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ЗА ЖЕНСКИЯ ЕЗИК – УНИВЕРСАЛИИ 
 И КУЛТУРНА СПЕЦИФИКА

Abstract: Up to the present day dominant in linguistics and in critical cultural/feminist 
theory remains the so called ‘gender deficient model’ of women’s language, originally proposed 
in 1975 by Robin Lakoff (2004). In the present article this model is represented and critically 
appraised. Additional registers of women’s language that are based on data from Bulgarian 
and Russian are presented, especially as far as the possibility of female jargon (as compared to 
male one) is taken into account, as well as of eloquent gender specific discourse. In conclusion 
the question of universals vs. cultural specificity of women’s language is discussed.
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1. Увод

Че мъжете и жените говорят по различен начин, не е трудно да бъде за-
белязано от всеки що-годе наблюдателен човек. Значително по-трудно е да 
се изтълкува какъв смисъл следва да се припише на констатираните разли-
ки. Така например защо в българската етнопсихологическа традиция мъжете 
псуват, а жените кълнат (вж. Крумова-Цветкова 2010)? В предлаганата статия 
ще бъдат разгледани няколко аспекта на женския език въз основа на примери 
от различни езици и култури, за да проличи в определени отношения динами-
ката на универсално и културноспецифично, когато става въпрос за обсъжда-
ния феномен.

2. Жените като онеправдано в езиково отношение „малцинство“

Тълкуването на жените като онеправдано „езиково малцинство“ е идея, 
която се лансира през 60-те години на миналия век на първо място в амери-
канското общество. Според Лейкъф (Лейкъф 2004) женският език се различа-
ва от мъжкия с оглед на т.нар. gender deficient model „джендърно дефицитен 
модел“. Като характерни за него се сочат:

Т.нар. hedges „средства да се минимизира асертивната сила и оттам ан-
гажираността на говорителя с формулираното езиково съдържание и възмож-
ностите това да се изтълкува като опит то да се налага на събеседника“. В 
английски това става  чрез употреба на изрази като “sort of”, “kind of”, “it 
seems like” (на български с аналогична функция биха били думи и изрази като 
сякаш, изглежда че, примерно, подобно и т.н.).
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Изпразнени откъм съдържание прилагателни като “divine”, “adorable”, 
“gorgeous” (на български такова прилагателно би било „сладък“, при което 
всичко може да се окаже „сладко“ по един или друг начин).

Свръхучтиви форми: “Would you mind...”, “...if it’s not too much to ask”, “Is 
it o.k. if...?” (на български техни съответствия биха били изрази като „бихте 
ли били така добър да…“, „ще Ви бъде ли удобно да…“ и под.).

Повече извинения (в сравнение с мъжете): “I’m sorry, but I think that...“.
Тенденцията да говорят по-рядко при общуване с другия пол.
Очакването жените да избягват грубия и/или вулгарния език.
Предпочитанието към т.нар. tag questions (специализирани въпросител-

ни форми, с които се иска потвърждение): “You don’t mind eating this, do you?”
Склонността да се да използва свръхкоректна граматика с оглед на ней-

ния престиж, както и ясна дикция.
Предпочитания към индиректно изразяване на желания и молби като 

“Wow, I’m so thirsty” („Ох, колко съм жадна“), когато с това се изразява иска-
не да се получи напитка.

Склонността за повишена емоционалност и свързано с нея „цветно“ го-
ворене, като за целта се използва прозодията, за да се маркират определени 
думи, като “so”, “very”, “quite” (на български такива биха били „мно-о-го“, 
„то-о-лкова“ и под., произнесени по подходящ начин) (Лейкъф 2004).

