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Актуалност на темата: 

 

Темата предизвика интереса ми поради връзката си с младежките субкултури, 

станали особено разпознаваеми у нас през 90-години на ХХ в., като израз на свободна 

изява на младежкото мислене и поведение, което за пръв път след времето на социализма 

можеше да се противопостави по-явно на родителската и доминиращата култура. Групата 

на футболните запалянковци така или иначе не просто присъства, а е и неизменна част от 

съвременната градска култура още преди разглеждания период. Чуството за свобода, 

понякога дори надхвърлящо рамките на приемливото, което младите хора придобиха, им 

позволи да изградят един свой обособен свят, в който да развият специфичните си 

интереси и занимания.  

Субгрупата на футболните запалянковци е един вид и маргинална група или поне се 

възприема предимно като такава. Те не влизат в полезрението на етнолозите, защото 

излизат от традиционно „престижните“ области, в които се търсят аргументи за една или 

друга политическа, идеологическа или национална доктрина. Затова и интересът към тях 

се появява със смяната на парадигмата в българската етнология и постепенното й 

ориентиране към нови проблеми.  Въпросите, свързани с футболната запалянковщина в 

България, се разглеждат преди всичко в аспекта на криминогенните прояви на футболните 

запалянковци и обикновено са просто част от статистиката в полицейските хроники. 

Затова е необходимо да се подходи към въпроса и от чисто етноложка гледна точка, да се 

проучат субкултурите в тяхната цялост, да се потърсят причините за тяхната поява, да се 

намерят отликите и приликите между тях, да се формулират, доколкото е възможно, 

разликите помежду им, или просто да се разгледат отвътре. 

 

Цели и задачи: 

Основната цел на настоящата работа е да проследи аналитично и емпирично 

появата и състоянието на субкултурата на футболните запалянковци в България в края на 

20 и началото на 21 в., а това означава: 
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1. Да се прецени, като се проследят изследванията на тема 

субкултура/контракултура,  дали общностите на футболните фенове могат да 

бъдат квалифицирани като субкултура. 

2. Да се потърси аналогия с останалите европейски примери за възникването и 

развитието на феномена и да се уточни дали българският вариант е 

самостоятелно явление или е подражание 

3. Да се уточнят характеристиките на субкултурата –  

А. Социален статут, възраст и пол на участниците в нея 

Б. Съществуването на групова идентичност 

В. Съществуването на специфични идеологии вътре в групата 

Г. Ролята на стадиона в културата на феновете 

4. Да се проследи структурата на организациите, мястото на лидерите, видовете 

членове, тяхната дейност, външните белези 

5. Като резултат от проучването евентуално да се достигне до заключение – дали 

това е изцяло деструктивна култура на маргинали или в нея съществуват и 

креативни елементи. 

 

Методи на изследването: 

Основните методи, използвани в настоящото изследване, са класическите за 

етнографската наука качествени подходи на работа, основно интервюта и включено на-

блюдение. 

 Научната задача да се изследва задълбочено профила на футболните фенове се 

постига със събирането и анализирането на информация въз основа на индивидуални 

интервюта с футболни запалянковци. По-голямата част от интервютата са биографични, 

тъй като чрез тях по-лесно се достига до личното участие на индивида в дадена общност, а 

впоследствие събраните лични истории създават общия образ на субкултурата. 
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Биографичните интервюта дават информация за причините, довели да участието на 

конкретния човек в тази субгрупа. Те са основата за „конструиране на личното минало”, 

тъй като в „автобиографичния разказ всеки сам слага акцентите на своя живот, сам 

определя събитията, които създават и подкрепят неговата идентичност” (Георгиева 1997: 

48). 

Направените интервюта са неструктурирани или полуструктурирани. Чрез тях 

информаторите пресъздават в разговори собствените си възгледи за групата, за 

субкултурата, за личното си участие в нея. Направени са полуструктурирани интервюта на 

около 40 футболни привърженика, с различна ангажираност спрямо изследваната 

субкултура, от различни възрастови групи и с различно социално положение в 

обществото.  Интервютата са с членове на групировки, обикновени привърженици или 

неангажирани с определена група запалянковци. Някои от тях се самоопределят като 

„обикновени фенове”, други като „ултраси”, трети като „хулигани”. Разнообразието е 

умишлено търсено, тъй като целта на изследването е да се направи един по-обобщен 

преглед на проучваната общност.  Интервютата са проведени в периода 2011- 2014 година 

сред запалянковци на четирите столични клуба – „Левски”, ЦСКА, „Локомотив“ и 

„Славия“. Причината да включа единствено феновете на софийските футболни клубове в 

своето изследване се корени в дългогодишните ми наблюдения върху привърженици от 

столицата. По-лесният достъп до информатори и участие в различни събития  също 

оказаха своето влияние. Процентно, интервютата с привърженици на двата софийски 

гранда – „Левски“ и ЦСКА, са ¾ от целият емперичен материал, което се обуславя от 

значително по-голямата им фенска общност за сметка на тази на „Славия“ и „Локомотив“. 

