява на атлета да 

развива автономно позициите на empowerment, гъвкавост и еманципация.  

 Стефан Еас допълва забележките на Б. Андрийо, поставяйки под въпрос 

амбивалентните научни идеологии, които се колебаят между увеличаването на телесната 

производителност на спортния елит и хармоничното развитие на телесната активност за 

масата спортуващи, за които практикуването на спорт е предимно развлекателна дейност 

и биопсихосоциално благополучие. Тази първа част, оформена от Б. Андрийо и С. Еас, 

ситуира действеното тяло в контекста на философията на изпълнението, в която 

реалността на тялото се превръща в история на живота. 

 

Жил Льокок  
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Етическата деятелност на спортистите/-ките 

 

Бернар Андрийо** 
 

 

Социална видимост на етическите проблеми 

Допингът силно накърни представата за спорта, опровергавайки мита, че ако не 

равни, съперниците в дадено състезание са поне равнопоставени. Материалните, 

икономическите и фармацевтичните неравенства въдворяват измамата не толкова в 

състезанието, колкото в подготовката на телата. Доводите в борбата срещу допинга 

стъпват върху три различни значения на здравето, определени във френския закон от 

1965 г. – здравето на спортистите, общественото здраве и здравето на спорта, и така 

привличат на своя страна спортната етика: постоянното взаимопроникване на двата 

регистъра – на етиката и на спорта, се осъществява чрез „игра на метафори, превръщаща 

защитата на етиката в борба срещу заболяването на спорта, каквото представлява 

допингът“ (Louveau, Augustini, Duret, Irlinger & Marcellini 1995: 38–39). В контекста на 

експериментите, провеждани върху редица спортисти (Escande 2003), допингът добре 

илюстрира трудността да се дефинира спортната етика, след като веднъж е 

преустановена практиката на най-проследимите техники и способи за измама, разкрити 

през последните години чрез увеличаване броя на скрининговите тестове и въвеждането 

на биологични паспорти. 

Както показва Анди Миа (Miah 2004), генетичното подобрение на телата 

понастоящем прави процесите невидими, въпреки че резултатите са подобрени както по 

отношение на скоростта, така и по отношение на интензивността на физическото 

натоварване. Технологията обслужва няколко типа аргументи: технологията прави 

спорта възможен; технологията намалява травмите и поддържа здравето (Bjerklie 1993; 

Gelberg 1995; Tenner 1996); технологията предефинира и усъвършенства спортните 

умения (McIntosh 1963; Gardner 1989; Hummel & Foster 1986; Miah 2000; Miah 2001); 

технологията дехуманизира постиженията (Hoberman 1992); технологията е част от 

спортното зрелище (Brody 2000). Професионализирането на допинга (Brissonneau, Aubel 

& Ohl 2008) проблематизира етическите граници на постижението от гледна точка на 

здравето на спортистите (Gasparini 2004). От разкритията на Бригите Берендонк1 за 

допинга в бившата ГДР насам лъжата и измамата (Treutlein, Singler & Pigeassou 1999; 

Berendonk 1992) съпътстват растежа на постиженията. Технологичната хибридизация 

(Shogan 1999) и хоризонтът на киборгите (Butryn 2002) изместват проблема с етиката към 

нашата взаимна зависимост с техниката.  

Сексуалният тормоз, предмет на изследване от 1986 г. в научната общност 

(Crossett 1986; Brackenridge 1987; Lenskyj 1992a; Lenskyj 1992b) в Канада, Австралия и 

Обединеното кралство, през последните десетина години се е превърнал в етически 

проблем (Kirby & Greaves 1996; Cense 1997; Brackenridge 2001; Leahy, Pretty & 

Tenenbaum 2002; Fasting, Brackenridge & Sundgot-Borgen 2000; Fasting & Brackenridge 

2009) за международната общност във връзка с отношенията между треньор и спортист/-

                                                           
 Преводът е направен по: Andrieu, B. (2021). L’agentivité éthique des sportifs/ves. 
** Професор по философия, Университет Париж 5 „Рене Декарт“, Институт по науки за спорта за 

здраве (Institut des Sciences du Sport Santé: https://i3sp.recherche.parisdescartes.fr/), Франкофонско дружество 

за философия на спорта, URP 3625 I3SP. Редактор на списанията „Recherches & éducations“ 

(https://www.openedition.org/) и „Corps“ (https://www.cairn.info/). 
1 Немска спортистка (р. 1942 г.), състезавала се в хвърлянето с диск за жени на Летните 

олимпийски игри през 1968 г. и Летните олимпийски игри през 1972 г. – Бел. ред. 
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ка (Brackenridge 1997; 2001)2 преди прилагането на процедурни и юридически механизми 

(Demongeot 2007)3. Открояват се три категории отношения, „typology that consists of three 

main types: (1) The Flirting-Charming Coach; (2) The Seductive Coach; and (3) The 

Authoritarian Coach“ (Fasting & Brackenridge 2009: 21)4. 

При разграничаване на сексуалния тормоз (Pryor & Whalen 1997) от сексуалната 

злоупотреба, трудността да се определят типове профили не пречи да се постави 

въпросът за доверието при покровителствените властови отношения (Shogan 1991; 

Tomlinson & Yorganci 1997; Burke 2001) между треньора и спортиста/-ката. Така 

оценяването или не на самоуважението в системата постижение/награда позволява на 

треньора да разпростре властта си до сферата на личното: ситуационното неравенство 

между двамата не е формално договорено, така че моралните ценности не са достатъчни 

да овладеят изследването и преминаването на граници, характерно за всеки 

образователен процес.  

Според Н. Джоан Хорнак и Джеймс Е. Хорнак (Hornak & Hornak 1993) треньорът 

трябва да избягва три подхода: треньорът-приятел – опитът да се съчетае приятелството 

и с отношенията между треньор и атлет може да повлияе отрицателно и на двете. 

Треньорът-съветник – той не е обучен да поставя диагнози или да разрешава 

емоционални проблеми. Задачата на треньора трябва да е атлетът. Треньорът-интимен 

приятел – подобна постъпка е неетична, непродуктивна и неуместна в професионален 

план. Тези изследвания отбелязват злоупотребата на треньорите с властта, основана на 

наградата, властта на принудата, легитимната власт, властта на експертния опит и 

властта на харизмата във връзка с хранителния режим, езика, стриктния контрол върху 

личния живот на атлета, както и разграничаването на рутинните аспекти на нормалния 

живот (напр. партита с приятели, ходене на кино и т. н.) в контекста на отношенията 

между треньор мъж и атлет жена (Cooke 1991; Theberge 1990). Контролът при травма 

(Stapleton, Tomlinson, Shepard & Coon 1984) и наложеното връщане към състезанието 

поставят етиката редом до грижата, състезанието и физическата неприкосновеност на 

спортиста/-ката. Въведени са програми и обучения по етика (Zeigler 1986; Haney, Long 

& Howell-Jones 1998). 

По такъв начин терминът „сексуална експлоатация“ според Кари Фастинг и Силия 

Бракенбридж (Fasting & Brackenbridge 2009: 24) все още принадлежи на мачисткия език 

на господството на пола, когато ситуацията – дори в марксисткия анализ на 

комодификацията5 на тялото на атлета, – не води до принудителна проституция. Именно 

в това се състои проблемът за етическите предели на доброволното страдание при 

подчинените отношения в името на успеха: отдавайки предпочитание на ролите в 

отношенията пред поведенческите морфотипове, изследванията понастоящем 

разграничават сексуалния тормоз от тормоза, основан на пола (Fitzgerald, Swan & Magley 

1997), особено предвид факта, че хомофобията спрямо гейовете и лесбийските (Griffin 

1998) е ясно изобличена като такава (Pronger 1990; Messner 1992; Griffin 1998; Aitchison 

2006; Ferez 2008). Сякаш хомофобията е станала по-видима от сексуалния тормоз или 

тормоза, основан на пола, в хетеросексуалните отношения. Въпреки изследователската 

                                                           
2 Двама шампиони признават в мемоарите си, че са станали жертва на насилие съответно на 15 и 

на 10 години в: Leonard, Sugar Ray. (2011). The Big Fight. My Life In and Out of the Ring, Viking Books; 

Sjöberg, Patrik. (2011). Det du inte såg, Norstedts Agency.  
3 Списание „L’Equipe“ публикува под редакцията на Филип Лиотар материал, посветен на 

сексуалното насилие, извършено от лица, които имат влияние над непълнолетни: Liotard, P. (Ed.). (2011). 

En finir avec un tabou. L’Equipe. Jeudi 9 juin, 16—17. 
4 От англ. „типология, състояща се от три основни типа: 1. Флиртуващият обаятелен треньор; 2. 

Треньорът-съблазнител и 3. Авторитарният треньор“. – Бел. пр. 
5 В капиталистическата икономическа система – трансформацията на стоки, услуги, идеи, 

природа, лична информация или хора в стоки за ширпотреба или търговски обекти. – Бел. ред. 

http://agency.norstedts.se/
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работа тормозът остава невидим вероятно поради културната структура на властта, в 

която жените продължават да се привиждат като слаби, и по-големия брой треньори 

мъже в женския свят (Fasting & Brackenridge 2009: 31).  

Без изобщо да присъства в обучителните и образователните програми за треньори, 

проблемът за тормоза често се размива в полето на психологията на зависимостта и дори 

на бигорексията6: зависимостта треньор–трениран(-а) е двойно по-силна, когато се 

прибави и пристрастяващото привързване към самия обект на тренировките. 

Общуването, жестовете, позите и техниките на управление в групата са само елементи 

от сценариите на тормоза: необходимо е да се анализира in concreto, както прави 

основателката на семинарите срещу тормоза Каръл Огълсби (Oglesby 1996).  

Усилията за повишаване на видимостта на гей спорта (Anderson 2005) са сравними 

с етнизацията на спорта, както демонстрират Ерик Андерсън и Марк Маккормак: „Тук 

етапите са: пълно господство, оспорване, осъзнато освобождаване и меритокрация“ 

(Anderson & McCormak 2010: 147). Осъждането на „политическото инвестиране на 

телата“ (Archer & Bouillon 1981: 31; Hoberman 1990) в Южна Африка по времето на 

апартейда припомня берлинския синдром на спорта и расата. Етнизацията служи като 

аналитичен ориентир за расизма (Sage 2000) – както например при Майкъл Джордан 

(Andrews 1996) или сестрите Уилямс (Douglas 2005), и за комунитаризма в резултатите 

и социалната представителност на спортните ценности (Entine 2001). Потисничеството, 

на което са били подложени чернокожите атлети, боксьори, спортисти по време на 

колониалния период (Deville-Danthu 1997) е заменено от период на права и видимост на 

Black Power7 в контекста на perceived liberation8 (Jarvie 1991; Carrington 1998; Harris 2000; 

Smith 2000; Hastings, Zahran & Cable 2006). Трудността да можеш да се утвърдиш в 

аматьорския спорт или спорта на високо равнище (Bodin & Debarbieux 2003) като 

хомосексуален или лесбийка подтиква спортистите към повече или по-малко приемливо 

разкриване (coming-out), какъвто е опитът на Амели Моресмо или Гарет… Гей игрите – 

уточнява Филип Лиотар – „са израз на желанието да се сложи край на поставянето в 

категории, смятано за дискриминативно. То води до прилагането на етически принципи 

като уважение към различията и недискриминация“ (Liotard 2004a: 348–350). 

  

Empowerment and Disabilities9 

Спортът и уврежданията дават повод за дебат върху края на инвалидността 

(Gaillard & Andrieu 2010), организиран в контекста на институционалното размиване. 

Приобщаването по интенция е временна и политическа цел, докато хората с увреждания 

вече не се задоволяват да изискват прилагане на правото. Те се превръщат в деятели на 

промяната на названията, като извършват повече от символни жестове в спорта (Belmans 

et al. 2009). Иво ван Хилворде и Лауренс Ландеверд (Hilvoorde & Landeweerd 2008) 

споделят анализите на Ан Марселини (Marcellini, Vidal, Ferez & Léséleuc 2010) относно 

преобръщането на етиката на различието: тези твърде необикновени спортисти са 

повторно поставени в категорията „анормално“ поради пълното преобръщане на 

нормите, които въплъщават. Оскар Писториус, лекоатлетът с карбонови протези, е решен 

да се състезава на Олимпийските игри в Лондон през 2012 г., след като печели квота на 

20-и юли редом със здравите атлети, а не в категорията на параолимпийците, към която 

спортните инстанции искат да го причислят, след като не е установен технологичен 

                                                           
6 Заболяване на психическа основа, което се изразява в мания за мускулесто и релефно тяло, 

наричано още „мегарексия“ или „обратна анорексия“ (reverse anorexia nervosa). – Бел. ред. 
7 Англ. букв. „Черната сила“: политически слоган и име на редица идеологически движения за 

самоопределение на тъмнокожите, водещи началото си от САЩ. – Бел. ред. 
8 Англ. осъзнато освобождаване. – Бел. пр. 
9 Англ. „Овластяване и увреждания“. – Бел. пр. 
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допинг. Той приема себе си за нормално същество и разказва за това в автобиографията 

си „Да тичаш след мечтата“ (Pistorius 2010): „исках да обясня защо не се чувствам като 

човек с увреждания. Роден съм без крака, нося протези от 17-месечна възраст… и съм 

нормален“. Наместо отрицание, това желание за нормализиране, нещо повече – за 

нормалност, показва също колко упорито се поддържа разделението човек с 

увреждания/нормален в името на отхвърляне на смесените положения и хибридните 

същества (Andrieu 2008; 2011b), които проблематизират и прекрачват границите на 

категоризирането. 

С протетичното си тяло киборгът приспособява индивидуалните възможности 

към новото състояние на тялото в резултат на дисфункцията: например екзоскелетът 

HAL (Hybrid Assistive Limb10), първоначално създаден от д-р Санкаи Йошиюки, за да 

помогне на възрастните хора да се придвижват, издържащ тежест от малко под 80 кг и 

реагиращ на слабите мускулни биоелектрични импулси на краката на носещия го. 

Японският атлет Сейджи Учида, на 48 години, който е с парализирани крака в следствие 

на претърпяна на 27-годишна възраст автомобилна катастрофа, успява да изкачи склона 

до абатството на Мон Сен Мишел (северозападна Франция) на 5-и юли 2011 г.: само че 

не той, а носачът му е екипиран с екзоскелет HAL.  

Също така, в противовес на образа на чудовищното тяло (Martinez 2011), самите 

деятели/-ки осигуряват по-голямата видимост на disability art11,12 (Millett-Gallant 2010; 

Wexler 2009). Движенията за независим живот съществуват от 1970 г. в англосаксонския 

свят, като европейската мрежа за независим живот се разграничава от социални 

учреждения като CHA13 във Франция. Това предполага реалната липса на подкопаване 

на статуквото при все Комитета за борба на хората с увреждания (CLH, 1972) и вестник 

„Handicapés Méchants“14 (1974). Центровете за независим живот, каквито има в Швеция, 

Норвегия, Финландия, Дания, Съединените щати и Канада, не съществуват във Франция 

въпреки дейността на Френското обединение на хората с увреждания от 1997 г. Disability 

Pride Parade, който се провежда в САЩ от 2004 г. благодарение на активизма на Сара 

Триано15, трябва да бъде разграничен от течението за невроразнообразие и движенията 

disability art on line16 като общностна култура, макар доводите им да са от един същ 

порядък. 

Заражда се експертен конфликт между специалистите (Moyse 2010) и спортните 

деятели, защото хората с увреждания вече не се задоволяват да свидетелстват от първо 

лице за състоянието си – като Филип Виган (Vigand 2011), Гийом дьо Фонклар (Fonclare 

2010), Филип Кроазон (Croizon 2006), Лоран Марзек (Marzec 2006) или Арън „Уилз“ 

Фотърингам, който прави салто в инвалидната количка в скейт парка Док Ромео в Лас 

Вегас, – а получават академично признание, като валидират тезите си по примера на 

антрополога Робърт Ф. Мърфи с „The Body Silent“17, преведена под заглавието „Vivre à 

corps perdu“18 и социолога Пиер Дюфур, който наскоро защити дисертацията си „Човекът 

                                                           
10 Англ. хибриден помощен крайник. – Бел. ред. 
11 Вж. www.disabilityartsonline.org.uk.  
12 Англ. букв. изкуство, свързано с увреждания: всяка форма на изкуство, било изящно или 

приложно, театър, кино, литература, музика или хибридна форма, която взима увреждането като тема, 

контекст или повод. Развитието на disability art като направление в съвременното изкуство датира от 70-

те – 80-те години на ХХ век и политическия активизъм на британското движение на хората с увреждания. 

– Бел. ред. 
13 Сдружение „Координация, увреждане и независимост“ (Coordination, handicap et autonomie). – 

Бел. пр. 
14 Фр. букв. „Вироглави инвалиди“. – Бел. ред. 
15 Вж. www.disabilityprideparade.com. 
16 Вж. www.disabilityartsonline.org.uk. 
17 Англ. „Тихото тяло“. – Бел. ред. 
18 Фр. „Да живееш в загубено тяло“. – Бел. ред. 
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в инвалидна количка: подход, основан на пола. Принос към критическата социология на 

инвалидността“ („L’homme en fauteuil: approche de genre. Contribution à une sociologie 

critique du handicap“) под ръководството на Даниел Велзер-Ланг. Медицинската 

херменевтика и наративната медицина (Pierron 2011) насетне полагат спортния деятел 

като автор на разказа за уврежданията му отвъд инвалидизиращата стигма и 

асоциативния комунитаризъм. Деятелността става не само видима, но и разбираема, 

когато субектите поемат в свои ръце отговорността за своето тялото след увреждането, 

за да определят начина си на живот. Такъв акт не толкова слага край на инвалидността, 

колкото представлява размисъл за последиците от полагането на тялото-стандарт като 

единствено средство за идентификация.  

Искането за социално смесване на нормални/хора с увреждания препраща към 

онтологичната хибридизация, където трансформацията в хибрид е нестабилен, 

несигурен и гъвкав процес. Така нареченото нормално тяло-стандарт е обвързано с 

вярването, че може да се поддържа постоянна идентичност чрез овладяване на външния 

вид и самоконтрол. Превръщайки обаче тялото си в хибрид с инвалиден стол, протези и 

други притурки, субектът си създава нова, множествена идентичност: пределите на 

биологичното тяло са допълнени от заместители, които подобряват качеството на живот, 

но на цената на относителна и крехка автономия, както свидетелства Жан-Люк Нанси в 

книгата си „Натрапникът“ („L’intrus“).  

 

Етическата деятелност на субектите  
Спортната етика понастоящем е в демократична зависимост (Callède 1998; 

Eichberg 2010) от своите деятели, за да се проявява на игрищата, но и посредством 

различните етически комисии към федерациите и институциите. Като ангажира тялото 

(Soulé & Corneloup 2007), деятелността на спортистите (Scott 1977) и спортистките се 

противопоставя на пасивната концепция за етика, която се задейства чак след 

прилагането на регламенти и налагането на санкции. Спортистите/-ките могат с 

действията си, чрез нови практики, да проявяват алтернативни етически ценности, 

осланяйки се на „телесна съзнателност“ (Vigarello 1985: 320), каквато никоя институция 

не би могла да (им) наложи; такъв е залогът на активността, изявите и други технически 

и етически нововъведения. Със своите действия спортистите/-ките поставят нормите под 

въпрос, критикуват нормалността и участват в създаването на етична нормативност 

срещу моралната нормализация на поведенията. В качеството им на въплъщаващи 

безпрецедентни ценности, тяхната независимост се заражда в автономното им дело в 

света на спорта и придавания от тях нов смисъл на действието.  

Възникването на body agency19 разкрива малцинствени деятели и изобретатели на 

нови начини да се описват преживените телесни практики в спорта – подобно на 

хибридното тяло на Писториус (Marcellini, Vidal, Ferez & Léséleuc 2010), стимулираното 

с тестостерон тяло на Хайди Кригер, интерсексуалното тяло на южноафриканката Кастер 

Семеня, ръката на Тиери Анри, удара с глава на Зидан или изнасиленото тяло на Изабел 

Дьомонжо (Demongeot 2007), отказа на стачкуващите футболисти от националния отбор 

на Франция да тренират, публичните обиди от ранга на Кантона и Анелка или пък 

тримата тъмнокожи американски лекоатлети Лий Евънс, Лари Джеймс и Роналд 

Фриймън, които, нахлупили черни барети, поздравяват зрителите с усмивка и вдигнати 

юмруци20. Самоорганизацията на уличните спортисти (Gasparini & Vieille-Marchiset 

2008: 88–89) доказва в каква степен практиката определя собствените си правила. 

                                                           
19 Англ. деятелност на тялото. – Бел. ред. 
20 Символи на Партията на черните пантери – гражданска организация за права на чернокожото 

население в САЩ от средата на 60-те до края на 70-те години на ХХ век. – Бел. пр. 

http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr-intl-us&field-author=Henning%20Eichberg
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Разбирането за етиката минава през споделения етос, както го е приложил, без 

методологическата илюзия за прозрачност между наблюдателя и наблюдавания, Лоик 

Вакан. Като се подлага на „строг режим, едновременно телесен и морален“ (Wacquant 

2000: 18), изследователят трябва да схване с тялото си въплътеното от боксьора, 

възприемайки постепенно комплекс от телесни механизми и мисловни схеми; ако 

„боксьорът е жив ангренаж21 от тяло и дух“ (ibid.: 20), боксирането на Луи следва логика, 

която според П. Бурдийо се реализира направо в движението на тялото без дискурсивно 

съзнание, без рефлексивно разяснение, без теоретична поза. Действията и „следите, 

които тези действия оставят в (и върху) тялото“ (ibid.: 61) практически се предават чрез 

директно инкорпориране (отъждествяващо изследователя с боксьора): описанието на 

тренировката с лапи (ibid.: 65—68) е вклинено в изключително подробното излагане на 

аскетичните упражнения и монашеската отдаденост на боксьорите в залата за 

тренировки. Иначе казано, боксът не се учи с книги, каквито е чел Лоик, което 

легитимира (легитимиране, постигнато от Диди дори когато Вакан му подава намерената 

в библиотеката на кампуса книга, озаглавена „Пълната тренировка на боксьора“) 

ангажирането на тялото на Луи, защото „да гледаш на бокса от суверенната гледна точка 

на страничния наблюдател, да го изтръгнеш от присъщото му време, означава да нанесеш 

промени, които унищожават бокса като такъв“ (ibid.: 101). Кристиан Бромберже пък 

смята, че е необходимо „да се умножат равнищата и мащабите на анализ… залог, че сме 

верни на фактите“ (Bromberger 1997: 305). С етнологичното си, наподобяващо футболен 

мач изследване той успява подобно на Н. Лука (Luca 1997) да навлезе на терена, макар и 

не до самия фанатизъм, да добие опит чрез участие. 

 

Методът на настоящата статия не се съсредоточава върху спортния морал и 

произтичащите от него ценностни съждения, а върху свидетелствата на деятелите/-ките 

(корпусът е съставен от множество публикувани и написани от самите тях книги за 

допинга, насилието, измамите…), като отбелязва етически проблеми: равенство, 

неравнопоставеност, справедливост, дискриминации (Héas 2010), тормоз, експлоатация 

(Ewanjé-Epée 2010), уважение, достойнство, реванш, игра, правило, fair play. След 

трагедията на „Хейзел“ и агресията на хулиганите (Bodin 2003) става явно незачитането 

на правилата във всички области на спорта: допинг (Mangan 2005) на Тур дьо Франс, 

насилие във футбола, сексуален тормоз между треньор и спортистки, разкрития за 

допинг на държавно ниво в ГДР, експлоатация на деца за спортен маркетинг от големи 

компании, оспорване на арбитраж (видео арбитраж или не), расистки обиди между 

зрители и играчи, а дори и между самите играчи, липса на fair play (Loland 2001), 

продажба на непълнолетни играчи, насърчаване на спортните залози, дискриминация 

мъже–жени… 

Деятелите са вече в центъра на етическото производство на спортните норми в 

така наречената от Ж. Кангилем нормативност като създаване на нови субективни 

норми: жените (Bois 1976; Carton-Missoum 1985; Velez 2010), джендър (Bohuon 2008), 

грижата, колониалния спорт, дискриминацията, войната, насилието (Mouret 1975; 

Sabatier 1993) – а от друга страна и чрез въплъщаването на деятелите и деятелките в 

спорта, представящи се като обект на изследване и по този начин позволяващи нови 

прочити на практиките, на етоса: играчите на ръгби (Saouter 2000), уличните 

баскетболисти (Vieille-Marchiset 1998), запалянковците (Charroin 1994; Beccarini 2001), 

културистите (Roussel 2000; Perrera 2010), прибегналите към допинг, затворниците 

(Courtine 1980, 1998; Garnier & Minotti 1993; Sempé, Héas, Robène & Bodin 2007), 

алпинистите (Lejeune 1974), общността на катерачите като антропологично място 

                                                           
21 Система от зъбни колела, които предават движение едно на друг; предавка. – Бел. ред. 
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(Léséleuc 2000), сърфистите (Sayeux 2008), хулиганите (Bodin 1998), натуралистите 

(Bauberot 1998; Villaret 2001; Barthe-Deloizy 2003), лекарите (Quin 2011), екологията 

(Sirost 2009; Andrieu 2011a), хората с увреждания (Séguillon 1998), хибридите (Andrieu 

2008), лесбийските (Gury 1999), андрогините (Gassel 2000) или претърпелите травми… 

 

Не е ли стачката на националния отбор на Франция по време на Световното 

първенство по футбол също знак за етическа деятелност на субекти, обърнали се срещу 

системата? Нима са национални предатели, пита се Стефан Бо (Beaud 2011). 

Управлението на аза от самия него в етическото му изграждане чрез отношенията с 

другите преобръща смисъла на институционалната управляемост на училището, 

определяйки недисциплинарната технология като техника на управление на себе си. 

„Как „да се управляваме“ чрез действия, чиято област сме самите ние: област, където те 

се прилагат, инструмент, който ползват, субект, който действа?“22 (Foucault 1981: 134). 

От Аристотел насам тренирането като управление на себе си е определението на ритуала 

за придобиване на добродетел (Andrieu 1999). Само че медикализацията на спорта 

превръща подготовката в медицински ритуал: здравен контрол, медицински прегледи, 

научно усъвършенстван допинг. Дали днес е възможна и желана спортна етика без 

биологичен паспорт? 

Новост: съдиите (Derrien 2009) пишат книги, за да разкажат за проблемите, на 

които са се натъкнали в професията си. Спортната етика се поставя под въпрос вече не 

отвън, а някой отвътре свидетелства за условията на своята дейност. Има разлика между 

правилата на съдийството и преживяното от рефера. Не бива да се пренебрегва не само 

гледната точка на съдията, но и тази на играча. Следователно настъпва конфликт на 

интерпретациите, т.е. има разминаване между универсалната, дори обективна 

перспектива и субективната гледна точка. Обективната гледна точка на съдията 

всъщност е субективна, но се възприема като универсална, защото функцията на съдията 

ѝ придава своего рода неутралност, справедливост. Брюно Дериан разказва как някои 

отбори проявяват специално отношение към него, за да упражнят натиск. Реферът е 

подложен на натиск, сплашване, заплахи, така че по принцип арбитражът трудно е 

обективен.  

В действителност футболните правила представляват съдията. И обратно – ако е 

засегнат съдията, федерацията го закриля, статусът защитава личността. Само че 

проблемът за интерпретацията на правилата разкрива субективността на рефера в някои 

моменти (във връзка с разположението му…). Реферът не прилага правилата, а ги 

интерпретира. В спорта не остават следи освен чрез видеозапис. Предмет на арбитража 

е поведението, а не материалните следи. Видеозаписът служи да се обективира 

интерпретацията. Етическите правила изискват да се придържаме към интерпретацията 

на съдията, без значение каква е мотивацията на провинението. Арбитърът не държи 

сметка за мотивацията на деянието, той отсъжда за деянието. Обаче деянието, 

извършеното провинение е умишлено или неволно. Арбитражът не се основава на 

намерението, а на резултата. Трябва също така да се отбележи и известното заслепяване 

на съдията, доколкото той може да бъде съсредоточен само върху топката. Съдията не 

вижда всичко – все едно, че действието извън обсега на топката не е наблюдавано.  

Друг проблем, разискван от спортистка – Изабел Дьомонжо (Demongeot 2007; 

Tauziat 2000) в „Service volé“23, – засяга границите на връзката между състезателката и 

треньора и злоупотребата с власт. В случая тя е била изнасилвана от треньора си в 

                                                           
22 Срв. Фуко, М. (2016). Субективност и истина.—Фуко, М. Генеалогия на модерността. (Съст. и 

прев. Владимир Градев). София: Изток–Запад, 200: „Как да „се управляваш“, извършвайки действия, чиято 

цел, област на приложение, използван инструмент и действащ субект си ти самият?“. – Бел. ред. 
23 Фр. букв. „Сервиз от воле“ или „Откраднат сервиз“ – игра на думи. – Бел. ред. 



15 
 

продължение на седем години. Била е напълно зависима от него и от клуба му. Могат да 

се поставят различни въпроси, например възможно ли е, макар и така да трябва, връзката 

между треньора и спортиста/-ката да остане на професионално ниво? Не бива да 

забравяме и контекста – действително професионалния живот, освен всичко крепящ се 

на управлението на емоциите и на психическите реакции с цел подобряване на 

резултатите. Някои спортисти, подобно на Лор Маноду, почти живеят у треньора си и 

понякога отношенията преминават от сферата на професионалното към близостта. 

Същият проблем стои при някои родители, които придават прекомерна тежест на 

спортната реализация на детето си – както бащата на Щефи Граф по собствените ѝ думи. 

Едно е сигурно: не съществува треньорска деонтология. Границите са от етически 

порядък и зависят от съвестта на треньора; никакви правила не ограничават поведението 

на треньорите или начина, по който говорят на състезателите, ако вярваме дословно на 

интервютата с тях. Преживяното от Катрин Танвие усещане за загуба на социален статус 

(Tanvier 2007) говори много за телесния опит на спортистките в края на кариерата им. 

Етическата дискриминация съществува отдавна. На игрите в Берлин се прилага 

расистка система по нареждане на нацистите. В бившата ГДР, бившия Съветски съюз и 

Китай спортистите са предмет на манипулации, стигащи до допинг на държавно ниво 

(Spitzer 2005) в името на политическа визия. Под господството на националната „етика“ 

личната съвест е почти несъществуваща. Спортният пробив на световно ниво на бившата 

ГДР между 1968 г. и 1972 г. води до огромното влияние на спорта на високо равнище в 

„социалистическото“ общество и във външната политика. Външнополитическите цели 

(признание от страна на международната общност) са по-важни от здравето на атлетите. 

Държавните и спортните ръководители са наясно с връзката между хормоналния допинг 

и успехите в спорта. Най-осъдими от етична гледна точка са безпрекословната принуда 

и забраната да се дава точна информация на спортистите, липсата на съгласие и 

промяната на половата им идентичност. Тези действия представляват нарушение на 

правата на човека съгласно Договора от Рим24.  

Публикуваната през есента на 1991 г. книга на Бригите Берендонк „Doping 

Dokumente: Von der Forschung zum Betrug“25 променя начина, по който се гледа на 

историята на германския спорт. Майката на Хайди Кригер, бивша състезателка по 

тласкане на гюле, ѝ подарява книгата с думите „пише за теб“. По това време тя живее в 

Берлин и преживява труден период. Казва, че „се чувства мъж“. От книгата разбира за 

съществуването на система за допинг, „план 14.25“, „хормон Хайди“, наречен на нейно 

име. Открива, че треньорите ѝ са я тъпчели с медикаменти без нейно знание. Дори в 

продължение на 29 седмици са ѝ давали два пъти повече тестостерон, отколкото мъжкият 

организъм произвежда за същото време. 

Противно на насилствената манипулация и липсата на съгласие, на игрите в 

Мексико (Hoffer 2009) малцинството на свободните хора, както ни припомня Фабрис 

Делсаю (Delsahut 2004: 15), от почетната стълбица насочва вниманието към личната 

етика на атлетите от Black Power. (Томи Смит членува в организацията OPHR – 

Олимпийски проект за правата на човека, „чийто говорител станах естествено, като 

спортист, разполагащ с международна аудитория“.) Те се разграничават от 

националистическата етика: „Когато печеля, съм американец, а не афроамериканец. Но 

                                                           
24 Договор за създаване на Европейската икономическа общност, подписан в Рим на 25-и март 

1957 г. от шест държави: Белгия, Западна Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Франция, влязъл 

в сила от 1-ви януари 1958 г. и претърпял редица допълнения и изменения към днешна дата. По всяка 

вероятност авторът има предвид постановеното в Дял единадесети. Социална политика, образование, 

професионална квалификация и младеж относно съгласуването с Хартата на Общността за основните 

социални права на трудещите се и настоящите членове 136, 137 и 140. – Бел. ред. 
25 Нем. „Допинг документи: от изследвания до измами“. – Бел. ред. 



16 
 

ако направя нещо лошо, ще кажат, че съм негър. Чернокожи сме и се гордеем с това. 

Черна Америка ще разбере какво направихме тази вечер… Ние не сме послушни 

момчета, нито покорни животни, на които дават фъстък за награда. Ако хората не се 

интересуват какво мислят чернокожите в нормално време, нека не идват да гледат как се 

състезават пред публика… Америка на белите ни зачита само като шампиони“ – заявява 

Томи Смит след надбягването. С Джон Карлос разбиват табуто, което представлява 

неутралността. С други думи, обикновено спортистите на високо равнище 

олицетворение на националната етика, когато отиват на международно състезание. През 

юни 2008 г. Томи Смит разказва: „Когато видях от чантата ми да се подават чифт черни 

ръкавици, разбрах какво да направя: да вдигна облечен в ръкавица юмрук в знак на 

могъщество, със сведена за молитва глава и без обувки като символ на бедността на 

чернокожите американци. Веднага отидох при Джон Карлос и му обясних намеренията 

си. Отвърна ми: „направи, както смяташ за добре“. Казах му, че ще сложа само една 

ръкавица и го попитах дали иска да носи другата, без да настоявам да прави като мен. 

Джон взе ръкавицата, докато вървяхме към почетната стълбичка. Когато размахах юмрук 

към небето, не знаех дали Джон прави същото, защото се намирах пред него. По-късно 

видях снимките. Не вдигаме същата ръка, защото ръкавиците са от един чифт. По време 

на американския химн се молех, сам, вглъбен в себе си, но след това се наложи да се 

обърна към публиката. Веднага осъзнах колко значим е бил безмълвният ми жест. Дали 

това е правилно? Дали е лошо? Направих нещо, което никой не иска да вижда. Знаех, че 

ще си имам големи неприятности! И те не закъсняха. Незабавно бях отхвърлен от 

Международния олимпийски комитет, чийто председател, Ейвъри Бръндидж, бе 

американец! Върнах се у дома, в Тексас, със съзнанието, че с кариерата ми на атлет е 

свършено. Току-що бях навършил 24 години. Пощенската ми кутия беше препълнена със 

смъртни заплахи, но никога не съм съжалявал за жеста си. По свой начин той промени 

света.“ Председателят Ейвъри Бръндидж определя жеста като „умишлено и агресивно 

нарушение на принципите на олимпийския дух“ и решава незабавно да изключи Смит и 

Карлос от олимпийското село и от американската делегация. А когато Американският 

олимпийски комитет отказва да приложи наказанието, Бръндидж изключва цялата 

американска делегация.  

Спортът не е етически неутрално пространство, защото въплъщава ценности, 

заложени в ежедневния опит на хората. Дълго време спортът е мислен като заличаващ 

индивидуалните ценности в полза на приобщаване към универсалните. Последните 

трансцендират индивидуалните обстоятелства (раса, пол, социална класа…), но 

деятелите/-ките на спорта отсега нататък искат да въплъщават собствените си ценности 

като полова идентичност, културните ценности на своята общност или личната си 

история. С южноафриканката Кастер Семеня – интерсексуалната световна шампионка 

на 800 м за 2009 г., припомня Алис Дрегър (Dreger 2009), се отваря възможността за 

обновяване на спортната етика въз основа на преживяното от агентите, без те да бъдат 

свеждани до генетични детерминанти.  

 

Заключение 

Осланяйки се на деятелите и деятелките на спорта и телесния им опит, спортната 

етика би могла да е много по-ефективна от петициите, които по принцип са необходими, 

но не устояват на анализа на телесните практики in situ. Макар спортът да е социална 

етика и субективен етос, много често част от спортистите налага своята собствена етика. 

Някои от жестовете им разтърсват конвенциите и актуалните граници на спортния ни 

морал. Но вместо да сравнява всичко с извечния спортен дух, етическата деятелност 

обновява критериите на съжденията ни. Демокрацията ни учи, че личната етика е 

свързана с частното и че в публичната сфера етиката ни трябва да бъде обуздавана, 
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нямаме право да изявяваме позицията си. Също така етическата глобализация чрез 

спорта засилва претенцията на спорта да бъде универсален морал. Големите федерации 

използват спорта като важащо за целия свят възпитателно средство. Затова поведението 

на спортистите трябва да бъде примерно и безукорно.  

Пред лицето на икономическите актьори деятелността замества обикновения 

потребител на медицински услуги чрез преживяното действие: empowerment е начин на 

контрол над живота на индивидите и групите в контекста на променящата се среда. 

Всеки би искал да е господар на здравето си там, където тялото – благодарение на 

екоспорта – се приближава повече до околната среда чрез взаимодействията си. Между 

това, което може да направи и това, което трябва да направи за себе си, съвременният 

субект изгражда self-development, за да живее своята телесна автономия: спазването или 

не на предписанията изглежда като светска еманципация, но поставя спортния субект в 

етически модуси на различни режими в контекста на понякога противоречивите ни 

морални императиви. 
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Измерването на изключителните постижения на тялото в 

професиите в сферата на спорта, изкуството и лукса* 

 

Стефан Еас** 
 

 
Въведение  

„В модерността живеем във все по-оразмерено общество, където се настоява 

върху превъзходството на числата, мерките, където индивидът сякаш е сведен до 

статистическо съществуване, за да бъде отчетен като ефектив, пазар, публика, 

електорат или просто единица в анкетно проучване. Антропологическият подход 

позволява да въведем повторно качествените съображения, да насочим вниманието си 

към връзката на социалното с ценностите, символите, въображаемото и вярванията, 

към нуждата от нюанси. Този подход ни води към въпроса за смисъла от гледна точка 

на индивида и общностите, отвъд придържането към ефикасността и резултата“ 

(Balandier 1993: 297).  