При описанието на тези и подобни отлики на „женския“ език спрямо 
„мъжкия“ обаче не се взема предвид, че те са характерни не въобще за жен-
ския английски, а само за определена негова разновидност – тази на средната 
класа в САЩ. По-голямата доминантност и асертивност, която се проявява в 
мъжкия американски английски, е тази, която мотивира комплементарната 
стратегия на жените в това отношение, но не трябва да се забравя, че иден-
тифицираните  аспекти на вербалното поведение са с оглед на „класическия“ 
модел на американското семейство от средната класа, което се основава на 
представата за мъжа, който „носи парите в къщата“, и за жената домакиня. 
Знаем, че поради различни икономически и социални причини този модел 
през последните десетилетия е загърбен и в самите САЩ, така че създава 
поне в определени отношения подвеждаща представа за естеството на отно-
шенията между мъжете и жените и начините на тяхното изразяване с езикови 
средства. Разбиването на класическите прототипи води до ситуация, при коя-
то женският английски (ако го разглеждаме от гледната точка на българските 
нагласи в това отношение) изглежда значително по-асертивен, т.е. по-„мъж-
карски“, от женския български. 

Впрочем във френската културна традиция императивът „Бъди красива и 
мълчи“ може да бъде изтълкуван както по джендърно дефицитна линия, т.е. 
„мълчи, за да не се излагаш колко ти е умът“, така и по линия на експлоатация 
на мъжете, т.е. „прави се на загадъчна, за да впечатляваш мъжете“, така че 
съвсем не е задължително дадени особености на женското спрямо мъжкото 
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вербално и/или невербално поведение да се тълкуват автоматично в полза на 
тезата, че жените са онеправдано в езиково отношение „малцинство“. Езикът, 
както въобще, така и в частност което и да е негово конкретно средство, може 
в различни ситуации да послужи за разнообразни, включително и за проти-
воположни цели.

3. Феноменът на женския жаргон

В специализираната лингвистична литература не ми е известна публи-
кация, в която женският език да се съпоставя с мъжкия въз основа на иден-
тифицирането на техни функционални разновидности на базата на жаргон. 
Жаргонът винаги е бил възприеман (имплицитно или експлицитно) като поле 
за вербална изява на момчетата и мъжете. И до днес, когато е ставало въпрос 
за жаргон, той е бил отнесен съм социалните говори, характерни за мъжката 
половина от човечеството. Използването на жаргон от страна на жени, ако е 
било налице, е било възприемано като производно на употребата от мъже – 
например когато девойка е футболен запалянко и общува с други фенове по 
време на мач на любимия си отбор на стадиона. Тя няма друга алтернатива, 
освен да влезе вербално в тон със силно доминиращото мъжко мнозинство, 
за да бъде приета за „своя“.

Ако искаме да удостоверим хипотезата за съществуване на самостоен 
момичешки и женски жаргон, ние трябва да потърсим евентуални източни-
ци и авторитети не в специализираната езиковедска литература, а на друго 
място. Подобен подход не е без прецедент. Изследователите на тоталитар-
ната реч, например, цитират като първа публикация, която има отношение 
към въпроса, художествено-публицистичното произведение „1984“ на бри-
танския журналист и публицист Джордж Оруел (Оруел 1989). Когато загово-
рим за женски жаргон, можем да констатираме аналогична ситуация, ако си 
спомним за легендарната „човекоядка“ (няма общо с жаргонното българско 
мъжемелачка) Елочка Шчукина от класическото литературно произведение 
„Дванадесетте стола“ на Иля Илф и Евгений Петров с нейния речник от 30 
думи и словосъчетания, които ѝ вършат отлично работа не само за да се спра-
вя с живота, но и да намери израз на всичко, което я вълнува и интересува. 
Илф и Петров (Илф и Петров 1997) са като че ли първите, които в рамките 
на художествено произведение обръщат внимание на читателите си, че има 
нещо особено, нещо по своему специфично, що се отнася до говора на жени-
те не само в сравнение въобще с мъжете, но и с оглед на възможностите да се 
изразява тази специфика във формата на своеобразен жаргон, който функцио-
нално да е в контрапункт на мъжкия. 