Голяма полза за изследването имаха множеството неформални разговори, провеждани по 

време на общи срещи, футболни мачове, пътувания с групи различни фенове. Тези 

дискусии са регистрирани като полеви бележки след края на съответната дискусия.  

За нуждите на работата е използван и качественият метод на включеното 

наблюдение. Същността му се изразява в престой в структурите на изследваната общност 

за определен времеви отрязък. Участието в срещите на изследваните фен клубове, 

наблюдението на техни мероприятия, посещения на футболни мачове заедно с тях, 

пътувания с агитките при гостувания на други футболни отбори от българското 

първенство и в чужбина, позволяват да се разбере в дълбочина ежедневната им дейност и 
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емоция. Поради дългогодишен личен интерес наблюденията ми се простират в голям 

времеви диапазон. За целите на изследването обаче, мога да посоча като период с най-

насително наблюдение върху дейностите на футболните запалянковци, периода 2010-2014 

година.  

Освен традиционите изследователски методи е полезно и ползването на наскоро 

навлезлите подходи за работа с електронните медии. Методологията на проучванията 

следва темпото, с което се развиват и технологиите. Мрежата се е превърнала в почти 

безграничен терен за работа за научни изследвания, тъй като съдържа в себе си разнородни 

участници от различни общности в световен мащаб. Футболните фенове от цял свят 

използват интернет за обсъждане на интересуващи ги въпроси на локално, национално и 

на интернационално ниво, изказват своите становища, имат възможност да бъдат 

изслушани от голямо количество хора в реално време, а всичко това спомага за 

интензифицирането на техните групови идентичности. Всъщност социалната мрежа се е 

превърнала в най-удобния начин за взаимодействие и общуване между феновете (Gibbons, 

Dixon 2010: 18). 

 В дисертацията са използвани и някои архивни материали, събирани в период от 

няколко месеца в Централния държавен архив, с цел да допълнят информацията свързана с 

появата и развитието на младежките субкултури в Източна Европа и в частност в 

България.   

 

 

Съдържание на дисертацията: 

В структурен план работата е изградена в шест глави, всяка от които е посветена на 

отделни аспекти от субкултурата на футболните запалянковци.  

 

1. Глава първа: Терминология и история на проучването на 

субкултурите 
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Невъзможно е да се навлезе в темата за футболните запалянковци  без да се 

разгледа състоянието на младежките общества. В съвременността младостта се толерира, 

но не всички млади хора успяват, или пък не искат, да влязат в рамките на обществото и 

неговите норми. Част от тях формират свои собствени групи, в които господстват 

специфичният им вкус и интереси и така ги превръщат в един вид затворени общества, 

където се създава тяхната култура. Условно тази култура се разглежда като субкултура, 

дотолкова доколкото от една страна е един подвид на общоприетото, а от друга терминът 

носи известен негативизъм, като определение на по-ниска култура. Така тази категория 

младежи  се оказва едновременно вън и вътре в съвременното общество. Общото за всички 

младежки субкултури е желанието им да се противопостяват на консерватизма и на 

общоприетите обществени норми. Това е заключението на всички теоретични и 

емпирични проучвания и върху него се гради работната хипотеза на настоящата работа. Но 

за да се стигне до това заключение трябваше да се направи пълен преглед на теоретичната 

рамка на младежките субкултури. Първа глава има за цел да представи основните теории 

за субкултурите, представителите на отделните школи, които се занимават с тяхната 

проблематика, с оглед постигането на посочените по-горе цели. Приблизително 

изчерпателният обзор на основните световни изследователски направления в областта на 

младежките субкултури е опит да се даде сравнително пълна картина на възможностите за 

изграждане на теоретична рамка при бъдещи изследвания на младежки субкултури в 

България, където интересът към тази специфична тема в последните години започва да 

ангажира все повече изследователи от различни научни направления. Запознаването с 

различните теоретични школи дава възможност да се направи методологически избор за 

изследваната субкултурна общност.  

В тази начална част от изследването се прави кратко описание на школите, които се 

занимават с проучвания върху младежките субкултури. На първо място са представени 

концепциите на Чикагската школа. Още от 20-те години на ХХ в.  американските 

социолози започват да лансират мнението, че най-ниско образованите  социални класи 

създават субкултурите и съответно принадлежат към тях. Често дори се говори за 

психически нестабилни индивиди, които са част от кръга на субкултурите в американското 

общество.  Това е причината, поради която  появата и развитието на субкултурите в 

Америка се  обясняват с „неадекватната социализация”,  неспособност за интеграция в 
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обществото,  породена от липсата на интелигентност и ниско ниво на емоционално 

развитие,  а това от своя страна води до девиантното поведение на младите хора и до 

маргинализирането им  по отношение на обществото (Blackman 2005:  3-4). Поради тази 

причина American Chicago School, институцията, която излага за пръв път концепцията за 

субкултурите, започвайки изследванията си,  се концентрира основно върху младежката 

престъпност. Учените от тази школа представят субкултурите като общности  от градски 

младежи, криминално проявени и с изявено девиантно поведение, които създават и 

споделят набор от стойности в опозиция на разпространените обществени ценности.   