Днес измерването на резултатите присъства навсякъде в спорта. Количественото 

изражение на тялото вече не предизвиква прекомерно удивление. То се е превърнало в 

социологически похват. Тази тенденция не бе засегната от допинг скандалите. 

Резултатите на световния спортен елит понастоящем са много далеч от постижимото за 

простосмъртните. Невероятни са и при все това са факт. Понякога само частица от 

секундата дели радостта от победата и разочарованието от поражението. Други 

достижения са осъществени извън спортните игрища. Например тези на еквилибриста, 

на „носа“ в множество сектори (винарство, козметика и пр.), на човека-каучук, на 

имитатора… Въз основа на 21 интервюта очертаваме обхвата на постигнатите резултати, 

т.е. на множеството им величини. Как се преживяват тези постижения, които обикновено 

имат числено изражение (брой тествани аромати на ден, брой минути балансиране върху 

цилиндър и пр.)? Физическата дейност и телесната прекомерност са се превърнали в 

тяхно ежедневие, тяхна мярка; еталон, който се опитват да поддържат или да променят 

с възрастта, когато способностите им отслабват. 

 

Новата мярка? 
Измерването на човешките тела не е нещо ново. Може дори да се смята за 

значителен напредък в западната наука. Обективното (а всъщност културно обусловено!) 

измерване в сантиметри, секунди и т. н. придава спецификата на отношението към 

човешкото тяло на Запад спрямо телесните практики в други културни ареали. Идеята за 

западното тяло постепенно го оплоскостява, обективира, отдалечава го от Природата, от 

Другите26 и най-накрая от самия Индивид. Този дългосрочен процес на обективизация е 

позволил да се зароди като предмет на науката анатомизираното тяло (Le Breton 1985, 

1992a, 1993). Напредъкът в анатомията и медицината и биологията като цяло са разкрили 

загадките на тялото. Дотам, че днес „проблематиката на постиженията на тялото (е) 

                                                           
* Преводът е направен по: Héas, S. (2009). La mesure des performances corporelles extraordinaires 

dans les métiers du sport, du luxe et de l’art. M@gm@. Vol.7. No3.  
** Доцент по социология, хабилитиран за изследователска дейност (Habilitation à Diriger des 

Recherches – HDR), Университет Рен-2, VIPS2. Редактор на изданието „Revue La Peaulogie. La Peaulogie, 

Revue de sciences sociales et humaines sur les peaux“. Професионален блог: Stéphane Héas Sociologue 

(http://www.stephaneheassociologue.fr/).       
26 Тук имам предвид другите човешки същества, но най-вече различните от културна гледна точка 

– затова използвам главна буква. Същото важи и за Индивида, изписан с главна буква.  
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неразривно свързана с медицинския дискурс“ (Carrive 2008: 131). Измерванията 

изобилстват в ситуациите на значителна зависимост като затварянето по медицински 

причини. Всеки болен, особено ако неговото „състояние“27 се влоши или стане хронично, 

е обект на непрекъснато измерване. Телесните му течности (кръв, плазма, лимфа и т. н.) 

и отношенията между милионите му клетки се считат за задоволителни, вдъхват 

спокойствие или напротив – будят тревога. Резултатите от тези измервания неизбежно 

водят до промяна във взаимовръзките му с обкръжаващата среда, с другите (особено 

лекарите), с близките и в крайна сметка със самия себе си.  

Когато не става въпрос за патологични случаи, измерването далеч не губи 

авторитета си. Именно такъв е случаят при изключителни постижения. Съвременните 

подвизи се измерват с всички средства без значение дали са в спорта, работата в сектора 

на лукса или изкуствата. Дотам, че количеството е еталон при много от тези 

професионални практики, мобилизиращи отличното представяне на тялото (Héas 2008). 

Мярката е ориентир и средство за оценяване, следователно и елемент от обучението. 

Професионалистът е наясно с нивото на уменията си. Един имитатор възпроизвежда 60 

различни гласа, две трети от които са женски. Един експерт по обонянието (senior 

perfumer28) е разработил своя система на ароматите и постепенно я е наложил на 

колегите, но и на конкурентите си. Измерването естествено служи да се съотнесат 

постиженията едни спрямо други. Способният да възпроизведе повече от четиристотин 

гласа на различни езици имитатор хвърля в изумление националната звезда, ограничена 

от езиковите си познания и артистичния си произход. Разликата между двамата може би 

идва и от промененото с времето разбиране за артистична кариера, при което вече не е 

достатъчно да се имитира известна личност, а да се предложи оригинален спектакъл със 

сценарий, в който имитацията заема все по-малко място. Измерването се намесва и при 

разпространението – представянето пред публика, например пред специалисти или пък 

бъдещи специалисти (в консерватории, на конкурси, в академии и т. н.): музикалните 

ноти и сложните им аранжименти, вариациите по тема в танца или пеенето и пр. могат 

да съставляват същински програми за обучение, образование, подбор. И най-накрая, в 

пазарните ни общества измерването, искаме или не, служи за сравняване по 

рентабилност на едно или друго професионално постижение, било то спортно, експертно 

или художествено.  

Как тези обикновено кодирани (в сложни взаимосвързани графики, процент на 

успеваемост и т. н.) постижения се установяват и най-вече как се преживяват от първите 

потърпевши – професионалистите, телесните експерти? 

Нахвърляният тук анализ на двайсет и една житейски истории подчертава 

продължаващото с години и дори десетилетия култивиране на тялото. Животът на тези 

необикновени ексцентрици (Heinich 1999; 2005) е изпълнен с ежедневни тренировки, с 

успешни и безуспешни опити, понякога с травми и страдание. Връзката им с тялото – 

предмет на всичките им грижи – преобръща привичните ни ориентири: усещат по 

различен начин въздуха, пространството, гравитацията и пр. Някои разработват 

оригинални житейски проекти, често отдалечаващи се от нормалния живот. 

Ежедневието им е изтъкано от изключения, дори от крайности, въпреки че мярката е 

техен еталон. Но с възрастта може да се премери и упадъкът на способностите им… поне 

в очите на другите, на по-младите им конкуренти. Първо ще представим мярката в спорта 

и все по-очевидното ѝ значение, после – мястото ѝ в артистичните професии и в сектора 

на лукса.  

 

Спортът в тялото 

                                                           
27 Каквото то, разбира се, никога не е! 
28 Англ. старши парфюмерист. – Бел. ред. 
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Анализът на спорта и на всички физически упражнения днес се е превърнал в 

специализирана дейност в много научни области. Физиологичните, психологическите и 

социологическите промени в телата (на) спортисти са предмет на прецизни изследвания, 

неизменно съпътствани от измерването. 

В спорта на високо равнище и интензивното съперничество човешкото тяло е 

подложено на тежки изпитания. Подложено е на все по-изтощителни ограничения и 

опити, освен това – на все по-разнообразни експерименти под формата на мускулни, 

дихателни, хранителни изпитания, редуване на сън и бодърстване, по отношение на 

издръжливост и устойчивост, стрес, неувереност, полово обусловени отношения, 

доминиране, дори експлоатация. Всяко ниво дава сведения за многообразните прояви на 

приспособяване на Спортиста и в по-общ смисъл – на Човека, към неговата среда, било 

човешка, животинска, растителна или минерална. Когато измине повече време, в 

изследванията се вземат предвид краткосрочните и дългосрочни промени в човешкото 

тяло. Анализите позволяват, от една страна, да се повиши човешката ефективност: 

рекордите се подобряват, спортната медицина предоставя информация на спортистите, 

но и на всички останали относно благотворните хранителни добавки. Допингът не 

отслабва тази тенденция, тъкмо обратното, защото позволява да се поставят нови 

рекорди и индиректно изисква въвеждането на нови инструменти за измерване, за да е 

по-ефикасно групирането на спортистите/-ките. От друга страна, научният напредък 

значително подобрява управлението на рисковете, свойствени за спорта (прекаляване с 

тренировките, твърде ранна или прекомерна специализация и др.) и за свързаните с него 

дейности (умора поради многобройните пътувания, изявите в медиите и пр.). Така 

спортната ятрогения29 става все по-познато явление благодарение на систематични 

проучвания и специализирани лаборатории или по-често – чрез статистика 

на ежедневните инциденти. В идеалния случай числените данни позволяват да се 

изготвят съобразени с обстоятелствата препоръки за превенция: закони и постановления 

за защита на младите спортисти, информационни кампании за насилието, насърчаващи 

уважението към другия и fair play (Bodin, Robène & Héas 2004). Свързаният със спорта 

научен напредък има нееднозначни проявления, колебаещи се между подобряване на 

резултатността на тялото при спортния елит и развиването на хармонична физическа 

дейност при повечето спортуващи, при хората, които водят по-заседнал живот, или дори 

опита да се подтикнат към движение онези, които нямат такова желание, въпреки 

доказания риск от заболявания при обездвиженост…  

 

Количественото измерение на спортните рекорди 

Постиженията на спортуващите (тела) се определят все повече в количествен 

план. Това не е нещо ново и е съществувало най-малкото като принцип в античните игри 

в Гърция, в цирковете в Римската империя и при телесните практики през 

Средновековието и Ренесанса. От друга страна, връзката между постижението и 

понятието за рекорд е по-нова (Brohm 1993).  

Често целта на спорта е измерима с постижение, формулирано в метри или 

сантиметри, в часове, минути или секунди. От десетилетия секундата не е достатъчна 

при спортните двубои за победа. Днес е необходимо да се измери десета или стотна от 

секундата. Годишната равносметка в спорта не прави изключение от това рамкиране в 

числа. Първата страница от Годишника на „L’Equipe“ за 2008 г. потвърждава значението 

на мярката в спорта. Всяка една анотация на шестте снимки на корицата показва колко е 

важна тя: последователно са отбелязани времето на рекорда, броят рекорди и титли, 

възрастта на рекордьора, позицията му в световната ранглиста. Плувецът А. Бернар 

                                                           
29 Ятрогенията се отнася до всички отрицателни или нежелани последици за човешкото тяло и 

здравето. 
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„успява за единайсет стотни от секундата да заслужи най-престижното звание в 

плуването“. „На 23 години британецът (Л. Хамилтън) става най-младият световен 

шампион във Формула 1“ и пр. Когато не времето е същинската мярка, сe измерва броят 

предварително зададени движения на тялото и тези стойности се подреждат йерархично. 

Още повече, че днес всяко действие в спорта или параспорта може да се изрази в числена 

стойност. За най-авторитетните спортове се водят статистики в реално време, като се 

отчита броят отиграни топки, решаващи (напр. водещи към гол) пасове, рикошети под 

коша... Времето не се отнася вече само за двата отбора, които играят един срещу друг, 

но и за всеки играч поотделно. Изпълнението му се изчислява пропорционално спрямо 

реалното време на участие в играта, като това отваря възможност за все по-сложни 

изчисления. Резервите не са пощадени от подобни статистики. (Теле)зрителите също се 

броят. Мачът се оценява и според многобройната или малобройна публика, 

телевизионните зрители. Колко е интересна срещата се преценява според масовото или 

не телесно присъствие. Това значително ограничава приемствеността на малцинствените 

или маргинализираните спортни практики като женския спорт или спорта, практикуван 

извън федералните институции (Héas 2005). Спортизацията на модерните общества е в 

ущърб на други културни дейности. Понякога спортът монополизира вниманието и 

престижа не само на местно, но и на международно равнище, дотам че налага например 

моди в облеклото, дава повод за срещи между приятели, сближава възрастни и деца или 

пък съпрузи. Критическият анализ определя тази съвременна хегемония като „спортна 

утопия (която) събира в себе си: омнитопията (спортът е навсякъде) и омнихронията 

(спортът винаги присъства)“ (Redeker 2002: 75). 

 

Числата в професиите в областта на изкуствата и лукса като ръководещ 

принцип? 

Интервюираните (N=21)30 представители на професии в сферата на лукса и на 

изкуствата със сигурност не могат да бъдат сведени до количествените измерения на 

дейността си. При все това измерването в частност на постиженията на тялото им трябва 

да се вземе предвид, за да се разбере по-добре поведението им и в крайна сметка – 

професионалният им път.  

Понякога числа се крият в специалности, където не очакваме да са от значение: 

например при професиите, свързани с аромати. В парфюмерията най-големите 

специалисти по миризмите – „носовете“, изтъкват, без да се поколебаят, паметта си като 

изключителна професионална компетентност. В този тесен, но важен смисъл да бъдеш 

парфюмерист означава да можеш да запомниш стотици, даже хиляди комбинации: 

„В компанията, в която работя в момента, разграничаваме четиринайсет 

основни ароматични семейства, но боравим с до десет хиляди суровини. Броят им 

понастоящем е сведен до около три хиляди и петстотин (натурални и синтетични 

продукти). Способността за запаметяване на добър парфюмерист обаче достига до 

пет хиляди аромата с всичките им нюанси!“ – Ален Гароси, парфюмерист, „нос“ в 

американския филиал на компанията „Куест Интернешънъл“, ноември 2004 г. 

Ежедневната работа на даден „нос“ в голяма козметична компания включва 

сравняване на десетки ухания, оценяване на десетки миризми всеки ден! Суровините, 

използвани в различните парфюмерийни компании, са общо взето едни и същи. 

Синтетичните миризми имат превес над натуралните, които „така или иначе не са 

толкова куриозни“ според специалистка в бранша от 40 години, от които близо 20 е 

прекарала в служба на известни компании в Германия и Франция. По принцип в основата 

                                                           
30 Досега сме провели интервюта с един акробат, двама свободни гмуркачи, двама бийтбоксъри, 

една оперна певица, един еквилибрист, един въжеиграч, двама жонгльори, един факир, двама имитатори, 

двама мимове, двама „носове“, един енолог и един йогин.    
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на всеки проект, включващ множество проби, стои една ароматична формула. 

Специалистите обаче работят едновременно по различни проекти: средно по двадесет 

проекта на „нос“ в най-големите парфюмерийни компании в света. Формулата трябва 

непрекъснато да се променя според новите условия – било спрямо времето и парите на 

спонсора, било поради ново проучване на пазара, което показва, че дадена целева група 

има интерес към определен аромат. Вариантите се сравняват, формулите се изменят 

многократно. Със съотношения се описват трайността или „колоритът“ на парфюма. Те 

могат да заменят състоящата се в помирисване на даден аромат работа на тялото. Дотам, 

че някои интервюирани експерти понякога се чувстват като „същински носачки“, чиято 

единствена цел се свежда до парична възвръщаемост на пуснатата на пазара миризма. 

Най-трудното за „носовете“ несъмнено е непрекъснатата промяна на критериите за 

оценка на способностите им, както и провалът на повечето от работните им 

ангажименти, т.е. прекъсването им без предупреждение. Анулиране на 90% от проектите 

на обонятелния експерт и екипа му се счита за нещо нормално, а критичният праг е близо 

95% и повече откази годишно! Всеки „нос“ и екипът му са подложени на оценка и голяма 

част от възнаграждението им се състои от бонуси в зависимост от успехите им. 

Миризмите се разглеждат въз основа на показатели, съставляващи привидно обективна 

„система за оценяване“… която в крайна сметка остава подвластна на субективни 

преценки. Специалистите, които гледат на работата си като на „тънко изкуство“, работа, 

в която интуицията е от особено значение, същинско високо майсторство, трудно се 

придържат към тези предварително установени критерии. Положението е още по-

непоносимо за онези, които разбират професията си като предавано от поколение на 

поколение културно призвание на прочут род в столицата на парфюмите – Грас. При тези 

обстоятелства е ясно, че при такива понякога противоречиви изисквания, 

свръхквалифицираните и в някакъв смисъл свръхексплоатирани експерти се случва да 

страдат от остро професионално изтощение.  

 

Художественото майсторство в мерки 

Артистите подчертават значителното нарастване на достиженията в тяхното поле 

през последните десетилетия. И тук числата влизат в ролята на съдия или дори 

професионална секира. При жонгльорите например да жонглираш с пет топки вече 

изобщо не е ненадминат предел. Според жонгльора Б. Лантери техническата трудност 

значително е нараснала и днес най-добрите жонглират с 9 или 10 топки или с 12 обръча 

едновременно. Той твърди, че подобни изпълнения са били немислими преди няколко 

години31. Конкуренцията вече е навсякъде. Днес например не са малцина жонглиращите 

с 5 бухалки: стотици артисти по света, през цялата година извършват този подвиг. 

Понастоящем трябва да жонглираш със 7 бухалки или няма да привлечеш интереса на 

масмедиите, мениджърите и организаторите на спектакли.  

Друг артист, П. Русо, получил признание за еквилибристичните си номера, 

изтъква именно тази невероятна конкуренция между жонгльорите в средата на 90-те 

години във Франция и в Европа. Тя го е подтикнала да се специализира в друга област. 

След 9 години професионално жонглиране решава да се впусне в нова кариера, защото 

му е било трудно непрекъснато да подобрява техничността на собствените си изпълнения 

и същевременно поради конкуренцията от „тонове жонгльори от висока класа“. От стоте 

най-добри жонгльори по това време, той се определя като двайсети или трийсети по ред, 

що се отнася до обективните стойности (т.е. брой използвани топки). Според собствените 

му думи това е напълно недостатъчно, за да се надява да продължи кариерата си при 

                                                           
31 Пропуска да спомене поне един свой прословут предшественик – Е. Растели бил способен на 

подобни подвизи в началото на ХХ в. Всъщност той „остава ненадминат“ според въжеиграча Анрис, с 

когото разговаряхме през януари 2009 г.  
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добри условия. Опитал се да се насочи към еквилибристиката и това го насърчило да 

създаде нов, невиждан досега номер под формата на новаторски технически монтаж: 

въже, опънато на дъска, с която балансира върху цилиндър. Това изобретение му 

позволява да се отличи и да заговорят за него в международен план. Опитва се да 

подобри тогавашния световен рекорд по балансиране върху дъска и цилиндър. С пет 

цилиндъра под краката си той определено се налага на световния пазар на 

еквилибристиката. За тези два циркови номера е трябвало да се подготвя общо пет 

години зад кулисите, извън светлината на прожекторите, с ежедневни упражнения за 

двигателна координация, за гъвкавост, масаж, за да възстанови подложеното си на 

прекомерни изпитания тяло. Оттогава не може да повтори своето постижение поради 

напредването на възрастта, но си почива на лаврите и постепенно променя програмата 

си. Надява се на петдесет все още да бъде сред най-добрите акробати и това в очите му е 

борбата на преполовената му артистична кариера – „водя непрестанна битка с 

остаряването!“.  

Вокалните артисти (певци, имитатори, бийтбоксъри32 и пр.) не остават встрани. 

Макар да скромничат по време на интервютата, всеки с такава професия е способен и не 

се поколебава да уточни на сайта си броя гласове, които е в състояние да имитира. 

Наборът гласове на тези артисти е от 30 до няколкостотин различни гласа, но рядко 

достигат стотици (като А. П. Ганьон – „човекът с 400 гласа“). Множеството имитации 

понякога се превръщат в същинска демонстрация на издръжливост – имитаторът не 

спира да сменя различни гласове, например при изпълнение на песен. Върхът на 

вокалния подвиг е достигнат, когато имитаторът редува мъжки и женски гласове в една 

и съща песен.  

Искат или не, бийтбоксърите също са подложени на подобни количествени 

съображения. Звуците, които произвеждат, изумяват или дразнят според културата на 

слушателите. Понякога е изненадващо в скоростната смяна на ритми и акустичните 

илюзии да чуеш едновременно няколко мелодии, звучащи сякаш от различни музикални 

инструменти (струнни, духови, ударни, електронни и пр.) Това поражда смут в 

телевизионните програми, където се избира певецът или певците на годината. Ж. Пулпо 

се прочу, когато вместо да пее, изпълни бийтбокс – нищо особено, но изуми членовете 

на журито, занимаващи се с пеене и несвикнали на този тип изпълнения с глас и уста33. 

Повторението и бесният ритъм на някои изпълнения са поразителни. Коментарите 

варират между възхищение и сарказъм: „Новият кандидат е полу-вентролог, полу-човек-

оркестър – определено няма да забавлява публиката!“. Всеки бийтбоксър има свои 

особености и е известен със съвършеното подражание на дадени звуци: чарлстон, 

електронни звуци, бас барабан и пр. Както е присъщо на подобни практики, произлизащи 

от т. нар. градски култури, повече или по-малко ъндърграунд, изпълнителите влизат в 

двубои, битки (battle). Бийтбоксърът изпълнява вокализа в продължение на няколко 

минути. Напрягат се мускулите на бузите, на езика, на ларинкса, дишането е силно 

засегнато, впрегнато е цялото тяло на певеца. От самото начало на дуелите тези певци-

имитатори все повече вплитат сценарии, мелодии, играят с напрежението, докато са на 

сцената. Изпълненията им траят все по-дълго: времето на вокалното представяне се 

разтегля и се превръща в нова мярка. С възрастта бийтбоксърите си поставят въпроса 

дали могат да останат дълго вокални артисти. Някои не са готови да се впуснат 

решително в подобна кариера, защото се страхуват, че не са в състояние да поддържат 

физическата си форма, но и че, предвид конкуренцията, няма да съумеят да се издържат 

с това изпълнявано с уста изкуство (което получава слабо признание от страна на 

                                                           
32 Human beatbox e възпроизвеждане на звуци на инструменти и дръм машини с глас и дъх. 
33 Предаването е „Nouvelle star“, от 2007 г. Запис на бийтбокс изпълнението и реакцията на журито 

се намира в Интернет.  
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музикалните и културни институции). Други не се поколебават да преминат символна 

граница в дует с по-класически изпълнител (например Езра и певицата Камий – две 

награди на Victoires de la musique34 през 2006 г., награда за изпълнителка на годината 

през 2009 г.) или дори със симфонични оркестри като Нюйоркската филхармония, или 

пък под покровителството на престижни университети като „Колумбия“ за „краля на 

бийтбокса К. Мухамад“. Тук числата също са натоварени с важна символика. 

Възхваляваният от колегите си бийтбоксър може да се наслади на осъществената си идея 

за вокално изпълнение с класически оркестър. По този начин той извисява техниката 

отвъд уличното изкуство и музикалните плебеи до обителта на класическата музика… 

поне за миг, който позволява бийтбоксът да бъде оценен – или поне слушан – от по-

голямо множество. Бийтбоксърите, които не успяват да достигнат тези нови стандарти, 

често се отказват, защото не могат да задържат вниманието на публиката, защото не 

съумяват да привлекат интереса на организаторите на музикални събития… 

 

Вместо заключение 

Манията по количествата, „квантофренията“ е възприета от самите спортисти, 

експертите по тялото и от артистите от всички области: минимална разлика в 

стойностите позволява да се оцени напредъка или упадъка им, „възвръщане на формата“ 

или на креативността или напротив – точно изчислен или неминуем спад. Както 

физиогномиката, която по морфологичните черти извежда съответния характер, 

измерените стойности претендират, че уточняват, програмират и че дори предвиждат 

представянето на тези изключителни професионалисти (Le Breton 1992b: 84). 

Свръхизобилните мерки успокояват, функционират като псевдо-научно средство за 

увереност. 

Всъщност употребата на статистики в спорта и съвременните изкуства детронира 

другите начини за извеждане на стойността на живота на човешките същества и по-

конкретно – на живота на професионалистите, които анализираме тук. Тя действа до 

голяма степен под булото на магическото мислене, където на индивидуално и 

колективно равнище се намесва символната ефикасност. Наричам този процес, свързващ 

колективните ограничения и възможности с индивидуалните желания, примесени със 

символи, символна индивидуализация. Като всяка практика статистиките са 

полисемични, мярката е двусмислена. Измерването в спорта и изкуствата сe превръща 

във „фетиш фактиш“ (fétiche faitiche) според играта на думи на Б. Латур (Latour 1996). 

Авторът припомня, че в западната култура, както и във всички цивилизации, 

повтарящите се събития са неразривен елемент от вярванията или поне от фетишистките 

употреби. На Запад научните открития и научният напредък също могат да се използват 

в този митологичен смисъл. 

Мярката подкрепя смисъла на индивидуалните действия и се превръща в алегория 

на система от постепенно рационализирани практики. Изразените количествено 

спортове и изкуства в този смисъл създават увереност, защото ни се струват овладени и 

контролируеми, внушават представата за непрестанно подобрявани постижения на 

тялото – в сякаш безкрайна прогресия. Тези професионални употреби се превръщат в 

идеал за човешкия напредък. Представянето им в медиите и от самите професионалисти 

подчертава този аспект на тялото днес – неотменим аспект на съвременната култура… 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

                                                           
34 Фр. букв. „Победи на музиката“ – ежегодна церемония по награждаване за изключителни 

постижения в музикалната индустрия във Франция под егидата на френското Министерство на културата. 

– Бел. ред. 
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ІІ. Социалните науки в услуга на телесната екология 
 

 
Телесната екология е място на резонанс, където културното спортно тяло 

води диалог с въображаемото спортно тяло. 

 

В тази втора част от антологията Ксавие Рионде и неговият изследователски екип 

ни предлагат определение на телесната екология около разбирането на нашите действия 

и последиците от тях за другите и природата, от една страна, и анализ на телесните 

практики в контекст на грижата за себе си и другите, от друга страна. Историческият 

подход към феномените, в които логиката на здравето и логиката на образованието се 

пресичат, прави възможно да се идентифицира по какъв начин натурализмът е телесна 

практика, която позволява на хората да живеят извън обществото и да създават „трети 

места“. Така К. Рионде ни позволява да си представим пейзажа като географска реалност, 

оформена понякога по противоречиви начини, чрез набор от човешки намерения и 

действия. 

Пиер Филип-Мьодан35 и Филип Лиотар36 обогатяват тези пейзажи в политическа 

и образователна перспектива, като въвеждат в тях лудическите и естетическите 

измерения на формата на моторика, предлагана на по-младите поколения. Двамата 

автори ни приканват да осъзнаем някои от основите на телесната екология и 

изпълнителските изкуства като част от нея. На практика има многообразие от жестове, 

които гарантират богатството на телесността. Именно такъв е случаят с театралния жест, 

който отвъд училищното физическо възпитание дава глас на въображаем жест, където 

сетивното и естетическото се превръщат в емоционални граматики, полезни за 

хармоничното психосоциално развитие на детето. Театралният жест може да бъде част 

от диалогичната връзка, която всеки път стимулира интелигентността на публиката в 

неочаквана светлина! От гледна точка на помирението между спортния жест и 

артистичния жест, П. Филип-Мьодан и Ф. Лиотар ни предлагат да възприемем взаимния 

принос на спорта и изкуството за нуждите на педагогическия и структуриращ процес, 

при който спортно-театралният жест предполага умения за вслушане в другия, обучение 

на зрителя и придобиване на художествена култура. В заключение, в тази втора част на 

антологията няколко въпроса структурират телесната екология, открита към света: как 

да се обективизира артистичният, естетически, експресивен театрален жест? 

Можем ли просто да решим, че сме в състояние да измерим човешкото въображение, 

чиято пластичност е безгранична? 

 

Жил Льокок 

  

                                                           
35 Scènes et incarnations de l'imaginaire (Сцени и въплъщения на въображаемото). ISSN 24943525: 

https://www.sofeth.com/. Хост на блога е Пиер Филип-Мьодан в качеството му на председател на Френското 

дружество по етносценология (SOFETH). 
36 Corps Culture Education (Образование по култура на тялото), професионален блог на Филип 

Лиотар: https://philippe-liotard.blogspot.com/. 
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Тялото при възпитателите марксонатуралисти в 

междувоенния период. Екология на тялото и политика на 

обикновеното?* 

 

Ксавие Рионде, Анри Луи Го** 
 

 

Знаем до каква степен анархисткото работническо движение е било обвързано 

с редица натуралистки, гимнастически течения. Според мен съществува традиция на 

работата върху себе си, която представлява неразривна част от работата по 

еманципацията – опитах се да я изложа във връзка с всички измерения на 

колективното. 

(Rancière 2012: 209) 

 

Екологията на тялото като „рефлексия върху жестовете ни и последиците от тях 

за другите и за природата“ и „практиката на себе си с грижа за другите чрез житейските 

ни избори“ (Andrieu & Sirost 2014: 6) могат да бъдат разглеждани едновременно от 

политическа и образователна перспектива. Такъв е предметът на нашия еxcursus при 

педагозите, които определяме като „марксонатуралисти“. Залогът е да направим нов, 

философски прочит на тези отрязъци от историята от гледна точка на екологията на 

тялото. 

Въпросните възпитатели, които се срещали в периода между двете световни 

войни (Riondet 2016), се намират на границата на педагогическите, комунистическите и 

натуралистките течения, близки до либертарианските и анархистките опити37. В техните 

кръгове педагозите Елиз Лажие-Брюно (1898–1983) и Селестен Френе (1896–1966) 

въвеждат понятието „пролетарски натурализъм“ с помощта на местен учител 

натуралист, Базил Врокопулос (Riondet & Go 2015). Семейство Френе – синдикалисти, 

революционери и педагози, се запознават с него, когато болната от туберкулоза Елиз се 

подлага на терапия при гърка натуралист38. Установява се практика на съпротива отдолу, 

която почти не оставя следи, ако не броим няколко откъслечни архива. Тези обикновени 

хора39 често се самоопределят като емпирици, а не теоретици, подобно на Вроко, 

възприемащ себе си като „един от онези, които прекарват живота си сред клиентите и 

                                                           
* Преводът е направен по: Riondet, X. & Go, H. L. (2017). Le corps chez les éducateurs marxo-

naturistes pendant l’Entre-deux-guerres. Une écologie corporelle et une politique de l’ordinaire? Corps. C.N.R.S. 

Éditions. Vol. 1. No15, 45—55. 
** Ксавие Рионде – доцент, Университет на Лорен, LISEC EA2310 (http://www.lisec-recherche.eu). 

Анри Луи Го – доцент по философия, хабилитиран за изследователска дейност (HDR), Университет на 

Лорен, LISEC EA 2310. 
37 Използваме термина „комунистически“ в широкия му смисъл, включващ либертарианската 

чувствителност на комунизма, на която именно е близък Френе. 
38 Няколко години по-късно, през 1934 г., в края на живота на Вроко, двойката основава ново 

частно натуралистко, пролетарско училище (Riondet 2013, 2016). 
39 Историкът Ерик Хобсбаум посвещава труда си „Необикновените хора“ („Uncommon people: 

Resistance, Rebellion, and Jazz“, 1998 – бел. пр; фр. „Rébellions“, 2010) на „обикновените хора“. Понякога 

се споменава за тях откъслечно в пожълтелите архиви. Из даден документ се упоменава някое име. 

Историкът се натъква на тях в различни архивни документи: актове за гражданско състояние, преброяване, 

жалби в полицията, досиета за натурализация и др. Нека споменем и вълнуващата книга на Клифърд Д. 

Конър „Народна история на науката: миньори, акушерки и „механици без образование“ („A People's History 

of Science: Miners, Midwives and ‘Low Mechanicks’”, 2005 – бел. пр.; фр. Histoire populaire des sciences, 

2011), целяща да реабилитира ролята на „обикновените хора“ в изграждането на научното познание. 
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пренебрегват писането, за да се отдадат на търпеливо наблюдение и непрестанно 

усъвършенстване на инструментариума си“ (Vrocho 1933).  

Алтюсер (Althusser 2014) пише за стерилния дуализъм, недаващ право нито на 

теорията, нито на емпиризма, за сметка на триумфиращия идеализъм и в тази връзка тук 

според нас се крие цяла система на мислене, която може да бъде направена явна. 

Интересът на философа и епистемолога се съчетава тук с любопитството и ерудицията 

на историка. Тези обикновени хора, непознати за злободневието и общественото мнение, 

дейци, подценявани от мислителите и интелектуалците, са разработили ефективни 

практики и понякога са се впускали в експерименти (социални, медицински, телесни, 

педагогически, политически и пр.), които са поставяли начала. Френе, Вроко и техните 

близки са преживели онова, което Бадиу формулира като „началото на изключение от 

свойствения си начин на обикновено съществуване“ (Badiou 2015: 79). 

За какво става въпрос, когато педагози искат да променят Училището и 

обществото и настояват за „пролетарски натурализъм“? Кое е изключителното в този 

подход, в частност що се отнася до образованието ? Целта на настоящата статия е да се 

върне към мястото на тялото, на екологията на тялото и значението им за образованието 

в тази политическа мисъл, приложена в ежедневието.  

 

Образование и политика: въпросът за „натурализма“ 

Изследванията върху практиките и опитите с тялото40 са ни позволили да се 

запознаем по-добре с явлението, наречено „натурализъм“. В тези нееднородни социални 

среди битуват различни политически схващания. Някои са се стремели да водят 

маргинален живот, като оставят впечатление, че живеят „вън“ от обществените порядки. 

Такова е прословутото „място из-вън“ в Швейцария между Локарно и Аскона в края на 

ХІХ в., което първоначално се оформя покрай философа анархист Бакунин, а в началото 

на ХХ в. около общността „Монте верита“41: „Групата, която основава „Монте верита“, 

се състои от образовани и заможни бунтари индивидуалисти с разнородни идеи, често 

неясни и понякога противоречиви“ (Hivert-Messeca 2014). Възможно е да бъдем извън 

обществото, като го прекосяваме физически, подобно на неокиническите фигури на 

натурализма, живеещи почти като обикалящи градовете клошари (Baubérot 2004: 209). 

Във всички тези случаи се поставя въпросът за жизнената среда, за отнесената към 

живота екология.  

Анархистите мислят противопоставянето на обществения ред през прилагането 

на различни практики, специфични за натурализма (хранене, хигиена и пр.), и 

възнамеряват да избавят индивида от обществото в дадения му вид чрез промяна на 

начина на живот. В контекста на „изроденото“ в техните очи общество, спасението е 

преди всичко в индивидуалното освобождение: „анархистът е осъзнат индивид, 

подлагащ всичките си действия на сериозна критика и отказващ да прави компромиси в 

името на установените нрави, порядки и морал“ (Baubérot 2004: 197—198). Идеята за 

друг начин на живот, по-здравословен, по-либерален, по-етичен (въз основа на 

принципи, които бихме нарекли именно екологични и феминистични) е условието на 

възможността за еманципация42: в рамките на този светоглед се зараждат автономните 

колонии и веганските комуни.  

Жак Демаркет (1888–1969 г.) представлява интересен пример за тези разнородни 

идейни течения. Станал е вегетарианец, след като рано е открил индуизма, присъединил 

се е към Френското теософско общество и се интересува от практики като йога, основава 

                                                           
40 Тук имаме предвид Арно Боберо, Себастиан Виларе, както Оливие Сирост и Бернар Андрийо. 
41 Monte verità – итал. планина на истината. – Бел. ред. 
42 Жорж Бюто и Софиа Зайковска са двама емблематични представители на тези течения от 

началото на ХХ в., основоположници на автономни колонии и вегански комуни. 
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„Trait d’Union“43 с цел да разпространи вегетарианството и натурализма сред 

работническата класа. По въпроса за производството се смята за по-краен от 

социалистите и марксистите: според него новата форма на икономическа организация, 

която би сложила край на експлоатацията на хора от други хора, трябва да бъде мислена 

по начин, известен днес като „свиване на растежа“ . От една страна, целта му е да се 

заеме с материалните условия (прехрана, дрехи, жилище, производство, кооперации); от 

друга, стремежът е духовно извисяване благодарение на здравословен и мъдър живот 

(Baubérot 2004).  

Както виждаме, съчленяването на политически и сотирологични понятия е ново 

явление за социалистическите движения. Какво би представлявало образованието в 

подобен контекст? Някои прояви се свеждат до активизъм, изразяващ се в пропаганда и 

създаване на малки групи, които външен човек би оприличил на секти или събрания на 

отхвърлени от обществото мистици. Чрез изолацията си и затворената борбеност 

(Foucault 2009: 261—262)44 тези групи се смятат за избраници и прорицатели, неразбрани 

от масата45. В такъв случай как стои въпросът с образованието? Трябва ли младите 

поколения да се подготвят не за света, какъвто е, а само за този „маргинален свят“? Или 

стремежът е да са подготвени за хипотетичния „по-добър бъдещ свят“? Училището не се 

ли превръща в пречка и символичен враг? И не възниква ли риск всичко това да доведе 

до два проблема: 1) да няма място за училищна институция; 2) възпитателят да избере да 

не подготвя детето за света.  

Както вече споменахме, съществува и друга тенденция, която се изразява в (за) 

живот в обществото с различно приспособяване към природата. Тук става въпрос по-

скоро за отворено към другите борчество, борчество в света срещу света (Foucault 2009: 

262)46. Борбата тук разчита на промяна на жизнената среда и работа с тялото в 

променената среда. С тези теоретични предпоставки можем да задълбочим въпроса за 

„материалистичния и пролетарски натурализъм“ и да разберем действителното му 

значение за образованието.  

 

Политическата линия на натурализма в педагогиката 

Понятието „пролетарски натурализъм“, далечно на апаратчиците от 

Комунистическата партия, които се хвалят с размислите си върху училището47 и т. нар. 

