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БЪЛГАРЩИНАТА СПОРЕД ПЕСНИ, 
ПОСВЕТЕНИ НА МЪЖКИЯ НАЦИОНАЛЕН 

ОТБОР ПО ФУТБОЛ

Камен Рикев

Още веднъж за съществуването на национален ха-
рактер

Всякакви изследвания върху националния характер 
днес изглеждат рисковано начинание заради два основ-
ни аргумента, които ще се опитам да щрихирам накратко. 
Според първия, в съвременния над- или постнационален 
свят изследователското концентриране върху колективни 
характерологични особености е теоретически оспоримо и 
практически безполезно, доколкото в модерните времена 
идеята за всякаква национална физиономичност все по-
силно се дезактуализира заради подозрения в обслужва-
не на радикални политически проекти1. Вторият аргумент 
е изцяло научен и засяга изворовата база, въз основа на 
която е възможно да се изведат доказателства за характе-
рологията на определена общност. Срещу всеки артефакт 
или доказуема социална тенденция, представена като ярко 
свидетелство за наличието на дадени национални особе-
ности, могат да бъдат изведени други артефакти и соци-
ални тенденции, косвено или директно оспорващи авто-
ритетността на първите. През последните години върху 
българската традиция в частност и балканския ареал бяха 
съставени редица качествени чуждестранни изследвания, 
чието предимство бе именно в страничния, необременен 
1. През 2022 г. особено остро изпъква широкият дебат за Европа: дали тя трябва да 
бъде повече на нациите, или на регионите, или на гражданите с техните много-
образни и наднационални общности. Докато националният акцент се поддържа 
от политически групи и лидери с подчертано антиевропейски позиции, научните 
изследвания върху националната характерология според мене са осъдени на тру-
ден прием както в академичните, така и в културните среди.
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от национални зависимости в школовката и сантиментите 
поглед2. Такива изследвания обаче се концентрират имен-
но върху културните традиции и фундаменталните идеи, 
доминиращи в тях за определен период от време, вмес-
то върху националния характер като набор от общностни 
черти и нагласи.

Горните два аргумента следва да бъдат помнени и от-
читани за постоянно усъмняване не просто в резултатите, 
но в изходните постановки на изследователя, коментиращ 
национални характерологични особености. В крайна смет-
ка ключовите книги на Маргарет Мийд („And Keep Your 
Powder Dry: An Anthropologist Looks at America“, 1942), 
Рут Бенедикт („The Chrysanthemum and the Sword: Patterns 
of Japanese Culture“, 1946), Джофри Горър („The People of 
Great Russia: A Psychological Study“, 1949) са отдалечени 
от нас на повече от седем десетилетия, а след тях проуч-
ванията върху националната психология не се обогатяват 
със значителни позиции. Все пак в български контекст си-
туацията изглежда по-различно, доколкото „Бит и душев-
ност на нашия народ“ (1940 – 1945) на Иван Хаджийски и 
трудовете върху народопсихологията на Марко Семов от 
80-те и 90-те години на ХХ век продължават да бъдат въз-
приемани като еталонни текстове за вникване в тъканта на 
българската самобитност.

В редица отношения народопсихологията като наука 
днес е ежедневно коригирана и измествана от социологи-
ята, както в последните години се наричат изследванията 
на общественото мнение3. Мисленето на социологията не 
2. Специално изтъкване заслужават сборниците на Полската академия на науки-
те „Лексикон на българската традиция“ (Szwat-Gylybowa 2011) и десеттомникът 
„Лексикон на странстващите идеи на славянските Балкани“ (Szwat-Gylybowa 
2018–2020). Убеден съм, че такива издания тепърва ще влязат в оперативна упо-
треба на българската хуманитаристика.
3. На това ново значение на термина социология, проникнало в българския език, 
следва да се обърне съществено внимание: под какво чуждо езиково влияние тер-
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като наука със своите цели и понятиен апарат, а като ста-
тистическо онагледяване на социалните предпочитания, 
настроения, въжделения и, в крайна сметка, разделения, 
отговаря на духа на времето, в което модерните техноло-
гии налагат количественото съизмерване на явления за 
едва ли не първостепенна и неоспорима истина. И точно в 
такъв контекст аз оценявам задачата на хуманитаристиката 
като коректив на популярните увлечения по статистическа 
яснота и политическа коректност. Опитът за извличане на 
черти, типични за отделна общност, включително за наци-
ите, може да бъде оспорван на всяка крачка, но във всич-
ки случаи остава доблестно изследователско поле, особе-
но когато извлича доводи от художественото творчество, 
езика и приложните изкуства. Това, което не се вмества в 
статистиките, може би се отразява в артефакти, които на-
сочват именно към национална физиономика? Ако съвре-
менният хуманитарист не изследва подобни зони, той би 
пропуснал да очертае една алтернатива на информацион-
ния поток, който въпреки своята хаотичност играе ролята 
на висш авторитет в съвременните европейски общности.