Основните особености на женския жаргон, които Илф и Петров изтък-
ват на преден план, е твърде ограниченото количество характерни по своя-
та форма и съдържание активни думи, употребявани от неговите носителки, 
тяхната специфика откъм изразяваната експресивност, особеностите на поло-
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жителните и отрицателните конотации, както и на хонорифичността, в която 
намира израз „дамското“ в жаргона в сравнение с „джентълменското“ при 
мъжкарите:

(1) Речникът на Уилям Шекспир според изчисление на изследвачите му 
се състои от 12 000 думи. Речникът на негър от людоедското племе „Мум-
бо-Юмбо“ се състои от 300 думи. Елочка Шчукина с лекота и комфортно се 
справяше с живота с помощта на трийсет. Ето думите, фразите и междумети-
ята, взискателно подбрани от нея от целия велик, многословен и могъщ руски 
език:

Хамите.
Хо-хо! (Изразява в зависимост от обстоятелствата ирония, учудване, въз-

торг, ненавист, радост, презрение или удовлетвореност.)
Знаменито.
Мрачный. (По отношение на всичко. Например: „мрачный Петя 

пришёл“, „мрачная погода“, „мрачный случай“, „мрачный кот“ и т. н.).
Мрак.
Жуть. (Жуткий. Например при среща с добра позната: „жуткая встре-

ча“).
Парниша. (По отношение на всички познати мъже независимо от тяхна-

та възраст и обществено положение).
Не учите меня жить.
Как ребёнка. („Я его бью, как ребёнка“ – при игра на карти. „Я его сре-

зала, как ребёнка“ – както се вижда, в разговор с отговорен оператор по време 
на снимки).

Кр-р-расота!
Толстый и красивый. (Употребява се като характеристика на неодуше-

вени и одушевени предмети).
Поедем на извозчике. (Казва се на съпруга).
Поедем на таксо. (На познати от мъжки пол).
У вас вся спина белая (шега).
Подумаешь!
-уля. (Ласкателно окончание на имена. Например: Мишуля, Зинуля).
Ого! (Ирония, учудване, възторг, ненавист, радост, презрение и удовлет-

вореност).
Останалите твърде малобройни откъм своето количество думи са използ-

вани като спомагателно средство при общуването на Елочка с продавачите в 
универсалните магазини (Илф и Петров 1997, глава XXIV; преводът от руски 
е мой, М. С.).

С много висока степен на универсална експресивност, която може да бъде 
силно положителна и/или силно отрицателна в най-различни насоки според 
случая, се характеризират цяла поредица от думи във функцията на епитети – 
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красота, жуть, мрак, мрачный, знаменито. Не по-малко впечатляват в това 
отношение взетите на въоръжение две междуметия ого и хо-хо. Всеки би се 
изненадал от палитрата от чувства, които Елочка успява да вложи при тяхната 
употреба. За разлика от другите носители на руския език тя успява с помощта 
на което и да е от тях да изрази според случая такива разнопосочни преживя-
вания, каквито са ирония, учудване, възторг, ненавист, радост, презрение или 
удовлетворение.

Специализирана да регулира отношенията с другия пол е думата парни-
ша. Тя е противопоставена не само като мъжколична, но и по линията на на-
личието в нея на аугментативната наставка -иша, с което се противополага на 
обилието от деминутиви в жаргона на Елочка. Още два израза в нейния вер-
бален репертоар се използват за регулиране на отношенията ѝ с индивиди от 
мъжки пол, като се прави функционална диференциация с оглед на иманото 
предвид средство за превоз. Докато поканата да се придвижи с файтон е обър-
нато към мъжа ѝ (поедем на извозчике), то същата, насочена към познати от 
мъжки пол, е покана превозът да стане с такси (поедем на таксо). Общото в 
двата случая е, че мъжете изпълняват в живота ѝ инструментална функция – 
да улесняват комфортното придвижване на дамата в градски условия.

Специално тълкуване с оглед на особеностите на руската култура въоб-
ще, от една страна, а от друга – според специфично женската ѝ интерпрета-
ция, изисква думата хамите от речника на г-жа Шчукина. Става въпрос за 
глагола хамить, приведен във второ лице мн. ч. Това предполага, че в нейния 
речник той се използва спрямо индивиди от мъжки пол, които не спазват по 
подходящ начин социалната дистанция спрямо дама. Аналогична по свое-
то намерение би била квалификацията от страна на българка, която оценява 
определен клас мъже, които се навъртат не без определени намерения около 
нея, като „натрапници“.