Другото основно научно направление за проучване на субкултурите възниква във 

Великобритания.  През 70-те години се създава Центърът за съвременни културни 

изследвания към университета в Бирмингам (CCCS), където анализът на субкултурите във 

Великобритания се обвързва със спецификите на класата, етноса и пола.  Основното 

заключение до което стигат  изследванията на Бирмингамския център е, че проучваниет от 

тях девиантни младежки прояви, които са израз на участие в младежка субкултура, са  

ефект на колективна реакция на младежите от работническата класа към промените, които 

търпи  Великобритания след войните (Bennett 1999: 600). По този начин авторите достигат 

до извода, че участието в субкултурите не е израз единствено на младежка прищявка за 

справяне на проблемите в трудната възраст, а са реакция на съществуващите социални и 

икономически проблеми в обществото. Характерното за Бирмингамската школа е, че 

насоката на проучванията им в областта на субкултурния стил, винаги намират връзката 

между изследваните обекти и тяхната класова принадлежност. 

Съвременното развитие на младежките субкултури обаче се нуждае и от нов тип 

теоретична рамка, тъй като новото поколение изследователи е на мнение, че днешните 

субкултури не отговарят на характеристиките, въведени нито от Чикагската, нито от 

Бирмингамската школа. Това налага навлизането на нова, постсубкултурна теория. 80-те 

години на ХХ в. поставят на преден план дебата за „края на младежката култура”. Някои 

постмодерни изследователи настояват, че  субкултурата е мъртва, нещо,  което теоретици 

като  Д. Мъглетън смятат за преувеличено. Затова пък той и неговите последователи са 

убедени, че са нужни траектории на социологичните и културологични изследвания, 

различни от предложената теоретична рамка на СССS. Така „новата вълна на субкултурна 
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теория”, започнала своето развитие през 70-те години, поставя началото на постулирането 

на безкласова младежка култура и изследване на новите младежки форми на групиране 

(Muggleton 2005:  205).  Много от изследователите на темата си обясняват промените, 

настъпили в субкултурните формирования, с „поколението Тачър”, когато младите хора 

вече не се възприемат като непокорни, бунтари и новатори, а благодарение на медиите и 

общественото мнение отново се превръщат в „народни дяволи”, но такива, които придават 

значение най-вече на хедонистичната страна на свободното време (Blackman 2005: 6). 

Според постсубкултурните теоретици животът на младежите от късната модерност  се 

характеризира с нови видове несигурност, нови кризи, нови форми на конфликти и 

поляризация, различаващи ги от предходните поколения.   

Основната идея на постсубкултурната теория е да се разграничи от изследванията 

на СССS и да потърси нови концепции, с които да обясни съществуването на съвременни 

младежки културни идентичности. Редица автори, като С. Редхед, Д. Мъглетън, С. Майлс, 

А. Бенет и други техни съмишленици, категорично отричат теоретичната рамка на 

Бирмингамския център, базирана на класата. Те преценяват съвременните младежки 

субкултури като по-краткотрайни, организирани около индивидуалния начин на живот и 

основно около потребителския избор. Колективността, основна черта на субкултурната 

идентификация, е заменена с повече индивидуалност, което поставя началото на някои  

промени в характера на субкултурите и тяхната идентификация  (Shildrick, MacDonald 

2006:  5). Ако някога идентификационните маркери на младежите са били  категориите 

етнос, пол и класа, то съвременният свят налага новия модел на потреблението като 

източник на принадлежност към дадена група.  Идентичностите, които се изграждат сега, 

често имат временни граници, които търпят непрестанни промени. Така  членството в 

групата  може да бъде частично или временно. Характерно за младите хора е да „скачат” 

от стил в стил, да преминават от една субкултура в друга, да сменят идентичностите или 

просто да поддържат повече идентичности едновременно. По този начин съвременните 

формирования се различават от предходните по своята фрагментация и нестабилност на 

изгражданите идентичности.  

В текста се обръща внимание и на основните критики към всяка отделна школа и 

множеството дискусии между представителите на всяка от тях, в опит да се направи най-
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адекватен извод относно теорията, която би могла да се прилага на първо място в 

изследванията на футболните запалянковци като цяло, но и в частност, в българския 

случай. За това е отделено и особено място на нововъведените термини от 

представителите на постсубкултурната школа, които се смята, че биха могли да заместят 

понятието „субкултура“ в съвременото обозначение на младежките формирования.  

 

От всичко представено да тук мога да напарвя заключение, че настоящото 

проучване следва основно концепциите приложени от Бирмингамският център за 

съвременни културни изследвания, съчетано с някои от по-новите т.нар. постсубкултурни 

теоретични парадигми, които отговарят на съвременната субкултурна ситуация. 