„научна“ педагогика, се появява през 1933 г. в педагогическото и политическо издание 

„L’Éducateur Prolétarien“, списание на границата на образованието, политиката и 

натурализма48, можем дори да кажем – на границата на Новото възпитание, марксизма и 

натурализма. „Водачът“, запознал Елиз и Селестен Френе с натурализма, е известен като 

Вроко. Терапевт и местен деец на натурализма от Лазурния бряг, той превръща 

апартамента си в центъра на Ница във „възстановителен институт“. Като обаятелен 

лечител бързо се сдобива с известна популярност. Отличава се с марксистки, по думите 

                                                           
43 Фр. букв. „(Морално) качество на Съюза“ – автономното название на Вегетарианската група за 

действие, която Демаркет основава през 1912 г. към Френското вегетарианско общество. – Бел. ред.  
44 Срв. Фуко, М. (2021). Смелостта за истината. (Прев. Антоанета Колева). София: Критика и 

хуманизъм, 426–427, бел. * относно връзката между веруюто и суверенността на киниците, философската 

борбеност и „една отворена към света борческост“: „революционната борческост на ХІХ [в.]“. – Бел. ред. 
45 „Натурализмът предлага възможност на тези „прокудени интелектуалци“, изправени пред 

неспособността да вложат културния си капитал в удовлетворително социално положение и съзнаващи 

презрението към тяхната система от убеждения, увереност, че принадлежат към мъдър и проницателен 

елит, избрано малцинство, избавено от упадъка на света, който ги презира“ (Baubérot 2004: 216). 
46 Срв. Фуко 2021: 427, бел. *. – Бел. ред. 
47 Възгледите на комунистическите официални интелектуалци върху Училището остават 

изключително конформистки, що се отнася до начина на живот. 
48 Изданието дава трибуна на препратки към мисловни традиции и основи на такива, които 

академизмът и университетът биха сметнали радикално различни и напълно несъвместими помежду си. 
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му, прочит на здравните проблеми в обществото: „Кой би отрекъл, че болният от 

туберкулоза е пиел, дори прекалявал с пиенето, когато е бил здрав. Значи събратът му го 

е тровел, проправял му е пътя към заразата. Бил е принуден да живее в коптор в плачевни 

хигиенни условия, следователно ближният му, собственикът, жандармеристът, му е 

пречел да живее в уютен дом, па макар и само временно. Не се е миел. Защо? Защото 

събратята му, вместо да му построят безплатни центрове за водолечение, отворени за 

него из целия град, са прахосали парите му, за да произведат оръдия и други машини и 

да се избиват един другиго. Изтощен е от тежкия труд, за да може да плаща данъците си, 

с други думи да поддържа класа от свои събратя, които не се подчиняват на закона на 

взаимността. Легион са онези, които сатанински са го заразили с туберкулоза, задето се 

е опитвал да отгледа многодетно семейство с нищожна надница. От това ясно следва, че 

личните беди, болестите, са подчинени на социалните, а сред тях принципиална и 

изначална е самият човек и старинната поговорка „човек за човека е вълк“ все още е 

напълно валидна“ (Vrocho 1933). 

Тоест за Вроко действието се осъществява на две равнища: индивид и среда. 

Понеже второто (вписването в по-здравословна, достатъчно естествена среда) е 

недостъпно, първото става приоритет (организиране на възможно най-пригодено към 

реалните нужди на човека ежедневие). Емпиричният му подход не е утопичен, 

възгледите му не отразяват единствено възможното ново общество. Размислите му се 

основават на обществото, каквото е, с проблемите, неволите, но и възможните 

пространства за експерименти – мисълта му е направлявана от волята да въздейства 

върху настоящето. С жест, който бихме могли да наречем епикурейски, твърди, че 

начинът ни на живот трябва да се регулира спрямо „естествените“49 и „изкуствените“ 

нужди. Макар да не проповядва завръщане към живота в диво състояние, призовава към 

„непрестанна еволюция, целяща физическо и психическо здраве, [за да] се осигури 

щастливо дълголетие чрез принципа, според който всички човешки действия извън и 

свръх естествените нужди, водят към упадък и унищожение“. Една от основните поанти 

във философските му схващания и терапевтичната му практика е идеята за тяло-машина. 

Можем сами да въздействаме на тялото, без чужда (лекарска) помощ: „Природата му на 

жива конструкция не е достатъчна причина да го категоризираме по различен начин. 

Естествено, процесите на изхабяване и създаване, т.е. влизането на нов материал в 

клетките и тъканите и излизането на употребен материал, пепел, ако щете, протичат 

едновременно. Без тях животът е невъзможен. А от нашата воля зависи да ускоряваме 

или забавяме този ритъм понякога едностранно, друг път – двустранно. Само че за 

захранването на машина с въглища или печка на дърва подходът е обратен на 

официалната медицина, когато се поправя изхабеното тяло. В първия случай най-напред 

премахваме пепелта и всичко, което задръства пещта и димоотвода, така че въздухът 

лесно да достига дървата и да захранва огъня. В натурализма операциите по 

възстановяването на здравето на болния от туберкулоза, както впрочем и на всички 

болни, се ръководят от същия принцип“ (Vrocho 1933). 

                                                           
49 „За да осигури живот на безбройните си отделни и свързани клетки, човекът, както впрочем и 

всяко живо същество, има нужда: 1) да диша; 2) да се храни; 3) да отделя; 4) да спи; и 5) да се 

възпроизвежда. Безусловни обязаности, наложени произволно, така да се каже, с появата му на земята, от 

все още не напълно известна външна сила. Тези задължения на човека към самия себе си съставляват – 

бихме могли да твърдим – естествени, изначални и непреходни закони – разбира се, изцяло на физическо 

ниво. Той е техен роб и им служи и предназначението на волята му е да им се подчинява. Законите също 

разполагат с естествени органи (средства), за да ни предупредят за съществуването си и да ни накарат да 

ги спазваме. Естествените призиви или средства са: гладът, жаждата, умората, сънят, сексуалното желание, 

неразположението ниско в корема или в белите дробове. А органите, които ги обслужват са: устата, носът, 

очите, кожата, червата, пикочният мехур, гениталиите“ (Vrocho 1931).  



45 
 

Човек трябва да си възвърне контрола върху здравето и тялото. „Методът Вроко“ 

е синтез от различни добре познати подходи (Куне, Кнайп, Биeр, Мюлер), на принципа 

на водолечението, фрикциите, плодоядството и пречистването. Понеже тялото е особена 

машина, има подходящи практики и необходими горива, точно както има и действия, 

които вредят на тази машина и разстройват механизма ѝ. Човек няма нужда от наставник, 

какъвто е лекарят например, за да разбере какво да прави; още повече, че лекарят, 

възпитан в духа на академичната наука, действа, без да познава холистичната идея за 

здравето и държи пациента в зависимост. А според схващанията на Вроко зависимият, 

слаб и приемащ медикаменти човек може да бъде и е експлоатиран. Съпрузите Френе се 

интересуват от тази „кутия с инструменти“ досежно тялото във връзка с революционната 

проблематика, която поставят в критиката си на публичното образование. 

„Образованието (…) би трябвало да бъде преди всичко обогатяване и развитие, 

подготовка чрез живота за свободните човешки дейности, към които всички се стремим. 

Училището днес има претенцията да подготвя чрез поучения, думи и клишета, чрез 

наставления. Тук именно е голямата заблуда и лъжа, тънкото лицемерие, за което говори 

Ленин“ (Freinet 1935: 241). 

Действително, от една страна, „капитализмът упорито е отделял училището от 

работническата борба“ (ibid.: 244), а от друга, „трябва да се застрахова срещу дързостта 

на избавилите сe, които въпреки обществото-мащеха, все още са способни да мислят, да 

преценяват правилно и да указват пътя“. В капиталистическата система Училището 

затвърждава „материалното, икономическото, психическото и нравственото поробване“ 

на народа и на децата (ibid.: 245). Следователно се проваля по отношение на 

еманципацията – негово предназначение в условия на демокрация. „Училището не ви 

учи да разсъждавате, да мислите самостоятелно, да гледате през собствените си очи“, то 

„ви принуждава да гледате през капиталистически по същността си книги“. И най-сетне, 

въпреки приповдигнатите философски слова за еманципация чрез образование 

„Училището не ви учи да действате независимо, да ръководите и да сте господари на 

самите себе си“ (ibid.). 

Впрочем поради често нехигиеничните помещения децата не могат да учат в 

прилична среда и така училищната им съдба е още по-тясно зависима от условията им 

на живот в семейството и социалното им положение. Още преди да стъпи в училище, 

детето пролетарий е изтощено, смазано. Освен това всичко е устроено така, че да 

„ограничи преподавателя до училищните му задължения“, а „професионалните издания 

упорито отбягват всеки намек за връзката между училището и икономическата 

организация“ (Freinet 1934: 25). По този начин капиталистическото общество осъжда 

учителите на неефективност. Основните въпроси, поставени от Елиз и Селестен Френе, 

са: как да се научим да се грижим за тялото-машина, да живеем по-добре? Как да 

създадем воля? Как да развием издръжливост? И за да намерят отговор тези въпроси – 

как да въведем нов начин за назоваване на нещата? 

 

Образователният залог на „пролетарския натурализъм“ 

За тези възпитатели непрестанната експлоатация50 и невъзможната еманципация 

на пролетариите и децата им представляват двоен политически проблем, още повече, че, 

по думите на Алтюсер, трагична неизбежност е възпитателите да останат „в масовия 

случай подчинени на буржоазната и дребнобуржоазната идеология“ (Althusser 1969: 58), 

а другата страна на проблема е принципната липса на воля на хората – макар липсата на 

воля да не се дължи на „липса“ на интелигентност. Как тогава една нова училищна форма 

на социализация на децата би позволила да се прекъсне омагьосаният кръг на 

                                                           
50 Както пише Алтюсер, „огромна част от работниците са работници за цял живот“ (Althusser 1995: 

62). 
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експлоатацията? Възможни ли са еманципиращите училищни практики предвид това, че 

децата не могат да извоюват независимостта си, отслужвайки червени литургии, както 

казва Френе.  

Първите деца, записани в училището на Френе през 1934 и 1935 г., са болни, 

хилави, унили или с проблемно поведение при постъпването си. Целта на частното, 

натуралистко, пролетарско „ново училище“ е да подготви борци – безстрашни, 

разсъдливи, образовани и силни хора. Принципът му е устройването на пейзажирана 

среда (Go 2007), отговаряща на формулираните от Вроко естествени човешки нужди и 

установяването на оздравителни техники на тялото (слънцелечение, водолечение, 

плодоядство и пр.). Цели се също така развиването на здрава, основаваща се на желание 

за сътрудничество воля. Възстановяването на тялото и ума вдъхва повече ентусиазъм и 

мъжество и е в основата на всяко обучение. Само че не става въпрос за задължителен 

живот на село и обърнато към миналото затваряне във време на нарастваща урбанизация. 

Напротив, стремежът е да се развие способност за устояване в градска среда чрез 

укрепване на вътрешните сили на детето, които му помагат да бъде будно за света. Френе 

цели антропизация, която търси природата, без да я разрушава, без да я изкоренява. Във 

всичките си трудове той непрекъснато хвали модерността: смята себе си за един от 

двигателите ѝ. Френе не е назадничав – пише: „в миналото е имало други, още по-

пагубни причини за оскотяване, с които днешната наука, създавайки по-човешки 

икономически и социални условия, почти напълно се е преборила“ (Freinet 1994: 66). 

Тази техническа и научна модернизация би трябвало да се разгръща в стремеж към 

интелигентно равновесие със земята. Затова приоритет на френските педагози Елиз и 

Селестен Френе е създаването на пространства за училищно възпитаване на деца, 

предлагащи екологична среда, която на първо място благоприятства тялото. Създаването 

на такива пространства в града, наречени от семейство Френе „резервати за деца“, 

представлява сериозна политическа отговорност.  

Нека припомним, че средата етимологически е центърът на дадено пространство, 

от гръцки – mesos51 – „намиращ се в средата, среден“. Друга употреба на думата е 

свързана с гръцкото съществително oïkos, означаващо „дом“. Мястото, където се намира 

човекът, местопребиванието му. Географите наричат пейзажиране „идеята, че 

„истинският“ пейзаж е резултат, понякога разноречив, на сумата от човешките 

намерения и действия“ (Besse 2000: 119). Затова според нас интересът на Френе към 

местните процедури за изграждане на среда за възпитаване има смисъл. Всъщност 

средата е начало на всеки възпитателен жест, а педагогическите връзки са транзакции 

в определена среда. Представата на Френе за това, което нарекохме „пейзажирано“ 

обкръжение, отговаря на една нова етика. Тази етика би повелявала да мислим по нов 

начин връзките на човека с неговото „обкръжение“ – т.е. да мислим обкръжение, чийто 

център и господар не е човекът. Deep ecology52 в действителност не се занимава с човека 

в неговата заобикаляща среда, а с „релационния образ на цялостното зрително поле“ 

(Naess 1973). Следователно понятието екология на тялото ни се струва централно за по-

добро осмисляне на политическото и възпитателно значение на състоялия се във Ванс 

опит, на тази забележителна педагогика на тялото и на всеки съвременен размисъл за 

                                                           
51 Фр. milieu. – Бел. пр. 
52 Англ. дълбока екология – енвиронментална философия, осланяща се на вътрешноприсъщата 

ценност на всички живи същества независимо от тяхната инструментална полезност за модерните човешки 

общества; а във връзка с това и на преструктуриране на последните съобразно това кредо, разраснало се в 

социално движение. Според дълбоката екология естественият свят е комплекс от взаимоотношения и 

съществуването на всеки един организъм в дадена екосистема е зависимо от съществуването на всички 

останали в нея. Сред централните изследвани проблеми на тази философия е проблемът за неживата 

човешка намеса в околната среда, заедно с последиците за различните екосистеми и алтернативните 

решения за човешкото съществуване. – Бел. ред. 
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изграждане на училищна форма, много по-амбициозна от съполагане на „образование и“ 

(здраве, гражданство и пр.).  

 

Заключение 

В книгата си върху работническата еманципация през ХІХ в. „Нощта на 

пролетариите“ (1981) Жак Рансиер пише за прекъсването на „естественото 

разпределение на времето, така че работниците се налага да работят денем, да спят 

нощем и не им остава никакво време за работата на мисълта“ (Rancière 2009: 151). 

Въпросът е тематизиран от младия Маркс в „Ръкописите“ от 1844 г., където изобличава 

отчуждението на работника, продаващ наведнъж жизненото си време и работната си 

сила53. Еманципацията чрез образование може би се крие в превръщането в хибрид54 в 

смисъл, че човек става „друг“, но при едно двойно отрицание: да не бъде затворен в едно 

състояние, без непременно да се налага да се претопи в друго.55 

В подобна перспектива грижата за тялото може да бъде благоприятстващ фактор 

за появата на индивидуален глас. Така разбраната грижа изхожда от логиката на 

екстрахирането и същевременно от логиката на утвърждаването. За да определим 

предназначението на дадено пространство, първо трябва да знаем как ще се държим там 

физически. Френе изяснява духа на начинанието си: „Често казваме, че е наложително 

възпитателното дело да стъпва на здрави материални основи и обикновено 

пренебрегваното внимание към помещенията, обстановката, храненето е в основата на 

нашата педагогика. (…) С цената на лишения и усилия осигурихме обстановка с 

пролетарски условия: без излишен лукс, но с въздух, слънце, вода, пространство, поля, 

мир и спокойствие, удобни помещения, където никой не мръзне през зимата, а през 

лятото отварят широко врати към тераси и градини, с учебни стаи, специално замислени 

с оглед на нашите цели“ (цит. по Елиз Френе – Freinet 1974: 33). За Френе телесната 

перспектива е изключително важна за връзката със средата. Необходимо е тялото да има 

възможност да върви, да се катери, да плува, да се труди, да развива сетивния си живот 

и да участва в интуитивния живот на духа… Детството е „територия“ – такова е 

убеждението на Френе, което го подтиква да му осигури среда (среда за детството, 

резерват). Тук не става въпрос толкова за уточнение, целящо по-добро разбиране на 

историята на възпитателите марксонатуралисти, колкото за ресурс за размишления над 

еволюцията на Училището днес. Училище, което твърде често забравя, че приема тела, 

организми в уредена среда, предназначена за социализация и образование.  
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Театралният жест във ФВС. История, дискурси, залози* 

 

Пиер Филип-Мьодан, Филип Лиотар** 
 

 

Физическото възпитание в училище, или ФВС е „специфична практика, 

организирана около рационален проект, който цели да въздейства върху физическите 

характеристики и моториката на индивида и да ги приведе в съответствие с телесните 

норми на дадена епоха“ (Mazzacavallo & Liotard 2012). Утвърждава се от края на ХІХ и 

през целия ХХ век като еклектична дисциплина, чиято еклектика се ограничава до 

измеримия, контролиран, повтарящ се, рационализиран и целесъобразен жест, насочен 

към правилност, функционалност или резултатност.  

Макар дискурсът, рационализиращ ФВС, да го разглежда като елемент на 

цялостното възпитание – интелектуално, физическо и нравствено – структуриращите го 

упражнения и културни препратки пренебрегват голяма част от игровите и артистичните 

двигателни умения. По този начин в училище обучението в огромната си част е 

организирано около икономия на знанията и интелектуалните умения, но парадоксално 

е откъснато от сценичните изкуства – и най-вече от театъра и цирковото изкуство (за 

последните това важеше до съвсем скоро56 – Barbeaux 2000). Така аргументите в полза 

на физическото възпитание в училище почиват на ползата от него за хармоничното 

развитие, но смятаните за важни жестове сякаш го лишават от изразителната сила на 

човешкото тяло, от херменевтичното му измерение, за сметка на измеримите резултати.  

Сред многообразието от налични телесни модели (Philippe-Meden & Liotard 2017) 

училището прави своя избор и се спира на жестовете, които изглежда, че развиват 

качествата, и отстранява другите. Двигателното умение в училище се стреми към 

измерими постижения, разгръща се в рационална форма и търси целеви резултати. 

Насърчаваните жестове се изучават според строги обучителни програми, редуват се в 

такава планомерност, че да произведат ефективност, и за да го кажем в духа на 

училището, биват оценявани – т. е. поставяни като задачи и йерархизирани. Съществуват 

обаче множество обогатяващи тялото жестове, които се появяват спорадично или късно, 

или в периферията на историята на училището. Измежду множеството жестове във 

физическото възпитание в училище можем да наблюдаваме например театралния жест, 

за който пише в частност „Revue EPS“. Водещото професионално списание за 

преподавателите по физическо възпитание във Франция представлява корпус от текстове 

от 1950-те години до днес, които ни позволяват, изхождайки от описателния анализ, да 

поставим въпроса за театралния жест във физическото възпитание и да 

контекстуализираме дебата около него.  

 

От конструирана рационалност на жеста във ФВС до национален арбитражен 

жест 

Според Тиери Тере думата „спорт“ се появява във френския език през 

Средновековието, но се разпространява късно, около 1854 г.: 

                                                           
* Преводът е направен по: Philippe-Meden, P. & Liotard, P. (2020). Le geste théâtral en Education 

Physique et Sportive. Histoire, discours, enjeux. Revue d’histoire du théâtre. Vol. III, No287, 125—142. 
** Пиер Филип-Мьодан – доцент, Университет на Монпелие, EA4209, Франкофонско дружество 

за етносценология – председател. Филип Лиотар – социолог, Център за изследвания и иновации в спорта, 

Университет Лион-1 „Клод Бернар“. 
56 Програмата за 2008 г. въвежда серия образователни дейности „циркови изкуства“ (Bulletin 

officiel spécial 2008). Те фигурират в актуалните програми като средство за „себеизразяване пред другите 

чрез артистично и/или акробатично изпълнение“ (Bulletin officiel spécial 2015). 
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Исторически терминът desport или disport се използва през Средновековието със 

значение на забава, развлечение. Впрочем „Големият универсален речник на ХІХ в.“ от 

Ларус все още определя спорта като „набор от забавления, упражнения и прости 

удоволствия, които поглъщат голяма част от времето на богатите и безделни хора“. 

В първата книга, изрично посветена на спорта във Франция, „Спортът в Париж“ („Le 

Sport à Paris“, 1854), Йожен Шапю пише само за светските развлечения в столицата 

(конни надбягвания, езда, лов, бокс, плуване, гимнастика, кънки, опера, шах…) (Terret 

2010/2007: 4). 

От светско развлечение спортът се превръща в предмет на научни изследвания. В 

края на 70-те и началото на 80-те години на ХІХ в. хронофотографските експерименти 

на Едуард Мейбридж (1830–1904) (Adam 2016/2010), Етиен-Жул Маре (1830–1904) и 

Жорж Дьомьони (1850–1917) (Pociello 1999) преобразяват спортния жест в елемент от 

спектъра на човешкото движение. Обекти на хронофотографията са циркови артисти, 

акробати, изпълнители на въздушни номера, щангисти, борци и боксьори, войници. 

Мейбридж, Маре и Дьомьони заснемат и анализират кадрите си и така поставят начало 

на научните трудове в областта на гимнастиката, разбирана като изкуство за 

упражняване на тялото. С това те се явяват исторически маркер за произхода на киното 

от спорта и за научното изследване на спортния жест (Diquet 2017). (Фигури А, Б и В) 

 

 

 
  

Фигура А. Хронофотография на жеста изтласкване на гюле. Център по 

физиология към Училището в Жоанвил-льо-Пон. Източник: „La Vie au grand air“ (7 юни 

1913 г.). 
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Фигура Б. Ергограф на Мосо (ок. 1905 г.). Център по физиология към Училището 

в Жоанвил-льо-Пон. Ергографът позволява да се измерва умората, следствие на 

съзнателен жест. Стереоскопична стъклена плака. Източник: Фонд на Нормалното 

гимнастическо училище в Жоанвил-льо-Пон, Aj45, Национален институт за спорт, 

експертиза и постижения (INSEP) – иконотека.  
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Фигура В. Рахиграф на Дьомьони (ок. 1904 г.). Център по физиология към 

Училището в Жоанвил-льо-Пон. Рахиграфът позволява да се открият изкривявания на 

гръбначния стълб. Симптоматичен инструмент за епоха, ценяща правилното като идеал. 

Източник: Фонд на Нормалното гимнастическо училище в Жоанвил-льо-Пон, Aj45, 

Национален институт за спорт, експертиза и постижения (INSEP) – иконотека.  
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Гимнастическият, учебен и спортен жест, както и техническите средства да бъде 

улавян, заснеман, забавян, анализиран и съответно рационализиран, възникват и се 

развиват едновременно. Така щото между спорта, науката и киното измерването на 

тялото въвежда културата на жеста в свят на оценки и изпълнения, зашифровани в 

сантиметри, грамове, секунди и точно възпроизвеждане (накъсано, забавено, 

увеличено…) на физическото движение, който преди това не е съществувал. 

Зараждащата се епистемология на движещото се тяло скоро ще допринесе за 

рационализирането на развлечението, наречено спорт.  

Следователно не бива да ни учудва, че три четвърти век по-късно, през 1951 г., 

първата статия в „Revue EPS“, изрично посветена на жеста, се занимава тъкмо с киното 

и преподаването на движения. Мото на статията на Кристиан Дюжан57, написана в памет 

на Етиен-Жул Маре, е следното изявление на някогашния секретар на 

Извънпарламентарната комисия за приложение на кинематографа в образованието, 

напомнящо ни, че желанието за прилагане на новите технологии в образованието не 

датира от днес: „кинематографът не дава само мимолетен поглед върху движението и 

действието, но и ги забавя, оголва ги и сам по себе си става ценен инструмент за 

демонстрация и анализ“.  

Само че през 50-те години настъпва промяна в същността на референтния жест 

във физическото възпитание. До този момент, въпреки професионализацията, търсенето 

на зрелищност и комодификацията на спорта в периода между двете световни войни 

(Defrance 1993), преподавателите по физическо възпитание са се стремели да развиват 

основни, естествени или ебертистки58 движения, които впоследствие могат да бъдат 

усъвършенствани чрез упражнения, включително спорт (Roger 2015). След Втората 

световна война обаче, по време на Индокитайската (1946-54) и Алжирската (1954-62) 

войни тези натуралистки по философия движения остават норма във френската 

училищна система в контекста на подновения от Пиер Сьорен еклектизъм, наред с 

жестовете, произтичащи от хигиенната гимнастика (Seurin, Haure-Placé & Marchand 

1960/1949). Свидетелство за това е филмът на Френската федерация по физическо 

възпитание по повод петдесетгодишнината на Естествения метод, заснет в Арените на 

Лутеция през 1955 г. под патронажа на президента на Републиката Рене Коти; както и 

официалните насоки за образованието от 1959 г. При все това, наред с характерния за 

следвоенните периоди спортен ентусиазъм, успехът на филми за спортисти като 

„Идолът“ (Александър Есуей, 1948 г.), „Човекът с глинени ръце“ (Леон Мато, 1949 г.), 

„Пет червени лалета“ (Жан Стели, 1949 г.) и „Неделните богове“ (Рене Люко, 1949 г.) 

постепенно изместват естествените жестове, подхранвайки въображението с типично 

спортни движения59.  

Антропологичната революция на жеста – гимнастически, после естествен и 

накрая спортен – приключва с Олимпийските игри в Рим (1960 г.) От една страна, с 

                                                           
57 Съавтор заедно с Мари-Терез Екем на сценария и коментара към „Rythme“ (1951), филм за 

проявленията на ритъма в природата и осмисления живот, разбрани като прелюдия към ритъма във всички 

спортни жестове, според старата ритмика на Далкроз (Dujean 1951; вж. също Naudin 1955; Riechetoff 1959). 
58 По името на Жорж Ебер, разработил Естествения метод („la Méthode naturelle“), или т. нар. 

ебертизъм, съчетаващ обучението в широк кръг от физически умения с обучението в мъжество и 

нравственост. – Бел. пр. 
59 За Жорж Ебер „жестът всъщност е обикновено преместване на части от тялото, или иначе 

казано, ставно движение без активно или импулсивно усилие. Само в преувеличен смисъл думата „жест“ 

може да означава движение, извършено с усилие, различно от простото ставно движение“ (Hébert 

1944/1942: 46). В настоящата статия „естественият жест“ препраща към елементарна двигателна дейност, 

заложена във физическо възпитание, което не е спортно или специализирано, прости, физически, 

утилитарни жестове, поддаващи се на усъвършенстване и стилизиране според нуждите. 
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първото международно телевизионно разпространение на Олимпийските игри спортната 

пропаганда привлича симпатията на зрителя, като акцентира върху новите физически 

качества на спортния жест. От друга страна, след Алжирската война (1962 г.), когато 

Франция навлиза в сравнително мирно време, се налага спортно-образователна 

доктрина, целяща откриването и усъвършенстването от най-ранна възраст на спортисти, 

които да я представляват на най-големите международни спортни зрелища60.  

По карикатурен начин приписваните в „Revue EPS“ качества на спортните 

движения показват ебертисткия образователен жест като изначален, елементарен, 

естествен, утилитарен, първичен, докато спортният е описан като техничен, пестелив, 

изчистен, аналитичен, емоционален, деликатен, красив, съвършено изпълнен, 

провокиращ, стилен, неуловим и мощен!61 И най-вече от педагогическа гледна точка – 

жест на специалисти, представен като модел за модерност. Спортният жест – светско 

забавление, което занимава киното от самата му поява, се превръща в крайъгълен камък 

за тялото в образованието през 60-те, а оттам и за културата на тялото през това 

десетилетие (Verchère 2016).  

Неизменният в спорта култ към изпълнението напълно спортизира физическото 

възпитание в началото на 80-те. Спортният жест въплъщава представата за прекрачване 

на граници, личен успех и индивидуалност (ibid.). Същевременно в контекста на кризата, 

през която преминава френското общество през тези години, спортният идеал е изместен 

от десоциализирания, дезориентиран индивид, жертва на социалното разцепление 

(Travaillot 2016), когато започва периодът на бунтовете: Во-ан-Велен (от 1971 г., после 

през 1988 г.), квартал „Менгет“ във Венисийо (1981 г.) (Zancarini-Fournel 2004), Мант-

ла-Жоли (1991 г.), довел до кризата на предградията през 2005 г. (Bertho 2009) и нейните 

„деца на хаоса“ (Bertho 2016; Zancarini-Fournel 2004). Спортният жест е представен като 

антитеза, като израз на реда и дисциплината, отнесен е към подчинението като ценност.  

В този нов социален пейзаж се прибягва към помощта на арбитража, включително 

в спорта, където съдийският жест обезпечава легитимацията на спортния ред. 

„Вниманието на медиите все повече се насочва към фигурата на съдията. Ролята му 

изглежда решаваща за обуздаване на насилието“ – твърди Андре Пейтавен, регионален 

образователен инспектор по физическо възпитание (Париж), съдия на международни 

състезания, член-кореспондент на Централната комисия на съдиите към Френската 

федерация по ръгби (Peytavin 1988). Затова в „Revue EPS“ въпросите относно спортните 

жестове се концентрират около жестовете на съдията. 

Според Андре Пейтавен спортният жест на съдията e авторитетен, доколкото 

осигурява спазването на правилата на терена. Именно този договорен жест е, който прави 

решенията на съдията ясни без думи в името на равните условия, наказателен жест 

спрямо неправомерни жестове, засада, възпрепятстване или липса на спортсменство, 

некоректни жестове в противоречие на спортните правила (Peytavin 1984), но също така 

насърчаващ играта жест. Жестовете на съдията представляват „универсален език“, 

благодарение на който „играчите разбират, на таблото се изписва информация и 

публиката е осведомена“ (Bosc & Bosc 1982). 

 

За „театралния“ жест във ФВС  

                                                           
60 Откриваме тази философия в „Опит върху спортното учение“ („Essai de doctrine du sport“), 

публикуван през 1965 г. от Висшия спортен комитет под редакцията на Жан Боротра. 
61 Относно естетиката на спортния жест вж напр. труда на Жан-Марк Юиторел „Красотата на 

жеста: съвременното изкуство и спортът“ (Huitorel 2005). 
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В периферията на ФВС се надига реакция срещу спортизацията62 на 

образователния жест, привеждането на жеста в съответствие със спортния императив, и 

на дисциплинарното измерение на съдийския жест: преподавателки по физическо 

възпитание и активистки се опитват да върнат въображението, чувствителността и 

творчеството, т. е. естетиката на образователния жест, според тях твърде 

„наукоуподобен“, медикализиран, рационализиран и социологизиран. 

От началото на 60-те години в света на преподавателите по ФВС се появяват 

експлицитни препратки към театралния жест посредством танца. В първата изрично 

споменаваща театъра статия „Танцът в експерименталния театър“ Дениз Трюк обяснява 

как артистичното влияние в спорта отваря нови хоризонти, като предлага възможности 

за обновяване на спортния език, но чрез a priori чужди на спорта средства: мечтание, 

въображение, усещане за хармония между декори, костюми, светлина, музика и 

танцувален жест. 

В развитието на немския модерен танц, наред с принципите на докторката Бес 

Менсендик (1864–1957 г.), музиканта Емил Жак-Далкроз (1865–1950 г.) и танцьорката 

Мери Вигман (1886–1973 г.), дългосрочната основна референция за женското физическо 

възпитание е Карин Венер (1926–1999 г.)63. Макар хореографията ѝ и по-специално 

„Примитивен дискурс“ („Discours primitif“, 1959) да смущава последователите на 

традиционното схващане за belle dance64, в представите на Дениз Трюк тя връща 

дълбокия смисъл на красотата на позициите. В спорта – свят на измерване, контрол и 

точкуване – ритмичната организация, свойствена на Далкроз, прави приемлива и плахата 

поява на личен танц и абстрактни форми, които се струват объркани на някои, но 

разгръщат въображението: „съвременните хореографи искат да изразят себе си, танцът 

им ни показва свръхекзалтираното им аз. Безкрайни ли са пластичните и експресивните 

възможности на тялото?“ (Truc 1960: 70).  

В средата на 60-те години се появява нова епистемология на тялото, оставяща 

повече място именно за театър. Дейността на GREC (Група за изследване на телесното 

изразяване) в Тулуза и трудът на Клод Пюжад-Рено (Férez 2009) „Телесно изразяване. 

Езикът на мълчанието“ (Pujade-Renaud 1974) институционализират въведената от Моник 

Бертран и Матилд Дюмон (Пино и Мато) пантомима във физическото възпитание 

(Bertrand 1957), интереса към творчеството (Dumont & Cochet 1967), новите пространства 

за тялото (Bertrand & Dumont 1976) и изразяването чрез тялото в детската градина, 

началното и прогимназиално обучение (Bertrand & Dumont 1972a; 1972b; 1972c); все 

начини да се избегне онова, което Даниел Дени нарича „преподавано тяло“ (Denis 1974). 

В същата логика на проблематизиране на доминиращия жест Серж Уакнин 

разказва как „с [Йежи] Гротовски [1933–1999] театралните школи са обхванати от 

мигновено вцепенение, последвано от радикални реформи. Гротовски става 

задължителен стандарт за работата на актьора в актьорските курсове в академиите, 

                                                           
62 Спортизацията на жеста във физическото възпитание е процес, аналогичен на артификацията на 

предметите, превръщането им в изкуство (Marsault 2009; Heinich & Shapiro 2012). 
63 От 1920-те до началото на 60-те години женското физическо възпитание в училище заимства 

първо от шведската гимнастика, после от ритмиката на Далкроз, съчетана с търсене на плавните движения 

на Жорж Дьомьони, както и от гимнастическия танц на Ирен Попар (1894–1950 г.), но през 70-те танцът 

отстъпва пред релаксацията, евтонията, соматичните обучителни практики и впоследствие – спорта. 

Въвеждането на различни от танца артистични практики може да се разглежда като средство за 

преподавателките по физическо възпитание и активистки да се освободят от стереотипното бреме на танц 

в училище. 
64 Фр.букв. красив танц – вид танц, предшественик на балета, разпространен във френския двор по 

времето на Луи ХІV; известен още като „френски благороден стил“. – Бел. ред. 
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регионалните училища65, университетите (Ouaknine 2013: 87). Интересът към 

обучението по Гротовски може би не е намерил отклик сред преподавателите по 

физическо възпитание, макар да споделят грижата за тялото (Philippe-Meden 2019). 

Въпреки това по времето на тезисите на „Quel Corps?“ върху спорта (Vingt thèses sur le 

sport 1975; Brohm 1983) през преподаването на танца и когато дисертацията на Мишел 

Бернар върху изразителността на тялото (Bernard 1976) се разпространява покрай 

специалистите в областта на училищното физическо възпитание, се заражда нов интерес 

към театралната антропология на Гротовски и по-общо към социоантропологията на 

тялото и въплъщенията на въображаемото, която е предвестник на философията на 

тялото и на телесната екология (Écologies corporelles 2017; Liotard 2000). (Фигури Г, Д и 

Е) 

 

 

 
 

                                                           
65 Регионални училища от първа степен – вид основни училища във Франция, предназначени за 

децата на родители с пътуващи професии, пътници, семейства на разведени или с финансови затруднения. 

– Бел. ред. 
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Фигури Г, Д и Е. Ришард Чешлак в „Непоколобимият принц“ (1966 г.). С 

пристигането на Гротовски във Франция преподаватели по ФВС заимстват театралните 

опити върху тялото, за да придадат стойност вече не на научно регулирания, 

идентифициран, нормиран жест, а на живия жест, източник на енергия, вход към 
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въображението. Източник: Национална библиотека на Франция (BnF), отдел „Сценични 

изкуства“, FOL-W-607.v  

 

 

Нанси Мидол, която по това време е преподавателка по ФВС, изрично се позовава 

на Гротовски в рефлексиите си върху тялото в съвременния танц, публикувани през 1975 

г. в „Revue EPS“. Само че го полага в контекста на активизма:  

В разрез със [спортното] „техническо тяло“ на индустриализирания свят се 

систематизира стремежът към „изгубеното тяло“. Той се оглежда в протестите на 

жените и хомосексуалните хора от Движението за освобождение на жените (…), 

които заклеймяват прокудилият ги от тялото им морал и се опитват да се завърнат 

в него, реабилитирайки го. ТЯЛОТО, превърнало се в централно понятие за 

образованието, също така е обект на изследване в света на театъра. За целта 

съвременният театър влиза в съревнование с литературния театър в полза на 

сетивното представление. СЛОВОТО е детронирано, ЖЕСТЪТ е на почит, общуването 

се осъществява на езика на тялото – „ГОЛОТО ТЯЛО“ (Midol 1975: 43).  

Заимстването на театралните опити върху тялото във ФВС придава стойност вече 

не на еднозначния, техничен, научно и медицински регулиран, легитимиран, нормиран, 

идентифициран, ориентиран към идеала на олимпийското изпълнение жест, а жест 

полиморфен и полисемичен, който според Нанси Мидол „декултуризира“ жеста във 

физическото възпитание: „декултуризация, подобна на онази, която са претърпели 

колонизираните страни“ (ibid.: 44). За Нанси Мидол това би открило възможност за 

„[сетивната] комуникация на тялото посредством техническите жестове“ и естетиката на 

жеста, която остава „не добре проучена“ във физическото възпитание, защото принципът 

ѝ е въображаемото, произлизащо от „импулсивното тяло“ или „либидното тяло“, т. е. от 

енергийно тяло, пораждащо „подривни“ и „провокативни“ жестове; докато издържаният 

жест във физическото възпитание, спортният отсъждащ жест е подчинен на принуди, 

усилия, на сведено до техниката движение, устремено към оптимален резултат и – не без 

недоразумения – към „социално благоприличие“: 

В автентичността на своята телесност, в автентичността на фантазма си 

актьорът отговаря на роботизираното тяло, наложено от бюрократичните, 

консуматорски общества. Какво да мислим за физическо възпитание, което би 

преобърнало техническата си рамка и би произвело нови ситуации, за да опознае по-

добре обекта си? (Ibid.: 44—45). 

При все това през 80-те години театралният жест се отдалечава от тази критическа 

перспектива и се утвърждава като инструмент за разширяване на полето на изразителни 

физически дейности чрез мултидисциплинарен подход – но вече като хибриден жест, 

едновременно захранващ се от спорта, от танца и от театъра. Илюстрира го водният 

танцов и театрален проект на преподавателите по физическо възпитание Марсел Тардиве 

и Колет Болини с петдесетина момичета и четири момчета от прогимназията „Луи-

Арман“ в Марсилия:  

Целта на проекта е: да се обогатят изразните средства на синхронното плуване 

и танца, като не се ограничават до възпроизвеждане на кодифицирани движения; да се 

развие и засили техниката; да се потърсят други стимули и опори за творчество извън 

музиката: интертекстуални връзки, водно пространство, въздушно пространство; да 

се следва подход, свързващ различните изразни форми; да се мотивира и развива 

креативността сред учениците, като им се дава възможност да се включат в 

изследователски ситуации; и в резултат да се създаде общо произведение по тема и 

текст – „Малката русалка“, приказка на Андерсен (Tardivet & Bollini 1989: 52). 
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Образцов проект, който обаче се струва скъп на Министерството на 

образованието, защото изисква допълнителен брой часове по физическо възпитание, 

финансова подкрепа и сътрудничество с преподаватели по френски, по трудово 

обучение, по изобразително изкуство, както и аниматори на видео- и фотографски 

клубове.  