В по-широк контекст в разговорния руски език съществителното хам, 
глаголът хамить и неговите производни хамство и хамоватый отпращат към 
тип поведение, като се започне от грубо и грубиянско, до нагло и безогледно 
арогантно спрямо контрагентите. Тази поредица от думи е културноспеци-
фична, т.е. не би било подходящо хам да се превежда със специфични за бъл-
гарската култура думи, каквито са гьонсурат или тепегьоз (самите те заемки 
от турски). Съпоставка, която би била подходяща от гледна точка на култур-
ната специфика и на руската и на българската култура в това отношение, би 
изисквала обаче обсъждане в рамките на отделна студия.

Но, разбира се, най-запомнящото се изразно средство от арсенала на Елоч-
ка е преминало и в българския език, а именно императивът не учите меня 
жить „не ме учете [как] да живея“. Този повик, който е ориентиран от ненаме-
са в личните дела към евентуална пълнокръвна еманципация, е жив и до днес.

Речевото поведение на Елочка е било тълкувано като израз на нейния ду-
ховен хоризонт и отношение към живота, като се е подчертавало, че с 30 думи 
и изрази тя е съумявала да изрази всяка мисъл, която би могла да възникне 
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в нейната глава. Тези или подобни са духовните хоризонти, които можем да 
констатираме на базата на вербалното поведение на съвременния български 
дамски демимонд, в облика на цяла плеяда от професии и свързани с тях 
социални роли, състояща се от манекенки, сервитьорки, модели, плеймейт-
ки, компаньонки, танцьорки, козметички, фризьорки, хостеси, маникюрист-
ки, масажистки, златотърсачки, фолкаджийки с целия им антураж, жрици на 
най-древния занаят и т.н. (ср. Виденов 2013: 250 – 252). 

Ако се обърнем към руския женски жаргон от началото на ХХІ в., няма да 
е трудно да се открият най-нови рецидиви на специфично женската визия за 
света, например с оглед на неудържимо натрупване на деминутиви на равни-
ще дума, фраза и изречение (примерите са от реклами в интернет):

(2) За три недельки [у Вас будет] худенький животик (от реклама за 
магическо откъм бързина и радикалност отслабване).

„букв. За три седмички [ще имате] слабичко коремче.“
„За три седмици [Ви обещаваме] слаба талия.“
(3) Из дурнушки [Вы превратитесь] в красотку (от реклама за невероят-

ни по своите обещавани светкавични резултати средства за разкрасяване). 
„букв. От грозничка [Вие ще се превърнете] в хубавичка.“ 
„От грозница [ще се превърнете] в хубавица.“

Такива изразни средства правят още по-силно впечатление, когато в собст-
вения език подобни не се използват по същия начин за същите цели, както това 
е в езика на оригинала, в случая в руски. В (2) в изречение, което се състои от 
5 думи, се е намерило място за цели три деминутивни суфикса. В български 
за разлика от руски е възможно обаче да се използва деминутивна форма и на 
числително, така че може да се формулира силно маркираното трички сед-
мички, което е невъзможно на руски (поне в книжовния му вариант). В други 
отношения обаче руският явно превъзхожда българския в потенциала да се из-
ползва деминутивност с цел постигане на по-голяма експресия на израза. 

В (3) умалителните форми са „само“ две, но и възможностите за тяхна 
употреба са не само на практика, но и на теория две – тъй като в цитираното 
изречение две са пълнозначните съществителни, към които по принцип е въз-
можно да се прикачат умалителни наставки.

За сравнение, умалителни форми могат да се намерят и в мъжкия жаргон, 
но със съвсем друга функция, например:

(4) Да включат [в дневния ред на срещата на най-високо равнище; М. С.] 
едно мачле на обед, та и нашичкият да има интерес да отиде…

Приведеният пример е на потребител за статия в електронното изда-
ние Investor.bg, където се коментира възможна среща на равнище премиери 
на 8 европейски държави по проблемите на бежанската криза (http://www.
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investor.bg/evropa/334/a/turciia-i-osem-dyrjavi-ot-es-obsyjdat-migracionniia-
natisk-207912/; 16.12.2015), между които не фигурира премиерът на Бълга-
рия. Коментарът включва умалителните форми мачле и нашичкият, които 
се отнасят до премиера Бойко Борисов и имат за цел да го иронизират.