Множеството изследвания на различни младежките субкултури от различните школи и 

автори ми дадоха възможност да преценя, че  субкултурата на футболните запалянковци 

като цяло следва общата парадигма, но има твърде много отличия от останалите 

субкултури, които се сформират въз основа на разнообразни предпочитания в музика, 

мода и други интереси.  

Друга основна тема, която се засяга в настоящата глава е тази за младежките 

култури по време на социализма в Източна Европа. Тук се прави преглед на 

източноевропейски изследвания по темата за младежта от времето на социализма, до 

настоящия момент на това изследване. Изследванията на тази тема в България са все още 

пренебрежимо малки в свърнение с останалите западноевропейски държави. И все пак 

засиленият интерес в последните години е доказателство за актуалността на темата в 

българските научни среди. Акцентът на тази част е поставен върху отношенията между 

властовите структури и младежите по време на режима в България и опитите за 

манипулиране и регулиране на младежките движения от институциите. Тук са ползвани 

архивни данни за младежката активност, за оползотворяването на свободното време на 

младите хора, за тяхните „противообществени прояви“, за ролята на Комсомола в опитите 

за справяне с проблемите, които създават младежките субкултури и т.н. 
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2. Глава втора: Футбол и футболни привърженици 

Втора глава на дисертацията е посветена на изследване на историческото развитие 

на футбола и неговата публика. Организираните спортни събития се появяват в 

съвременното общество чрез новото осмисляне на понятието свободно време. В 

съвременния, забързан свят, при строго регулираното и нормирано обществено работно 

време, младите хора отделят все повече от свободното си време за различни прояви на 

забавление. За това  и в тази глава е обърнато внимание на понятието свободно време.   

От друга страна футболът и реакциите, които той провокира, често ни предоставят с 

почти фотографска точност съвременното общество, което позволява да се проучи как 

отделни общности или социални групи възприемат себе си и как другите ги възприемат. В 

този смисъл футболът през ХХ в. предлага една от най-добрите бази за цялостен анализ на 

обществото. Благодарение на неговата социална и регионална хетерогенност, той се е 

превърнал в огледало на обществото (Wharton 2007: 601), показва както положителните, 

така и отрицателните му елементи. Футболът страда от присъщите на обществото болести 

– насилие, несправедливост, нетолерантност, расизъм, измама, експлоатация на власт.  

Тук е направен опит за категоризация на футболните фенове. Футболните 

запалянковци на първо място са публика. За част от тях обаче отредената им роля на 

зрител не е достатъчна. Те имат желание да покажат явно своите пристрастия и по този 

начин да станат част от играта. Не всички футболни запалянковци могат да бъдат 

причислени към някакъв вид субкултура. Нивото на ангажимент, на принадлежност към 

групата, чувството за солидарност, изградената групова идентичност показват какво е 

мястото на всеки един индивид в рамките не субкултурата. Интерес за настоящата работа  

представлява една част от футболната публика – тези, които са отдадени на предпочитания 

футболен отбор и едновременно с това не са просто зрители, а са участници в 

представлението на стадиона. Чувството за принадлежност на тази публика към 

определена група от съмишленици е индикатор за тяхната ангажираност към фенското 

движение. Често тези привърженици са назовавани и се самоназовават „ултраси” или 

„хулигани”. В други страни, където традицията на футбола е по-стара, обикновено 
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хулигани и ултраси се различават, както помежду си, така и от останалите. В България, 

където появата на повечето субкултури, включително на футболните, е резултат предимно 

на подражание на вече създадени модели,  двата вида крайни футболни привърженици 

често се преплитат помежду си и  е от по-голямо значение как групата се самоназовава. 

Една от целите на това изследване се състоеше именно в опит да се разграничат основните 

понятия, ползвани за обозначаването на футболните запалянковци, както от обществото, 

така и от самите тях. Проучваните фенове предпочитат да се наричат ултраси, като 

практикуват италианската футболна традиция на фенска поддръжка. Те следват свои 

собствени морални норми, които най-общо могат да бъдат определени като вярност към 

своите и ненавист към противниците, а често и към официалното ръководство на техния 

любим отбор. От друга страна най-често използваният в публичното пространство термин 

„хулиган”, описващ крайните запалянковци, не е така силно застъпен в речника на 

повечето активни привърженици, които често смятат за обидно оприличаването на 

активната футболна подкрепа с футболният хулиганизъм. Смятам, че отделеното 

внимание, което има за цел да направи разграничаването между понятията, които не са 

съвсем изяснени не само в общественото и медийното пространство, но и в научните 

среди, би могло да помогне за намаляването на „моралната паника”, която неизменно 

следва изявите на младежките субкултури от самото им зараждане до наши дни.  

Една от поставените задачи на това изследване беше да се опровергае един от 

обществените стереотипи, превърнал се дори в мит, относно профила на футболният 

запалянко. Още от зората на първите изследвания в Англия на футболните запалянковци, 

въпросите около социалния произход на феновете винаги е стоял на дневен ред. Този 

елемент става основен за проучванията на редица фенски субкултури по целия свят. 