 

Рационализиране на театралния жест във ФВС 

От 1981 г. преподаватели по физическо в гимназията в Трап провеждат 

експеримент с турнир по театрална импровизация, спомагаща за рационализацията на 

това, което те наричат „театрална жестуалност“, с цел разработване на ново 

образователно съдържание в рамките на изразителните физически дейности (activités 

physiques d’expression – APEX; Guisgand 1991; 1992) и определяне на неговата същност 

и предназначение. Практиката за турнира по театрална импровизация се разпределя в 

задължителни, избирателни и факултативни часове по ФВС и се осъществява в 

сътрудничество с актьори от театър „Юните“ към Културния център на Сен-Кантен-ан-

Ивлин, който през 1987 г. се превръща в престижната национална сцена „Полен“ („Le 

Pollen“). Това е рядък случай на сътрудничество между представители на 

Министерството на образованието и Министерството на културата. 

През 80-те години театралната жестуалност присъства във ФВС под формата на 

състезание (турнир по импровизация), което улеснява вписването ѝ в такъв вид 

обучение, подчинено на спортната култура. Резултатите сякаш са налице: „класовете и 

гимназията се сдобиват с идентичност, учители и ученици се сближават, подобрява се 

връзката на младежите с училището, преживяно като място за работа и живот. Редица 

ученици влагат новите си умения в провеждане на извънкласни занимания, други 

продължават да правят открития, практикувайки танци или театър…“ (Jourdan & Motta 

1991: 46). Дидактиката, на която почива турнирът по импровизация, цели съвместяване 

и координация при гимназистите на жеста и словото, които до този момент са чужди 

помежду си. Дали няма също и стремеж жестът, т.е. тялото и предметът „физическо 

възпитание“ да не бъдат смятани за второстепенни спрямо словото и литературните 

предмети, а да им се отреди не по-малко централно място в училище?  

Новото определение на жеста от страна на преподавателите по ФВС илюстрира 

един техен комплекс. Ако до този момент жестът би могъл да е „конвенционален и 

уточняващ, да означава, да скицира форма, да извиква в съзнанието качество, динамика, 

емоция, да оритмява речта и да придружава интонацията или просто да привлича и 

задържа интереса на събеседника“, сега той става структуриращ и равнопоставен на 

словото, една от двете нейерархизирани подсистеми (словесна и жестова), които 

спомагат за произвеждане на смисъл. По Жак Коние: „Жестуалността не е просто 

допълнение, а е тясно свързана и преплетена със словесната генеративна дейност“ и „е 

особено важна при творческата речева дейност. Както и обратното – творческата 

умствена дейност има нужда или поне би била улеснена от двигателната….“66.  

Предефинирането на спортния жест през театралната жестуалност освобождава 

физическото възпитание от техничарския му и състезателен характер. Симптоматично е 

неговото преработено концептуално поле – вече например не се учиш да играеш срещу, 

а „заедно-срещу“, понеже целта е да създадеш „спортно представление“ заедно със 

съперника, докато играеш срещу него. Също така в турнира по театрална интерпретация 

съдията става актьор-съдия, така че трябва да изпълнява съдийската си жестуалност 

зрелищно, но с присъщата на ролята му стриктност. Посредством театралната 

                                                           
66 Jourdan & Motta 1991: 46—47; цит. по: Cosnier, J. (1985). La place du corps dans une théorie de la 

communication humaine.—Arnaud, P. & Broyer, G. (Dir.). La Psychopédagogie des activités physiques et 

sportives. Toulouse: Privat. 
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жестуалност ФВС изобретява нови начини да разкрива на подрастващите собствения им 

вътрешен свят. Претенцията на преподавателя по физическо възпитание, че самият той 

се проявява като артист, дори му позволява да „повиши художественото ниво на 

[театралната] изразност“ (ibid.: 48).  

Не би ли могло физическото възпитание, чийто любим обект е тялото и съответно 

– жестът, предефинирайки съдържанието си с помощта на сценичните изкуства и 

прекласифицирайки „референтните за преподавателите по физическо артистични 

практики“ като „изкуства на репрезентацията чрез тялото“, да замени стандартните 

сценични изкуства в училище, като в добавка допринася за „здравното образование“. В 

нашия случай се има предвид психологическото измерение на благоденствието“(Jourdan 

& Motta: 24). 

Така, въпреки ентусиазма на Журдан и Мота, театралният жест във физическото 

възпитание не убягва на рационализацията, обвързваща спорта със здравето, тъкмо 

обратното. Той дори спомага за рационализация на „половата идентичност“, като оказва 

влияние върху „личностните характеристики по линията мъжко–женско, които 

подрастващият си приписва“ (ibid.: 49). Възпроизвеждането на подобни стереотипи 

впрочем не подминава стигматизирането на преподавателите редом с учениците: 

„забелязва се, че момчетата, които изглежда се затрудняват в другите дисциплини от 

APEX, изпитват силно предпочитание към турнира по театрална импровизация, освен 

това преподавателите мъже без предварителна школовка явно се чувстват по-

добре“(ibid.). 

Също през 90-те години Жан-Франсоа Тирион постулира аналогична на 

„математическата мисъл“ (Piaget), на „пластичната мисъл“ (Francastel) и естествено, на 

„тактическата мисъл“ „театрална мисъл“ в областта на колективните спортове. Според 

него театралният жест във физическото възпитание разчита на импровизация (срв. 

турнира по театрална импровизация), в която той вижда „кондензирано творчество тук 

и сега, а не техника за brainstorming“ (Thirion 1992: 25). Само че според Тирион 

недостатъкът на импровизацията във физическото възпитание е, че или се асоциира с 

идеята за „катарзис“, криейки риска да измести „спорта за здраве“, или прилича на 

безсмислица и така съществува опасност да въдвори хаос в спортния ред. 

Импровизационният жест, който той защитава, в идеалния случай препраща към сложна 

жестуалност, помиряваща „произволното и стриктното, за да даде ход на спонтанно 

творчество“ (ibid.). 

Процесът на рационализация на театралния жест във физическото възпитание 

първо се легитимира от четирите наложени на импровизацията от Тирион правила:  

1. Придържай се към това, което е (тук и сега). 

2. Вдълбочи се в движението (разгръщане на жестуалното). 

3. Вслушвай се в себе си и в другите.  

4. Изненадвай и се изненадвай. 

Втората степен на легитимиране в рамките на структуралисткия подход 

позволява: 

1) „да се проследят стадиите на развитие на детето въз основа на особеностите на 

театралната мисъл“; 

2) да се отговори на два въпроса: „какво означава да се възложи задача от 

театрална гледна точка?“ и „как се организира вземането на решения и когнитивното 

управление при импровизацията?“; 

3) да се изследва методологията на художественото творчество, логиката ѝ в 

областта на сценичните изкуства, като се има предвид, че „интуицията на артиста трябва, 

разбира се, да се запази, но на рационална основа“ (ibid.: 25). Рационалното отново е 
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призовано и при подчертаването, че физическото възпитание в училище е „методика на 

усилието“ (Liotard 1997: 48). 

Най-накрая, след 2000 г. театралният жест се утвърждава като периферна на 

физическото възпитание педагогическа перспектива, позволяваща сетивен подход към 

тялото. Чрез него „тялото на актьора (…) се възприема като единно пространство, където 

се разиграва движението, гласът, погледът“. Конкретната полза от театъра във 

физическото възпитание изглежда се крие в неповторимата връзка между актьора и 

публиката, породена от театралния жест:  

Това го разграничава от всички други видове художествено творчество и форми 

на обмен, насочени към търсенето или произвеждането на смисъл (философски, 

политически, литературен). (…) поставяме зрителя в центъра на сценичната 

организация, за да споделим с него възможно най-отблизо емоцията на погледа, 

притаения дъх, началото и края на всеки жест (вокален, телесен). Това е театър на 

двойника (актьор-зрител), смỳтен театър (разчитаме единствено на жеста, за да 

изразим желанието си да бъдем в света между бяс и плахост, разголване и свян, между 

опит и неумелост). (…) основната ни задача е да накараме публиката да диша с нас, да 

ѝ „дадем тяло“, за да я одушевяваме и въодушевяваме все повече (Egrot, Sémelin & 

Antzenberger 2006: 50). 

Докато спортният жест изисква от ученика да се съсредоточи върху изпълнението 

му и затова присъствието на публиката, по-скоро присъща на изпълнителските изкуства, 

е по изключение, театралният жест се вписва в диалогична връзка, като стимулира 

„интелигентността на публиката, създава очаквания у нея, изпълнява очакваното, но 

винаги по неочакван начин – зрителят има чувството, че движенията са провокирани 

единствено от неговите реакции“ (ibid.: 51). Така се задълбочават различията между 

спортния и театралния жест, доколкото не се интересуваме от театралния жест „заради 

изпълнението на „победителя“ (ibid.) в спортното представяне, а заради притегателната 

сила, упражнявана върху публиката по време на представлението. 

Думата „театър“ извиква за преподавателите по ФВС през втората половина на 

ХХ век редица практики, свързани с тялото, като танца (ритмичен, модерен…), 

пантомимата, синхронното плуване, турнира по театрална импровизация. А от 80-те и 

90-те години, макар че художествените физически практики невинаги са нещо 

естествено за подчиненото на идеята за възпитателен спорт физическо възпитание 

(Huesca 1992; 1993; 1996), преподавателите приемат театралната мисъл като пресечна 

точка на различните изразителните физически дейности (APEX). Така рефлексиите 

върху тялото в съвременния театър проникват трудно в света на преподавателите по 

физическо възпитание. 

Но макар периферна, тази алтернатива поражда съпротива. Щом „спортното тяло“ 

остава парадигма за западното тяло (Liotard, Philippe-Meden & Verchère 2018) и тялото в 

училище – рационално и функционално тяло, способно да даде шифровани в сантиметри, 

грамове и секунди резултати, – се поставя въпросът за нуждата от дейности, 

привилегироващи чувствителността, въплъщението на въображаемото, изразяването му 

и креативността във физическото възпитание. „Безсмислица или необходимост“ (Lacince 

2000)? Функция? Цел? 

Така във ФВС спортният жест вече не е непременно противопоставен на 

театралния. От гледна точка на „помиряването“ на спортния и артистичния жест 

(Chardon 2006) трябва да се има предвид взаимният принос на спорта и изкуството в 

рамките на образованието. Спортно-театралният жест внася във физическото възпитание 

не само перформативно, а зрелищно и диалогично ниво на организация в смисъла, 

вложен от Еудженио Барба (Barba 2008: 115). Първо, на перформативно ниво 

театралното експериментиране позволява да се развие различна от нормираната от 
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спортна гледна точка – под тежестта на стреса от свеждащото ученика до сантиметри, 

грамове и секунди оценяване (Duzert-Belhadj 1986) – жестикулация, насочваща тялото 

към въображаемото и творческия акт, но не произволно, а следвайки педагогически, 

структуриращ процес (Durif & Vacher 2000; Gaillard 1991; Guerber-Walsh 1992). После, 

на зрелищно ниво спортно-театралният жест предполага умение да се изслушва другия, 

подготовка на зрителя и придобиване на артистична култура (Dechavanne & Pascal 2006). 

И най-накрая, на диалогично ниво включва умения за взаимодействие както със средата 

(Guerber-Walsh 2007), така и с партньора в контекста на физическата близост (Petit 2008). 

Но във ФВС изглежда винаги ще се поставя въпросът за оценяването от гледна 

точка на физическото изпълнение на трите образователни нива на спортно-театралния 

жест: как да се обективизира артистичният, естетически, експресивен театрален жест? 

Можем ли просто да решим, че сме в състояние да измерим човешкото въображение, 

чиято пластичност е безгранична? 
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ІІІ. Разнообразието на тялото, разкриващо една 

философия на спортната другост 
 

 

Като оставим външния вид настрана, кой притежава тялото на атлета/-ката? 

 

В третата част на антологията Мари Стефани Абуна ни предлага да се 

позаинтересуваме от еволюцията на медиализацията на женския футбол, като поставим 

под въпрос видимостта на женските тела, обвързана със стереотипите и проблемите на 

пола и джендър идеологиите. Този възглед се защитава през формирането и укрепването 

на женските футболни общности, които сами са носители на норми на видимост и 

желателност по отношение на образа на тялото на футболистките. Оттук М. С. Абуна ни 

позволява да разберем по какъв начин медиализацията на женския футбол съставлява 

форма на рационализация и пазарна логика, специфична за света на мъжкия футбол. 

Също така, ако техният статут и ежедневие са склонни да разграничават женския футбол 

от мъжкия, модалностите и формите на медийна комуникация са склонни да отдават 

предпочитание на андрогинната визия за елитния женски спорт. Независимо от това 

развитието на социалните мрежи благоприятства на повече нива видимостта на футбола, 

практикуван от жени – дори и на най-маргинализирания или все още малко ценен.  

Ерик Перера и Ян Белдам хвърлят светлина върху коментарите на Абуна, като се 

фокусират върху друга форма на телесна практика – бодибилдинга. Те се съсредоточават 

върху проблематизирането на мястото на изследователя в хуманитарните и социалните 

науки в момента, в който той се заинтересува от следната тема: на кого принадлежи 

тялото на атлета/-ката при произвеждането на постижения? Следователно Е. Перера и Я. 

Белдам поставят под въпрос статуса на наблюдение на участниците в изследванията в 

областта на хуманитарните и социалните науки, етиката на тайния, или включен 

наблюдател и събирането на данни in situ. Преминавайки от периферията към центъра на 

социалните взаимодействия, които се развиват в рамките на спортната култура, авторите 

ни приканват да обсъдим епистемологични позиции, където субективната инвестиция, 

подложена на изпитание на терен, парадоксално създава обективност, като осигурява 

достъп до емпирично познание за света на мъжете и жените, вдъхващи живот на 

спортните пространства и времена.  

 

Жил Льокок   
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Интернет и видимостта на женския футбол във Франция: 

между напредъка и парадоксите* 

 

Мари Стефани Абуна** 
 
  

Въведение67 

Присъствието на женския футбол в интернет се изменя по безпрецедентен начин. 

Световното първенство по футбол за жени през 2015 г. показва колко е значимо това 

явление, в частност поради значителното увеличаване на броя посетители, 

последователи и гледания в големи социални медии като Фейсбук, Туитър и Ютюб. Този 

подновен интерес към женския футбол се вписва в обща тенденция на нарастваща 

видимост на женския спорт в медиите по принцип. Друг съпътстващ фактор е все по-

важното място, заемано от интернет, при разпространението на спортните събития 

(Collet & Papa 2002). Всъщност днес интернет е вторият най-голям канал за 

разпространение на спорт. Според проучване на социологическата агенция „Sofres“ от 

2012 г. телевизията остава медията, където най-много хора следят спортни събития (90% 

от потребителите), следвана от интернет (34%), пресата и радиото. Макар да не са много, 

наличните данни за женския спорт и по-конкретно футбола, като например статистиките 

за публиката на последното Световно първенство за жени, публикувани от ФИФА през 

2015 г.68, разкриват значителен растеж на публиката му в интернет, понякога 

конкурираща се с публиката на футбола за мъже, както показва изложеният по-долу 

анализ. 

Целта на тази статия е да покаже в перспектива промяната на присъствието в 

медиите на женския футбол, като анализира видимостта му в интернет. Разглеждайки 

видимостта като „форма на обществено съществуване“ (Voirol 2005b: 92), да разберем 

приноса на интернет за медиализацията69 на женския футбол е дотолкова по-важно, 

предвид че все още е слабо проучена тема. Макар медиализацията на женския спорт като 

цяло и в частност на женския футбол да е често срещана тема на изследванe в социалните 

науки (Montanola 2008; 2012; 2014; Delorme 2013a; 2013b; Barbusse 2016), акцентът е по-

скоро и дори изключително върху традиционните медии (радио, телевизия, печатни 

медии). С оглед на по принцип слабото разпространение на женския спорт и 

стереотипното съдържание се питаме доколко все по-силното присъствие на женския 

футбол в интернет е белязано от проблемите на пола. С други думи – статията поставя 

въпроса как интернет участва (или не) в преформулирането или засилването на модусите 

на диференцирана видимост на атлетите и спорта въз основа на пола. За да му отговорим, 

ще насочим вниманието си към разпространяващи женски футбол сайтове и социални 

медии. 

Похватът ни се вписва в по-обща изследователска програма, която предстои да 

бъде развита, а анализите – задълбочени. Целта ни тук е въз основа на нетнографски 

                                                           
* Преводът е направен по: Abouna, M. S. (2018). Internet et mise en visibilité du football féminin en 

France: entre avancées et paradoxes. Communiquer. No22, 49—66. 
** Доцент по социология, Университет Париж „Сержи“. 
67 Бих искала да благодаря на колегите си от изданията „Communiquer“, „Ciméos“ и „Ileps“ за 

изчитането на текста и мъдрите им съвети. 
68 „Основни статистики от Канада 2015 г.“ на: fifa.com. 
69 Разгласяване (понякога прекомерно) на нещо чрез средствата за масова комуникация. – Бел. ред. 
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подход70 и монографичен анализ да представим първите си проучвания и наблюдения на 

интернет сайтове и социални медии, за да разберем основните проблеми и динамиката 

на видимостта на женския футбол. Като подкрепяме емпиричния си подход с 

изследвания върху пола и комуникацията (Julliard 2009; Julliard & Quemener 2014), 

медиализацията на женския спорт (Montanola 2008; 2012), както и употребите на 

интернет (Akrich 1993; Beuscart, Dagiral & Parasse 2016), проучването ни позволява да 

бъдат проумени новите форми на видимост на женския футбол. По-конкретно, статията 

е организирана в следните раздели: критическо контекстуализиране на мястото и 

развитието на женския футбол, представяне на методологията и типовете анализирани 

интернет сайтове, а най-накрая са обсъдени формите на видимост на женския футбол в 

интернет пространството. 

Твърдението, че между света на женския и мъжкия футбол има съществено 

различие, може все пак да бъде смекчено. От една страна при 103 276 практикуващи 

футбол жени във Франция през 2016 г. според статистиката на Френската футболна 

федерация женският футбол би могъл сам по себе си да съставлява немалка федерация в 

сравнение с ефективите на други спортни федерации, понякога по-отворени към жените 

(Abouna & Lacombe 2008; Abouna 2010; 2015). От друга страна е интересно да се 

отбележи, че броят на мъжете във футбола има тенденция да остава непроменен, докато 

числеността на жените расте и почти се е удвоила между 200571 и 2015 г. (Abouna 2010; 

2015). Освен това женският футбол се представя и за него се говори в a priori 

благоприятна светлина на фона на скандалите (разпалвани и разпространявани от 

национални и международни медии), съпътстващи мъжкия футбол както на 

международно – например подозренията в корупция, довели до повдигане на обвинения 

срещу неколцина ръководни фигури от ФИФА през 2015 г., – така и на национално ниво 

– с различните кризи, през които преминава френският мъжки отбор по футбол от 2010 

г. насам (Beaud 2011). Подобни тенденции и кризи оказват отрицателно влияние върху 

общественото мнение (Beaud 2011; Kaciaf & Lagneau 2013) и спомагат за устойчивите 

представи за женската игра като въплъщение на „истинските футболни ценности“ 

(Abouna 2010). Тази подкрепена от немалко френски футболни лидери, от самите 

футболистки и от медийните дискурси добронамерена нагласа обаче създава 

идеализирана представа за женска футболна практика без недостатъците на мъжкия 

футбол и свързаните с него крещящи злоупотреби (Abouna & Lacombe 2008; Abouna 

2010; Penin, Terfous & Hidri-Neys 2011) и измами (Beaud 2014; Verschuuren 2014). 

A priori благоприятният за женския футбол контекст допринася за развитието и 

разпространението му. Всъщност, освен на растящия брой практикуващи,женският 

футбол се радва, както ще видим, и на все по-значителна представеност в медиите на 

важните събития (Световно първенство за жени, европейски първенства, шампионат на 

Първа дивизия и т. н.). Тази еволюция настъпва под формата на парадоксална динамика, 

съчетаваща напредък и упорити медийни полови стереотипи за женските спортове и 

жените атлети.  

 

Еволюцията на женския футбол в центъра на напрежението между спорт, пол и 

медии 

Видимостта на спорта е тясно свързана с неговата медиализация (Wille 2015) и 

спойката между спорта и медиите е доказана (Rowe 2004). При все това женските 

                                                           
70 Нетнографията е клон на етнографията, специализиран в анализа на свободното поведение на 

хората в интернет пространството, който си служи с техники за онлайн маркетингови изследвания, за да 

предоставя полезна за потребителите информация. – Бел. ред. 
71 През 2006 г. броят на жените-членки на Френската футболна федерация е 50 000, или 3% от 

играчите. 
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спортове се облагодетелстват слабо от този мощен лост, необходим за напредъка на 

спортните практики. Редица френскоезични трудове изследват въпросите на пола в 

спортните и медийните среди (Montanola 2008; 2014; Travert & Soto 2009; Bayle, Jaccard 

& Vonnard 2013; Delorme 2013a; 2013b). Те анализират медиализацията на женските 

спортове с оглед на скромното присъствие на жените в публичното медийно 

пространство и трудностите на традиционните медии (телевизия, печат и радио) да 

излязат от логиката на пола (Montanola 2008; 2014; Delorme 2013a; 2013b). 

Изследванията единодушно констатират стереотипното конструиране на образа на 

спортистките (Louveau 2004; Laberge 2004; Menesson 2005), отразено в медийните 

съдържания. Докато статиите в печата и телевизионните предавания, посветени на 

спортисти, обсъждат най-вече представянето им, онези, които се интересуват от 

спортистките, препращат към полово определената телесност, например „най-хубавата“ 

или „най-женствената“ (Montanola 2008), или пък ги свеждат до домашната сфера 

(Delorme 2013a; 2013b). 

Следователно недостатъчната медиализация на женските спортове спрямо 

мъжките и хегемонията на мъжа в света на спорта – проблеми, повдигнати в голяма част 

от френскоезичните изследвания, остават актуални. Като се има предвид, че тези трудове 

изобщо не вземат под внимание ролята на интернет, е необходимо да се разберат именно 

последствията от тази форма на медийно разпространение.  

Ролята на интернет за медиализацията на спорта може да бъде проследена от 

гледна точка на публиките, на множеството формати (уебсайтове, социални медии) и 

потенциалните приходи от сайтовете с услуга pay per view72. Нарастващото му значение 

е съпоставимо с нарастващото присъствие на жени потребителки на интернет и по-

специално на социалните мрежи (Mercklé 2004; Jouët, Niemeyer & Pavard 2017). Както се 

вижда от данните на Европейския съюз, макар жените, използващи интернет (77%), да 

са малко по-малобройни от мъжете (81%), през 2016 г. в Европа те са по-активни в 

социалните мрежи (65% от жените, 61% от мъжете); във Франция става въпрос за 49% 

от жените потребителки на интернет спрямо 44% от мъжете73. С участието си в 

преконфигурирането на множество области на социалния живот новата ера, настъпила с 

информационните и комуникационни технологии, преобръща и порядъка на пола 

(Vendramin 2011), макар все още да има известни неравенства в достъпа, употребите 

(Proulx, Millette & Heaton 2012), начините на усвояване (Jouët 2003; Mercklé & Octobre 

2012) на свързаните с интернет медийни практики и инструменти.  

Подобно на други спортове, футболът се е конструирал като полово определено 

пространство (Louveau 2004; Laberge 2004; Menesson 2005; Liotard & Terret 2005). 

Жените са не само малобройни сред играчите, но и в спортните управителни инстанции 

(Chimot 2004; McKay & Laberge 2006; Barbusse 2016). В допълнение към ниския дял на 

жените, основаната на пола репрезентация спомага за оформяне на бинарна конструкция 

на футболната практика, според която футболът без определение е запазен за мъжете, 

докато женският футбол е за жените. Така колективното въображаемо подразбира, че 

футболът е мъжка практика и неутрална категория. В този смисъл мъжкият футбол 

представлява референция или норма, около която се конструира подчиненият модел на 

женския футбол (Abouna 2010). Според Сесил Отогали и Жан Сен-Мартен (Ottogalli-

Mazzacavallo & Saint-Martin 2009) това разграничение често се налага чрез употребата на 

словосъчетанието „женски спорт“, което присъства в практиката, материалите, 

                                                           
72 Интернет платформата „Footengo“ илюстрира навлизането на този модел. Там са събрани 

множество посветени на любителския футбол сайтове с платен достъп, като женският футбол вече също е 

застъпен. 
73 Източник: La vie des femmes et des hommes en Europe—un portrait statistique. (2017). Eurostat. 
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представите и създава двусмислие между пола и нормите за женственост. Напрежението 

между спорт и пол бива подето и от медиите и отношението им към спортистките.  

От тази гледна точна възникването и утвърждаването на „сцената на медийна 

видимост“ (Voirol 2005a; 2005b) на женския футбол благодарение на появата на 

множество формати и платформи настъпва във все още белязан от хегемонията на 

мъжките спортни практики контекст. Формулираме хипотезата, че чрез множеството 

формати (сайтове, социални мрежи, блогове и др.) общественото присъствие на женския 

футбол в интернет добива нова видимост (ibid.) или дори легитимност (Honneth 2004; 

2013; Fraser 2001) посредством засилването на това присъствие, но и чрез еволюция към 

различна архетипна представа за женския футбол. Между спецификите на дейностите 

онлайн и логиките, структуриращи свързаните с тях социални светове (Beuscart, Dagiral 

& Parasse 2016: 9), приносът на интернет към обновяването на футболната публична 

сфера на жените изгражда по-хетерогенен неин образ. Следващият раздел е посветен на 

методологическия корпус и ще позволи по-конкретното идентифициране на начините, 

по които се извършват тези промени. 

 

Методология и поле на изследване 

Методологическият подход се основава на нетнографско наблюдение на свързани 

с женския футбол сайтове, за да вникне в развитието на новите медийни практики. 

Проучването е съсредоточено върху френския контекст от последните петнадесет 

години, като включва и няколко сравнения в международен план. Корпусът е съставен 

след проучване на посветените на женския футбол сайтове и платформи. Първият подбор 

е направен според реда и популярността им в търсачките на Гугъл и Яху, после – според 

споменаването им в други сайтове74. Следва анализ на съдържанието, вдъхновено от 

схемата за наблюдение на „социотехничeското устройство“, разработена от Жозиан Жуе 

и Корали Льо Кароф (Jouët & Le Caroff 2013). Тя позволява да се разберат модалностите 

на присъствие в интернет на женския футбол и по-специално участието и приносът на 

потребителите („коментар“, „споделяне“, „like“ или „харесва ми“) чрез инструментите 

за дискусия (отварящ се панел за коментари в сайтовете и свързаните с тях социални 

мрежи). Анализът на разнообразието от сайтове и особеностите им се вписва в 

перспективата на монографичното изследване75.  

Наблюдението ни доведе до идентифициране на множество различни интернет 

сайтове като информационни сайтове, блогове (по-малко на брой) и социални мрежи 

(Фейсбук, Туитър, Инстаграм76). Днес повечето женски отбори разполагат със собствен 

информационен сайт наред с многобройните независими сайтове, посветени на важните 

събития в женския футбол. Отделно се забелязва нарастване на броя на профилите на 

женски футболни отбори в социалните мрежи, най-вече Фейсбук и Туитър. Отборите 

следователно стават по-видими поради постоянството на тяхната комуникационна 

активност. Съществуват и някои неактивни сайтове, чиято единствена комуникационна 

активност се ограничава до самото им създаване например. Въпреки това са взети под 

внимание в анализа на еволюцията и установяването на начините на предаване на 

                                                           
74 Трудно е да се определи броят на посветените на женския футбол сайтове, защото търсенето 

показва само най-видимите сайтове, затова монографичната ни перспектива няма за цел да бъде 

изчерпателна. 
75 Благодарни сме на Сирил Нгуйен Ван (инженер-изследовател в областта на анализа и 

структурирането на данни) и на Арно Милрьо (софтуерен инженер), които направиха възможно 

конструирането на този корпус и продължават да съдействат за събирането на данни. 
76 Въпреки че Инстаграм също допринася за разпространение на свързана с женския футбол 

информация, той може да бъде предмет на по-нататъшно наблюдение на новите медийни форми на 

женския футбол. 
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информация относно женския футбол. Таблица 1 представлява непълен обзор на 6 сайта 

и блогове, които описахме по време на наблюденията си. 

 

Таблица 1. Обзор на футболните сайтове и комуникационната активност 

през 2016 г. 
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„100% 
женски 
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9
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 „Crédit 
agricole“ 
Френска 
футболна 
федерация –  
Женски 
футболен 
отбор А група 

Crédit 
agricole 
Френска 
футболна 
федерация – 
Женски 
футболен 
отбор А 
групи 
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. Сайт, 
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„Qwinsport“ 
(марка 
облекла за 
футболистки) 
„Евроспорт“ 
(медиен 
партньор) 
„Smash & Goal“ 
(медиен 
партньор) 

2 жени 
(футболистки) 
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(журналисти) 
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Lovers“  
„The Social 
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(журналисти 
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Открихме един единствен действащ блог, озаглавен „Joue-la comme Mia Hamm“ 

(„Шутирай като Миа Хам“)77. Списва го футболистката Сиани Далма, а домейнът 

принадлежи на lequipe.fr, сайта на френското спортно издание „L’Équipe“, което държи 

икономическия монопол над спортната преса във Франция78.  

Що се отнася до другите сайтове, разграничихме два типа: институционални, 

принадлежащи на официални футболни организации, и независими (или частни) 

сайтове, от които някои се вписват в търговска рамка. Макар да използват едни и същи 

комуникационни канали (уебсайтове, социални мрежи), двата типа сайтове се различават 

по статуса на поддържащите ги субекти или организации.  

 

Институционални сайтове 

Наблюдавахме четири институционални сайта. Сайтовете са на регистрирани 

женски отбори, свързани със смесени79 или несмесени клубове. Таблица 2 обобщава 

характеристиките на тези четири отбора.  

 

Таблица 2. Обзор на характеристиките на наблюдаваните отбори и клубове 

 

Име на клуба 
Женски 
отбор 

Дата на 
създаване 

Принадлежност Отличия 
Статус на 

спортистките 

Видимост в 
интернет 

С
п

о
д

ел
ен

  

са
й

т 

С
о

б
ст

ве
н

  
са

й
т 

Футболен клуб 
„Bergo“t (FC 
Bergot) 

„FC Bergot“ 
– жени 

1974 Смесен клуб  Любителски Да  

Женски 
футболен клуб 
„Juvisy-Essonne“ 
(FCF Juvisy), от 
2017 г. – Paris 
Football Club 

„FCF Juvisy“ 
„Paris FC“ 

1971 Женски клуб 6 титли 
„Шампион на 
Франция“ Д 1 
1 Купа на 
Франция 

Полупрофе-
сионален 

 Да 

„Olympique 
Lyonnais“ (OL) 

„Olympique 
Lyonnais“ – 
жени  

1970 Смесен клуб 14 титли 
„Шампион на 
Франция“ Д 1 

Професиона-
лен 

Да Да 

                                                           
77 Вж. https://jouelacommemiahamm.wordpress.com/. 
78 В момента наблюдаваме блога и затова не е предмет на по-задълбочен анализ в настоящата 

статия. 
79 Смесени в смисъл, че женските и мъжките отбори принадлежат към един и същи клуб за разлика 

от несмесените клубове, включващи само мъжки или женски отбори. Съществува обаче и смесена 

практика, най-вече при младежките категории, където футболистките и футболистите тренират в един 

отбор (Abouna 2010). В контекста на настоящата статия няма да се разглежда тази форма на смесеност.  
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(OL – жени) 8 Купа на 
Франция 
1 Шампион-
ска лига 

„Paris Saint-
Germain“ (PSG) 

„Paris Saint-
Germain“ – 
жени (PSG 
– жени) 

1971 Смесен клуб 1 Купа на 
Франция 

Професиона-
лен 

Да  

 

Както се забелязва, статусът на смесен или несмесен отбор, както и 

състезателното ниво разкриват контрасти, да не кажем коренни различия, дори в света 

на женския футбол. Тези различия са свързани и с близостта или зависимостта на някои 

женски отбори от мъжки футболни организации. В този контекст разграничаваме три 

категории отбори: 

1. Професионални женски отбори: „Olympique Lyonnais“ – жени (OL – жени) и 

„Paris Saint-Germain“ – жени (PSG – жени), принадлежащи към смесени 

клубове. 

2. Несмесени полупрофесионални женски отбори: Женски футболен клуб 

„Juvisy-Essonne“ („FCF Juvisy“, или FCFJ)80. 

3. Любителски смесени женски отбори: Футболен клуб „Bergot“ – жени („FC 

Bergot“ – жени). 

Характерното за OL и PSG е, че са част от два големи френски клуба за мъжки 

футбол, радващи се на популярност и на значителни финансови и материални средства, 

следователно в сравнение с повечето френски женски отбори се радват на по-голямо 

внимание и по-големи възможности. Също така те са сред малкото отбори, където 

практиката на женския футбол се професионализира (макар и това да е все още 

маргинално явление). Според информацията от сайтовете на двата клуба, женските PSG 

и OL разполагат съответно с 27 и 30 професионални футболистки през 2017 г. 

„Olympique Lyonnais“, към който принадлежи професионалният женски OL, е 

сред първите професионални френски клубове за мъжки футбол, рано отворили „женска 

секция“. Лидер в женския футбол във Франция благодарение на многото си титли (вж. 

Таблица 2), женският отбор се явява същински терен за наблюдение на еволюцията на 

женския футбол и на начина, по който остава зависим от мъжкия. Същото важи за 

женския PSG, свързан с „Paris Saint-Germain“ – най-богатия професионален футболен 

клуб във Франция. Така че футболистките от OL и PSG разполагат със значителни 

финансови средства и връзки с обществеността, макар и да не може да става въпрос за 

сравнение с колегите им мъже (дори само по отношение на заплатата81). 

За разлика от OL и PSG женският футболен клуб „Juvisy“ (FCFJ) е клуб само за 

жени82, постигнал авторитет с успехите си въпреки по-ограничените си материални и 

финансови ресурси. Според информацията в сайта на клуба, паралелно на футбола, 

състезателките упражняват и друга професионална дейност. Докато подобно положение 

е норма в женските футболни среди, FCFJ разкрива с класирането си в ранглистата една 

отличителна черта на женската футболна практика. От близо 30 години FCFJ 

непрекъснато играе в Първа дивизия. Това е и вторият най-успешен женски клуб след 

OL с шест титли от Шампионата на Франция. За сравнение женският PSG, който 

                                                           
80 Клубът се слива със смесен клуб и сменя името си, като през 2017 г. става „Paris Football Club“ 

(„FC Paris“). Анализът ни обаче се основава на информация, събрана преди тази промяна.  
81 Според данни на Френската футболна федерация най-добре платените професионални 

футболистки във Франция получават средно 4 000 евро на месец, а мъжете професионални футболисти – 

75 000 евро. 
82 Поне до сливането си с „FC Paris“, което го превръща в смесен клуб. 



74 
 

разполага с по-големи активи, присъства по-често в повечето медии. Това наблюдение 

ни позволява да заключим, че въпреки успехите си FCFJ остава по-непознат за широката 

публика във Франция, за разлика от женските OL и PSG. Неизвестността му се изразява 

например в по-малко последователи на страниците им в социалните мрежи в сравнение 

с OL и PSG – данните са представени в Таблица 3. 

 

Таблица 3. Сравнение на женските отбори по видимост в зависимост от 

принадлежността им за 2016 г.  

 
Отбор Интернет сайтове Последователи 

във Фейсбук 
Последователи 

в Туитър Споделени Собствени 

FC 
Bergot 

https://www.fcbergot.com/ 
Фейсбук: @FCBergot 

 125  

FCF J Нов споделен сайт заради 
промяна на името:  
https://www.parisfootballclub.com/ 

fcfjuvisy.fr 
Фейсбук и Туитър:  
@FCjuvisy 

9 705  

OL – 
жени  

https://www.olweb.fr/fr / 
 

Фейсбук и Туитър: 
@OlympiqueLyonnaisFéminine 
 

36 000 3 000 

PSG – 
жени 

https://www.psg.fr/ Туитър и Туитър: 
@PSGFeminines 
 

255 000 12 000 

 

Следователно, противно на разпространеното схващане (Abouna 2010), успехът 

сам по себе си не е гаранция за видимост на женския футбол.  

И накрая, „FC Bergot“ принадлежи към смесен любителски клуб с две 

подразделения – мъжко и женско, като всяко разполага с един или повече отбори, 

играещи на различни нива в шампионатите за мъже и за жени. Локалната популярност 

на женското подразделение, пионер на женския футбол в западна Франция (с 

многократни участия на второ и трето ниво в шампионатите), доведе до асимилиране на 

целия клуб (който е смесен) в женски – съобразно местните колективни представи. 

Футболистките заплащат цената за популярността си с тежестта на различни 

отговорности, които носят, като например осигуряване на връзките с обществеността на 

отбора и на целия клуб83. Всъщност за разлика от мъжките отбори на еквивалентно 

състезателно равнище, където за това се грижат професионалисти, управлението и 

съдържанието на сайта на клуба се осигурява предимно на доброволни начала от 

женския футболен екип.  

 

Независими сайтове 

„Независимите сайтове“ са специализирани в женския футбол информационни 

сайтове. Според публикуваната в тях информация те са дело на частни организации или 

лични инициативи на футболистки, запалянковци, специалисти или професионалисти в 

сферата на футбола и медиите. В основата на този тип сайтове стоят бизнес начинания 

(като „Footoféminin“, „Foot d’Elles“ и „Cœur de Foot“) и сдружения на футболистки, 

понякога още играещи, и „запалянковци“ (като при „200% Foot Fem“ и „Lesféminines“). 