4. Женски жаргон, мъжки жаргон и борбата  
за равнопоставеност на половете

През последния век феминизмът постепенно набира сила по различни 
линии в западната цивилизация. Той намира прояви, по един или друг начин, 
и в България, както по времето на социализма, така и в епохата на демокра-
тизация след това. Обобщаващият лозунг през цялото това време е борбата за 
„равни права“ на жените и мъжете в различните сфери на обществения, по-
литическия и икономическия живот на обществото. Не изостава в това отно-
шение и спортът, респективно жаргонът на спортистите, доколкото при него 
също може да се разграничи мъжки и женски вариант. Характерното в такива 
ситуации е по-голямото тяхно взаимодействие, което намира отражения и в 
женския жаргон за общо ползване на джендърна основа. Така че динамиката 
на тяхното съотнасяне и противопоставяне е едновременно на антагонизъм и 
симбиоза. И в това няма нищо чудно, тъй като носителите на двата варианта 
жаргон на джендърна основа са в непрекъснато взаимодействие – както вер-
бално, така и невербално. 

Тази теза може да се онагледи със следния по своему красноречив при-
мер. В момента дума, която набира популярност в мъжкия жаргон, е на тема 
батка, т.е. „мускулест здравеняк (на който от толкова мускули няма начин да 
му сече главата)“. Тя има отношение към мъжкия идеал за сила и здраве, кое-
то се въплъщава в силно или прекомерно развит физически мъж. Забавното в 
тази дума е, че формално поради окончанието -а тя изглежда да е от женски 
род. От друга страна обаче тя е производна на книжовната батко, която е 
мъжколичното съответствие на кака. Както ще видим, този детайл се оказва 
от значение в примера, който ще обсъдим.

Ако се върнем към мъжкия идеал за физическа сила, една от най-ярките 
си прояви днес той намира при практикуването на културизъм. В женска-
та субкултура също е налице съответна насока за разгръщане на физическа 
култура, която е свързана с широк набор от диети, фитнес и процедури за 
поддържане на атрактивен външен вид. Между възможностите в това отно-
шение имаме обаче и насоки, които имитират мъжкарския подход и като не-
гова проекция се появява и алтернативата за дамски културизъм. Доколкото 
обаче той не е свързан с понятието за здравословен начин на живот и джен-
дърноспецифичен изглед, той лесно се изражда. Именно тази тенденция на 
взаимодействие между мъжка и женска субкултури до неин карикатурен вид 
и иронизира следният пример:
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(5) Каките батки, които са добри във вдигането на... тежести. Има ли 
нещо дамско в снимките? Въпрос на вкус, нали?

(http://www.dnes.bg/mish-mash/2015/10/08/kakite-batki-koito-sa-dobri-vyv-
vdiganeto-na-tejesti.279015; 08.10.2015 г.) 

Журналистическият материал, от който е ексцерпиран пример (5), она-
гледява употребата на кака батка с няколко красноречиви снимки на жени 
културистки, които демонстрират карикатурно развити и за мъж мускули. 
Илюстративният материал в комбинация с начина им на именуване като че 
ли не оставя място за избор по въпроса има ли нещо дамско в практикуване-
то на културизъм. Конкуренцията между мъже и жени, при която жените се 
опитват да подражават и по възможност да надминат във всичко мъжете, си 
има своята обратна страна. На мъжете при това положение не им остава нищо 
друго, освен да изразяват поне в определени отношения известни съмнения 
по този въпрос. В подобни очевидни случаи на криворазбрана конкуренция 
възможна е и обратна проекция, при която самите жени се присмиват на же-
ните, които подражават на мъжете по неподходящ или направо неадекватен 
начин и тогава кака батка (по аналогия с кака мацка, което е хонорифична 
форма за референция от поне 30 – 40 години насам в ученическия момичешки 
жаргон) би прозвучало в същия присмехулен смисъл и в мъжкия, и в женския 
жаргон.