Обществените и икономически промени, които настъпват в европейското общество обаче 

водят до промени и в разпространения профил на футболните фенове. В последните 

десетилетия мнозина изследователи в различни европейски държави започнаха да правят 

социологически и етноложки проучвания единствено на социалния профил на феновете, за 

да могат да покажат, че в средите на субкултурата определено се наблюдават нови 

тенденции. Много често обаче медиите и общественото мнение продължават да 

възпроизвеждат стари стереотипи и по този начин да поддържат представата за 

футболните запалянковци като за „фолк дяволи”, термин предложен от Стенли Коен, 
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описващ преобладаващото общественото мнение относно участниците в младежките 

субкултури като цяло. Настоящето изследване обхвана доста широк диапазон от футболни 

запалянковци, което ми дава основание да твърдя, че субкултурата на футболните 

запалянковци се оказа изключително разнородна откъм социален състав и в никакъв 

случай социалният статут не би могъл да представлява единственото условие за 

принадлежност към нея.  Определено се опроверга и твърдението, че субкултурата на 

футболните запалянковци се състои само от младежи от определна възрастова група. 

Възрастовият диапазон също се оказа доста разнообразен, но това в никакъв случай не 

означава, че общността на футболните фенове не може да се причисли изцяло към 

младежките субкултури. Именно бунтът, склонността към съпротива срещу доминиращите 

в обществото възгледи и приетото за допустимо поведение, характерни за младежката 

възраст, придават на тази общност от хора характера на „младежка“ субкултура.  Разбира 

се, голяма част от активните футболни запалянковци са на определна възраст, между 18-30 

години, но в самото ядро на субкултурата има хора, които са на 30-40 години. Външно 

погледнато секторът, където се събират активните футболни запалянковци, е малко 

пространство, в което преобладават младите хора, но при по-задълбочено вглеждане се 

забелязват представители на всички поколения. Особено интересно се оказа женското 

присъствие сред футболните фенове, тема, която до този момент не е предизвиквала 

любопитството на изследователите. По принцип на жените рядко се обръща внимание при 

изследването на субкултурите, още повече в  субкултури с преобладаващо мнозинство от 

мъже и с типична мъжка доминация – както иделогическа, така и на практика. Това засили 

интереса ми към темата и ме накара да потърся отговор на въпроса защо някои жени 

предпочитат да прекарат свободното си време в една на пръв поглед не много сигурна и 

добронамерена към женския пол среда. Оказа се, че те следват стриктно зададения модел и 

в същото време успяват да създават свои малки организации вътре в групите, а с времето 

дори започват да се приемат и от останалата част от запалянковците като равноправни 

фенове. Трябва обаче да се има предвид, че ситуацията с жените на стадиона е 

изключително динамична в последните години и най-вероятно ще станем свидетели на 

още по-големи промени в рамките на все по-отвореното за жени  пространството на 

стадиона, промени, които трябва да бъдат взети под внимание и да бъдат подложени на 

отделно проучване.  
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3. Глава трета:  Групова идентичност на футболните запалянковци 

Третата глава обръща специално внимание на основна характеристика на груповите 

формирования, от които са част и субкултурите - изгражданата от членовете групова 

идентичност.  

Желанието им за самоидентификация кара истинските фенове да се 

противопоставят на обществото и да отхвърлят доминантните ценности.  Онова, което не 

получават у дома, в училище, в социалните си контакти с хора извън групата, те наваксват 

с интензивните връзки вътре в своето малко общество, което често възприемат като свое 

семейство. Затова често говорят за стадиона като дом, а за съмишлениците си като близки 

роднини. Именно отношенията, които се създават вътре в самата група на футболните 

запалянковци, се разглеждат нееднократно в това проучване. Направеният научен преглед 

на това какво представлява сама по себе си групата и как участниците в нея изграждат 

своята групова идентичност беше съпоставено с информацията получена от първо лице, от 

самите членове на общността, от тези които са част от ядрото, от членове, които са все още 

в периферията, търсейки начин да се социлиазират все по-бързо с групата и от такива, 

които дори неволно стават част от общността.   

Един от основните изводи от изследването е свързан именно с нивото на 

идентификация на запалянковците. Най-важната отлика на субкултурата на футболните 

запалянковци от повечето субкултури, изградени въз основа на свободното време и 

отдиха, е сравнително твърдата стабилност на съвременните фенски формирования, нещо 

с което вече не се отличават значителен брой съвременни младежки субкултури. Тази 

стабилност и силен ангажимент към любимият отбор и групата от съмишленици води до 

високо ниво на групова идентификация. Една от задачите на това изследване беше да се 

покажат различните идентификационни точки, характерни не за само спорта, в частност 

футбола и  локалния футболен тим, но и за самата общност от футболни запалянковци. 