Футболни песни като възможна изследователска 
платформа

Настоящата статия опитва подход към националната 
характерология въз основа на песни, посветени на българ-
ския мъжки национален отбор по футбол. Значимостта на 
този спорт, неговият потенциал на развлекателна индус-
трия, на социален обединител, но и на културен феномен 
не буди никакво съмнение. При това в новата българска 
история Световното първенство в САЩ през 1994 г. мно-
гократно бе окачествявано в пресата като американската 
минът се е обогатил; какви са причините, довели до разширяването на понятието 
социология; кога това ново значение ще бъде отразено в академичния „Речник на 
българския език“?
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епопея4, като българското (нашето) американско лято, а 
футболистите получиха популярните етикети героите от 
САЩ и четвъртите в света – определение, заредено със 
строго положителен заряд (вж. Николов 2004). Горните 
факти позволяват да се формулира тезата, че в текстовете 
на песни, посветени на националния тим, е възможно да 
се открият важни щрихи за националния характер. Тази 
теза следва да бъде проверена, особено с отчитане на фа-
кта, че песните могат да отразяват послания за:

– самия национален футболен отбор без отъждествя-
ването му с националния дух;

– националния отбор като отражение на национални-
те въжделения или носител на национална характероло-
гия;

– националната общност (привържениците, публи-
ката) като изразител на колективните очаквания спрямо 
спортната формация.

На четвърто място, независимо от изпълнението на 
горните условия, песните могат да съдържат трайни кул-
турни модели за автопрезентация на българската общност, 
свидетелстващи за това как българите (независимо от кон-
кретната футболна тема) предпочитат да мислят себе си 
като общност.

Българските песни за националния отбор по фут-
бол

От така формулираното проучване следва да се из-
ключат популярните скандирания от типа Българи юна-
ци, доколкото те не могат да бъдат квалифицирани като 

4. В основата на подобни формулировки, свързани със спорта, все пак стои есето 
от 1957 г. на Ролан Барт „Тур дьо Франс като епопея“ (Barthes 1970). Текстът на 
френския структуралист легитимира погледа към големи спортни събития като 
потенциални националнообединителни явления, заместващи класическото изку-
ство при създаването на епически сюжети в съвременната митология.
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артефакти с особени послания. Също така извън зададе-
ните критерии остават песни, които се отнасят до отдел-
ни клубове и са насочени срещу представители на други 
български отбори, както и авторски песни за отделни фут-
болисти (напр. Георги Аспарухов, Никола Котков, Христо 
Стоичков) или за провала на Българския футболен съюз 
(напр. Батето и Зума на чалга изпълнителите Братя Ку-
линови през 1998 г.).

В рамките на провежданото изследване съм в състоя-
ние да откроя едва четири песни, чиято тема е национал-
ният отбор по футбол на България. И четирите са авторски 
композиции, посветени на участието на държавния тим 
на световни първенства. Всички те са създадени няколко 
месеца преди спортния форум и следователно отразяват 
оптимизма за достойно представяне на отбора. Дебело 
подчертавам, че естетическата стойност, жанровата спе-
цифика на произведенията (естрада, чалга, поп) и личната 
мотивация на композиторите и текстописците нямат зна-
чение за изследването, щом като водещата тема в следни-
те творби безспорно е българският национален отбор по 
футбол:

– Благовест и Светослав Аргирови. „Мексико ’86“. Муз. 
Найден Андреев; текст: Дамян Дамянов. BALKANTON 
AD: 1986;

– Жени Николова и Салко Писин. „Пеневата чета“ 
(1994) [няма официално издаден сингъл или албум];

– Камен Воденичаров, Слави Трифонов, Тончо Ток-
макчиев. „Франция, здравей!“ Муз. Тошко Тодоров, Геор-
ги Милчев-Годжи; текст: Ивайло Вълчев. Албум: Ку-Ку 
Бенд, „Франция, здравей!“. БМК: 1998;