Впрочем констатации за тенденция за изравняване на стандартите по оп-
ределени проблеми, свързани с мъжкия и женския жаргон и поведенческите 
им корелати, можем да открием не само в български, но и в руски:

(6) Еще совсем недавно девушка, ругающаяся матом, была редкостью. 
Сегодня даже первоклассники употребляют такие выражения, что уши вянут. 
Это стало практически нормой жизни. Как, впрочем, и хамство. Хамят везде: 
в магазине и на почте, в поликлинике и на работе (http://subscribe.ru/group/8-
chasov-soobschestvo-lyudej-so-zdorovyim-otnosheniem-k-rabote/3642723/; 
14.12.2015г.).

Налице тук е мотивът за девойките, които не им мигва окото да псуват, а 
същото се отнася и до изравняването на нормите в унисекс посока на прояви-
те на хамство „безогледно нагло и/или грубо поведение на битова основа“, за 
която дума вече стана въпрос по-горе.

Равнопоставеността на половете може да намери израз и при заемане на 
жаргонни изрази по линията на тяхната интернационализация. Така напри-
мер в женския и мъжкия вариант на жаргона ни е споделена думата златотър-
сачка, използвана само в женски род, която има значението на „жена, която 
търси материална изгода в интимните си взаимоотношения с мъжете“. Макар 
да изглежда като творение на родния „езиков гений“, тази дума най-вероятно 
е била възприета от английски, където gold digger освен буквалното „злато-
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копач; златотърсач“ има и значението, каквото то е в българския жаргон (вж. 
например речника Merriam-Webster online http://www.merriam-webster.com/). 
Най-учудващото в английски при това е, че във второто си значение думата 
не е маркирана с женсколичната наставка -ess, което е теоретично възможно, 
т.е. тя в преносното си значение променя своята семантика от по презумпция 
мъжколична (жените, които са търсачки на злато, са голяма рядкост) в по 
презумпция женсколична, без да става нужно за това да се използва експли-
цитна езикова маркировка. В случая, с други думи, констатираме имплици-
ран в езика сексизъм, на който англоговорещите феминистки, доколкото ми е 
известно, не са обърнали внимание по подходящ начин.

5. Женски език – джендърноспецифична философия?
В женския език могат да се разграничат различни регистри от принизе-

ния жаргон до дамска стилистика в по-висок или дори „възвишен“ регистър. 
Два примера от българските масмедии могат да ни помогнат да се ориентира-
ме за какъв феномен става въпрос:

(7) Посветила си живота си на работата от сутрин до вечер и изпиването 
на задължителната голяма бутилка минерална вода. Точно затова когато се 
развихриш, го правиш [става въпрос за порочни игри] както трябва – като 
рошава гарга.

(Космополитан, http://www.cosmopolitan.bg/you/p3_3937_0.html; 05.12.2010).

В този цитат от списание, наречено неслучайно „Космополитан“, лапи-
дарно намират израз три стожера на съвременната глобална юпи дамска пред-
става за живота – работохолизъм, здравословен за хубост начин на живот и 
чувство за разкрепостеност за прояви в областта на сексуалното поведение. 
Единствено в израза „развихрям се като рошава гарга“ наглед откриваме 
пролука за културноспецифична проява, но по подобен начин може да се ква-
лифицира поведението не само на родни героини, но и на такива съвременни 
културни икони със световен импакт фактор, каквито са лейди Гага, Ники 
Минаж или Майли Сайръс.