Затова в трета глава се спира върху идентификационните маркери на групите футболни 

фенове, като акцентира преди всичко върху солидарността, която демонстрират всичките 

те, независимо дали става дума за солидарност с групата или с футболния клуб. Данните, 
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получени от респондентите и събраната информация посредством метода на включеното 

наблюдение, ми дадоха възможност да се опитам да анализирам сравнително обективно 

взаимоотношенията вътре в групата, които разгранича нивата на идентификация и 

ангажираност на всеки отеделен индивид, спрямо нивото на изпитвана и демонстрирана 

солидарност. Солидарността между членовете води до толкова силно емоционално 

обвързване между тях, че често пъти запалянковците определят останалите от групата като 

„братя”, като ново семейство, което заслужава уважение и пълна отдаденост. В 

изследваната  субкултура идентичността на членовете се гради и възпроизвежда въз 

основа на любовта и ангажираността със съдбата на футболния отбор, чрез активно 

участие в групата, съпричастност и ангажираност, показване на стилови характеристики, 

общи вкусове и идеологии. В техния субкултурен свят, изграден върху действителна или 

въобразена идентичност, те прокламират своята привързаност към отбора си, вярност към 

групата, чувството си за свобода и изявяват емоциите си, индивидуално или групово, чрез 

поредица от ритуали. Стадионът е едновременно  техен дом и храм, любимият отбор е 

тяхната кауза, групата – тяхното семейство. Именно чрез тези маркери на идентичност, 

участниците се разграничават от останалите.  

Поддържането на дадена идентичност помага за първоначалния избор на отбор от 

младият запалянко. Изследването прави кратко описание на начините на този избор – от 

продължаване на семейната традиция, през махленски и квартални предпочитания, до 

абсолютно осъзнат личен избор или дори, специфичния за някои софийски запалянковци,  

политически избор. Като резултат от изследването може да се направи заключението, че за 

разлика от останалите младежки субкултури, изградени въз основа на различни интереси в 

различни области, чрез футбола и любимия си отбор футболните фенове успяват да 

поддържат своята национална, локална и често пъти дори семейна идентичност. Т.е 

тяхната субкултурна принадлежност им дава възможност да създават нови или да 

поддържат вече съществуващи лични и колективни идентичности. 

В тази глава са представени и някои от основните видими белези на идентификация 

с клуба и със субкултурата. И тъй като индификацията става основно въз основа на 

разграничението „ние“ – „те“, характерна черта на фен групите е желанието им да бъдат не 

просто видяни, но и да бъдат различими от останалите. Затова те създават свой стил на 
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обличане, свои типични татуировки, формират собствено поведение и развиват ритуална 

система, която спазват на стадиона и извън него. Всички тези дейности, познанието за тях, 

участието в тях представляват основата на придобития „субкултурен капитал”(термин 

въведен от Сара Тортън, опирайки се на въведеното от Бурдийо понятие „културен 

капитал”, който определя нивото на познание на културни практики на дадена 

субкултурна общност). Чрез „субкултурния капитал” членовете на групите се 

разграничават една от друга, но едновременно с това показват и своя йерархичен статус в 

собствената общност. Външните белези на груповата идентичност, каквито са облеклото, 

аксесоарите и някои трайни украси на тялото, са важен маркер за принадлежност. Тези 

белези, заедно с участието в определени ритуални действия, изпълнявани в рамките на 

стадиона и извън него преди футболен мач съставляват част от необходимото познание, 

необходимият „субкултурен капитал”, за да може един човек да се превърне в член на 

дадена субкултурна общност. Футболното фенство има още една страна и тя е свързана с 

консумацията на мода – веднъж като демонстрация за приобщеност към групите, (която се 

изразява чрез облекло и други символи),  и втори път – като членуване в тези групи. 

Въпрос за гордост за мнозина е да покажат, че са част от субкултурата и принадлежат към 

затворения кръг на посветените. Именно за да се ограничи броят на „просто 

преминаващите” през субкултурата и тя да остане съставена само от „истински” фенове 

ролята на „субкултурният капитал” е от изключително значение. За съжаление на голяма 

част от запалянковците обаче, модните тенденции сред младежите са толкова силни, че 

дори подобно препятствие, каквото е трудното научаване на дадени субкултурни кодове, 

не успява да спре устрема им за нови и непознати изживявания в различни общности.  

 

 

4. Глава четвърта: Организация и дейности 

Групите на футболните ултраси имат своя стройна организация, която им помага да 

създадат и представят зрелищно подкрепата си за своя тим. На първо място четвърта глава 

отделя специално място на появата и развитието на организираното фен движение в 

България. На второ се търси и анализира нивото на приобщеност на различните феновете в 
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структурите на движението, като определя мястото им в символичните категории „ядро“ и 

„периферия“. В „ядрото“ е мястото на запалянковците, които прекарват осезаемо повече 

време отколкото останалите в рамките на групата, занимават се редовно избраната от тях 

дейност, които с годините са натрупали опит в изпълнението на характерните за групата 

практики и като цяло са много по-активни от останалите фенове. Участниците, които  са в 

ядрото диктуват приоритетите, вярванията и ценностите на групата. Те се превръщат в 

един хегемон вътре в групата, именно в смисъла на понятието въведено от Антонио 

Грамши. Чрез това понятие изследователите на спортните субкултури описват подробно 

начините при които културата на доминиращото ядро е катализатор за производството на 

практики за цялата група.  