– Кали и Ку-Ку Бенд. „4-4-2: System for ever.“ Муз. 
Тошко Тодоров, Георги Милчев-Годжи; текст: Ивайло 
Вълчев, Иван Ангелов. Албум: Ку-Ку Бенд, „Франция, 
здравей!“. БМК: 1998.
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Както се вижда, четирите песни са възникнали в рам-
ките на 12 години и са посветени на три участия на све-
товно първенство: в Мексико (1986), в САЩ (1994) и във 
Франция (1998 – две песни от албума с футболна тематика 
на Ку-Ку Бенд „Франция, здравей!“). Още оттук може да 
се направи важен извод за песенното творчество по тема-
та: дори при извънредния успех от 1994 г. в страната не 
възникват песни, оценяващи представянето на отбора след 
турнира и съответно прославящи спортистите. Напротив: 
и четирите песни отразяват емоционалния подем и поже-
лателното високо класиране. Ако впоследствие на амери-
канското лято ’94 се гледа къде помпозно, къде сериозно 
като на съвременна епопея, то тази епопея се пише преди 
събитието и съответно го въобразява, докато следствията 
от него и обществените реакции след това не се оказват 
годни за художествено пресъздаване. 

Във връзка с горното е валидно и второ заключение: 
популярността на една песен не е в пряка зависимост от 
действителното достойно или разочароващо представяне 
на националния отбор. Албумът „Франция, здравей!“ от 
1998 г. постига комерсиален успех, а титулното изпълне-
ние и „4-4-2: System for ever“ не само продължават да бъ-
дат слушани, но и цитирани със съдържащите се там кри-
лати фрази нашта система 4-4-2 и Ше ви скъсаме!.

Какво конкретно обаче се твърди за националния от-
бор, националната общност и връзката между тях в откро-
ените четири песни?

„Мексико ’86“ (1986)
Песента на Братя Аргирови представлява пробив в 

българската естрадна музика от социалистическия период 
със самия факт, че налага футболната тема като допустима 
от цензурата, включително с припев, в който се откроява 
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името на далечна и несоциалистическа държава. Времето 
на композиране на творбата е важно и с оглед на текстова-
та стилистика, която трябва да вмести както неизбежната 
доза футболна страст, така и клиширани възприятия за ро-
дината с идеологически допустими послания5.

Още от първите стихове песента не оставя никакво 
съмнение в отъждествяването на националния отбор с на-
цията: на стадиона [...] цял свят ни гледа днес. / Гледа 
във нашто знаме, гледа във нашта чест. Сякаш не спорт-
на формация, а целият народ се представя на турнира в 
Мексико. Този факт е силен аргумент в полза на тезата, че 
посланията в песента отразяват въображенията за нацио-
налния характер и ценности.

Докато водещото колективно качество е безспорно 
партиотизмът, нужно е да се отбележи, че текстът прои-
грава и мотива барабар Петко с мъжете: всички са на 
мача, всички пеят в хор, всички изпращат своя отбор в 
Мексико – там ще бъдат и българите (за първи път на голям 
футболен форум след дванадесетгодишна пауза). Главно-
то измерение на патриотизма обаче е отбраната: светът 
вече ни гледа, но всъщност той следи за нашто знаме и 
нашта чест. Тук знаменателното съвсем не е защитната 
позиция, колкото полагането на темата в класическия мо-
тив на Вазовата ода „Опълченците на Шипка“. Мотивът 
България цяла сега нази гледа, / тоя връх висок е: тя ще 
ни съзре тук е пренесен в планетарен мащаб. На световно 
първенство не можеш да се укриеш, а защитата на знаме 
и чест се превръща от вътрешно народен в буквално све-
товен проблем.

На целия този фон песента на Аргирови все пак пла-
ща дан на типичната социалистическа реторика. Патрио-
5. Припомням, че в този исторически период най-натрапчивият спортен лозунг, 
изписан и над Сектор В на националния стадион „Васил Левски“, беше Спортът 
за един мирен свят.
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тизмът например е фиксиран именно в химна „Мила роди-
но“ (шепнат го сърца и устни), а клишираната миролюби-
ва метафора, че светът е подобен на топка – не топка, а 
земно кълбо, кулминира в недокрай изясненото твърдение, 
че спортистите летят след нея – след свойта любов, без 
да стане ясно коя всъщност е любовта на играчите: дали 
това е топката, дали е родината, или може би става дума за 
земното кълбо (прикрита завоевателна реторика)?

Без значение от тълкуването на въпроса за действи-
телната любов на състезателите, те са характеризирани с 
епитетите чудесни, крилати момчета. Те летят (двукрат-
но засвидетелствано), докато с тяло и душа шептят хим-
на на републиката.

Характерно за „Мексико ’86“ е също така, че песен-
ният говорител е очевидно човекът от народа, безрезерв-
но подкрепящ спортистите, с които се отъждествява като 
част от националната общност. Отборът очевидно е въз-
пят като представителен не просто за спортната слава на 
отечеството, а за националната чест. За сметка на това не 
се появяват въобразени реплики на футболисти.