Вторият пример ще ни помогне да преосмислим във феминистки ключ 
темите за роба и еснафското в манталитета ни с тяхната богата в съдържа-
телно отношение етимология, която сме наследили по линията на османското 
културно влияние (за повече информация вж. Стаменов 2012а), не на послед-
но място с оглед на топлата им връзка с такива традиционни блага, които 
вървят по същата линия, каквито са парите и кефа:

(8) Днес, на 39 г., студено ще ти кажа [на себе си като 16-годишна; М. С.], 
скъпа: проблемът ни идва от роба в нас. Той ни е тровел отвътре твъъърде 
дълго – отначало с панически и саркастичен шепот в ухото: „циците ти са 
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малки, а краката недотам дълги”, „пак нямаш какво да облечеш”, „ето, Пешо 
пак избра Пенка пред теб”, „ама какво ще кажат другите, като научат”, а пос-
ле с ненужни сравнения и надпревари със съседката, с предразсъдъци, с кон-
формизъм, с еснафски етикети и клишета... Не се плаши, диагнозата „роб” 
е страшна, но болестта е лечима. Лекува се със свобода. Обаче свободата не 
идва даром, а изисква усилие. Най-напред да проумееш, а после и постоянно 
да си напомняш, че е по-важно ти сама да се харесваш, каквато си, отколкото 
другите да те харесват. Да си даваш сметка, че не могат да те харесват всички, 
да не ти пука колко пари имаш и как изглеждаш, но много, наистина много да 
ти пука, когато сбъдваш някаква своя насъщна потребност. Свободна ще си, 
когато станеш едно цяло с истинската си същност, когато си сигурна, че след-
ваш истинските си желания, когато не воюваш със съдбата си, а я приемеш. 
Мирослава, обещай ми, за бога: никога не тръгвай да гониш нечия чужда меч-
та или илюзия. Пускай и пукай само собствените си балони – и задължително 
го прави с кеф, със замах. И не забравяй накрая какво е казал Чехов (вече си 
го чела): „Цял живот изцеждах от себе си роба капка по капка“. Нека стане 
твое мото и щом дойде време ти да ми пишеш – когато стана на 80, да ка-
жем, – ме питай колко постоянна в изстискването на роба съм била (Мира Ба-
джева „Писмо до мен, 16-годишната“, Жената днес, 22.11.2010, http://www.
jenatadnes.com/bg/news/16-news.html; 01.04.2011; получер шрифт мой, М. С.).

Текстът е едва ли не „готически“ откъм имплицираната си сложност на 
семантична основа, ако се опитаме да интерпретираме по систематичен на-
чин различните алюзии, които са налице в него. Той започва с тълкуване на 
темата „робът в нас“, която не е трудно по асоциация да се свърже с възрож-
денския мотив „ние не сме вече ра¾ покорна“, но в модерен джендърноспеци-
фичен ключ, макар експлицитната отпратка да е в друга, андрогинна посока 
– по линията на Антон Павлович Чехов и метаморфозата на руските разно-
чинци от крепостни в граждани. При анализ на имплицираната отпратка към 
ра¾ с неин евентуален постмодерен прочит в смисъл на „жените като ра¾ на 
установените порядки и очаквания в обществото“, ориенталската линия все 
пак натежава, макар и по индиректен начин, тъй като смислообразуващо в 
целия откъс се оказва съвременното преосмисляне на три други заемки от ос-
мански турски – пари, еснаф и кеф – така че имплицираното влияние на ос-
манското наследство става още по-осезаемо. То е, на което авторката стъпва, 
за да преосмисли на автохтонна основа чужди образци от Северна Америка 
и Западна Европа.

От смислоопределящо значение в (8) на първо място е корелацията меж-
ду ограниченост на еснафа и ограниченост на представата в какво се състои и 
как може да се намери кеф. На тази именно основа отношенията между роба 
в унисекс мъжки род (с референт женската аудитория на списание „Жената 
днес“) с еснафски предразсъдъци и кефът като благо се разглеждат в диале-
ктичен ключ, при което отварянето спрямо предразсъдъците и самоограниче-
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нията на героинята Мирослава се представя като отваряне към свободата да 
търсиш и намираш кеф в заблуди и прозрения, като по този начин преоткри-
ваш себе си. Изрично при това се подчертава, че при търсенето и извличането 
на кеф не всичко опира единствено и само до пари (макар, както можем да 
заключим от запознаването с текста, в повечето случаи това да е така все 
пак). Така че носещата конструкция на представената лапидарно философия 
на живота по своеобразен начин стъпва на преосмисляне на османското ни 
наследство и начинът, по който се е реагирало на него по време на Възражда-
нето (роб – рая) и неговото тълкуване след Освобождението (пари, кеф) до 
постмодерен феминистки прочит. За отправна точка при това служи темати-
ката, която принадлежи на момичешкия кръг от проблеми и свързвания с тях 
начин на изказ („циците ти са малки, а краката недотам дълги“ и под.)