Поради ранговата структура на субкултурата на футболните запалянковци, на 

преден план излизат някои стриктно определени роли в йерархията. В главата е отделено 

специално място за описание на характеристиките на лидерите в подобни общности. 

Авторитетът на водачите  е безспорен и те често налагат своите възгледи на останалите. 

Понякога под тяхно влияние участниците в общността взимат участие и в други дейности, 

вън от поддръжката на любимия отбор. Това е още едно докадателство за това, че, за 

разлика от всички останали младежки субкултури, културата на футболните запалянковци 

има ясно изразена рангова структура. Затова и вътре в групите на футболните 

запалянковци често се случват борби за надмощие, стремеж на някоя от локалните групи 

да надделее над други и фактически да наложи своята власт и своите модели. 

Дейностите на фен групите имат широк обхват. Много важна е подготовката и 

осъществяването на хореографията на стадиона по време на футболните срещи. Добре 

подготвената хореография е израз на въображението и познанието на изготвящите я. Тя 

трябва едновременно да похвали подкрепяния отбор и да унижи противника. Затова 

добрите изпълнения са повод за гордост и дълго се споменават от феновете. Специални 

дейности са необходими и около организирането на пътувания в страната и чужбина. В 

този вид занимания много ясно проличава разбирането на феновете, че има два вида 

противопоставяне – едното на игрището, където се води спортното състезание, а другото в 

секторите, където агитките се надпреварват да покажат своето преимущество.  
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5. Глава пета: Стадионът – център на фенската активност 

Стадионът е мястото, където основно се изявява групата на футболните 

запалянковци. Особеното отношение към него от страна на феновете е част от символната 

картина на тяхното осъзнаване като група. Именно на анализа на това отношение към 

„дома на любимия клуб“ е посветена четвърта глава. Там тече празничният карнавал на 

играта и на запалянковците, там се проявяват фантазията и настроението, там се 

извършват ритуалите на общността. Стадионът създава социалните връзки под формата на 

ясна йерархична структура и всъщност доминира над групата като център на интересите й. 

Разговорите с футболни фенове с широк възрастов диапазон и различно ниво на 

пристрастеност водят до редица изводи, които пък от своя страна пресъздават картината на 

отношенията вътре в групите и между групите и конвенционалното общество. Що се 

отнася до фенското движение в страната проучването показа, че поведението на ултра 

феновете е начин да се излезе от ежедневието, да се превърне забавлението в начин на 

мислене. Карнавалният характер на това поведение е вън от съмнение, той е умишлено 

търсен и прилаган в желанието да се постигне максимум свобода, често достигаща до 

разпуснатост. Цялото им творчество, което напълно справедливо може да се определи като 

фолклор, те използват като един вид ритуална практика, насочена към подкрепа на своите 

и охулване на противника. Основният обект на опозоряване е не само противниковия 

отбор, а и неговите фенове. Чрез песни, скандирания, лозунги и хореография те целят да 

покажат своето превъзходство и да намерят поне едно място в обществото, където 

културата им да доминира. Една от поставените цели на изследването – да покаже, че 

субкултурата на футболните запалянковци не е само избор за съвместна проява на 

девиантно поведение на младите хора, а реален и изключително креативен начин за 

справяне с ежедневието на участници от различни възрастови групи, според мен беше 

постигната чрез опита на анализ на интервюта на изключително разнообразни фенове 

(различна възраст, пол, социален статус и ниво на ангажираност към субкултурата). От 

друга страна предположението ми, че в случая може да бъде приложима т. нар. 

„карнавална концепция” се потвърди и хипотезата ми, че една от основните функции на 

класическите младежки субкултури, смятана от постсубкултурните теоретици за напълно 
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претопена в съвременните младежки формирования – съпротивлението и бунтът към 

установените норми – намира своето място в субкултурата на футболните запалянковци. 

Това се наблюдава не само в опитите им да се противопоставят на противниковите 

запалянковци, но често и на на властовите структури. Предоставяната от карнавала 

възможност за „обръщане” на реда, на ценностите, на морала често са начин да се покаже 

негодувание, недоволство или пък позиция, която не е обществено популярна. В отнова 

отношение футболните запалянковци не само отговарят на понятието „субкултура”, тъй 

като са запазили в себе си, макар и изменена във времето представа за съпротива, но дори 

са я доразвили в рамките на собствената си група с дейности, практики и ритуали, които не 

са характерни за нито една друга субкултурна общност.  