В хода на настоящото изследване открихме пет сайта. Според информацията 

веднага се забелязва силно присъствие на професионалисти/-ки. Съгласно наличните в 

тях данни информационните екипи са съставени основно от журналисти мъже, 

специалисти/-ки връзки с обществеността и професионалисти от сферата на футбола 

(футболистки или мениджъри мъже или жени). Новите форми на видимост на женския 

                                                           
83 Макар доброволческият характер на задълженията да отговаря на вътрешноприсъщите 

особености на любителския спорт във Франция.  
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футбол дават ход на две отделни комуникационни динамики, както ще разгледаме в 

следващия раздел. 

 

Видимостта на женския футбол: между локална медиализация и 

свръхмедиализация  

Макар и, както видяхме, женските спортове като цяло да са слабо представени в 

медиите, тенденцията е към промяна. Процентът на медийно покритие на женските 

спортни прояви във всички дисциплини е нараснал от 7% на 15% между 2012 и 2014 г. 

според данните на Висшия аудиовизуален съвет (CSA). Женският футбол също има дял 

в нарастващия интерес както във Франция, така и по света, особено по време на 

последните две световни първенства по футбол за жени през 2011 и 2015 г. 

Изключителното внимание, което получават футболистките, и списването в медиите на 

специфична информация за женския футбол създават по-отдадена на тази спорна 

дейност публика. Медийният възход на женския футбол е налице и в интернет, що се 

отнася до рекордния брой зрители, понякога надвишаващ този при традиционните 

канали или дори при мъжкия футбол. Според статистиката на ФИФА84 последното 

Първенство по футбол за жени е съпътствано от:  

 20 милиона отделни посетители на страниците във fifa.com, посветени на 

Световната купа за жени на ФИФА, и 225 милиона преглеждания на същите 

страници; 

 178% повече посетители дневно на сайта спрямо първенството през 2011 г.; 

 81% допълнителни последователи на профила в Туитър @FIFAWWC (222 000 

последователи); 

 37% повече последователи на профила на ФИФА в Инстаграм (към 1,37 

милиона последователи); 

 9 милиарда поста в Туитър, споменаващи Световната купа за жени на ФИФА; 

 28 милиона преглеждания на канала в Ютюб на ФИФА спрямо 19 милиона 

през юни 2014 г. по време на Световната купа за мъже в Бразилия през 2014 г.  

Формите на видимост изглежда отличават интернет от останалите медии, особено 

що се отнася до мащаба на медиализацията. От анализа на начините на комуникация, 

използвани на сайтовете, заключаваме, че новата видимост на женския футбол във 

Франция се осъществява чрез три процеса на осигуряване на местно, ежедневно и 

широко медийно отразяване в официалните сайтове на елитните и любителските клубове 

и независимите страници.  

 

Медиализация на местно равнище 

Забелязахме, че съдържания, разпространявани в официалните сайтове на 

организациите за женски футбол, представят значително по-локална и с по-ограничен 

обхват дейност, която обаче е необходима за изграждането на клубовете. Създаването на 

тези сайтове е позволило да се повиши информираността относно женския футбол. 

Освен че редовно публикуват новини за съответните клубове, сайтовете правят 

информацията по-достъпна и актуална, като също така осигуряват архивирането ѝ, което 

не се прави от неспециализираните футболни сайтове. Тази информация към момента не 

е съществувала или не е била така изчерпателна, или пък е била затрупана в масата 

посветени на смесени клубове сайтове, отреждащи главно място на новините за мъжкия 

футбол. 

Според проучванията ни, проведени между 2007 г. и 2010 г. (Abouna 2010), 

комуникационната дейност на някои сайтове рядко се актуализира или е с ограничен 

                                                           
84 „Основни статистики от Канада 2015 г.“ на: fifa.com. 
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отзвук в този период. Днес се е увеличила десетократно благодарение на разнообразието 

от инструменти за уебкомуникация (сайтове, социални мрежи, блогове, форуми и пр.), 

позволяващи достъп до повече информационни източници, като се запазва 

изключително локалният ѝ характер. Например сайтът на „FC Bergot“ дава основно 

сведения за живота на клуба (и около него) заради скромните си средства и регионалното 

състезателно ниво. Информацията в сайта е съсредоточена най-вече върху отбора и 

допълнително – върху конкретни противници (но рядко се отнася до женския футбол 

изобщо). Календарът на участията и мачовете са най-често актуализираната информация. 

Малкият брой последователи на страницата във Фейсбук (общо 125 през 2016 г.) показва 

слаба популярност и отзвук. Според резултатите от наблюдението ни те са предимно 

членове на клуба или на непосредственото му обкръжение (семейство, приятели, 

приятелки). 

Важно е също така да се отбележи, че интернет сайтът на „FC Bergot“ е център на 

социалния живот на клуба. Така освен спортната информация там се публикуват 

предложения за дейности, групови екскурзии или обяви (като оферти за отдаване под 

наем на къщи в района), които понякога не са свързани с футбола. Като се има предвид, 

че средата на женския футбол вече се изгражда около мрежа от познанства въз основа на 

спортни и други социални взаимодействия (Abouna 2010), с интернет се наблюдава 

засилване на социалната близост, която понастоящем се крепи на приноса, споделяното 

и подкрепящите женския футбол дейности, инициирани във Фейсбук страниците и 

форумите. Сайтът осигурява поддържането и разрастването на социалния живот, 

необходим за мобилизирането на човешките и материални ресурси, които иначе се 

набавят от самите футболистки (например чрез организация на „лотарийни 

вечеринки“85). Женският футбол фактически съществува благодарение на силна мрежа 

от познанства, състояща се от приятели/-ки, партньори и партньорки, родители, деца, 

почитатели, симпатизанти/-ки и пр., а сайтовете са par excellence канали за разширяване 

на обсега им. И така новата форма на видимост се артикулира около вече 

съществуващата в мрежата от познанства комуникация, като същевременно залага на 

разпространението на спортна информация от друг порядък, както показват обявите за 

наем на апартаменти. Наличието на подобна мрежа и честите виртуални и реални 

взаимодействия позволяват конструирането и разпространението на благоразположен 

към женския футбол дискурс именно защото е подкрепен от общността и оформен от 

визираната среда. Такава медиализация в малък мащаб изглежда се откъсва от 

основаните на пола представи, характерни за разпространението на женския футбол в 

други контексти.  

Трябва също да се спомене, че в сайта на „FC Bergot“ свързаните с женския 

футбол съдържания (информация за мачове, извънспортни дейности, лични снимки, 

случки, разказани от футболистките и пр.) изглеждат по-разнообразни и доверени от 

тези, свързани с мъжката част от клуба. Трудно е да преценим дали това се дължи на 

силната застъпеност на футболистките в екипа по връзки с обществеността или на по-

високото състезателно ниво на женския отбор спрямо мъжкия и следователно по-добрия 

му статус. Силното присъствие на женския отбор в новините на сайта спомага за 

насърчаването на женския футбол по принцип, както показва постоянно видимият в 

сайта призив за присъединяване към отбора: „Ела да играеш! Женската секция е 

отворена за всички нива“. 

 

                                                           
85 Лотарийните вечеринки във Франция са мероприятия, съчетаващи празненство и лотария. 

Участниците купуват билети, които след това се изтеглят на томбола и се печелят предметни награди. Тази 

дейност позволява на спортните клубове и благотворителните организации да събират дарения и така да 

се самоиздържат. 



77 
 

Свръхмедиализация на женския футбол 

За елитните женски отбори с повече финансови средства и по-голяма популярност 

забелязваме по-голяма видимост и отзвук отвъд местната общност и футболистките. 

Макар да използват едни и същи канали (сайтове, общностни мрежи), любителските и 

елитните женски отбори се различават по мобилизираните средства и обсега на 

разпространение, които логично са по-значителни при елитните отбори, участващи в 

повече национални и международни надпревари. Такъв е случаят със сайтовете на OL, 

PSG и FCFJ с отбори от Първа дивизия. Значението на спортната им дейност и 

мобилизираните средства предполага начини на комуникация, подобни на независимите 

сайтове, в частност поради наемането на професионални специалисти във връзките с 

обществеността. Например според информацията в сайта на OL – жени той се 

администрира от издателска къща. Многото реклама и рекламодатели в тези сайтове и 

широкият обсег на социалните им мрежи (вж. Таблица 3) вписва информационната 

дейност на женските отбори в модела на спортна икономика, характерен за мъжките. 

Следователно видимостта на елитните отбори е по-голяма, най-вече на онези, които са 

част от смесени клубове. Илюстрира го разликата в броя последователи на страницата 

във Фейсбук на трите елитни отбора (OL, PSG и FCFJ) – съответно 36 000, 255 000 и 

11 930 абонати през юли 2016 г. (вж. Таблица 3 за сравнение на видимостта на женските 

отбори). Изглежда извън разликите с мъжкия футбол (2 685 642 последователи на OL – 

мъже и 25 милиона на PSG – мъже) и в самия женски футбол има различия. Ситуацията 

на тези три елитни женски отбора хвърля светлина върху проблемите около видимостта 

при смесените клубове, по отношение на която женският футбол се оказва 

маргинализиран на медийно ниво. Още по-важен е въпросът за смесените клубове, като 

се има предвид, че Френската футболна федерация призовава повечето мъжки 

професионални футболни клубове да включат и женски отбори. Затова можем да се 

запитаме в каква степен връзката с мъжките клубове е залог за видимост на женския 

футбол.  

 Подкрепата на смесените клубове показва колко голямо е все още значението на 

мъжкия футбол за женския. Присъствието онлайн на женските отбори от смесени 

клубове се осигурява в рамките на общ сайт – това важи както за любителските, така и 

за елитните отбори. Само профилите на отборите във Фейсбук и Туитър уточняват дали 

се отнасят до женски или мъжки футбол. Организацията в общ сайт понякога оставя 

повече или по-малко място за женския футбол. В повечето институционални сайтове на 

смесените клубове категорията „Жени“86 обозначава футболистките, но не съществува 

еквивалентна на нея категория „Мъже“ за футболистите. Те обикновено фигурират под 

общото название „Отбори“, което разкрива абсолютната тежест на мъжката хегемония в 

този спорт. Подобна хегемония е възпроизведена по подразбиране и в сайта на PSG 

посредством таба „Жени“, конотирана препратка към женските мачове, докато „Основен 

отбор“, водещ към мъжките, е по-неутрален. OL обаче изглежда е скъсал с представянето 

на мъжкия футбол като нещо „саморазбиращо се“, защото еднакво оформените табове 

„Жени“ и „Мъже“ служат за разграничаване на съдържанието, отнасящо се до женския 

и съответно – до мъжкия футбол.  

Тиражирането на официалния, съгласуван дискурс в институционалните сайтове 

е част от стратегията за насърчаване на женския футбол, подкрепена от ръководни 

органи като ФИФА и Френската футболна федерация. Бихме могли да квалифицираме 

подобно медиализация като „ендогенна“, тъй като идва от институциите и 

управителните инстанции на женския футбол. Без да напускат ендогенното измерение, 

                                                           
86 Подобно конотирано обозначение препраща към женските спортни практики, докато 

определението на мъжките като цяло остава неутрално. 
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елитните женски отбори следват също така, макар и в по-малка степен, практиките на 

по-общата вкоренена в ежедневието комуникация, като например независимите сайтове. 

 

Свръхмедиализация и ежедневна видимост на женския футбол  

Както изтъква Ален Бербез, „стойността на мрежата се увеличава 

пропорционално на броя на членовете ѝ на втора степен“ (Berbèze 2000: 194). 

Разширяването на френската футболна мрежа пък се включва в динамиката на 

увеличаване на независимите сайтове. Наред с институционалните, независимите 

сайтове са същинска публична арена (Cefaï 2016), където се разпространява ексклузивна 

и търсена информация за женския футбол. Имената на сайтовете и техните слогани са 

красноречиви: „да изживеем женския футбол“, „дриблирай различието“ и т. н. (вж. 

Таблица 1). Както и при мъжкия футбол, но в съответните мащаби, интернет прави 

възможна (и засилва) медиализацията на проявите, свързани с женския футбол, на 

всекидневно равнище – като обхватът ѝ става още по-голям благодарение на 

независимите сайтове. Характерно за нея е редовното и незабавно публикуване на 

информация, като например предаване на мачове на живо или новини относно трансфери 

на футболистки или подписани договори и т. н. Този начин на комуникация, отразяващ 

обикновени дейности и близък до някои практики на разпространение в традиционните 

спортни медии, досега бе привилегия на мъжкия футбол.  

Както и при институционалните сайтове на елитните клубове, дейността на 

страниците е видима най-вече чрез основните социални мрежи: Фейсбук и Тиутър. Броят 

последователи и промяната в количеството постове и коментари на сайтовете с най-

много посещения, като „Footofeminin“, „Foot d’Elles“ и „Cœur de Foot“, свидетелстват за 

тази популярност, както показват Таблица 1 и графиките по-долу. Трябва да се отбележи, 

че това внушително медийно отразяване се дължи и на Туитър, понеже там редовно се 

споделя голяма част от информацията, публикувана в двете общностни мрежи. 

Създаден през 2008 г., „Footofeminin“ е най-старият от трите представени в 

графиките сайтове. Последователите му във Фейсбук (7 800) са по-малко от тези на 

другите два сайта, но в Туитър са повече (9 628) за 2016 г. Графика 1 обобщава постовете 

във Фейсбук от 201187 до 2016 г.  

 

Графика 1. Брой постове, публикувани от сайта „Footofeminin“ във Фейсбук 

2011 – 2016 г.  

 

                                                           
87 Не беше възможно да се съберат данни до тази година. 
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С 9 600 последователи във Фейсбук и 9 028 в Туитър информационната дейност 

на сайта „Foot d’Elles“ е постоянна и близка до тази на „Footofeminin“. Графика 2 

пресъздава промяната в броя постове на сайта „Foot d’Elles“ през годините от 

създаването му през 2012 г. до 2016 г. 

 

Графика 2. Брой постове, публикувани от сайта „Foot d’Elles“ във Фейсбук 

2012 – 2016 г. 
 

 

„Cœurs de Foot“ е най-скоро създаденият сайт (2015 г.) с повече последователи 

във Фейсбук (25 000), отколкото в Туитър (1 612). Статусът му на нов сайт и по-

специално появата му по време на важно събитие, каквото е Световното първенство за 

жени през 2015 г., не е без значение за броя последователи. Графика 3 отразява 

промяната в броя на постове във Фейсбук, публикувани от сайта „Cœurs de Foot“ между 

2015 и 2016 г. 
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Графика 3. Брой постове, публикувани от сайта „Cœur de Foot“ във Фейсбук 

2015 – 2016 г. 

 

 

 

Сайтовете „Cœurs de Foot“ и „Footoféminin“ имат най-много посетители. 

Популярността им може да се обясни с широкото споделяне на публикациите им в 

Туитър. Голяма част от активността на „200% Foot Fem“ например се състои в 

публикуване на линкове, взети от тези два сайта. Както виждаме, има силно 

взаимодействие между различните сайтове, изразяващо се в повишено споделяне и 

разпространение на информация, което следва контурите на моделите на 

разпространение в мъжкия спорт. Макар да няма много коментари под публикациите, 

множеството споделяния между сайтовете чрез постове в Туитър и бутона „like“ 

уплътняват комуникацията (Stenger & Coutant 2013) и засилват взаимодействието между 

общностите на почитателите на женския футбол. За тези сайтове почти не съществува 

период без публикации и това спомага за осигуряване на постоянна видимост на женския 

футбол. Можем да отбележим още, че броят им значително се увеличава по време на 

големите надпревари, както показва кривата на профилите във Фейсбук на 

„Footofeminin“ през юни 2011 г. и 2015 г. (когато се състоят последните световни 

първенства за жени) и „Foot d’Elles“ през юли 2013 г. (когато се провежда Купата на 

УЕФА за жени). 

За разлика от телевизията и специализираните печатни издания, които 

обикновено се ограничават до новини от страната или важните събития, тези сайтове с 

общо съдържание отразяват множество местни, национални и международни свързани с 

женския футбол новини. Новините се отнасят както до живота на отборите, 

футболистките и други ангажирани спортни деятели, така и до изявления и становища, 

свързани с женския футбол независимо от статута и репутацията на отборите. В 

обобщение, докато традиционните медии (телевизия, радио и печат) не обръщат особено 

внимание на любителския женски футбол, интернет позволява да се разпространява 

информация на повечето състезателни нива. Макар участието (и по-специално 

коментарите) на почитателите на женския футбол да е слабо, трябва да подчертаем, че 

въпреки това се е увеличило спрямо първата вълна посветени на женската игра сайтове, 

които често са неактивни. В това отношение женският футбол не избягва границите на 

взаимодействие в интернет и преформулира някои въпроси на пола, свързани с участието 

на потребителите (Jouët & Le Caroff 2013). 

  

Заключение: обратно към напредъка и парадоксите на видимостта на женския 

футбол 
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Женският футбол (професионален, полупрофесионален и любителски) остава в 

периферията на съвременния медиен свят. Мястото му в публичното пространство и по-

специално в медиите е в процес на конструиране и легитимиране, въпреки 

продължаващото господство на мъжкия футбол. Напредъкът във видимостта на женския 

футбол се обяснява отчасти с нарастващото му присъствие в различни интернет 

платформи. Пробивът се дължи на формирането и укрепването на женските футболни 

общности, които вървят успоредно със създаването на специално посветени на женските 

клубове сайтове, на появата на независими интернет страници, специализирани в 

женския футбол, но също така и на значителното присъствие онлайн на футболистките 

и на активната публика в социалните мрежи. За разлика от първата вълна интернет 

сайтове, плод на лични усилия, дело основно на самите футболистки, които се опитват 

да направят по-видима дейността си, днешните форми на комуникация имат 

предимството да бъдат по-структурирани и професионализирани. Следователно 

популяризирането на женския футбол все повече се превръща във форма на 

рационализация и на пазарна логика, характерни за света на мъжкия футбол и, 

парадоксално, остава свързано и зависимо от него, особено в случая на смесените 

клубове. Също така, макар ежедневната практика и статусът на мъжкия и женския 

футбол да ги различават, начините и формите на професионално предаване на 

информация ги сближават, най-вече при елитния женски футбол. Въпреки това интернет 

разкрива нов вид медиен подход, при който всички форми на практикуван от жените 

футбол, дори най-маргиналните и най-слабо оценените, стават видими. И така 

медиализацията на женския футбол постепенно се променя количествено и качествено, 

дори само по брой последователи, посещения и умножаването и диверсификацията на 

платформите и съдържанията, чийто профил трябва да бъде проучен допълнително. 

Хегемонията на мъжкия футбол и маргинализираната видимост на жените атлети 

не са нови явления и многото нови информационни звена в интернет сякаш открояват 

още по-силно тази динамика. Остава да се измери (като се запазят пропорциите и 

независимо от спонсорството и меценатството, от които продължава да зависи женският 

футбол) въздействието на въпросната видимост, все още контрастираща с тази на 

мъжкия футбол, където близо 40% от финансирането идва от правата за излъчване. 

Всъщност по-редовното медийно разгласяване на важните женски мачове, както и 

постоянното присъствие и интерес към определени женски клубове от страна на 

публиката, е възможно да ускорят вече течащия процес. Неповторимата динамика на 

комуникацията и ясно увеличаващото се присъствие на женския футбол в публичното 

пространство може обаче да контрастира с действителността, пред която е изправен този 

спорт. 

Въпреки всичко нарастващата видимост на женския футбол е част от признанието 

на женската футболна дейност, насочено към заличаване на диференциацията чрез 

ежедневно присъствие и постоянно обговаряне, чиято цел е да я впише в логиката на 

обикновеното (Abouna 2010). Принципно е необходимо да се изслушат участващите в 

този процес, за да разберем как новите медийни практики включват измерението на 

„empowerment“88, или капацитета за еманципация, и придават смисъл на женския 

футбол. 

 

 

                                                           
88 Англ. букв. овластяване – процес и цел на работата с дадена социална група, която в хода на 

обучението следва да се научи да управлява, контролира, „да поеме властта“ над съответните дейности и 

задачи в свои ръце. – Бел. ред. 
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Връзки in situ. 

Влизане в „резонанс“ с всекидневието на бодибилдърите* 

 

Ерик Перера, Ян Белдам** 
 

Откъсът по-долу е от етнографско изследване (Perera 2017) с продължителност малко 

повече от 8 месеца, проведено през 2005 г. във фитнес зала в южна Франция под 

формата на инициация89 в културизма. 

 

„Във фитнес залата се изискваше такова впрягане на тялото, че първия месец 

се наложи да сваля 7 килограма, за да ме приемат в наблюдаваната група. При 

влизането си в групата новакът е подложен на период на рязко отслабване (от порядъка 

на 7 до 10 кг за един месец). Коучът90 ежедневно следи всички членове на групата, като 

дава оценка на непосредствено видимите по тялото ефекти от тренировките и 

диетата. Коучът съблича културистите в залата, опипва коремните им и показва 

мазнините, които трябва да се стопят. На практика е невъзможно да се избегне т. 

нар. етап на „отслабване“, защото резултатите се следят постоянно и трудно се 

прикриват“ (откъс от дневника). 

 

В каква степен етнологът трябва да бъде въвлечен, за да го приемат в групата, 

която изследва? Как тялото на изследователя участва в осмислянето на установените 

взаимоотношения? Докъде трябва да стигне? Необходимо ли е да прикрива намеренията 

си по време на наблюдението?  

„Да участваш означава да се интегрираш в групата“ – пише Лапасад (Lapassade 

внедряване е невъзможно да се осъществи за няколко седмици, както подчертава 

Цупингер: „то изисква голяма доза доверие и взаимност, преди да е възможно да се 

проучат идеите, преживяванията, практиките, преди също така да се постигнат 

висока степен на разбиране на различните социални логики и различните перспективи 

на наблюдение, за да се получи достоверна информация“ (Zuppinger 2005: 3). С времето 

достигаме неочаквано качество на информацията. Продължителното участие улеснява 

достъпа до слуховете – какво се говори, какво се подшушва и най-вече кое се премълчава 

в групата, атмосферата, царяща сред членовете ѝ, се разкриват само при пребиваване in 

situ, сред тях. Тогава на терена се разгръща игра, в която позицията на изследователя се 

                                                           
* Преводът е направен по: Perera, E. & Beldame, Y. (2020). Éprouver les relations in situ. Entrer en 

«résonance» avec le quotidien des body-builders. 
** Ерик Перера – доцент по социология, Университет на Монпелие, Здраве и образование, 

ситуации на увреждания (Santé et Education, Situation de Handicap – SANTESIH), UM1. Ян Белдам – 

антрополог, Университет на Монпелие, SANTESIH. 
89 От лат. initiatio, „посвещение“; „участие в тайни религиозни обреди“ – личностна 

трансформация, изразяваща се в осъществяване на преход от едно ниво на съзнанието към друго по-висше; 

символен преход на въвеждане в друг режим или общност. Инициациите биват външни – чрез ритуал, 

учител, и вътрешни – посредством личностно просветление или изживяване. – Бел. ред.  
90 Англ. coach – треньор или инструктор, който е ангажиран с изготвянето и подпомагането на 

цялостния режим на клиентите си – атлети, изпълнители, – вкл. на психическо и мотивационно равнище. 

– Бел. ред.  
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изпитва, понякога се и предоговаря и той е принуден да импровизира в зависимост от 

характера си, целите на изследването и ситуацията, за да разбере „отвътре“ какво е, 

примерно в моя случай, „да правиш мускули“. Така се налага „конфронтация на 

етнолога (един) и социалната и културна група (много), взаимодействията между 

изследователя и онези, които наблюдава. Именно тази среща заслужава името 

„терен“ (Laplantine 1999: 99). Теренът често се смята за един от основните елементи, 

характеризиращи етнографията, първи етап преди интерпретацията.  

Следователно този метод представлява „импрегниране“ по формулировката на 

Оливие дьо Сардан. Това е качествена практика, изискваща „практическо умение, 

добито чрез упражнение, а не от учебник“ (Olivier De Sardan 2000: 421). Оттам насетне 

ежедневните взаимодействия в залата позволяват да се разберат специфичните връзки в 

групата, но и да се покажат научени и споделени в ежедневието на културистите 

„изкуства на правене“ (De Certeau 1990), около които отчасти се организира социалният 

им живот. „Измерението на преживяното, възможността да наблюдава, да опитва 

сам, с една дума – да участва, придават особено качество на анализа на 

антрополога“ (Genest 1979: 341). Внедряването във всекидневието на културистите няма 

как да не повиши чувствителността на антрополога към функционирането, кодовете и 

практиките, изпитани in situ (Perera & Beldame 2016). За Лоик Вакан културизмът 

подобно на света на бокса „става логичен, веднъж щом си дадем труда да се приближим 

достатъчно, за да го схванем с тялото си при, тъй да се каже, експериментални 

условия“ (Wacquant 2000: 10). Тялото на изследователя стои в центъра на „опита на 

знанието“, то е нещо като „филтър от плът“ за взаимоотношенията, създаващ 

„резонанс“ (Piasere 2010) с обекта на изследването. Произтичащите връзки са 

незаменими, що се отнася до спонтанността и качеството на предоставяната и 

произведена информация с напредване на обучението. Макар „двойственият“ ми 

ангажимент да притеснява групата – източник на знания – влизам в съучастничество, 

като споделям физическите изпитания в залата (Bromberger 2016). Така постепенно 

получавам достъп до онова, което не се казва, до полугласно изричаното, но също така, с 

включването ми като участник – дори до ставащото извън фитнес залата. По този начин 

наблюдавам друга действителност, скритата страна на културизма, като преминавам от 

периферната култура (лесно достъпна) към онази, свойствена на „твърдото ядро“ от 

практикуващи – частната сфера на коуча, генерираща нови критически данни спрямо 

произведеното към момента. 

 

1. Ключовите фигури в бодибилдинга „на моя страна“? 

Любопитството ми към културизма се зароди една октомврийска събота, докато 

работех като сервитьор91. Голяма част от ресторанта бе превзета от необичайни клиенти, 

събрани за състезание – бодибилдъри и бодибилдърки92, а поръчките им бяха доста 

своеобразни. Стефани, една от сервитьорките, с която бяхме приятели, ги познаваше, 

защото самата тя практикуваше бодибилдинг. Предложи ми билет за „International 

                                                           
91 Работата ми като сервитьор (през летния сезон и уикендите – целогодишно) ми позволяваше да 

финансирам следването си и ми предоставяше огромна мрежа на обмен благодарение на редовните 

контакти с клиентите. 
92 Избрахме термините „бодибилдър“ (body-builder), „бодибилдърка“ (body-buildeuse) и 

„бодибилдинг“ (body-building) , защото са част от емическия (използвания от практикуващите този спорт) 

език, а правописът съответства на речника на тялото (Andrieu & Boëtsch 2008). 
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Weider Trophy Francе“93. Така на следващия ден за първи път94 присъствах на 

международно състезание по културизъм. 

По време на състезанието Стефани ме запозна с коуча. Като негова ученичка и 

член на групата, тя ми го представи зад кулисите, влизайки в ролята на 

привилегированите информатори, „често смятани за „преводители“, „посредници“ или 

„стражи“ […], (които) отварят пътя към други ключови фигури или трудно достъпни 

културни сцени“ (Olivier De Sardan 2007: 101). Антрополозите обикновено ги наричат 

„gatekeepers“ (Schwartz & Jacobs 1979), защото имат статут на пълномощници да въведат 

етнолога и да накарат хората да го приемат. 

Но как да се представя? Като изследовател ли? Ако да, трябва ли да издам 

предмета на изследването си? Обикновено учебниците по етнология съветват 

изследователя да разкрие професионалната си самоличност пред групата, която 

наблюдава. Случва се обаче да не я издаде и да се превърне в т. нар. таен наблюдател или 

наблюдател „под прикритие“, или още covert researcher95. При подобна стратегия, 

известна още като включено наблюдение, изследователите играят роля (носят маска), за 

да проведат успешно проучването си. Така изборът на роля зависи поне отчасти от 

ситуацията, но и от личната етика и изследователския екип. Както всички знаем, всяко 

наблюдение е повече или по-малко прикрито, защото никой изследовател не признава 

направо всички цели на проучването си (Lapassade 1991). Въпреки това, за да се внедря 

по-лесно в групата, споделих намеренията си с коуча, т. е. с нейния ключов елемент, или 

key-informant (Whyte 1943). Без него шансът да преживееш бодибилдинга е невъзможен. 

Във връзка с опита си с група младежи в Чикаго, Уайт обяснява, че първо трябва да 

„спечелиш на своя страна“ ключовите фигури, водачите. Затова вземам решение да 

уведомя коуча, че съм изследовател, но без да уточнявам предмета на проучването си. 

Избирам обаче да не казвам нищо на групата, ако успея да се присъединя към нея. В 

очите на коуча темата на дейността ми остава по-обща: официално изследвам 

„физическата подготовка“. Последващ разговор в залата, където работи, ми дава 

представа за възможностите за наблюдение. Коучът, отговорен за физическата 

подготовка, бивш бодибилдър с международни отличия, не вижда никакъв проблем в 

това да ме допусне в средата си „така, че да изживея културизма“ чрез директно 

наблюдение in situ. 

                                                           
93 Империята Уайдър стои в основата на съвременната организация на културизма благодарение 

на създаването през 1946 г. на „International Federation of Body-builders“ (I.F.B.B.), представлявана във 

Франция от Френската асоциация по физическа култура и фитнес (A.F.C.P.F.). Единият от братята Уайдър, 

Джо, също културист, издава списания в подкрепа на „философията Уайдър“, съсредоточена върху 

физическите упражнения и здравето. През 1965 г. професионализира състезателния културизъм, като 

основава конкурса „Mr. Olympia“, където са открити изключителни културисти като Арнолд Шварценегер. 

Организацията Уайдър дължи безпрецедентното си политическо и икономическо влияние на оформилия 

се около организирането на състезания, продажбата на списания и вторични продукти пазар на мускули 

(Klein 1993).  
94 Въпреки специалността „Науки и техники на физическите и спортни дейности“ (S.T.A.P.S.) съм 

съвсем слабо запознат с културистките среди.  
95 Англ. наблюдател „под прикритие“ в рамките на т. нар. включено наблюдение (included 

observation) – вид изследователски метод в социалните науки, който чрез неоповестено „внедряване“ на 

изследовател или специалист в дадена група има за цел наблюдението на нейните обичайни динамика, 

взаимоотношения и пр., без участниците в нея да разбират, че са обект на наблюдение, защото с това би 

се променило и тяхното поведение. – Бел. ред. 
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Адлър и Адлър (Adler & Adler 1987) изреждат три типа включване:  

● Първо, „периферното участие“, чиято особеност е поддържането на дистанция 

между изследователя и неговия терен. Според някои изследователи, 

епистемологически погледнато, твърде активното включване би 

възпрепятствало всяка възможност за анализ (Lapassade 1991). Други учени 

просто не желаят да участват в дейностите на наблюдаваната група – както в 

случая с девиантните групи96. Възможно е по-пълно включване в основните 

дейности на групата да не бъде допуснато под влиянието на демографски 

критерии като възраст, пол, раса, религия, социална класа и пр. или пък 

убеждения. Дюре (Duret 2005) например обяснява, че поради възрастта си се е 

ограничил само да наблюдава групата, защото не е бил в състояние да вдига 

тежести по време на тренировките. 

● Второ, „пълното участие“. Ученият най-напред е извън ситуацията, идва отвън, за 

да се включи – дотам, че да промени светогледа си. Адлър и Адлър си служат с 

примера на Кастанеда (1972), за да илюстрират пълното участие. Въоръжен с 

ученията на Гарфинкъл, Кастанеда е посветен от магьосника яки Дон Хуан (Mehan 

& Wood 1975). Примерът с Кастанеда е спорен, понеже той не само е приел 

магьосничеството, но се е отказал от антропологическия проект, за да се превърне 

в това, което е трябвало да изучава; макар да иска да ни убеди в противното97. 

Впрочем промяната на светогледната нагласа не пречи непременно на 

антропологическото изследване. Случаят на Джулс-Розет (Jules-Rosette 1975) 

несъмнено е по-убедителен. Тя се присъединява към Апостолическата църква по 

лични причини, което променя характера на взаимоотношенията ѝ на терена. 

Въпреки това продължава работата си като антрополог с ясното съзнание за новата 

си позиция. От друга страна, можем да разгледаме примера на Вакан (Wacquant 

2010), който „с душа и тяло“ се отдава на социалния и символен свят на бокса. 

Включването му е така всеотдайно, че говори за „срастване“ с терена и обмисля да 

прекъсне академичната си кариера, за да стане професионален боксьор. 

● И най-накрая – „активното участие“, което съответства на типа проучване, 

проведено от мен. Изследователят се опитва да се превърне в изучавания от него 

феномен: етнометодологическа препоръка от Адлър и Адлър. Но както ще видим 

по-нататък в статията, активното ми участие прерасна в пълно. Изборът на 

индуктивна изследователска позиция, която не позволява да се планират 

ситуациите на терена, а трябва да се импровизира в крачка, води до постепенна 

                                                           
96 Форма на групово социално отклонение и противопоставяне на общоприетите норми и модели 

на поведение, най-често по един водещ признак (пасивно-агревисен, насилствено-агресивен и др.). – Бел. 

ред. 
97 Въпреки възхвалите в изданието „American Anthropology“ достоверността на труда на Карлос 

Кастанеда често е оспорвана. Трудността да се прецени автентичността на книгата му („The Teachings of 

Don Juan: A Yaqui Way of Knowledge“ – „Учението на дон Хуан (Пътят на знанието на един индианец от 

племето яки)“, публикувана в Съединените щати през 1968 г. и във Франция през 1972 г. под заглавието 

„L'herbe du diable et la petite fumée“ се радва на голям успех) е още по-голяма предвид липсата на 

източници, например изследователски дневник или доказателства за съществуването на Дон Хуан 

(Traimond 2000). Впрочем изследването на Бурсейе (Bourseiller 2005) върху мистериозния, едновременно 

обезпокоителен и интригуващ живот на Карлос Кастанеда говори много за личността му. 
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промяна на светогледа. Така теренът може да предизвика сблъсък между 

описаните от Адлър и Адлър типове включване. 

Участието ми бе още по-активно, предвид че сам финансирах теренното 

проучване. Личната ми инвестиция ми припомня колко е скъпо да практикуваш 

културизъм: около 500 – 600 евро на месец, като се прибавят разходите за храна и за 

напътствията на коуч. Подобно изследване води до финансови жертви, затова и личната 

отдаденост е още по-важна. Само че при внедряването ми в общността на 

културистите институтът ми не пропусна да ми припомни някои етически правила и още 

в началото на изследването ме застави да отказвам всякакъв вид допинг, ако такъв се 

предлага, както се твърди в някои трудове (Klein 1993; Monaghan 1999; Denham 2008). 

Преди да проведа проучването, дори подписах хартата „Vivre Sport“98, чиято цел е 

насърчаването на „чист“ спорт. Въпреки всичко по време на изследването, за да не се 

различавам от групата – условие да бъда приет в нея, не отказвах предложените ми 

медикаменти (ако се случеше да ми предложат), макар и да не ги пиех. Подписването на 

хартата бе начин да се дистанцирам от внедряването си, но в моите очи ограничаваше 

намерението ми да разбера другия.  

Така ангажиментът ми ставаше „двойствен“ (Olivier de Sardan 2000): за да „заема 

мястото си“ в групата, която изследвам, и да остана отдаден на дейностите им заедно с тях, 

се наложи да „симулирам“, да „лъжа“, че вземам медикаментите. Внедряването ми не стигна 

до степента на промяна на светогледа: не приемах медикаменти, без да спирам „да играя 

играта“, т. е. в крайна сметка да „се движа в мъгла“ (Céfaï & Amiraux 2002), за да споделя 

опита на бодибилдърите от гледната точка на „местен деятел“. При тези обстоятелства на 

терена се организира игра, която бихме могли да определим като „измайсторяване в 

движение“: положение, при което групата налага стратегии на приемане. В крайна сметка 

да се доближиш възможно най-много до всекидневието на онези, които изследваш, означава 

„да бъдеш засегнат“ (Favret-Saada 2009)99: методология, съзнателна и ограничена до 

изследването на терен. Ангажираният изследовател бива изпитван и следователно принуден 

да импровизира, да договаря и предоговаря мястото си, за да наблюдава и да остане в 

центъра на взаимодействията. 

2. Физически изпитания за приобщаване към групата на бодибилдърите 

След като насрочих тренировка с коуча, можех да започна работата на терен, 

или fieldwork. Упражненията изискваха интензивни и болезнени физически усилия, 

например „дроп-сет“100, чиято цел е натоварване на мускулите до краен предел. 

Коучът го използва от първата тренировка. Организира се „политика на терена“ 

(Olivier  

De Sardan 1995). 

                                                           
98 „Vivre Sport “ позволява да се подкрепят спорта и спортистите и да се заеме позиция срещу 

допинга и насилието.  
99 Фавре-Саада (Favret-Saada 1977) се включва в магьоснически практики, ту самата тя омагьосана, 

ту превърнала се в разваляща магии заклинателка. Позицията ѝ да се остави да бъде засегната от 

магьосничеството е conditio sine qua non за включено наблюдение. 
100 Дроп-сетът е емически термин и означава тренировъчна техника, чиято цел е да се стигне до 

натоварване до краен предел, т.е. изнемога на мускулите, които се тренират. Натоварването расте 

пирамидообразно, докато се достигне максимумът на възможностите („тежко“), после, без да се прави 

почивка, се слиза надолу (тежестта постепенно се намалява). 
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Щом се върнех вкъщи, отделях време да запиша в дневник наблюденията, 

преживяванията и усещанията си в залата за фитнес въпреки умората. Приобщаването ми 

изискваше да участвам в ежедневните дейности в залата и редовно да си водя записки. Като 

отивах по-рано в залата, се ориентирах в месторазположението (описвах пространството) и 

наблюдавах присъстващите, за да мога постепенно да „събера статистическа документация 

относно състава на популацията: възраст, пол и т. н.“ (Grawitz 1996: 707). Оливие дьо Сардан 

нарича този етап „процедура на преглед“. Попълвах дневника си при всяка среща с 

изучаваната общност на бодибилдърите101. Разчитах на паметта си, за да набележа възможно 

най-точно „най-малките подробности от всекидневния живот“ (Krœber 1953) по време на 

инициацията ми в културизма. Макар да минавах през периоди на лутане (в плен на рутината 

на физическото усилие във фитнес залата се питах какво правя там) през дългото време, 

прекарано на терен, се научих да откривам значещите проблеми и поведение и придобих 

умението да отбелязвам точно и да развивам паметта си, без която работата на наблюдателя 

е невъзможна. Почти винаги се налагаше да намирам нов начин да събера възможно най-

достоверна информация. Забелязах също така, че с пребиваването ми в групата, 

информацията ставаше все по- съществена. Важно бе да се отбелязват и най-малките 

подробности, които несъмнено щяха да придобият смисъл след края на проучването. 