Повикът за финална по своя размах еманципация, императивът да „взе-
меш своето“ от живота и т.н. – всичко това намира израз в един относително 
кратък откъс от есе, в което можем да намерим наистина от всичко – и от 
османското наследство, и най-новите императиви за правилен начин на жи-
вот, и значими авторитети от световното културно наследство. Така че пред-
ставеният в (8) цитат от публицистично произведение притежава сумарно 
семантичния потенциал на негова основа да бъде разгърната пълнокръвна 
джендърно ориентирана „философия в будоара“ не във френски, а в българ-
ски културноспецифичен ключ. Достатъчно е да припомним за случая част 
от пламенното обръщение на маркиз дьо Сад (2006) от посвещението към 
неговата книга под едноименното заглавие:

(9) Млади момичета, измъчени от нелепите и опасни вериги на доброде-
телите, на отвратителната религия, подражавайте на пламенната жена; раз-
късвайте, потъпквайте, като нея, всички смехотворни напътствия на глупаци-
те родители (дьо Сад 2006).

Но докато можем с основание да заподозрем маркиз дьо Сад в корист-
ни подбуди при отправянето на това обръщение, не може да се каже също-
то за журналистката Мира Баджева, когато цели да окаже възпитателно въз-
действие върху себеподобните на базата на собствения пример от страниците 
на списанието „Жената днес“. Така че на нейна страна е непредубедената 
мотивация евентуално да бъде разгърната автентична „философия на девой-
ката“, която при това поне отчасти да бъде на базата на нашенското културно 
минало, а не на сляпа имитация на вносни образци.

6. Заключение

Макар че за женския език има много публикации, прави впечатление, че на 
някои феномени, свързани с него, е обърнато значително повече внимание, от-
колкото на други, а трети досега въобще са убягнали от погледа на изследвачите.
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Предложените от Робин Лейкъф (2004) особености на женската реч са 
били тълкувани като нейни универсалии по линията на прояви на доминант-
ност на мъжете спрямо жените, но е очевидно, че при нея в действителност 
става въпрос за културноспецифични особености на женската реч (спрямо 
мъжката) в рамките на средната класа на американското общество. При това 
през последните десетилетия в нея става все по-ясно изразена тенденцията на 
маркирана асертивност в облика на професионалния (бизнес) женски.

Ако говорим за универсалии в женския език, някои от тях най-добре про-
личават на базата на ниските регистри на неговата употреба – този на жен-
ския жаргон – както от гледна точка на набора от значения, така и с оглед 
на характера на функционалното им противопоставяне на мъжкия жаргон. 
И за двата при това може да се твърди, че те не растат, но стареят. Посоче-
ната наглед парадоксална характеристика идва да ни насочи, че наборът от 
средства остава в жаргона един и същ, т.е. той е твърде консервативен, като 
тенденцията за промяна на изразните средства в облика на тяхно остаряване 
се компенсира с нови средства, които изразяват същите или твърде близки по 
своя характер съдържания (за обсъждане на тази теза с конкретен материал от 
мъжкия жаргон вж. анализа на копеле и пич в Стаменов 2012б).

Най-впечатляващите спрямо езиковата традиция промени в женския 
език, които констатираме в резултат на представения анализ, се отнасят до 
появата на новия регистър на асертивния по мъжки образец бизнес женски и 
на формиране на „възвишен“ дамски регистър, разгледан тук с примери, кои-
то притежават херменевтичния потенциал да бъдат разгърнати до равнището 
на джендърноспецифична философия на живота, при това на културноспеци-
фична основа. 
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