Разпределението на запалянковците в рамките на стадиона показва още веднъж 

йерархичната структура в движението. Различните сектори приютяват различни категории 

фенове. В тази култура има определени норми, ценности и правила и най-убедените 

запалянковци организират свои собствени територии на стадиона и тези места се 

подчиняват на техните норми (Kontos 2008: 50). Няма система, която да диктува кои 

привърженици къде ще стоят на трибуните, както някога в античните игри. И все пак 

неписано правило е, че ултра и хулиганските групи заемат сектора зад вратата, където 

активно извършват своите ритуали и всеки, който влиза в сектора, трябва да носи сам 

отговорност за избора си. Тази глава обръща внимание на отношенията между различните 

групи запалянковци на стадиона. Виражите на стадиона са едни от  редките пространства, 

където една група показва единство, но в същото време и контрастите, които го формират. 

Често се случва фенове от едни виражи да презират тези от трибуните, които, впрочем 

поддържат същия тим. Разликите между привържениците от различните сектори понякога 

са толкова драстични, че често не могат да се преодолеят, защото публиката във всеки 

сектор има специфичен манталитет и свое поведение. 
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6. Глава шеста: Политически идеологии и прояви на насилие в 

субкултурата на футболните запалянковци 

Изследване, посветено на футболните запалянковци, не би било пълно, без да се 

обърне внимание на съпътстващите групата общественовредни прояви. На тези въпроси е 

посветена пета глава от настоящото изследване.  

Въпреки опита на ултрасите да се разграничат от неоправданото насилие и 

престъпността, в медийното пространство, често поради използваните политически 

символи на стадиона, те винаги са обвинявани в политическа пристрастност. И тъй като те 

по принцип се приемат за маргинали, то съвсем логично е да бъдат третирани и като 

престъпни елементи от страна на обществото. Всъщност настоящето изследване показва, 

че те са обособена група със собствени норми и правила, която живее в паралелен на 

обществото свят, със свои ценности и норми, които се смятат за напълно допустими в 

тяхната среда. Развитието на субкултурите, и в частност на тези, които се свързват с 

футболното насилие, става обект на поредица от изследвания, които търсят  корените им в 

различни причини – като се започне с присъщата на човека като биологичен вид агресия, 

премине се през социалната принадлежност, възрастовото противопоставяне, модата и 

нежеланието да се работи. Представените теории на редица учени изследващи насилието 

свързано с футбола и неговите привърженици още от 50-те и 60-те години спомогнаха да 

се потърси отговор за наличието на агресивно поведение и сред българската публика. 

Противно на голяма част от изложените теории за девиантното поведение на 

запалянковците, изследването обръща специално внимание на теорията на Питър Марш за 

„ритуалното агресия” като обяснение на действията на крайните запалянковци. Въпреки че 

тази концепция не може да обясни изцяло засилващите се нива на агресия в субкултурата, 

въпреки опитите не само на властите, но и на самата спортна общност за справяне с 

проблема, тя дава отговори на някои традиционни прояви на агресивно поведение, които и 

до днес обществеността определя като хулигански, без обаче дори да се е стигнало до 

физически сблъсък. Изследването обръща сериозно внимание на една от специфичните 

прояви на наслилие, която е предизвикана от наличието на силни патриотични и 

националистични чувства сред привържениците и достига до заключението, че проявите 

на крайно десен екстремизъм, расизъм и ксенофобия са неизменна част от субкултурата на 
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малка част от привържениците, която обаче се приписва и на останалите запалянковци. 

Анализът на направените интервюта показа, че глобализационните процеси, които 

навлизаха с бързи темпове в последните десетилетия, водят до прояви на обратния процес 

на глокализация, чиито основни изразители не само в България, но и в голяма част от 

останалите европейски държави, са групите на футболните запалянковци, които определят 

себе си като изявени, „единствени” и „истински” националисти и патриоти.   

 

И така, в заключение, би могло да се допусне, че разгледани от всички тези аспекти, 

всъщност футболните запалянковци могат да бъдат определени както като деструктивна, 

така и като креативна сила в съвременното общество. Те са негов продукт и негово 

огледало. И като неизменна част от това общество, от градската му среда, субкултурата на 

футболните фенове заслужава да получи своето достойно място в изследванията на 

младежките субкултури от различни научни дисциплини, в това число и от етнологията. 

Разглежданата субкултура е в безспирна динамика, непрестанно променяща структурата 

си и облика на участниците си. Тази динамика поставя редица въпроси, чиито отговори 

трябва да бъдат потърсени в бъдещето. 
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Приноси:  

 

 

1. Направен е пълен преглед на литературата за младежки субкултури и са проследени 

възгледите на школите, които се занимават с тях и в този смисъл би могло да бъде 

полезно  за изучаването на младежките субкултури изобщо .  

 

2. През призмата на българския случай разглежда общите световни тенденции в 

развитието на младежката субкултура на футболните запалянковци  

 

 

3. Чрез разговори, интервюта и лично наблюдение е събран  разнообразен емпиричен 

материал за проучването на субкултурата на футболните запалянковци.  

 

4. Потърсено е мястото на жените в субкултурата на футболните запалянковци 

 

 

5. Направен е опит да се формулира футболното хулиганство в рамките на 

субкултурата 

 

6. Първи опит за многостранно изследване на субкултурата на футболни запалянковци 

в българската етнология.  
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