Всъщност в началото „нищо не показва на изследователя кои са важните критерии, 

позволяващи му да насочи наблюденията си. При проучвателното изследване те по 

дефиниция са неизвестни“ (Grawitz 1996: 707).  

По време на тренировките се стремях да не се отклонявам и да се придържам към 

важащите в групата норми, вдъхновен от Фриц Рьотлисбергер, който след опита си в 

„Уестърн Електрик“ напътства изследователя до голяма степен в духа на съветите на Уайт: 

„да се въздържа от заповеди и съвети или да се налага в разговорите; възможно най-рядко 

да взема страна, без при това да изглежда опортюнист; никога да не издава поверените му 

тайни, никога да не ги изтръгва; да не изглежда твърде загрижен за случващото се; да си 

дава естествен вид“ (ibid.: 703). Уайт заключава с уточнението, че „не е необходимо да се 

държиш като другите, за да бъдеш приет от тях, а да ги приемеш такива, каквито са, за да 

приемат те теб“. На практика включеното наблюдение „предполага наблюдателят да 

участва, т.е. да бъде приет дотам, че да се е интегрирал в групата, почти да забравят, че е 

изследовател, но да остане присъстващ като индивид“ (ibid.). 

В моя случай приемането ми в групата изискваше да реорганизирам ежедневието 

си и да сваля немалко килограми. Отслабнах със седем килограма за един месец, като 

следвах напътствията на коуча. Липсата на захар в диетата принуждаваше организма ми 

постоянно да черпи от собствените си запаси и това увеличаваше натрупаната от 

тренировките умора. Физическото изпитание, през което преминаха повечето членове на 

групата във фитнеса, създаваше близост и всички, включително коуча, споделяха личния 

си опит.  

След тежката фаза на отслабване новата диета, наречена „въглехидратно 

захранване“102 и състояща се предимно от картофи и белтъчини (бяло месо), ми възвърна 
                                                           
101 Водех записки, откакто за първи път се срещнах с бодибилдър(к)и, когато работех в ресторантьорството 

и отидох на състезанието на „International Weider Trophy France“.  
102 Принципът на „въглехидратното захранване“ следва модела на скандинавските диети с 

разделно хранене. Една седмица преди състезанието е важно да се съблюдават два периода: първият е 

беден на въглехидрати, мазнинно-белтъчен, и продължава три дни, следва вторият, свръхвъглехидратен 

период, който продължава от два до три дни. Техниката позволява мускулният обем да се повиши бързо 

по време на свръхвъглехидратния период благодарение на гликогенната свръхкомпенсация. 
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енергията и подобри външността ми. Веднага щом ефектът от промяната в храненето бе 

налице, коучът ни накара да тренираме с бодибилдърите. За мен това бе начин да получа 

качествени данни „от първа ръка“ и да се опитам да постигна „гледната точка на местния 

човек“ (Malinowski 1963/1922; Mauss 1947; Augé & Colleyn 2004). Фактически до този 

момент коучът не ми позволяваше да тренирам с тях. Така се доближих до 

бодибилдърите, а те ми даваха вещите си съвети. Нещо повече, установи се процес на 

подражание и сътрудничество, препращащ към понятието mimesis, развито от Гебауер и 

Вулф (Gebauer & Wulf 2002). „Поведението и реакциите, изразени от тялото, биват 

имитирани и влизат в паметта на изпълнителя на mimesis под формата на образи, 

поредица от звуци и последователности на движения“ (Wulf 2003: 65). Влагах още 

повече, защото коучът ме сравняваше с бодбилдърите. По този начин имах възможност 

да се внедря в порядките и „културните и езикови кодове, навиците и нагласите, начина 

да бъдеш и изразяваш себе си – всичко, което „се разбира от само себе си“ (Lemeur 2002: 

7) и да „получа достъп не само до показаното в ежедневието, но и до онова, за което се 

говори“ (Olivier De Sardan 2000: 423). Вслушването в словесните взаимодействия, но и 

улавянето на премълчаното бяха все действия, изграждащи включеното наблюдение.  

Ритуалът на влизане в залата за фитнес включваше инициационни физически 

изпитания, водещи със себе си ново отношение към времето и към другите. Стриктното 

спазване на диетата за отслабване и тренировките превръщаха ежедневието в същинска 

аскеза. Както подчертава Ортега: „аскезата довежда до ограничаване и преструктуриране 

на социалните отношения, като създава алтернативен набор от социални връзки и 

изгражда алтернативен символен свят“ (Ortéga 2008: 23). Отслабването бе съпътствано 

от социално откъсване и ресоциализация в живота на бодибилдър. Така, очаквани от 

коуча и групата, физическите ми постижения ми позволяваха „да се настаня на терена“ 

(Favret-Saada 2009). Усвоявах начините за „правене на мускули“, като работех директно 

с бодибилдърите. Само че точно през този период на дължаща се на новата диета 

еуфория, се намеси химията под формата на ампули „Паржин“103. Макар този продукт да 

е достъпен в аптеките (обясни коучът), по-нататък изследването щеше да ми покаже, че 

се предписват все по-силни (и следователно забранени) медикаменти. 

 

3. „Да играя играта“, за да наблюдавам света на бодибилдърите ли? 

След като свалих седем килограма през фазата на отслабване с бедна на въглехидрати 

диета, свръхвъглехидратният период с консумация основно на картофи (1 килограм на ден) 

ми помогна за кратко време да добия тонус и да повиша мускулната си маса104.  

Мястото ми в групата щеше радикално да се промени паралелно на промяната на 

диетата, увеличаването на теглото и силовите ми постижения. Пълните ми способности 

ми позволяваха да се меря с бодибилдърите, докато по-рано коучът ме оставяше да 

                                                           
 

103 В медицинския указател „Le Vidal“ се разяснява, че „Паржин“ е медикамент, продаван под 

формата на ампула от пет грама, със следното съдържание: глицерин, аромат карамел, аромат кайсия, 

амониев глициризинат, натриев захаринат, питейна вода, метил парахидроксибензоат, пропил 

парахидроксибензоат. Иначе казано, „Паржин“ представлява съединение на аминокиселини, които 

стимулират отделянето на хормони на растежа.  
104 Бързото натрупване на мускули се дължеше на гликогенната свръхкомпенсация. 
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тренирам само с начинаещите. Коучът също така ме хвалеше за бързото наддаване: 

„Страхотно! Продължавай да качваш на обем по същия начин“. Въпреки наддаването 

на тегло коремните ми мускули оставаха все така добре „очертани“. Удостояваха ме с 

комплименти пред завистливите погледи на спортистите: „наддал си!“, „изглеждаш по-

добре“, „добре си качил!“. Започвах да се чувствам като част от групата. Претеглях се 

редовно, за да преценявам как ми се отразява диетата. Увеличавах мускулната си маса, 

без да трупам мазнини. Промяната бе видима и досущ бодибилдърите наблюдавах в 

огледалото как се изменя тялото ми105. Бързото натрупване на мускули изискваше и нови 

ориентири: спрямо външния вид (в отражението в огледалото и в погледа на другите) и 

спрямо усещането за сила, с което трябваше да свикна. 

След няколко седмици мускулите ми не растяха толкова бързо. Тогава коучът ми 

съобщи, че ще мина на нова, изобилна на богати храни фаза. Ето, че след драконовските 

лишения и мляното месо и захранването, навлизах в период на калорийни оргии. 

Трябваше да приемам възможно най-много калории: банани, плодови млека, сладко 

кондензирано мляко или по думите на коуча: „всичко е позволено“! Диетата увеличаваше 

десетократно енергията ми. Хранителният режим следваше логика на оптимизиране на 

тренировките. Както и останалите фази, тази диета „за наддаване на тегло“ бързо стана 

трудна за спазване поради големите количества храна за поглъщане. Вече не изпитвах 

удоволствие от храненето, ядях без да се наслаждавам на вкуса, с едничката цел да 

натрупам мускули.  

Само че въпреки кулинарното ми усърдие, макар в началото коучът да бе доволен, 

той се надяваше да наддам повече. Трудно ми беше да кача повече от 74 кг със скоростта, 

която очакваше. Той веднага взе решение да коригира диетата ми и да замени пилето с 

пържоли. По време на този преходен период нямах енергия, а коучът не пропусна да 

отбележи липсата на тонус. За да се справя с трудностите, по време на тренировките 

насочвах усилията си към силните си страни (прасци, задни бедрени мускули, 

квадрицепси). С течение на дните установявах, че мускулната ми маса вече не се покачва 

въпреки стриктното спазване на режима. Нека отбележа, че не вземах предписаните от 

коуча медикаменти, а това забавяше процеса на наддаване на тегло. Целящият покачване 

на теглото режим включва и химически препарати. Можем да споменем медикамента, 

който се взема преди лягане: „Периактин“. Става въпрос за противоалергично средство, 

улесняващо качването на килограми според коуча. Предлага се без рецепта, използват го 

страдащите от анорексия. Реших да не го пия, както и другите препарати, понеже е 

медикамент. Колкото по-високо тегло отчитах, толкова по-доволен оставаше коучът. 

Естествено, енергията от толкова богата на захари диета предполагаше по-добро 

представяне в залата за фитнес. Неизбежно бе коучът да дава повече повторения на 

тренировъчните серии.  

Коучът обаче си задаваше въпроси относно напредъка ми. На няколко пъти ме 

заподозря. Веднъж например, по време на тренировка, не се поколеба да ме попита пред 

групата: „Вземаш ли „Паржин“ (медикамент, който трябваше да приемам преди лягане 

по време на „въглехидратното захранване“)?“. Обхвана го съмнение, защото резултатите 

не бяха налице. За коуча склонността ми да трупам мускули и способността да се 

възстановявам и издържам вдигането на тежести по време на тренировките не бяха 

задоволителни. Затова няколко пъти ме отдели от групата, макар да изпълнявах същите 

упражнения и със същата интензивност като другите (забравяше да ми даде протеинова 

пудра, пращаше ме в групата на жените и обръщаше внимание само на онези, които 

напредваха и отговаряха на зададените норми). Няколкомесечното ми участие и 

                                                           
105 Съжалявам, че не снимах промяната в тялото си по време на проучването. Тогава не си 

представях как тези промени ще станат основна тема на изследователския ми труд. Характерно за 

индуктивния подход е хипотезите да се правят след дистанциране от произведените данни. 
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отвоюваната позиция в йерархията на групата бяха застрашени. Точно в този момент 

изпитах нужда да вземам медикаментите, а изкушението бе още по-голямо поради факта, 

че препаратите бяха на мое разположение – даваха ни ги, за да ги пробваме. Тази ситуация 

извикваше тъй наречената „евристика на смута“ при изследванията in situ (Chauvier 2012: 

), защото докато застоят ми „разстройваше“ (Devereux 1980/1967; Garfinkel 2007/1967; 

Schwartz 2011) организацията на групата, той ми разкриваше действащите норми. 

Произтичащото от тях санкциониране – отрицателно (отделяне за мен) или положително 

(посочване като модел за онези, които напредваха най-бързо) излагаше на показ 

организирани около (забранени) медикаменти норми и оказваше натиск върху онези, 

които не ги вземаха и бяха принудени да се оправдават. Впрочем някои се отказаха от 

бодибилдинга точно в този момент, докато други бяха изкушени да продължат, 

съобразявайки се с новите насоки. 

Етическата ми позиция да отказвам медикаментите (без да признавам) щеше да 

„разстрои“ отстояваните от коуча и приети от групата ценности. Това положение ме 

принуди в крайна сметка да удвоя усилията си, а изкушението да прибегна до 

медикаментите ми се струваше още по-неустоимо, понеже бях отстранен от групата, в 

която бях приет в началото. Обаче дори при най-усърдно преструване физическите 

резултати издаваха слабостите ми и стратегията ми не заблуждаваше никого. Коучът се 

досети, че не приемам медикаментите, защото резултатите ми бяха в разрез с 

предписанията му особено когато ми даваше „Ефедрин“. След като не пиех този 

стимулант, липсваше и ефектът от него. Хитрините и преструвките се оказаха 

недостатъчни да ми дадат достъп до някои сведения. Логиките на спортните деятели и на 

произведената информация обаче останаха показателни за установената система. 

Наблюдението ми повдига въпроса относно включването на изследователя: докъде 

трябва да стигне, за да получи информация, да се интегрира и да следва групата (Barley 

Amiraux 2002)? Изследователят е изложен на „физически опасности“ и на „символни 

опасности“, свързани с особеностите на етнографската ситуация, в която проектът на 

познание се преплита в опит със силно лично включване“ (Albera 2001: 12). Да разбереш 

другия in situ минава през етически избори и стратегии за предпазване на себе си и на 

изследователската работа. 

Вече знаех, че коучът ще ме изпита, за да разбере дали в крайна сметка вземам 

всички предписани от него медикаменти. Един ден каза на Бенжамен (бодибилдър от 

групата) да ми даде няколко червени хапчета, които да вземам в продължение на седмица, 

за да види как ще реагирам. Хапчетата бяха „Ефедрин“106 от Съединените щати. Преди 

да си тръгна, коучът се обърна към мен и ме предупреди: „Тук вече говорим за нелегално 

средство“. После добави: „Внимавай, вземай „Ефедрин“ сутрин или няма да можеш да 

спиш и по време на хранене, иначе ще ти изгори стомаха. Много силен медикамент е. 

Давам ти го, понеже знам, че си със спокоен темперамент…“. Тъй като познаваше 

ефекта на ефедрина, коучът, естествено, разбра, че не вземам препаратите, които ми дава. 

Приемането на медикаменти е първият етап от „промяната на светогледа“, но и 

вход към тайните „практики“ на бодибилдърите. Прекрачването на деонтологичните 

принципи бе начин да стигна до друго, до този момент убягващо на наблюденията ми 

ниво на информация. Тук качеството на сведенията предполагаше да заложа телесната си 

неприкосновеност. Между сините таблетки „Супер Мега Пак“ и червените 

„Ефедрин“ предпочетох коктейла витамини с добавен креатин и аминокиселини. Избрах 

                                                           
106 Ефедринът е с бял цвят, усилва действието на адреналина. Той е предшественик на 

метамфетамините и меткатинона, често употребяван за производството им. Фигурира в таблица I на 

Конвенцията за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества от 1988 г. Това 

вещество е допинг клас А (смята се за стимулант) и поради тази причина употребата му е забранена в 

спорта за нетерапевтични цели (отбелязва се праг от 10 микрограма на милилитър урина). 
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сините таблетки, защото бързото възстановяване ми бе най-трудно. Приемах креатин, за 

да си възвърна мястото в групата и да продължа изследването си на терен107. Понеже 

отговарях на нормите, подобрих резултатите си и се домогнах до друго ниво на 

разбиране, макар това да стана на по-късен етап, докато вземах креатин. Приемайки 

правилата на групата, можех да се надявам да разбера отвътре по какъв начин „се правят 

мускули“, което предполагаше да изпитам границите на позицията си и да я предоговоря. 

Въвличането със собственото тяло има предимството да създава прагматична 

близост с групата и „да заличава разликите между „аз“ и „ние“, между вън и 

вътре“ (Ingold 2013) в действието. Като се съобразявах с очакванията в залата за фитнес, 

участвах в установяване на равновесието, в което се създаваха връзки на практическа 

близост. Принадлежността към ситуацията, „играенето на играта“, излагането на показ 

чрез действията (не позицията на „чист наблюдател“) ме подтикваше да преживявам и да 

споделям всекидневието на културистите. „Засягане“ – така мога да определя промяната 

в тялото на спортистите и всекидневната намеса на коуча. Опитът от болката и 

споделените неволи като бодибилдъри и как ги оправдавахме бяха част от придобиването 

на практически и социални умения от пълнокръвния и символен свят на бодибилдинга. 

Като следях отношенията от първо лице и продължавах тренировките, бях в състояние 

да изуча финалните етапи на превръщането в бодибилдър. 

 

Преминаване от периферията към центъра на взаимодействията при подготовката 

на бодибилдърите 

Неприятно произшествие обаче за малко не сложи край на проучванията ми. 

Включването ми бе стигнало дотам, че на 23-ти май, вторник, получих силно гадене. 

Стомахът ми навличаше жестоки страдания. Имах усещането, че съм взел „свръхдоза“ 

пържоли! След като повърнах, полежах, за да се съвзема. Обаче болките се увеличаваха, 

съпътствани от обилно потене. Взех парацетамол, за да облекча болката, но без успех, 

продължавах да се потя, а коремът ме болеше все повече. Тогава реших да се обадя на 

дежурния лекар. Той ми би болкоуспокояващо, за да мога да поспя. Посъветва ме да 

отида в спешния център в болницата. Последвах съвета му, без много да се бавя. 

Изследването на урината показа, че съдържа анормално количество кръв. Лекарят от 

спешния център предположи, че съм получил бъбречна криза108 и ми препоръча да пия 

много вода. След тази случка реших да предупредя коуча за отсъствието си и за 

проблема. Първата му реакция бе да ме увери, че и на него се е случвало и се дължи на 

твърде много белтъчини: „Трябваше да се обадиш по-рано! Съветът ми е да замениш 

червеното месо с бяло и картофи първата седмица, а после да минеш на тестени изделия“. 

И добави: „Временно е“. Разясни ми, че твърде голямото количество белтъчини увреждат 

нефроните и причиняват кървене. Затова ме посъветва да пия достатъчно вода, за да 

премахна излишъка. След седмица почивка се върнах в залата. Както научих, още един 

член на сутрешната група е имал същия проблем. Щеше да поднови постепенно 

тренировките с тежести, за да не прекъсва физическата си активност. Новите нареждания 

                                                           
107 Приемането на медикаменти е анализирано и описано в интеракционистка перспектива от 

Коукли като свръхсъответствие на нормите в света на бодибилдинга, или „позитивна девиация“ (Coakley 

2001). Хипотезата гласи, че допингът е форма на свръхсъответствие на спортните ценности: приемът на 

допинг означава да вършиш работата си на спортист възможно най-добре и да осъществиш напълно 

идентичността си, като се опитваш да достигнеш своето най-добро ниво, за да останеш в групата. 
108 Бъбречната криза е симптом, а не болест. Представлява изключително силна болка в областта 

на лумбалната ямка ниско на гърба. Дължи се на притискане на бъбрека поради преграда на пикочните 

пътища. 
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на коуча ми се струваха парадоксални предвид скорошните ми здравословни неволи. За 

да стимулира организма ми, ми предлагаше отново да ям по дванадесет пържоли на ден 

в продължение на три дни. Но в крайна сметка си казах, че съм изправен пред ново 

физическо изпитание, което трябва да издържа, за да продължа изследването си. 

Всъщност няколко епизода привлякоха вниманието ми и ме наведоха на мисълта, че 

някои обстоятелства се крият от нас и само избраните (т.е. онези, в които е провидян 

състезателен потенциал) са упълномощени да научат за тях. Първите ми съмнения дойдоха, 

когато Бенжамен попита няколко пъти коуча какво да яде, та да подобри физическата си 

подготовка. Няколко седмици преди състезанието трябваше да се храни с пържоли в 

продължение на седмица, за да изпъкнат мускулите му. Учуден, Бенжамен настоя: „Само 

една седмица?“. Коучът го изгледа отгоре надолу и отсъди: „Би трябвало да е 

достатъчно“. За да го успокои напълно, го покани да намине в дома му. Впрочем 

разговорът им бе неразбираем, понеже не довършваха изреченията си. Бенжамен попита: 

„Да започвам ли…? Състезанието наближава“. Коучът отговори: „Ела тази вечер в 

къщи“. Очевидно диалогът им не беше предназначен да бъде разбран от присъстващите.  

В този момент си задавах поне два въпроса – какво трябваше да започне и защо се налагаше 

да ходи в дома на коуча. По различни поводи забелязах, че и други наставлявани от коуча 

бодибилдъри го посещават в събота по обед. Защо си уреждаха среща да се подготвят извън 

залата за фитнес? Какво се премълчаваше в залата и се случваше там? 

Можем да си помислим, че ученият лесно получава достъп до периферията на 

групата, но центърът остава недостижим. А случващото се в този непристъпен център е 

изключително важно, за да се осмисли функционирането на групата. За да се научи общата 

тайна на бъдещите състезатели и коуча, бе необходимо да се влезе в частната (особено 

домашната) сфера на последния и да се наблюдава скритата страна на бодибилдинга. 

След като коучът ме отстрани от групата, мобилизирах всичките си усилия, за да си 

възвърна доверието му. Проявявах воля и постоянство и стриктно следвах съветите му 

относно диетата. Също така съпровождах и помагах на бодибилдърите по време на 

състезанията, когато коучът заседаваше в журито или разговаряше с бивши колеги. По-

точно пътувахме заедно с кола и участвах в разговорите след състезанията. Показвах му 

желанието си да научавам все повече за бодибилдинга и през тези неформални разговори 

постепенно се сближихме. Така, напълно неочаквано, коучът сам ми предложи да го посетя 

и да наблюдавам последния етап от подготовката на бодибилдърите. Най-накрая получавах 

достъп до онова, което се кроеше извън залата. По време на последните приготовления на 

културистите коучът най-накрая ми призна, че наистина се подготвят, като вземат 

медикаменти. Показа ми таблетките и ми обясни какво е влиянието им върху организма. 

Присъствах на разпределяне на малки розови хапчета – анаболи, препарати, подпомагащи 

подготовката на състезателя и преобразяването му. Както подчерта коучът: „когато 

приемаш анаболи, тялото ти се развива изключително много“. Подготовката, състояща се в 

прием на медикаменти, позволява да се постигне идеал по отношение на тялото, който иначе 

е недостижим. Идеалът е изграденото с бодибилдинг тяло. Химическата подготовка бе 

запазена за спортистите, които щяха да се състезават. Следователно производството на 

изграденото тяло неизбежно минаваше през разкриването на тайната на химическата 

подготовка. Тя бе доверена само на избраниците. Тези сведения ми помогнаха да допълня 

дневника си, но и ме подтикнаха да помисля за прекратяване на наблюденията си. Значи 



96 
 

напускането на терена не е предвидено преди началото на проучването, а решено, докато 

трае то? Кога можем да сложим край на теренния етап от изследването? 

Глейзър и Щраус първи развиват понятието насищане. То отговаря на значителния 

спад в продуктивността на наблюденията. Всеки път се получава все по-малко нова 

информация. „Продължителността на проучването зависи от постепенното конструиране 

на „категории“ (нещо като идеални типове), позволяващи сравнението между групи и 

общества“ (Olivier De Sardan 2008: 87). Оливие дьо Сардан се позовава на Глейзър и Щраус 

(Glaser & Strauss 1967), за да обоснове думите си: „Saturation means that no additional data 

are being found whereby the sociologist can develop properties of the category. As he sees similar 

instance over and over again, the researcher becomes empirically confident that a category is 

saturated “109 (ibid.: 61). За Оливие дьо Сардан принципът на насищането е сигнал за 

прекратяване. Той обаче е спорен, защото поврати настъпват без предупреждение и 

предизвикват нови ситуации. Следователно преустановяването на проучването не се 

ограничава просто до насищането или усещането за рутина, а засяга и достигането до 

центъра на взаимодействията и инициирането на възможности за изживяване на мигове на 

откровение. 

Довърших проучвателната работа, като допълних дневника си с интервюта, които 

проведох с хората, споделили опита ми от културизма. Тези сведения „допринасят за 

производството на познание“ (Abélès 1995: 70). Преминаването към интервюта обаче след 

осем месеца работа на терен води до промяна на ролята: от включен наблюдател се 

превърнах в изследовател социолог. Както подчертава Цупингер: „важащото за 

включеното наблюдение, което е, така да се каже, само една стратегия или инструмент 

изсред многото за работа на терен, не се отнася непременно и до техниката на провеждане 

на интервюта“ (Zuppinger 2005: 3). Това са две отделни практики, съответстващи на два 

етапа от проучването на терен. Преминаването от единия към другия налага промяна на 

обичайната роля и е възможно да създаде объркване у обекта на изследването. Обаче 

прекараното в залата време и интегрирането ми в групата бързо сложиха край на 

съмненията им. Тук се присъединяваме към твърдението на Щраус и съавторите му 

(Strauss, Schatzman, Bucher, Ehrlich & Sabshin 1964), че съгласно златното правило на 

включеното наблюдение практиката на етнографското интервю изисква интервюиращият 

да стане част от проучваната обстановка, за да бъдат успешни интервютата. Стремежът е 

да се допълни информацията, получена в хода на дълго изследване.  

Също така споделих опита си с външни лица, които са в състояние да погледнат 

нещата от различна, дори противоположна перспектива. Според Оливие дьо Сардан (Olivier 

De Sardan 2007) това е изключително важна методологическа гаранция, допълваща 

триангулацията110. Така можем да се натъкнем на различаващи се или противоречиви данни. 

                                                           
109 Англ. „Насищане означава да не се намира допълнителна информация, чрез която социологът 

да развие характеристиките на категорията. Виждайки сходни примери отново и отново, изследователят 

добива емпирична увереност, че категорията е наситена“. – Бел. пр.  
110 Принципът на „триангулацията“ (Olivier De Sardan 2008) предполага допитване до различни 

информатори, за да се избегне зависимост от един източник. Според Оливие дьо Сардан „не се цели да се 

„прекрои“ или „провери“ информацията, за да се стигне до „правдива версия“, а да се потърсят 

контрастиращи дискурси, да се изследва хетерогенността на изказванията – стъпване върху 

различията, а не опит да бъдат изличени или смекчени, с една дума – да се построи изследователска 

стратегия върху търсенето на значителни разлики“ (ibid.: 80). Така стигаме до онова, което авторът 

нарича „стратегическа група“. Под това понятие той разбира „сбор от индивиди, които, изправени пред 
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Затова не се поколебах по време на изследването да разпитам непринадлежащ към 

наблюдаваната група коуч, за да имам допълнителна гледна точка. Всъщност вземането под 

внимание на „контрапримери“ е едно от условията и предимствата на теренната работа. Този 

подход дойде по време на фазата на дистанциране спрямо терена, защото проведените вън 

от залата за фитнес обсъждания на моя опит ми помогнаха да го осмисля. Много въпроси 

възникнаха, когато засегнах темата за диетата си по време на инициацията ми във фитнеса 

с друг инструктор. Явно консумацията на девет пържоли на ден е прекомерна. Той ми 

обясни, че съществуват протеинови пудри тъкмо с цел да се избегнат подобни ексцесии в 

режима. Наистина можем да се запитаме каква е идеята на основана на толкова голямо 

количество месо физическа подготовка. Не е ли умората, натрупана между тежките 

тренировки и постоянното храносмилане заради петте хранения на ден, обострена от 

липсата на захар, форма на контрол над начинаещия? Не е ли методът за промяна на тялото 

само привидност, целяща да обуслови поведението на ученика, като го подчини физически 

и после психически?  

Тези въпроси са още по-съществени, доколкото участват в анализа на произведените 

данни, за да се осмисли опитът от света на бодибилдинга. Целта е чрез триангулация на 

всички интервюта, дневника и интерпретацията на усещанията на изследователя да се 

положи „порядъкът на дискурса“111 (Foucault 1971), като се има предвид, че всяко сведение 

активира идеи, имащи смисъл за онзи, който ги е осъществил според своя контекст и 

личните си убеждения. За учения това е набор от грижливо записани факти и дискурси, 

чийто таен код е необходимо да се разкрие112, ако сме съгласни, че „всички дискурси 

едновременно мистифицират и са мистифицирани“ (Reboul 1984: 136). Стремежът ни е да 

накараме дълбините на дискурса да проговорят, понеже „зад видимата фасада на системата 

се предполага богатата неопределеност на безпорядъка; и под крехката повърхност на 

дискурса – цялата грамада на донякъде безмълвно ставане“113 (Foucault 1969: 100).  

                                                           
един и същи „проблем“, в общи линии имат една и съща, предопределена от сходно социално отношение 

към този проблем нагласа“ (ibid.: 81). Това предполага, че в дадена група всички „деятели нямат нито 

еднакви интереси, нито еднакви идеи и че в зависимост от „проблемите“, интересите и идеите им се 

натрупват по различен, но не произволен начин“ (ibid.). В тази перспектива „би следвало също да вземем 

предвид съществуването на „невидими“ или „външни“ групи, без които никоя триангулация не е 

възможна. Интервюто с тези периферни (спрямо разглеждания проблем) неангажирани, отстранени 

индивиди е едно от най-добрите средства за разнообразяване на гледните точки“ (ibid.: 81–82). Така 

можем да се натъкнем на различни или противоречиви данни. 
111 По едноименната встъпителната лекция на Мишел Фуко в Колеж дьо Франс, изнесена на 2-ри 

декември 1970 г.: Фуко, М. (2016). Редът на дискурса.—Фуко, М. Генеалогия на модерността. (Съст. и 

прев. Владимир Градев). София: Изток–Запад, 45–79. – Бел. ред. 
112 Събраните на терен материали за изследване са в разпръснат вид и е важно да се дистанцираме 

от тях. Няколко различни способа ми помогнаха да се откъсна от терена на изследване: 1) споделянето на 

труда ми (семинари, конференции, научни ръководители) ми позволи да обективирам получените до 

момента данни. Разговорите и прекараното време с младите колеги също ми помогнаха да се отдръпна от 

корпуса (Rabinow 1988). 2) Тръгвайки си на два пъти от терена, се връщах с „нов поглед“ към изследването. 

Проучването на терен се осъществява чрез „итерация“ (Olivier De Sardan 2007), т. е. чрез отиване и 

връщане. Оливие дьо Сардан обяснява чудесно метода на итерацията: „на всеки етап на терен 

изследователят непрестанно интерпретира по време на срещите, наблюденията, макар и латентно, не 

експлицитно. Фазата на произвеждане на данни може да се анализира като непрекъснато реструктуриране 

на проблематиката при досега с тях и несекващо преправяне на интерпретативната рамка, докато се 

натрупват емпирични елементи“. Така от темата за допинга стигнах до анализ на инициацията в 

бодибилдинга. 
113 Фуко, М. (1996). Археология на знанието. (Прев. Антоанета Колева). София: Наука и изкуство, 

88. – Бел. ред. 
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Заключение 

Редовните занимания с групата на практикуващите бодибилдинг ми позволи да 

наблюдавам отблизо начините за „правене на мускули“. Взаимодействието, каквото 

предполага подобен метод, оказва директно влияние върху самото протичане на 

наблюдаваното действие. „Присъствието на изследователя предизвиква ситуации в 

мизансцена, интересът му провокира страхове и имплицитни очаквания“ (Olivier De 

Sardan 2000: 424). Цупингер обяснява, че „качеството и уместността на включеното 

наблюдение зависят от продължителността на взаимодействието. Дългото присъствие на 

терен спомага да се намалят принудите на включеното наблюдение“ (Zuppinger 2005: 2). 

По този начин с течение на времето успях да проследя промяната в телата на спортистите 

и ежедневната намеса на коуча. Получих подобна възможност заради опита от връзките in 

situ, което неизбежно изисква „да бъдеш засегнат“. Трябва да пожелаеш да бъдеш изложен, 

да споделяш физическите изпитания в залата за фитнес, което е начин да създадеш близост 

чрез усилията и безотказната си отдаденост на бодибилдинга. Това бе conditio sine qua non 

за наблюдаване на финалната подготовка на спортистите за състезания, недостъпна за 

намиращите се в периферията на групата. Успешното наблюдение на случващото се във 

вътрешността на групата (навлизането в частната сфера на коуча) предопредели момента 

на прекратяване на проучването.  

Получените по време на изследването данни, плод на дълго, ангажиращо тялото 

обучение, са импрегнирани с дейността на изследователя. Така субективното себеотдаване 

на терена парадоксално създава обективност, като дава достъп до емпирични познания за 

света на бодибилдинга. 
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ІV. За изкуството да бъдеш жив Homo sportivus 
 

Трансцендентност, духовност и телесност: отиване отвъд философията на спорта 

 

Лоранс Мюноз и Жил Льокок в четвърта част се интересуват от 

епистемологичната допълняемост: от начина, по който философията на спорта може да 

интегрира в своите рефлексии идеята за трансцендентност. Авторите ни припомнят, че 

спортната практика не може да бъде разбрана, без да се вземе предвид тялото, което е 

първият инструмент и предпоставка за създаване на постижение. Поради това, извън 

самата идея за трансцендентност, философията на спорта е идеалното място да се 

обсъжда какво представлява духовната тъкан на спортиста, изправен пред изискванията 

за „винаги повече“, където високите постижения изискват прекомерност, за да бъдат 

признати. Идеята за трансцендентност трябва да се свърже с тази на духовното тяло 

около следния кръг от въпроси: може ли най-доброто от себе си да се въплъти в най-

лошото от себе си? Най-лошото от себе си и най-доброто от себе си двете страни на един 

и същ човешки феномен ли са? За да отговорят на двата въпроса, авторите обследват 

живота в плътта на спортистите, които в спортните пространства и времена откриват 

опита на Homo viator114, сблъскващ се с динамични контрасти, когато се озове на върха 

на изпълнението си или когато открие нещо отвъд спортния свят при постигането на 

незадоволителни резултати. За тази цел ще бъдат идентифицирани няколко спортни 

фигури, които да бележат моментите, когато Homo ludens си позволява да се срещне с 

Homo fractalis и моментите, когато спортната култура се превръща в съсъд за 

претопяване, създаващ сплавите на свръхчовешки постижения, подхранвани от срещата 

с плътските измерения на психологическата крайност. Така religio athletae115 – по 

названието на Пиер дьо Кубертен, става тази, която в очите на всички е способна:  

– от една страна, да покровителства обединяването на Човека с неговите 

исторически и духовни корени; 

– от друга страна, да развива физически и морални качества, за да ги поставя в 

услуга на общото благо на човечеството, като се въздържа от всичко, което би могло да 

ги влоши излишно. 

Това именно е перспективата, в която практикуването на спорт се превръща в 

онова сложно явление, свързано с най-лошото от търговската модерност, като 

същевременно остава за пример със способността си да провокира и илюстрира стремежа 

на спортистите и спортистките да се включат в собственото си изпреварване. 

 

Жил Льокок 
 

  

                                                           
114 Лат. Homo viator – пътуващият човек; Homo ludens – играещият човещ; Homo fractalis – 

фракталният човек: нарицателни за философско- и културно-антропологически фигури, обобщаващи 

видове човешка опитност. – Бел. ред. 
115 Лат. атлетическа религия. – Бел. ред. 
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Спорт и християнски морал*
 

 

Лоранс Мюноз** 
 
  

Съвременните спортове се развиват в Европа в края на ХІХ в. по време на втората 

вълна на индустриализация (Guttmann 2006). Връзката им с християнския морал веднага 

става очевидна, ако вземем предвид разпространението им, съсредоточено на „най-

стария християнски континент“ (Rémond 1998)116 и учредяването им, плод на „млада, 

бяла, християнска, либерална и съставена от мъже“ буржоазия (Terret 2005: 9). Затова 

и не убягват на породилата ги среда, сковани от дълбокото си наследство, но 

същевременно съществуват в силно секуларизиран контекст.  

Християнският морал е система от произлизащи от Евангелието принципи, които 

целят да регулират поведението на индивидите в обществото. Би могъл да представлява 

еднозначна цялост, нещо като инвариант в единствено число. Подобно твърдение обаче 

е спорно, тъй като основите на християнския морал се изработват с течение на векове по 

стъпките на Отците на Църквата, а самият той търпи съществени изменения като 

Реформацията през ХVІ в., затова тълкуването му по необходимост е множествено.  

Ако по отношение на християнския морал възниква въпросът доколко неизменни 

са основите му, това влияе и на изследването на връзката му със спорта. Относно въпроса 

„съществува ли християнска представа за спорта“ Ги Аванзини (Avanzini 1999: 337—

343; 2009: 43—49) предлага три подхода, с които до голяма степен сме съгласни – 

теологически, етически и пасторален. В действителност бързо се очертава 

необходимостта да се разграничи служещото като инвариант, дълговечното, водещата 

към Писанията основа, от една страна, от конюнктурата, форма на епистема, свързана с 

разпространението на модела на капиталистическото общество и с по-съвременния 

аспект, от друга, където промените в спортния свят внушават автономизация, която 

сякаш оставя християнските църкви в ролята на наблюдател или най-много моралист в 

спорта.  

Християнският морал трудно се явява в единствено число на фона на различията 

в Църквите и особено Реформираната църква. Френската революция и впоследствие 

Третата република представляват повратни точки в загубата на влияние на 

Католическата църква върху обществото. Реформацията води до радикално разцепление 

в дълбоко католическа Франция. Това ще се отрази и върху въпроса, който изучаваме. 

Така, ако се доверим на тезата на Макс Вебер, спортът като микрокосмос разкрива 

характеристиките на макрокосмоса – модерното общество (Guttmann 2006)117,118. 

Протестантите поддържат със спортните ценности връзки, които са по-благоприятни за 

развитието на практики, съдържащи зародишите на капитализма. 

Модерният спорт сякаш идва в момент, когато отстъпът от религията е най-виден, 

затова някои го смятат за палиатив на религията. Така връзката, която изследваме, 

                                                           
* Преводът е направен по: Munoz, L. (2013). Sports et morale chrétienne.—Andrieu, B. (Dir.). Éthique 

du sport. Lausanne: Édition l’Age d'homme, 282—297. 
** Учител и изследовател, Екип 3, Ателие „Шерпас“, URePSSS: http://sherpas.univ-

artois.fr/equipe/enseignants-chercheurs/laurence-munoz. 
116 Рене Ремон подразбира Европа, стр. 30. 
117 По-специално в Глава ІІІ: „Капитализъм, протестантство и модерен спорт“ („Capitalisme, 

protestantisme et sport moderne“): 90–131, 120.  
118 Срв. и Вебер, М. (2005). Протестантската етика и духът на капитализма. София: Захарий 

Стоянов, с. 181–183, 189. – Бел. ред. 
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съдържа може би първопричините за начина, по който развитието на едното се отразява 

върху другото.  

Самата дума спорт също е събирателна. Има различни значения, като всяко едно, 

според определението си, влияе на връзките му с християнския морал. Затова отново 

няма да е лесно да се очертае ясен дискурс в зависимост от това дали говорим за 

федералния спорт на високо равнище, спорта за всички, за удоволствие или рискована, 

свободно практикувана физическа дейност. Въпреки всичко въпросът за тази връзка е 

наложителен на фона на развитието на спорта, което явно „отрича всяка претенция за 

възпитание на младежта“ (Arnaud 1995: 53—66). Трудно можем да си представим, че 

християнският морал подкрепя спорта в момент, когато най-радикалните крайности са 

общо правило. Бихме могли да откроим характерните ценности, в които християнските 

църкви се разпознават при спортните практики и онези, които в някакъв смисъл 

подкрепят. 

Най-накрая, отношенията между спорта и християнския морал се изразяват в 

нагласи, дискурси и дейности, чиято природа разкрива както техния догматизъм, така и 

техните социополитически и културни корени. Именно през този двоен подстъп – 

постоянство/промяна – ще представим нашeто изложение.  

Литературата в случая е в много по-голяма степен дело на теолози като Доминик 

Ламар, който пише точно по този въпрос през 1986 г. (Lamarre 1986), отколкото на 

историци, социолози или философи. Подходи от типа на история на институциите 

изглеждат най-продуктивни, например важният труд на Бернар Дюбрьой относно 

физическите упражнения и католиците (Les activités physiques et les catholiques) (Dubreuil 

1998). 

С изключителното си разрастване през ХХ в. спортът провокира интереса на 

Църквата, понеже е значима човешка дейност, която тя няма как да пренебрегне. 

Наличните трудове показват слаб академичен интерес. Въпросът за връзката между 

спорта и християнския морал явно не вълнува спортното движение, ако погледнем 

хартата на МОК, която мистифицира всяка форма на отношения между спорт и религия.  

Първо ще разгледаме общо взето еднозначното отношение на християнския морал 

към спорта. Ще покажем, че връзката им, която е възможно отчасти да се конструира 

върху догматичните основи на християнството, е също толкова подвластна на своето 

време, вкоренена в ерата на индустриалния капитализъм от края на ХІХ в. и белязана от 

договорките на Църквата със светското и начините ѝ на пребиваване в модерния свят. 

След това ще очертаем християнските принципи, вътрешното сходство и ограниченията 

във връзката им със спорта, като се спрем на най-значимите ценности.  

 

І. Спорт и християнски морал: теологически инвариант? 

Невъзможно е да се отдели въпросът за спорта от този за тялото, първия 

инструмент на човека. За католическата теология статутът на тялото е привилегирован 

предмет поради поне две причини: от една страна католицизмът е религията на 

Въплъщението („Словото стана плът“119), от друга, духовното ѝ призвание не би могло 

да пренебрегне положението на човека и оръдието, служещо за храм на душата – тялото. 

Следователно тялото, първият инструмент за спорт на човека, е в ядрото на 

християнската теология. Тук дискурсът на Църквата препраща към някои принципи, 

които изглежда остават неподвластни на времето.  

Юдейската мисъл учи чрез Библията (Стария завет), че тялото на човека като 

Божие творение е изначално добро, както и душата. Затова няма противопоставяне 

между душата и тялото, а напротив – единство. Първите християнски автори „не смятат 

                                                           
119 „И Словото стана плът и пребиваваше между нас“ (Йоан 1:14 BG1940). – Бел. ред. 
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телесността на човека за падение или резултат от провинение“ (Lacoste 1998: 28). 

Дуализмът не съществува, произхождащата от библейската традиция мисъл е троична: 

Човекът е едновременно плът, душа и дух. Тялото е причастно на достойнството на духа. 

Тертулиан120 изповядва единството на човешкото устройство, където душата е смесена с 

тялото.  

Християнството въвежда вярата във въплътения Бог: въплъщението на станалия 

човек Бог, приел човешка плът в Исус Христос. Оттук следва, че поради кръщението 

християнското тяло става храм на Светия дух, а чрез Евхаристията влиза в общение с 

тялото Христово. Тялото е обител на духа. Носи на душата сетивно познание за външния 

свят, позволява ѝ да се изразява. Евангелията изтъкват достойнството на тялото – в тях 

се говори за „осветлени“ или „помрачени“ тела в зависимост от това дали са сторили 

добро или зло. Веруюто121 изразява вярата във възкресението на плътта при положение, 

че е била осветена от Духа. Тялото и духът по-скоро се допълват, отколкото си 

противостоят и не търпят последиците на преднамерен антагонизъм.  

Христовото тяло също така представлява Църквата. Посланията на апостол Павел 

в Новия завет изясняват тази метафора: „Защото, както тялото е едно, а има много 

части, и всичките части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и 

Христос… А вие сте Христово тяло, и поотделно части от Него“122. Християните са 

за Христос каквото тялото е за хората: те правят възможна връзката с него, както тялото 

е средство за свързване с другия. 

Тези теологически принципи служат за основа на апостолическите проповеди. 

Долното изказване на Лъв XIII (от 1891 г.) резюмира най-общоприетата идея за 

полагащото се на тялото място: 

„Колкото и ценен и възжелан да е, животът на тялото не е крайната цел на 

съществуването ни. Той е път и средство за достигане, чрез познанието на истинното 

и любовта към доброто, на съвършенството на живота на душата“ (Léon XIII 

1891/1945: 49). 

През 1963 г. Йоан ХХІІІ пише, че Деянията на апостолите, „описвайки 

вътрешната и външната дисциплина, на които апостолът на езичниците подлага живота 

и апостолството си, показват интереса, който Църквата винаги е проявявала спрямо 

осъществяването на съвършеното равновесие между душа и тяло“123.  

Именно на спорта свети Павел приписва известна символика. Използва образа на 

античния атлет, за да обрисува апостолската си служба и борческия си християнски 

живот на земята. Но метафорите му никъде не възхваляват физическата култура сама по 

себе си. 

Пише: „Не знаете ли, че, които тичат на игрището, всички тичат, а само един 

получава наградата? Така тичайте, щото да я получите. И всеки, който се подвизава, 

се въздържа от всичко. Те вършат това, за да получат тленен венец, а ние нетленен“124. 

Важна за апостола е висшата реалност, чийто образ и символ е спортът: неспирният труд 

в името на Христос, наложеният хомот на тялото и подчинението му на безсмъртната 

душа, вечният живот, който е наградата за тази борба. Така, за спортиста християнин, 

спортът не е крайната цел, а трябва да послужи да направи тялото по-покорно, да го 

                                                           
120 Тертулиан (Картаген, ок. 155 г. – Картаген, ок. 220 г.) – християнски апологет, първият 

латинскоезичен автор християнин, родоначалник на теологическата лексика в този език, в: Encyclopédie 

Hachette. 
121 Изповядване на вярата на християните. 
122 Коринтяни 12:12–27 (BG1940). – Бел. пр. 
123 Обръщение на Негово светейшество Йоан XXIII на Конгреса на италианския спорт: Allocution 

de sa Sainteté Jean XXIII au congrès italien du sport. La Documentation catholique. (1963), 231. 
124 Първо послание на апостол Павел към Коринтяните в Новия Завет, 9:24–25. (BG1940 – Бел. 

пр.). 
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подчини на духа и моралните задължения.  

Тези теологически съображения са своеобразна основа, на която ще се осланя 

йерархията да изразява гледната си точка върху спорта. Към горния инвариант се добавят 

множество по-свързани със социокултурния контекст оценки. Ако тялото, както твърди 

Мос, е първото оръдие на човека, то разкрива и изключително културния си и 

инструментален характер (Devos 1984: 27—35). Всъщност през вековете изграждащото 

се християнско учение поема в различни посоки: 

Католическият антисемитизъм ограничава влиянието на старозаветните 

библейски традиции, където на тялото се гледа през троичната концепция, а дуализмът 

постепенно се налага, до янсенистите, смятащи тялото за инструмент, който трябва да 

бъде наказван и подчинен на душата.  

Проповядваните от някои монаси през вековете аскетични практики обуславят 

привичното отношение на дистанциране спрямо тялото (Thibault 1977), така че 

обикновено Църквата се смята за негов противник. Възниква парадоксът между 

благосклонните към тялото от теологическа гледна точка аргументи и дуалистичното 

наследство на Църквата.  

В края на ХІХ в. в Църквата се чуват както гласове, обявяващи се против спортния 

въпрос, така и насърчаващи спорта. Зараждането и разпространението на Англиканската 

църква от своя страна води до интерпретации от различно естество.  

Според Леон Блоа125, ревностен привърженик на класическата хуманитаристика, 

спортът е „най-сигурното средство да се отгледа поколение от инвалиди и злосторни 

некадърници“. Подобни предразсъдъци са дълбоко вкоренени в някои консервативни 

католически среди. Докато между другото доминиканският отец Анри Дидон 

проповядва извънмерната свобода и е автор на олимпийския девиз: Citius, Altius, 

Fortius126. 

Върху тези противоположности се крепи християнската концепция за спорта, като 

се колебае между оптимистичната представа, стремежа да се трансцендират 

материалните ограничения на тялото и другата, по-песимистична – страха от 

злоупотребата с низки интереси спрямо тялото.  

 

ІІ. Социалното учение на Църквата и капитализма 

 

Протестантството – почва за развитие на модерния спорт 

Съвременните спортове се разпространяват първо в Англия в началото на ХІХ в. 

Зараждането и популяризирането им са резултат от благоприятно стечение на 

обстоятелствата, чиито основни фактори съвпадат с белезите на капитализма, който е на 

път да се превърне в преобладаваща система в западното общество: конкуренцията, 

инициативата и постижението са техни двигатели (Guttmann 2006). Според Макс Вебер 

обаче (Weber 1905) има сходство между някои страни на протестантските етика и 

теология и свойствената на капиталистическия предприемач култура на инвестиране и 

печалба127 (Overman 1997). Така протестантите намират особен допир със спорта, 

например преследването на производителността на тялото (Brohm 1992). Несъмнено 

позицията им е различна от тази на католиците. Подозират спорта, както и движението 

на скаутите, в насърчаване на либерални идеи: отношението към йерархията, свободата, 

високите постижения и елитизма… Muscular Christian128 е специален термин, появил се 

                                                           
125 Френски католически романист и полемист (1846–1917 г.).  
126 Лат. „По-бързо, по-високо, по-силно“ – одобрен на първия Олимпийски конгрес през 1894 г., 

две години преди възобновяването на Олимпийските игри от барон Пиер дьо Кубертен в Атина. – Бел. ред. 
127 Вж. Вебер 2005: 21–35, 88, 122–123, 191 и 219. – Бел. ред. 
128 Англ. „мускулест християнин“. – Бел. ред. 
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през 1987 г. като определение за писателите Томас Хюз и Чарлз Кингсли, либерални 

англиканци, които „вярваха, че спортът може да окаже положително влияние върху 

изграждането на личността, фаворизирайки качества като храброст, дисциплина, 

отборен дух и мъжество“ (Mcleod 2004). 

Протестантските институции във Франция не са особено видими, що се отнася до 

броя и делото им; макар Християнското младежко обединение (Union Chrétienne des 

Jeunes Gens) и Юнионистите разузнавачи (Eclaireurs unionistes)129 да са специализирани 

организации, много протестанти се присъединяват към неутрални структури.  

 

Социалното учение на Католическата църква 

В контекста на ХІХ в. връзката между спорта и християнския морал еволюира 

поради няколко причини. При католиците повратен момент е разпространението на 

енцикликата на Лъв ХІІІ „Rerum Novarum“ (1891). Експанзията на демократичния модел 

на обществена организация намалява влиянието на църквите. Контекстът на 

секуларизация подтиква християните да се борят за запазване на влиянието им. 

Институционализацията на физическата активност чрез специализирани 

организации се налага като средство за привличане и задържане на децата и младежите 

в делото им. Целта не е да се подготвят спортисти или акробати, а „да се развиват 

хармонично оформени, гъвкави, дисциплинирани и силни тела, достойни да служат за 

обител на ума и на душите, които имаме призвание да подготвяме за Църквата и 

родината“ (Mgr. Cézérac 1924: 483—484). 

За Църквата като организация спортните дейности и физическото възпитание 

имат за цел да върнат престижа на нейния смятан за безрадостен образ и на учението ѝ, 

което обвиняват в овехтялост. Тя се стреми да покаже, че „религията не е враг на 

ведростта, радостта и оживлението“ (ibid.). Така трудно приспособяващата се към 

модерния свят Църква намира начин да бъде по-близо до света: големите празници-

състезания привличат внушителни рояци млади, дисциплинирани хора; свещеници 

водят шествия; вестниците пишат за проявите, епископите благославят стадиони: 

Църквата е на улицата, Църквата участва в модерния свят. Такъв облик, динамичен и 

млад, е възможност да си възвърне разпръснатия в модерното време суверенитет. 

Интересът на Църквата към физическите дейности не се ограничава до нейните 

среди, напротив – част е от огромно движение за разпространение на хигиенни практики. 

Целите са от разнороден порядък: да укрепне тялото, за да се бори срещу болестите, да 

се подготвят енергични войници за страните и да се възпитат смели работници. Само че 

военната подготовка на младежите поставя проблем пред съвестта на висшите 

служители. Има ли този „спорт с привкус на война“ място в християнския дух? През 1936 

г. каноникът Волф формулира въпроса по следния начин: 

„Като християни имат огромно желание да видят края на ужасния бич на 

войната и самите те да допринесат към въдворяването на мира и се питат дали може 

с чиста съвест да се подкрепя войската, която смятат за средство за война, както и 

дали трябва да разпалваме у младежите близкото до омразата бурно желание за 

победа, като постепенно ги учим по-успешно да сеят смърт“ (Groeninger 2010: 141; 

Wolf 1936: 678). 

Припомнят, че християнинът няма право да изключва чуждите отечества от 

благосклонността си, нито да ги ненавижда (ibid.: 142). Обединяващото начало при 

католиците трябва да надделява над националните интереси.  

И най-накрая, след Индустриалната революция работническите маси се откъсват 

от влиянието на Църквата. Възходът на социалистическите учения пренасочва 

                                                           
129 Протестантска скаутска организация. – Бел. пр. 
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преобладаващата част от вярващите към ново виждане за обществото. Затова Църквата 

се стреми да направи физическите упражнения достъпни за работниците, за да осигури 

подготовката им, но и за да запази влиянието си над тях. В Европа католическите 

движения за спорт и физическо възпитание се организират под формата на федерации 

(Munoz & Tolleneer 2011), докато по същото време, следвайки принципа на Muscular 

Christianity в американската Християнска асоциация на младите мъже (YMCA), 

протестантите популяризират практиката на спорта.  

 

Обновяване на римокатолическия дискурс с Втория ватикански събор 

Макар между двете световни войни католиците да се отнасят към спорта (или да 

се съмняват в него) като към средство за изпълнение на апостолска служба, дискурсът 

радикално се променя с аджорнаментото130 на Втория ватикански събор, което вписва 

Римокатолическата църква в модернистична перспектива. Възприемането на спорта се 

променя драстично. Гласът на Църквата, закрилян от относителната легитимност на 

евангелските предписания, е един от гласовете в световното съзвучие. Тя преоткрива 

спорта като несъмнено най-сигурното средство да се среща с младежта и да се погрижи 

за „християнското присъствие в света на спорта“ (Procès-verbal de l’Assemblée 

générale du 18—22 avril 1979: 3). Международната католическа федерация за физическо 

възпитание и спорт, определяща се като „вярна на личността и посланието на Исус 

Христос“, иска „не само да насърчава срещи на членовете си, но и да дава 

конструктивни предложения за разцвета на Човека чрез спорта и свободното време“ 

(Non signé 1077). 

Вторият ватикански събор е достатъчно значима повратна точка, за да отсъди 

разрива с предишния порядък на нещата. Обявен през 1959 г. и открит през 1962 г., той 

е изключително събитие, което дълбоко изменя облика на Католическата църква. 

Поглеждайки навътре в себе си, Църквата изоставя учителната си позиция, за да отстъпи 

място на диалога, от което следва значителна пренагласа на йерархичния и 

институционалния ѝ елемент (Palandri 2011: 253). Преоценява мястото си сред хората и 

се обръща не само към католиците, но и към всички християни, и дори всички 

хора. Павел VІ подкрепя тезата, че всичко, които интересува Човека, интересува и 

Църквата. Спортът не е изключение. Пасторалната конституция „Gaudium et Spes“ 

изисква „всички християни да сътрудничат за проникването на хуманния и 

християнския дух в присъщите за нашата епоха културни прояви и дейности“ 

(Encyclique Gaudium et Spes)131. 

Йоан ХХІІІ, когато става папа, е развълнуван от съпътстващия церемониите около 

Олимпийските игри възторг. Настоява колко е важно сътрудничеството между всички 

народи на зeмята, за да защитават човешките ценности, насочени към „всемирно 

братство“ (Procès verbal de la 64ème session du CIO de 1996, Rome: 26). Павел VІ насърчава 

спорта и пожелава той да бъде превърнат в прекрасна лична дисциплина, сериозна 

тренировка за социалните отношения, основана на уважение към собствената и чуждата 

дадена дума… Йоан Павел ІІ затвърждава поетия път, който възстановява достойнството 

на спорта, осланящо се на прилагане и поощрение на дълбока взискателност към 

човешката личност.  

                                                           
130 От ит. aggiornamento – актуализация, осъвременяване. Термин, асоцииран с Втория ватикански 

събор, приспособяване на Църквата към обществените промени. – Бел. пр. 
131 Срв. Пастирска конституция за Църквата в съвременния свят – Gaudium et spes . Раздел ІІІ. 

Някои неотложни задължения на християните относно културата, чл. 61: „Християните следователно 

сътрудничат за проникването на човешкия и християнския дух в присъщите за нашата епоха културни 

прояви и дейности“, във: Втори ватикански събор 1962–1965: Документи. (2009). (Прев. Ирена Кръстева). 

София: Католическа апостолическа екзархия. – Бел. пр. 
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Спортът – религия сам по себе си? 

През целия ХХ век, докато Църквите приспособяват дискурсите си към 

променящото се общество, спортът дотолкова се разпространява, че заприличва на нова 

масова идеология. Много автори препращат към Древна Гърция и припомнят колко 

силно античните Олимпийски идеи са белязани от идеята за религия (Kerenyi 1957; 

Gardiner 1925). В тази насока започва да се говори за атлетическа религия, или religio 

athletae. Олимпизмът се уподобява на религиозна система, като се подчертава 

структурната аналогия, видима в ритуалите, церемониите, последователите… (Brohm 

1981). 

В общия контекст на секуларизация в края на ХІХ в. някои се питат дали 

олимпизмът и дори в по-общ план спортът не се е превърнал във форма на религия. В 

действителност в края на ХІХ в. разпространението на модерния спорт съвпада с отлива 

на религиозната идея и практика. На американския континент схващането, че спортът е 

религия, е разработено в редица исторически изследвания, както и в пасторалната 

перспектива (Putney 2001; Price 2001). 

За Пиер дьо Кубертен „религията на спорта трябва да проправи сред всички 

народи пътя към бъдеща световна религия“ (Moltmann 1980). И през 1935 г. той отново 

твърди, че „основната отличителна черта, както на новия, така и на олимпизма на 

древните, е да бъде религия“ (Дьо Кубертен, цитиран от Moltmann 1980: 90). Още от 

встъпването си в длъжност Байе Латур, председател на МОК между 1925 г. и 1940 г., 

говори с езика на християнството: олимпизмът е „религия, чийто апостол е Кубертен“, 

„любителският спорт е нещо повече от символ: религия“. Връзката е още по-

категорична, когато при откриването на сесията през 1933 г. заявява: „всички, които 

вземат участие в Олимпийските игри, могат единогласно да повторят думите на 

Евангелието „в началото бе словото“. Флоранс Карпантие смята, че подобна употреба 

разкрива по-скоро желанието да бъде сакрализиран олимпизмът като явление, по-висше 

от всичко останало. „Използването на сакралното позволява да бъдат трансцендирани 

и идеите, като им се припише божествена, т.е. върховна и несъмнена природа“ 

(Carpentier 2005: 175). 

Ейвъри Бръндидж, председател на МОК от 1952 г. до 1972 г., американски 

консерватор, през 1964 г. на откриването на годишното събрание на МОК произнася 

следните недвусмислени думи: „олимпийското движение е религията на ХХ век – 

религия с международни амбиции, религия, която събира в себе си всички основни 

ценности на другите религии, модерна, привлекателна, жизнена, динамична, 

пленителна за младежта религия. А ние, членовете на МОК, сме нейни последователи“ 
(Ейвъри Бръндидж, цитиран от Moltmann 1980: 91). 

Християнските църкви се развиват разкъсвани между вписването в модерността, 

възможността да използват ново притегателно средство и спотаеното недоверие към 

мястото, заемано от най-големия им потенциален конкурент. 

 

ІІІ. Спорт и християнски ценности 

Църквата намира спорта за приемлив, ако се води от някои принципи. В такъв 

случай той дори би съответствал „напълно на Въплъщението“ (Lamarre 1986). Обаче 

напредъкът и крайностите, до които води, го превръщат от средство в самоцел. 

„Отчуждава целия човек във физическото му здраве (…) и на духовно ниво“ (Ейвъри 

Бръндидж, цитиран от Moltmann 1980: 35). Християнският дискурс не е изолиран случай 

в поддържането, че спортът сам по себе си не е образователен. Ала правилно насочен, 

последният може да се превърне в „израз на оценяване на човешкото тяло. Той отразява 

радостта от красотата на човека, способностите и силата му, лоялното съревнование и – 
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въпреки всичката конкуренция – общността, до изграждането на която води“ (Епископ 

на Майнц – Evêque de Mayence 1997: 32). 

 

Дисциплината 

Привържениците на спорта сред католиците знаят как да хвалят достойнствата 

му: той е школа за дисциплина и страдание и подчинява тялото на душата. Спортистът 

се подлага на аскеза, води дисциплиниран живот, за да успее да се представи възможно 

най-добре. Послушанието позволява да се обуздаят прекомерностите. Организмът не 

бива да е господар, а слуга на душата. Традицията идва от анахоретите132, когато Василий 

Велики пише, че трябва да презираме цялото тяло, „ако не искаме да потънем в 

сладострастията като в тиня“ (Василий Велики, цитиран от Thibault 1977: 163)133. Свети 

Бернар твърди, че „немощта на плътта увеличава силата на духа“ (Свети Бернар, цитиран 

от Thibault 1977: 163)134. Чрез паравоенния си подход физическото възпитание и 

гимнастиката дават най-добрата гаранция за спазване на установения ред и подчинение 

на плътта на душата. Що се отнася до организацията на Римокатолическата църква, 

католиците са по-зависими в сравнение с протестантите от вътрешната йерархия под 

върховната власт на папата.  

Широко разпространена е идеята, че практикуването на спорт развива 

инициативността, докато същевременно послушанието и дисциплината са също толкова 

строги при колективното обучение, колкото и за католическата йерархия. 

Инициативността обаче се асоциира със свободата – понятие, което е в конфликт с 

религията. Член 10 от приетата през 1789 г. Декларация за правата на човека и 

гражданина постулира: „никой не може да бъде обезпокояван за своите възгледи, 

включително религиозни…“ и така имплицитно отрича превъзходството на 

християнското учение. Поради колкото религиозни, толкова и политически причини, 

папа Пий ІХ се противопоставя на начеващите либерални промени във Франция. ХІХ век 

поддържа и задълбочава зейналата между зараждащата се модерност и Католическата 

църква пропаст (Mestre 1990: 73—96). Църквата осъжда свободата на съвестта, 

легитимираща индивида като единствен съдник на истината, смята я за нелепа и 

престъпна (Winock 1990—cf. Rémond 1990). Затова спортът е приемлив само под 

ръководството на учител и в някои случай може дори да послужи за дисциплиниране на 

масите.  

За да открием следа от по-широкоскроена нагласа по този въпрос, трябва да се 

обърнем към нетипична фигура като Анри Дидон, когато апелира към прекомерна 

свобода за младежите. Пропитите с бунтарско новаторство проповеди на доминиканския 

отец водят до заточването му в Корсика за изгнание, предразполагащо към размисъл 

(Arvind-Bérod 2004). 

От тази гледна точка протестантите се приспособяват по-добре към спорта, който 

допринася за инициативността и отговорността. 

Интензивната спортна практика поставя строги изисквания, които предполагат 

силна воля. Така духът надделява над плътта според предписанията на дългата 

християнска традиция. По примера на стоицизма, вдъхновил Пиер дьо Кубертен като 

култивираща волята школа (Andrieu 2010: 253), усилието заради самото усилие трябва 

да позволи трансцендиране на ограниченията на тялото. Йоан-Павел ІІ защитава идеята 

да се „възстанови достойнството на спорта, осланящо се на прилагане и поощрение на 

                                                           
132 Аскет, който живее сам, откъснат от света, на латински – anachoreta, „който се оттегля“. 
133 Срв. S. Basilii Magni Sermo de legendis libris gentilium 7.71 (PG 31:182). – Бел. пр.  
134 Срв. Sancti Bernardi abbatis Claraevallensis Sermones in Cantica Canticorum, 29 (PL 

183:1374): „Vides quia carnis infirmitas robur spiritui augeat…“. – Бел. пр. 
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дълбока взискателност към човешката личност“ (Palandri 2011). Така провежданият 

спорт отговаря на принципите на християнския морал.  

Остава обаче укоримо да се обгрижва прекомерно тялото до степен на издигане в 

култ. Тялото е грях, води до изкушение; сетивното влечение води до телесни 

удоволствия, които имат тежки последствия: „разстройват тялото, понякога до лудост“ 

(Тома от Аквино в превод на Corvez 1950)135. За много християнски автори сетивните 

удоволствия са губителни за човека. 

 

Жертвата 

В обръщението си по повод Юбилея на спортистите на олимпийския стадион в 

Рим Йоан-Павел ІІ заявява, че „без жертви не се постигат значими резултати, нито 

истинско удовлетворение“ (Non signé 2000: 1). Спортът и християнският морал са в 

хармония, когато спортистът показва безпретенциозност, скромност, когато е в служба 

на спортната общност. Спортистът, за когото победата никога не е окончателно 

постигната, следва да приеме смирено мястото си в групата. Тук отборните спортове са 

особено благотворни. За да бъде в съответствие с християнските принципи, спортистът 

се опълчва на суетата и гордостта, които се възприемат като антиценности. Павел VІ 

изразява това през 1973 г. с думите, че „спортът трябва да се пази от култа към 

знаменитостите и екзалтацията на национализма“ (Paul VI 1973: 456). Църквата 

демонстрира категоричната си позиция срещу индивидуализма. Понеже учението ѝ 

проповядва пълно жертване на собственото същество в полза на Божия промисъл, 

открояването е равносилно на грях136. 

През 1981 г. Йоан-Павел ІІ отрича всички форми на манихейски дуализъм и 

призовава към „преживяване на ценностите на тялото в перспективата на дара, 

верността към творението на Бог – творец и изкупител, създал човека мъж и жена“ 

(Vial 1984: 9).  

Спортът трябва да преодолее съпротивите при внасянето си в страните с 

католическа традиция (Munoz & Tolleneer 2011). Преди футболът да стане популярен в 

Италия, е била необходима акултурация137 на протестантските ценности и култура 

(Guttmann 2004). Отец Джовани Семериа успява да се пребори да бъде приет футболът, 

символ на реформираната Църква, на индивидуализма, на личната инициатива, типични 

за англосаксонските страни и далечни на католическия модел (Fabrizio 2011—cf. Munoz 

& Tolleneer 2011). Той подчертава неговите достойнства, които могат да допринесат за 

сплотяване на групата. Успява да надмогне латентната съпротива, като обрисува 

капитана и играчите като образ на папата и вярващите.  

През 1900 г. във Франция звучи ярка реторика, насочена към резервираните 

относно идеята да се практикува спорт директори на младежки учреждения: 

„желанието за победа възпитава истински играч в отборна дисциплина. Той се учи да 

се жертва в името на общата полза, никога да не действа сам, да се чувства част от 

цялото, в което не е нищо…“ (Non signé 1900: 3). Макар между двете световни войни 

малцина да са несъгласните, директорката на Общото спортно обединение за свободно 

образование майка Сент-Моник остава скептична и запазва само отборните състезания 

„заради женската суета“ (Hervet 1949: 2). 

                                                           
135 Срв. ST I-II. Q 33. A 3: „А такива телесни вълнения възпрепятствуват употребата на разума…“, 

в: Тома от Аквино. (2009). Сума на теологията, част II (1). (Прев. Цочо Бояджиев). София: Изток–Запад, 

498. – Бел. пр.  
136 Вж. по този въпрос програмата на едно от първите младежки учреждения, чиято цел е 

„умъртвяване на вкуса и умъртвяване на суетата на външния свят“ (Nos Jeunes 1935: 2). 
137 В етнографията – процес, при който индивид или група възприема практиките и ценностите на 

чужда култура, като чуждите културни елементи навлизат повсеместно в тяхната собствена култура и 

изместват голяма част от нейните традиционни елементи. – Бел. ред. 
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Мирът 

Като човешка дейност спортът трябва да помогне на човека да се развие и така 

по-добре да приеме другия в различията му.  

„Не сме място за катехизис, нито за директно проповядване на Евангелието… 

преди всичко сме място за дейности в полза на цялото човешко същество. Благодарение 

на тези дейности предоставяме път за развитие на човека и сме убедени, че всичко, 

което го кара да се чувства добре в тялото си, му позволява да разтвори духа си“ 

(Saunier 1996: 18). 

Ставайки универсален, спортът прави възможна срещата между народите и 

спомага за „сближаването им в милосърдието… братята, които са се сближили, са по-

склонни да се разбират, да се уважават взаимно, желаят да се опознаят и да си 

помагат“ (Йоан XXIII 1963)138. Този стремеж до голяма степен съвпада с желанията на 

Международната олимпийска академия, развиващ в Олимпия изначалните намерения на 

олимпизма, както са представени от Пиер дьо Кубертен.  

 

Благоприличието 

Спортът трябва да предпази онзи, който му се е отдал, от всякакви своенравия. 

Жените и момичетата най-вече не бива да се излагат на показ, необходимо е да избягат 

неуместните пози. Телесната показност е знак за фриволност и светска поквара. 

Дискретността свидетелства за резервираността и сдържаността на спортиста.  

Ръководителите на католическата организация за физическо възпитание „Женски 

спортен лъч“ (Rayon Sportif Féminin) припомнят: „нашите спортистки са длъжни да 

запазят всички качества, присъщи на младите французойки. Да се държат и да говорят 

добре, да умеят да печелят, да умеят да губят, да могат да работят упорито, за да 

успеят, да могат да помагат на по-слабите отбори“ (Les Jeunes 1952: 4). Говори се за 

порядъчност най-вече когато се обсъжда облеклото на спортистките и по-специално – 

дължината на полите. Благоприличието следва изкъсо действащите тогава социални 

кодове (Jamain-Samson 2008), а голотата остава тема табу при католиците.  

Също така не е уместно грижата за тялото да е на преден план. Към 

физическото благоприличие се прибавя моралната благопристойност. Спортът се вписва 

в по-общ промисъл. Всяка част от живота трябва да намери мястото си в съответствие с 

реда на нещата. Ако жената ходи на стадиона, това не е в ущърб на функциите ѝ на майка 

и съпруга. Също и относно мъжете, католическите водители в началото на ХХ в. 

предупреждават срещу опасността на организираните по време на службата 

мероприятия. За тях тези новости са явен опит да бъде изтръгната младежта от влиянието 

на Църквата. Пол Мишо, председател на Федерацията на патронажите например твърди, 

че „гимнастиката, боксът, борбата с пръчки139, военните упражнения не са нещо лошо 

– лошото е, когато се практикуват в неделя по време на служба и по този начин 

членовете на обществото се отклоняват от месата и от църквата…“ (Michaux 1891: 

22). 

Спортът не бива да води до нелоялна победа. Коректността и искреността 

препращат към fair play и рицарския дух, проповядвани от Пиер дьо Кубертен. 

Отвъд благоприличието Църквата смята, че е заложено достойнството на човека. 

„Истинският спортист не бива да се увлича по обсесията от физическото 

съвършенство, нито да робува на суровите закони на производството и потреблението 

                                                           
138 Обръщение на Негово светейшество Йоан Jean XXIII на италианския конгрес на спорта – 

Allocution de S.S. Jean XXIII au congrès italien du sport 1963: 231—232. 
139 Фр. canne de combat – вид френско бойно изкуство с пръчки, официализирано като спорт от 70-

те години на ХХ в. – Бел. ред. 
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или на чисто утилитарни и хедонистични съображения“ (Jean-Paul II 2000: 7)140. В 

оповестената по случай Юбилея на спортистите през 2000 г. в Рим харта на спорта се 

изразява желание за спорт, чиито „ядро и основна мяра са достойнството на човешката 

личност и съхранението на нейната физическа и духовна неприкосновеност“141.  

 

Постоянството  

Спортът насърчава християнските добродетели, доколкото се свързва с 

храбростта, с постоянството. За успех и победа трябва да се тренира здраво. Спортистът 

самоотвержено култивира силата си, за да постигне достоен за похвала успех. Отрича 

леността и безделието, майки на всички пороци. Въоръжен с подобни добродетели, той 

е в хармония с християнския дух. Според Доминик Ламар спортистът представлява 

„благодатна почва както за натуралните, така и за кардиналните и теологическите 

добродетели… Всеки спортист е воден от непрестанно желание да надминава сам себе 

си, затова можем да смятаме всеки шампион за мирянски светец“ (Lamarre 1986). 

Нагласата на спортиста се основава на надминаване на себе си и така той трансцендира 

телесните ограничения. В крайната си проява принципът на надмогване на плътта е 

практически (педагогически) израз на противопоставянето между плът и дух. Това е 

„добродетел, по силата на която християнинът се старае чрез страдания и лишения 

да подчини плътта и да потисне поривите си“ (Jacob 1984: 135). 

Само че когато „митът за работата като идеал е надживян“ (Dumazedier 1962), 

на спорта се гледа като на време, свободно от всякакви принуди, достъпно за повечето 

хора. Той освобождава човека от отчуждението на съвремието. По принцип значението 

на свободното време се променя, то вече не е равносилно на безделие, а е самостойно 

време, в състояние да допринесе за развитието, дори за образоването на индивидите. Тази 

революция не остава незабелязана от Църквата, която смята, че не бива да е чужда на 

никой аспект от социалния живот. 

Да стъпи на терена на спорта съответства на императива на Църквата: да 

присъства във всички сфери на социалния живот. С идеята, че във всеки случай „е по-

добре да прекараш неделя следобед на чист въздух и да изразходваш силите си по 

здравословен начин, като играеш футбол, отколкото да дишаш в бара изпаренията на 

безделните затъпели от натежалата от дим и неморалност атмосфера буржоа“ (Non 

signé 1900: 38). 

 

Неприкосновеността  

Според християнския морал е необходимо спортът да не накърнява човешката 

неприкосновеност. Тялото е смятано за дар от Бога и затова следва да бъде почитано. 

Църквата „приканва християните и всички добросъвестни хора да подхранват 

размисъла в своите образователни сектори и да действат в краткосрочен и 

дългосрочен план срещу подобно положение, вредно за човешката личност и най-

основните ѝ права“ (Collectif de la Pastorale des Réalités du Tourisme et du Loisir). Така 

Църквата се противопоставя на допинга и всички форми на посегателство срещу 

физическата и духовна неприкосновеност на човека. Внимава спортът да бъде 

практикуван в условия на безопасност. Професионалният спорт не ѝ се струва 

благоприятен път за развитие.  

В основополагащия си документ „Към какъв човек по какъв път?“ Спортната и 

културна федерация на Франция заявява, че „се бори срещу влиянието на парите и 

                                                           
140 Вж. също, още през 1957 г., в изявлението на Кардинала: Le chrétien devant le sport. (1957). La 

documentation catholique, 951. 
141 Харта на спорта, публикувана по случай Юбилея на спортистите, 2000 г.: Charte du sport, publiée 

à l’occasion du Jubilé des sportifs 2000. 
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начина, по който се осъществява то – злоупотребата с реклама в асоциациите“ и 

според нея „масовата намеса на парите обезличава състезанието чрез обуславящите я 

огромни залози и води до ексцесии“ (Document Fédéral Fondamental 1985). Много са 

призивите за уважение към тялото въпреки интензивната практика. По време на 

Олимпийските игри местните представители на Църквата с общи усилия издават 

специални публикации по темата (Ruffay 1992). 

 

Заключение 

Въпреки множеството им значения спортът и християнският морал изглеждат 

съвършено смесени. Всъщност съвременният спорт се заражда в среда, където юдео-

християнската традиция е дълбоко вкоренена. Противно на мнението, произтичащо от 

атавизма на фракция християни, които противопоставят душата на тялото, 

теологическите аргументи са по-скоро благосклонни към тялото и физическите 

упражнения. Следователно не е за чудене, че придаващите на спорта човешко културно 

и социално измерение ценности на олимпизма лесно се наслагват върху християнските. 

Гласът на Църквите звучи в тон с чистия спорт, носител на ценности, хармонизиращи с 

християнските. Тази идея за спорта почерпва много от евангелическия регистър, 

подчертаващ принципите на справедливостта, мира и самоотвержеността. Подобно 

наблюдение затвърждава концепцията за спорта като историческа конструкция, 

стъпваща върху културните и идеологически основи на европейския континент. Но 

светът на спорта бързо решава да се отърси от всички идеологически референции, за да 

придаде стойност на собствената си специфична мисловна система. 

След като се възползва от възможността да се занимава със спорт в началото на 

ХХ в., за да положи основите на помирението си с работническите маси, Църквата 

преопределя мястото си в секуларния свят, като смята, че всичко, интересуващо Човека, 

интересува и нея. Така, въоръжена със собствената си легитимност, тя надига глас сред 

други гласове. Макар от гледна точка на институциите идеята за християнски спорт да 

изглежда анахронична, тя остава съвсем навременна, когато спортът се прилага в 

областта на възпитанието и превенцията. Салезианите на Дон Боско, Спортната и 

културна федерация на Франция или наследници на католическите покровителства 

например все още си служат, независимо дали във Франция или в чужбина, измежду 

много друго възможности, с физическите и спортните дейности като педагогическо 

средство. Изглежда тези практики са, които обективират днес връзката между спорта и 

християнския морал. 
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Клиниката на спорта: пространство за срещи между 

изменящата се спортна култура и Unitas-Multiplex на 

субекта спортист в състояние на (ре)конверсия?* 

 

Жил Льокок** 
 
  

Когато психологът се намесва на спортната сцена, обикновено има важна цел: да 

позволи на спортистите да впишат отговорностите си в действащите норми, ценности и 

символи на тази сцена. Тогава психическото инвестиране на субекта спортист може да 

намери в нея благоприятна за изразяването на собственото си въображаемо и 

индивидуалната си телесност рамка. Когато тази рамка е достатъчно широка, субектът 

спортист e в състояние да покаже авторитет чрез формулиране на последователен изказ, 

разкриващ се в локомоторното представяне, което да отговаря едновременно на неговите 

нужди и на очакванията на непосредственото му обкръжение. Когато обаче 

локомоторното представяне бъде изместено от неудовлетворително изпълнение, което 

дестабилизира социалната идентичност, психологът е изправен пред професионална 

загадка: необходим е, за да помага на хората-субекти по пътищата към спортния успех, 

но каква е ролята му, когато те са подложени на риск от стигматизиране и дори 

изключване от спортната сцена?  

За да отговорим на този въпрос, трябва да вземем предвид три перспективи: 

контекста на проявяване на симптома, субекта, който го изпитва на телесно равнище, 

и механизмите, регулиращи връзките между субекта и средата му и тяхното прекъсване. 

Тези три перспективи са полюсите, върху които стъпва клиниката на спорта, чийто 

любим предмет е изграждането на смисъл в комплексни ситуации, където събитуват 

психологическото, културното и телесното. Първо ще припомним принципите, 

подтикващи психолога да си служи с клиника на спорта в професионалната си практика, 

след което ще отбележим двете нива на клинична намеса, които ни се струват 

евристични, за да покажем връзката между променящите се спортни култури и Unitas-

Multiplex142 на човека-субект. Така ще класифицираме характерните черти на социалния 

субект на спорта, спомагащи за разбирането на феномените, които правят субекта на 

спорта неспособен да осъществи оптималното си локомоторно представяне. Най-сетне, 

ще се поинтересуваме как клиниката на психологичното тяло и клиниката на 

съкровеното позволяват на субекта спортист, изправен пред нуждата от (ре)конверсия143, 

да бъде подкрепен в желанието му да изгради нови житейски перспективи144. 

 

                                                           
* Преводът е направен по: Lecocq, J. (2009). La clinique du sport: un espace de rencontres entre une 

culture sportive en mutation et l’Unitas-Multiplex d’un sujet sportif en (re)conversion. Bulletin de psychologie. 

Tome 62(4), 502, juillet—août. 
** Професор по психология, Католически институт в Париж, Френски комитет „Пиер дьо 

Кубертен“. 
142 Образуванe на сложна цялост (т.е. едновременно допълваща се, съревноваваща се и 

антагонистична) на едното и множеството, които в класическото схващане са напълно противоположни. 

Вж. Morin 1990. 
143 (Re)conversion в хуманитарните и социалните науки, от лат. conversio – акт на обръщане (вкл. 

във вярата): (повторно) приемане на даден светогледен и ценностен порядък. – Бел. ред. 
144 Целта на настоящата статия е да представи особеностите на клиниката на спорта, които 

изглеждат пригодени към субектите спортисти с извънредни социопсихологически симптоматики. 

Статията е по-скоро ориентирана към приложения в клиниката на спорта подход, отколкото към 

разглеждане на конкретни случаи, въз основа на които е изграден този подход. 
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Произходът на спортната клиника: срещи с разбити физиономии, екзоти в 

изгнание, временно ангажирани и измамени надежди 

Особеностите на спортната клиника се артикулират при среща с феномени, които 

не се разкриват на сцената на митологизираните на олтара на спортното колективно 

несъзнавано спортни епопеи. Тези феномени се разбулват по-скоро в прикритието на 

съблекалните, където отекват припеви, чиито главни действащи лица са паднали герои, 

разочаровани анти-герои и обезнадеждени надежди. Автентичната клиника на спорта се 

показва в полумрака, сенчестите места и слепите петна на спортните култури. На какво 

се натъкваме в онова, което бихме могли да наречем Двор на чудесата145, в 

непосредствена близост до осветените спортни арени? Смутът на прекалено увлечените 

и прекомерно привързани към практикуването на спортно занимание субекти. Смутът се 

изразява типологично в следните четири емблематични фигури146:  

– „Разбитите физиономии“147 свидетелстват за изживян разрив, в който 

направляваното от чувството за всесилие тяло е изместено от крехка телесност. 

– „Екзотите148 в изгнание“ издават преживяване, при което психичната обвивка, 

съдържаща нормите на първоначална спортна култура, е разкъсана, дотам че разголва 

фрагментираната идентичност на спортния субект. Често фрагментирането се дължи на 

напускане на клуба.  

– „Временно ангажираните“ са свидетелство за преживяване, при което 

отдаването на дадена спортна дейност е невъзможно да продължи в темпорален 

континуум, а при съполагане на множество темпоралности.  

– „Измамените надежди“ говорят за преживяване, при което се поражда 

объркване между света на подрастващите, където светът на възрастните се възприема 

като обещание, и света на възрастните, където някогашният юноша разбира, че 

обещанията няма да бъдат изпълнени. 

Тези емблематични фигури, за всяка от която е характерна индивидуална 

проблематика, бележат четири общи за всички разрива: 

– разрив по отношение на чувството да бъдеш себе си спрямо чуждото одобрение; 

– разрив по отношение на чувството за принадлежност към спортна общност и на 

чувството, че трябва да предадеш ценностите на тази общност; 

– разрив по отношение на използването на защитни механизми, които пречат на 

субекта на спорта да усеща физическа болка, когато тялото му е претоварено;  

– разрив по отношение на прибягването до самоуспокоителни поведенчески 

модели, алекситимични модели или модели, възпрепятстващи досега с въображаемото.  

                                                           
145 Фр. Cour des miracles – намиращи се извън закона квартали в Париж и големите френски градове 

по време на Стария режим: просяците, които ги населявали, се престрували на недъгави, но оздравявали 

„като по чудо“. – Бел. пр. 
146 Четирите фигури систематизират наблюдения и информация, събрани по време на 

психологически консултации със субектите спортисти. Сводката е представителна за симптоматологиите, 

които срещаме при консултациите. Особеностите на тези симптоматологии са описани въз основа на 

субекти мъже – между дванадесет и петнадесет за всяка идентифицирана група. Средната им възраст е 

двадесет години и шест месеца. Наскоро са подписали първия си професионален договор. 
147 Фр. „gueules cassées“ – хора, преживели критично събитие, но с тежки поражения. Изразът 

първоначално се използва за ранените и обезобразени ветерани от Първата световна война. – Бел. пр. 
148 Екзот е понятие на френския морски лекар, етнограф, археолог, писател, поет, изследовател, 

теоретик на изкуството, лингвист и литературен критик Виктор Сегален (1878–1919 г.): екзотът преживява 

другото или другия именно като несводима другост. Оттук Сегален развива и идеята си за екзотизма – 

своеобразна естетика на разнообразието, съсредоточена върху нестабилността на контакта между 

различните култури и устояването при упадъка, придошъл с разнообразието на колониализма и 

западнячеството. – Бел. пр. 
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Общото между тези четири разрива е причината им: двойно насилена телесност и 

двойно накърнено физическо тяло149. Първото накърняване и първото насилване датират 

от период от живота на субекта, когато все още не е бил приет в спортна култура, 

възприета като добронамерена. Подобно травматично преживяване, което се проявява 

чрез емоционален „дисонанс“ между личността, средата и тялото ѝ, е в някакъв смисъл 

отключващ момент за влизането в спортната култура (Mangeney-Hirsch, Courtois, Lecocq, 

Rusch & Porcheron 2007). Второто накърняване и вторият акт на насилване датират от 

периода на спортния живот, когато субектът, който сякаш си е възвърнал доверието в 

себе си и в другите, се почувства повторно предаден. Възможно е чувството за 

предателство да е отнесено към точно определено лице (треньор, ръководител, 

партньор). Възможно е също така да е свързано със значителни изменения на 

действащите в спортната култура, към която субектът се е приобщил, норми, ценности и 

символи (Lecocq 2005).  

Макар съставеният от аутсайдери Двор на чудесата да е маргинална територия за 

спортните култури, това пространство е и място, което психологът, вписал 

професионалната си практика в конкретна психология, не може да пренебрегне. 

Своеобразността на субектите в конфликт с нуждите, желанията, страстите, 

разочарованията, телесностите и културите си представлява същността на въпроса 

относно човека-субект, поставен и разкрит в автентични среда и контекст.  

На фона на тази своеобразност и оригиналност професионалната идентичност на 

психолога се сблъсква със следната необходимост: да разпознае, от една страна, 

способностите си да идентифицира и анализира действащите в спортните култури 

социални логики и от друга, да подпомага субектите спортисти в конфликт с 

множествената им Азовост – с това, което отмира и това, което се заражда. Между 

теорията и практиката, между съзнаваната компетентност и чувството на смирение, 

когато следва да се работи в полето на приложната психология, е необходимо да се 

изгради клиничен подход. Работата и изграждането се структурират около пет 

фундаментални въпроса (Bekerian & Levey 2005): 1) В какъв контекст са се проявили 

симптомите, поради които психологът е извикан да се намеси? 2) Каква нужда са 

изразили спортните деятели, засегнати от тези симптоми? 3) Какви етически и 

теоретични рамки е отредено да използва психологът? 4) Какви мерки може да 

предприеме психологът, за да отговори на призивите за помощ? 5) Какви са 

индикаторите, позволяващи да се идентифицира ефективността на намесите на 

психолога?  

Спортната клиника е възможна въз основа на тези пет въпроса, около три 

взаимозависими елемента: разпознаване на контекста, изразяване на нужда, 

установяване на връзка. Следователно спортната клиника трябва да се разбира като 

пространство за срещи, където се събират социалният спортен субект (sujet social sportif 

– S3), въображаема и символична единица култура в движение, психологичното тяло на 

субекта спортист, въображаема и символична единица множествено Аз (Soi – S) и самият 

субект спортист (sujet sportif – S2), когато изрази нужда и покаже необходимостта отново 

да създаде автентична връзка със себе си и средата си. Съществуват два допълващи се 

                                                           
149 Употребата на термина „накърнен“ (injurié) препраща към английската дума injury и показва, 

че травмата може да е телесна, психологическа и/или културна. Употребата на термина „насилен“ (violé) 

предполага събитие, при което дадено лице прилага насилие към друго, за да наложи уважение към себе 

си. Понятието насилване в случая се отнася до деяние, което може да доведе до телесна, психологическа 

и/или културна взлом. В рамките на настоящата статия субектите спортисти, за които става въпрос, са 

преживели двоен взлом: първият взлом е преживян преди да влязат в света на спортната култура, вторият 

– в приемната спортна култура. 
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клинични метода за изграждане на това пространство за срещи: клиника на социалния 

спортен субект и клиника на съкровеното на субекта.  

 

Клиниката на социалния спортен субект: необходимост да се идентифицира 

влиянието на социална организация върху субекта спортист 

Социалният спортен субект (S3) e единицата – едновременно въображаема и 

символична, която свързва ангажирани с видимо еднакви задачи деятели (Barus-Michel 

1987). Теза задачи служат на общи стремежи – победата като символ на всеки успех. 

Само че субектът, който говори в първо лице, множествено число, постоянно е 

фрагментиран от съставящите го субекти спортисти (S2) – те продължават да се 

изразяват в първо лице, единствено число. Макар S3 да има нужда от „аз“-а в първо лице, 

от неговите особености и противоречия, той също така е място на проекции и разкрития 

на съположени психически икономии, които желаят да бъдат част от S3. Те могат да се 

сублимират хармонично помежду си и да развият общи идентификации. Могат също да 

причинят напрежение в отношенията, придружено от процеси на алиенация, завладяване 

и завземане на властта. В първия случай инициативите на S2 и S3 изглеждат насочени 

към една и съща цел. Във втория случай липсата на флуидност и гъвкавост между двете 

цялости допринася за поява на телесни симптоми, които възпрепятстват оптималното 

спортно представяне.  

S3 въвежда S2 в две същностни проблематики: търсенето на компактно и сигурно 

единство, за да се борим срещу страха от фрагментиране и опасението, че не 

съществуваме в очите на другите. Всяко индивидуално въображаемо е в плен на S3 и 

зададените от него норми. Така въображаемото се удържа чрез структурирането на 

устойчива и неделима социална идентичност. Символична и защитаваща обвивка, която 

подхранва у S2 чувството, че съществува. Тази броня постоянно бива моделирана от 

действащите в S3 колективни представи. Когато те изглеждат стабилни, S2 е способен 

на еднотипно поведение, без да поднася изненади. Налице са колективни защитни 

механизми, които прикриват страховете от фрагментиране и усещането за опасност от 

унищожение, идваща от възприетата като опасна среда. Когато колективните представи 

са нестабилни, S2 не убягва на съдържащите се в S3 илюзии. Тогава основната задача на 

клиниката на спорта е да познава и разпознава формите на илюзия, които в дългосрочен 

план могат да обяснят симптомите на субектите на спорта, страдащи от липса на високи 

постижения. Когато се наложи S2 да прибегне до екстремалните си психологически 

ресурси, се задействат три илюзорни психологически процеса: доброволно подчинение, 

хиперактивност и ексцес.  

Доброволното подчинение е процес, започващ в момента, когато субектът на 

спорта се заема със спортна дейност, без да си дава сметка, че се включва в механизъм, 

който след няколко години ще го доведе до високи постижения (Joule & Beauvois 1998). 

Понеже липсва явен натиск, спортистът има чувството, че действа доброволно. Само че 

взетото от него решение да се присъедини към спортна култура е съпътствано от 

недоизказаност: нормите, ценностите и символите на спортната култура му се разкриват 

едва след като започне да се ангажира със спортна дейност. Случайна среща със значима 

личност придава смисъл на принадлежността към спортната култура и легитимира все 

по-усиленото инвестиране, дотам че S2 да утвърди у себе си идентичност, която 

невинаги усеща като своя. Когато тази идентичност е претоварена с чужди на 

разбиранията на субекта ценности, психическото обвързване с тази някога значима 

дейност започва да отслабва. Връзката със спортната култура обаче ще продължи още 

известно време да създава илюзия за устойчива идентичност, докато тя вече е 

фрагментирана.  
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Хиперактивността е процес, включващ повтарящо се претоварване с работа – 

социално ценено и следователно възприемано като нормално. То бива преживявано 

едновременно като отговор на външно изискване и като резултат от лични избори. 

Изискванията и свободата си взаимодействат. Макар отказът да е възможен по всяко 

време, колкото и да правиш, не е достатъчно (Rhéaume 2004). Когато неувереността стане 

норма, нищо не е сигурно: затова е необходимо във всеки един момент и най-вече в 

настоящия да можеш да изявиш своите бързи реакции, гъвкавост и приспособимост. По 

такъв начин развитата чрез инвестиране в спортна дейност хиперактивност отвежда до 

предела на уменията и способностите на личността. Когато той усеща, че инвестирането 

му е смислено, високорезултатно и признато, то е в синхрон с изискванията на спортната 

среда. Когато един от елементите от триптиха (високо постижение – смисленост – 

признание) липсва, впрегнатите до крайност умения и способности на личността 

дотолкова се износват, че водят до развитие на поведение, непригодно за осъществяване 

на оптимално представяне. Така, отвъд настоящето, бъдещето е мътно, налице е 

разколебаване на идентичността. Границите стават достатъчно размити, за да се развие 

ексцесивно поведение. 

Ексцесът се проявява, от една страна, в произтичащото от средата изискване 

винаги да се постига повече, което S2 приема като жизнена необходимост. Проявява се 

и когато спортистът вече няма чувството, че е полезен, че се представя отлично и/или е 

признат. Прекомерните тренировки и мачове са знак за възприятие за времето, сведено 

до незабавното и неотложното. Субектът, който се представя отлично, полезен е и е 

признат, е способен да се справи с неизбежна парадоксална повеля: необходимо е 

едновременно да мисли за спортния сезон и да отговаря на краткосрочните изисквания. 

Субектът, който не се представя отлично, не е признат и не е полезен, по неволя осъзнава, 

че подобна парадоксална повеля е илюзорна. 

Щом като психическата икономия на S2 под властта на S3 се подхранва в голяма 

степен от тези три процеса, изходът е неизбежен: поява на афективни, когнитивни, 

социални и соматични смущения, възпрепятстващи оптималното локомоторно 

представяне. Когато единственият свързващ институционалните и личните илюзии 

стремеж е победата, понякога чувството за всемогъщество бива разклатено от призрака 

на изключването, стига само представянето да не е на висотата на очакванията на 

спортните организации. Пред риска чувството за всемогъщество да се превърне в 

чувство на примирение, настъпва момент, когато S2 вече не може да се впише в смислен 

времеви континуум. Само настоящето и непосредственото бъдеще дават илюзия за 

живот (Aubert 2003). Обаче илюзията има цена: желанието за все по-силно преживяване 

на опита в настоящия момент, така че постоянно да се преминават физическите и 

психическите граници. Именно в този момент тялото на спортиста поддава и вече не 

пребивава в ексцеса, в хиперактивността, в подчинението на външни за него логики: 

неподвижността на тялото и културната стигматизация разкриват илюзии, преминаващи 

в разочарование.  

Когато S2 бъде изоставен заради телесните поражения от постоянно полаганите 

усилия, в сърцето на телесната травма, фрагментираната психологическа личност и 

скоропреходната културна идентичност се пробужда въображаемото, надигат се 

реалности и символи. Останалият сам със себе си може само да се вслушва в жалбите и 

болките на тялото си. Емоционалната свръхчувствителност и телесните травми са 

симптоми на разочарование: разочарованието да нямаш усещане за съществуване в S3, 

който доскоро е бил възприеман като второ семейство, способно да задоволи нуждите от 

автономност, закрила и признание.  

Травмите на тялото поради постоянните усилия (Dejours 2000) показват 

неспособността за справяне с до този момент приеманите темпорални принуди и будят 
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чувство на невъзможност да се следва логиката, която изисква да се постига все повече 

и повече. Докато автоускорението на повтарящите се дейности е подпомагало 

психическия автоматизъм, появата на телесни травми свидетелства за нова 

чувствителност към болката, несъвместим с оптималното локомоторно представяне 

симптом. При болки има и оплаквания – у S2 се оформя съзнанието за несигурност. 

Поради прекаленото отстъпване пред изискванията на средата, той е доведен до синдром 

на безвъзвратността: до телесна травма, която го обездвижва и го изключва – временно 

или не – от територията на спорта. Когато чувството за неспособност за поддържане на 

устойчиви социални отношения надделее, животът на спортиста няма друг смисъл, освен 

като израз на чувство за непотребност.  

Емоционалната свръхчувствителност, последваща потискането на емоциите, е 

друга причина човекът-субект да усеща мъките, които си е навлякъл за собствено добро. 

Докато емоционалната флуидност сякаш е гарантирала на субекта оптимално 

представяне, емоционалната свръхчувствителност отново задейства способността за 

мислене: дори при болка и оплаквания осъзнаването на последиците от физическото 

изтощение възвръщат на спортиста чувството, че съществува.  

В променящата се спортна култура постоянно се сблъскват две истории: минало 

в декомпозиция, което вече не предава ценностите си, и бъдеще, което записва своите 

ценности само под печата на настоящето. Двете противостоящи истории, спрегнати в 

различни темпоралности, вече не изпълняват функцията си на рамка, удържаща телата 

на субектите на спорта, които са се прислонили в Двора на чудесата. Когато победата 

стане цел на съществуването, символният регистър на културата губи хуманистичната 

си същност. Страда смисълът на общностното живеене. Страданието е съпътствано от 

преживяване, изключващо субекта от обичайно значещия свят, към който си е мислел, 

че принадлежи. Усещането, че е в плен на механична система, мобилизира 

психологическите ресурси на субекта в различна от спортния успех цел: търсенето на 

своя собствена територия. Тогава клиниката на труда позволява на човека-субект да 

реинвестира зони на идентичността си, досега неизползвани (Lhuilier 2006). 

Тези зони се вписват в недрата на „живяната плът“, свидетелство за момента, 

когато се проявява нова идентичност, докато се изтъкават нови интрасубективни връзки 

вътре в самото накърнено и все още живо психологическо тяло, защото е в допир с 

граничните територии на човека-субект. Парадоксално, преображенията на социалното 

ще разкрият и събудят силата на психическата икономия на субектите, за да преодолеят 

събитията, над които вече нямат власт.  

 

Когато клиниката на съкровеното предлага пространство за срещи между субекта 

спортист в състояние на реконверсия и множествения Аз, символният регистър 

позволява появата на нова личност 

Едновременното отчитане на социалния спортен субект и на човешкия труд в 

рамките на клиниката на спорта е подход, който е необходим в перспектива и който 

свързва индивидуалното поведение с културните динамики. Обаче за да има успех 

подобен подход, трябва да се вземе предвид трето психическо пространство, така че 

спортистът да успее благодарение на стратегии за (ре)конверсия да се въплъти и впише 

в нов жизнен устрем и нова социална среда. Това психическо пространство, засягащо 

съкровеното на субекта, излага на показ живяната церебрална плът и се вклинява в 

биологията на тялото (Andrieu 2007). В това психическо пространство се помещава 

причинителят на психическия автоматизъм на локомоторните жестове, но също така тук 

се разкриват и временно прекъснатите връзки между емоционалната система, 

психичните динамики и социалната история (Tarquinio 2007). Основната цел на третия 

етап на клиничния подход следователно e задействане на реципрочния трансфер на 
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информация между културните измерения на социалния спортен субект, 

психологическите измерения на спортния субект и телесното вместилище на главните 

емоции, служещи като основа за хармонизирането на „ядрения Аз“ и „автобиографичния 

Аз“ (Damasio 1999). Автобиографичният Аз постоянно се преобразява под влияние на 

спомените, извикващи миналото и тласкащата субекта към бъдещето антиципация. 

Между тези две темпоралности емоциите са високоефективни съединители, 

съгласуващи дълбоко враснатия в сингуларната телесност ядрен Аз и автобиографичния 

Аз. Тогава пишещият се в множество версии сценарий за живот може да позволи на 

единния и единствен Аз да върне чувството за съществуване и за живот на свързани в 

цялост ситуации.  

Намесата на психолога се състои в предлагане на стратегии за посредничество, 

мобилизиращи собствените системи на субекта за памет и учене. Стимулирането им чрез 

психологически методи, използващи техники за психотелесна релаксация и ментални 

образи, спомага за декодирането на симптомите и значенията на тези симптоми, пречещи 

на субекта да постигне оптималните си локомоторни показатели или каращи го да си 

поставя нови цели, които евентуално биха влезли в противоречие с предишните (Phillips 

2000). Този трети етап от клиниката на спорта позволява на субекта спортист да 

мобилизира изключителни и безпрецедентни творчески ресурси. Третият етап от 

клиничния подход съпътства също така психическо пренареждане, коeто излага процеси, 

връщащи субекта към предшестващ влизането в спортната култура период от живота му. 

Особено важни са три неизползвани до този момент психологически динамики:  

– Способността да бъдеш сам: афективната зрялост, символизирана от 

способността да бъдеш сам, означава личността да се осланя не на външни културни 

ориентири, а на вътрешния си психичен свят, който във всеки един момент може да 

съпътства личността във връзките със средата ѝ (Winnicott 1958). (Повторно) свързване 

с тази психическа зона предполага приемането на парадоксално преживяване: да 

приемеш опита от самотата в присъствието на другиго. Когато тази способност отново 

се вмести в психологичното тяло, изпитаните поради усилена физическа практика 

телесни усещания вече нямат за цел да се впишат като средство за самоуспокоение, а 

като способност за усещане на удоволствието да бъдеш сам със себе си. Тогава спортната 

практика става пространство, където функцията на физическата възбуда не е да води до 

удовлетворение на изискването да се постига все повече. Свързаното със спортната 

практика удовлетворение присъства в момента на нейното преустановяване, когато 

способността да бъдеш сам със себе си е преживяна и почувствана по хармоничен начин. 

– Задействането на зрели защитни механизми: тези защитни механизми се 

белязани от двоен психически ход: първият ход се изразява в дистанциране от вече 

алиениращите идентификации, а вторият свидетелства за ново заемане с дейност, 

възприемана като социално приемлива от субекта (Vaillant 1993). Възможно е тя да е в 

спортната сфера, би могла също така да помогне на спортния субект да развие нова 

идентичност в ново социално поле. И в двата случая е мобилизирана креативност в 

търсенето на изход от повторението на неподходящи поведения с цел адаптиране към 

нови културни конфигурации. Зрелите процеси улесняват откритостта към другите и към 

собствените чувства. Алтруизмът и емпатията се превръщат в основите на нова 

идентичност. Временно фрагментираното самочувствие се стабилизира. И най-накрая – 

тенденцията да се живее в темпоралност, в която надделяват настоящият момент и 

непосредственото бъдеще, отстъпва пред съпътстван от способност за отваряне към 

въображаемото процес на антиципация.  

– Повторно свързване с привързаността към фигура-закрилник: подобен стил на 

привързване се дължи на реципрочно взаимодействие между личността и значимата за 

нея среда, символизирана от една или повече авторитетни фигури. Привързаността 
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осигурява закрила тогава, когато благодарение на сигурната си основа личността 

спокойно разучава своя и външния свят, знаейки, че е предпазена от всичко, което би 

могло да представлява опасност (Pierrehumbert 2003). Когато субектите, за които пишем 

в статията, навлязат в спортната култура, те се намират в среда-представа, върху която 

чувстват, че нямат никакво влияние. Заобикалящото ги им се струва непредсказуемо и 

хаотично. Трудно им е да изразяват чувства, а декодирането на чуждите чувства за тях е 

неосъществима задача. Привързването на субекта на спорта към треньора е 

привилегирован момент, запечатан във всяка нова среща, докато чувството за сигурност 

е измамено от ранни житейски преживявания. Мигът, в който се срещат две отделни 

истории, обикновено е основополагащ момент за изграждането на невидима инстанция, 

служеща за основа на спортните постижения (Lévêque 2005). Това творение обаче се 

подчинява на система от сложни зависимости. Идеализация, омраза, илюзия за 

допълване, любовно объркване са все процеси, непрестанно заплашващи да доведат 

субекта спортист до амбивалентност и той да изпитва нужда да се довери на авторитетна 

фигура и същевременно да усеща в недрата на тялото си опасностите, които може да се 

появят, когато е налице съ-чувстването. В тази амбивалентност треньорът (и останалите 

авторитетни фигури, които населяват спортните култури) е принуден, понякога неволно, 

да играе ролята на привилегирована проекционна повърхност. Тази привилегия обаче е 

илюзия, причинява на субекта спортист повторното преживяване на накърняването и 

насилването, упражнено над тялото и идентичността му. Това във всеки случай е 

историята, преживяна от субектите спортисти, възползващи се от клиниката на спорта, 

която им позволява отново да се (пре)изградят. Накърненият от илюзии и множество 

взломове живот все още е жизнен. Въпреки травмите връщането към живота е възможно 

(Fischer 2003). 

Когато клиниката на спорта позволи на субекта спортист отново да установи 

връзки на адекватност между заобикалящия го и вътрешния му свят, трябва да се има 

предвид двойна перспектива: психологическа конверсия и културна (ре)конверсия. Тези 

две форми на конверсия са възможни, защото субектите се намират в междинна ситуация 

и единственият изход за тях е необходимостта да се впишат в ново отношение към света. 

Парадоксално именно при срещата с чувството за безсилие илюзиите на социалното имат 

по-слабо влияние над усещането на субектите за самите тях. Тогава може да се установи 

автономност и субектът да се разкрие. Междината, разкрила се в онова, което нарекохме 

Двора на чудесата, удържана от клиниката на спорта, се превръща в място на преход, 

където се реконструира нострическото150 пространство, територия, където съ-

чувстването спомага за дълговечността на връзката с другите и със себе си (Leroy-

Viémon 2007). Именно от това пространство принадлежността към социална общност 

може отново да бъде възприета като ценна. Лишен от идентификационно въплъщение и 

от социално признание, субектът на спорта преоткрива в това пространство 

възможността да се освободи от хегемонията на спортната общност, без да изчезва в 

социално отношение и без да бяга в аномия (Laurens 2002). Отново е мислима 

способността на субекта да се движи в множество социални вселени. Може да се разкрие 

нова, до този момент потискана личност, тъй като личностните характеристики са 

фундаментални ендогенни тенденции, които могат да бъдат изменяни чрез намеси, 

процеси или събития, засягащи биологичните им основи (McCrae & Costa 2006). 

Жизненият устрем може да се пише в различни версии. Така преживяната анормалност 

е възможно да се превърне в нормалност, изразяваща се в това да не се тревожиш заради 

другите, да се справиш възможно най-добре със своите лични конфликти, без при това 

                                                           
150 Фр. nostrique, от nostrité – „ниевост“, буквален превод на понятието Wirheit, въведено от 

швейцарския психиатър Лудвиг Бинсвангер (1881–1966 г.). Нострическото пространство е пространството 

на „ние“, на „битието-с“ – концепция, която има широко приложение в психоанализата. – Бел. пр.  
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да отстраняваш творческия си потенциал или съкровените си потребности (Bergeret 

2003). Mètis151 – хитрата интелигентност, дълбоко вкоренена в активното тяло, може да 

бъде мобилизирана срещу безпрецедентни, нестабилни и променливи ситуации (Clot 

1998). 

Обаче на социалния субект на спорта се полага да придаде стойност на 

комодификацията на спортния опит, да намери екологично равновесие между човешката 

и културната икономия (Rifkin 2005). Тогава спортната практика ще може да се превърне 

в онзи сложен феномен, свързан с най-лошите страни на комерсиалната модерност, и 

същевременно образцов благодарение на способността си да предизвиква и да 

илюстрира стремежа на човека към надминаване на самия себе си (Barus-Michel 2003). 
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Послепис 
 

 

В настоящата антология са събрани научните приноси на съвременни френски 

учени в областта на хуманитарните и социалните науки специално за целите на 

популяризацията им в приятелска страна като България. Този том стана възможен 

благодарение на изключителната работа на нашите колеги доц. Боряна Ангелова – Игова, 

доц. Силвия Борисова и отличната преводачка Мария Стоева, както и на нашия приятел 

и настоящ председател на Франкофонското дружество за философия на спорта – Жил 

Льокок.  

Промяната в спортната култура е обобщена по страниците на антологията в 

съответствие с тенденцията, създадена от Жан-Мари Бром. Тази промяна е резултат на 

комодификацията на свободното време и консумацията на спорта като опиум. След 

падането на Берлинската стена политическата алтернатива на капитализма се бори за 

структурирането си, било като телесна екология или чрез натурализми (Andrieu & 

Boetsch 2021), като става все по-необходима в ответ на Антропоцена. 

Показателен е примерът за мутацията на COVID-19: вирусът е живо същество, 

което се адаптира и разрушава човешките техники за господство и унищожаване на 

околната среда и видовете. Спортистите не остават безразлични към изменението на 

климата, като бойкотират стадионите с климатици и тормоза над работниците на 

строителните обекти за престоящото Световно първенство по футбол – Катар 2022 г. 

Взимат отношение и към убийствените расизми около Black Lives Matter. Декларират 

хомосексуалността си, точно както направи Джереми Стравиус – световен шампион на 

100 м плуване по гръб и олимпийски шампион в 4x100 м свободен стил през 2012 г.: 

„Няма критерий за сексуалност, който да е доминантен“ (Стравиус, 2021 г.). Спортистът 

се смята за гражданин на света, Антоан Гризман прекъсва партньорството си с „Huawei“ 

заради връзките на компанията с репресиите над уйгурите. Световната тенис ракета №2 

Наоми Осака се бори срещу расизма и поставя проблема за психическото насилие над 

състезанието, като напуска Ролан Гарос. 

Спортните култури вече не се произвеждат от послушни и слепи елити. 

Глобализацията на мрежите прави възможно открояването на местните практики, 

традиционните игри, както и на приключенията сред природата. Стойността на телесната 

неприкосновеност сега се експонира от спортистите, те повдигат въпроса за произвола 

във федерациите и клубовете и за необходимостта от нова образованост на треньорските 

практики за мускули. Атлетите изобличават публично това насилие, спортисти като Сара 

Абитбол или американския отбор по гимнастика правят видимостта на малцинствата 

ефективна: те заклеймят структурираните и утвърдени механизми на мъжко господство, 

включително и в женския спорт, проблематизират телесните норми на валидизма и 

анорексията.  

Защото с контактния спорт и сблъсъка на телата ще променят представата за срам 

от телесността. Философията на тялото се свързва тук с философията на спорта, като 

поставя на преден план единството на субекта в сложността на играта на ценности: 

изпълнение и производителност, почтеност и себеотдаване, конкуренция, постижения, 

усилия и благополучие, майсторство и вживяване, контрол и отпускане. Философията на 

спорта, за разлика от подчинения на абсолютизираната победа спорт, се стреми към 

пълноценен спортен живот. Подчиненият на победата спорт води до свръхексплоатация 

на допинга (Missa 2020).  

Желанието за установяване на устойчив спорт (Midol, Da Nobrega & Andrieu 2021) 

се основава на телесната екология (Andrieu, Parry, Porovecchio & Sirost 2018): чрез 

откриване на околната среда, чрез развлечението и разходката (Corneloup 2021) да се 
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научим да виждаме живота (Zhong Mengual 2021), живеейки според философията на 

съзерцанието и живота на бавни обороти (Lebretonq, Gibout & Andrieu 2020). 

Философията на устойчивия спорт се превърна в ценност, търсена от практикуващите, 

но и от пазара, който сега предлага алтернативи.  

По този начин философски осмисленият спорт придобива ценности, за да ги 

въплъти директно в телата и действията на спортистите и спортистките. Това желание за 

по-човешки спорт създава необичайни спектакли, като например този в град Мюнхен, 

който освети своя стадион в ЛГБТИ цветовете на дъгата в знак на протест срещу 

дискриминационен закон, приет в Унгария. От една страна, УЕФА отказва да застане зад 

тази кауза с аргумента, че спортът не е политика, но от друга, федерациите подкрепиха 

този акт и му отделиха внимание.  

Философски осмисленият спорт насочва практиката към възприемане на 

вътрешните усещания, точно както Ерик Перера (Perrera 2017) успя да го опише чрез 

лично ангажиране на тялото си в първата човешка етнография на жеста и неговото 

състояние. Тук вече не става въпрос за преразказване на тялото на другия, а за 

преживяване чрез това, което Рафаел Вершер (Verchère 2020) нарича философия на 

триатлона. По този начин спортът се оказва философско преживяване на взаимното 

възприятие: Буле вече го е анализирал чрез проприоцепцията на схемата на тялото, а 

Ебрар (Hebrard 1982) го е разграничил от тялото на анализа на движението в лицето на 

праксеологията на Пиер Парльоба… 

Алекзандър Льожандр и Харука Окуи отварят пътя за описание в съответствие с 

емерсиологията152 (Andrieu 2020) и така опитът на живото тяло се измерва във времето, 

в синхрон с Ричард Шустерман153. Връзката с други европейски култури, но също и с 

източната, африканската и южноамериканска, подновява западоцентризма и схващането 

за господство чрез единственото представяне на тялото. Обръщайки се повече към 

контракултурата на тялото (Hoïban 2021), философията на спорта показва алтернативно 

осмисляне на тялото от педагозите и марксонатуристите на театралния жест във 

физическото възпитание и спорта. 

Описанието на вътрешните усещания във физическото, телесното или спортното 

преживяване развива философското и спортното образование, физическото и спортното 

възпитание, както и перспективата за описание на това, което се появява в живота ни 

неволно. Сложното единство на спортния субект се основава на задълбочаване на 

отношенията с другите: повече от промяна, откриването на другостта у себе си може да 

развие нови способности. Танцът в състояние на безтегловност (Dubois 2021) поставя 

танцовото тяло (Namèche & Delahaye 2021) в пространство далеч по-живо, отколкото в 

живуркането (Vaysse 2020). 

Оттук насетне философският контакт с живото тяло (Arachtingi & Lecocq 2022) 

отваря размисъл както върху свидетелствата на актьорите и актрисите, така и на 

спортистите за сетивното преживяване, за телесната екология, открита към света и 

другите. 

 

Бернар Андрийо 

 

                                                           
152 Интердисциплинарна наука, разработена през 2014 г. от Бернар Андрийо и негови докторанти 

в Университета Париж-5 „Рене Декарт“, която се стреми да опише всичко онова, изплуващо неволно от 

живото в съзнанието за преживения опит. Това е своеобразна философия на тялото, чийто главен предмет 

са преживяванията на телесните практики като изплуващи в съзнанието форми, сиреч също като 

зародишни форми  на въплътена мисловност, търсеща своите рефлексивни продължения в по-обособени 

и по-абстрактни форми. – Бел. ред. 
153 Cf. Shusterman, R. (2012). Thinking through the Body. Essays in Somaesthetics. Cambridge University 

Press. – Бел. ред.  
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