„Пеневата чета“ (1994)
Песента на дуета Николова – Писин е с нарастваща 

популярност преди, по време и след Световното първен-
ство в САЩ. Не е рисковано твърдението, че тя е най-по-
пулярната творба за българския отбор заради липсата на 
конкуренция в жанра и, естествено, заради неочаквано 
високото постижение на тима. Парадоксалното тук е, че 
доколкото можах да установя, песента няма официално 
издание. Записана е за един час, далеч преди да започне 
Световното6 в БНТ при Хачо Бояджиев7 и се е разпрос-
6. Блиц 2015. Информация за песента днес може да се извлече единствено от ня-
колко интервюта, дадени от Писин години след музикалния му успех.
7. България днес 2014.
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транявала единствено на касетка. Певците не са получи-
ли хонорари от телевизията. Песента е била излъчвана по 
БНТ без договор с Писин, на когото единствено се оба-
дили по телефона, за да питат какво заглавие желае да ѝ 
даде авторът8. Впрочем според изпълнителя песента става 
популярна, защото веднъж Христо Стоичков, движещ се 
във файтон, я пуснал по улицата9.

И в тази творба основен мотив е патриотизмът, но 
не с акцент върху отбраната на честта, а с подчертаване 
на жертвеността (Заради тебе, Българио, / дадохме сили 
и младост). В новите условия на Прехода целта на спор-
тистите отговаря на икономическата ситуация, в която е 
попаднала страната: да направиме ние / весел народа ни 
беден.

За разлика от творбата на Аргирови тук със задовол-
ство се настоява върху победния ход на българите в квали-
фикациите. Самото класиране за турнира в Америка носи 
чувството за удовлетворена чест: спортистите направи-
ха туй, за което / други народи мечтаха. Мечтаното се 
оказва попадане на големия форум, очевидно без значе-
ние от представянето там. Отстранените в квалификации-
те съперници са се оказали малка преграда, включително 
с иронично-реторично споменаване на Петела (френския 
отбор) в животинската опозиционна двойка петел – лъв.

Подобно на „Мексико ’86“, и тук е налице отъжде-
ствяване на спортната формация с националната общност, 
но при изразително разделяне на ролите. Отборът се жерт-
ва за народа, народът безрезервно подкрепя своите мом-
чета, част от които дори са назовани поименно заедно със 
своя треньор.
8. Блиц 2015. Сред българските фенове песента е известна едновременно като 
„Пеневата чета“ и като „България във Америка“.
9. България днес 2014.
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Епитетната характеристика на отбора е славни момче-
та. Тя обаче прераства в метафорите лъв български горди 
и особено популярната формулировка Пеневата чета. В 
съответствие с наложената стилистика нашите ще се бо-
рят юнашки. Така преходът от минала слава (вече напра-
виха туй, за което други само са мечтали) към увереност 
в бъдещо достойно представяне е завършен. Настоящето е 
за благодарните сънародници, възпяващи мига между пре-
ди и тогава.

Творбата на Николова – Писин е уникална с множест-
вения песенен говорител. Първа строфа предава гласа на 
самите спортисти, докато останалите две и припевът са 
предоставени за сентенциозна оценка от страна на общ-
ността.

Най-важната особеност на „Пеневата чета“ е под-
чертаният възрожденски контекст с недвусмислена хай-
душко-борческа насоченост (лъв български горди, Пенева 
чета, юнашка борба на славни момчета). Към тези факти 
следва да се добави и типичната българска взаимна заме-
няемост между понятията народ и нация, недопустима в 
други европейски (дори славянски) езици. Според анали-
зирания текст националният тим е всъщност тим на на-
рода. Терминът народ тук функционира отчетливо и като 
название на неелитното множество (народа беден), и като 
синоним на нация, доколкото други само са мечтали за ус-
пеха, постигнат от българите. Тази взаимна заменяемост 
следва да бъде силно откроена, защото тя разкрива допус-
тимата валентност на термините народ (народен) и нация 
(национален). Така например в българския език до 2022 г. 
е напълно приемливо твърдението, че държавният отбор е 
направил горда цялата нация / целия народ / всички бълга-
ри. Категорично невъзможно е обаче понятието национа-
лен отбор да бъде синонимно заменено от народен отбор 
по футбол.



97

С една дума, „Пеневата чета“ остава в стилистиката 
на народното веселие и гордост в годините на корупция 
с откровени мафиотски измерения10 и директно назована 
бедност.

„4-4-2: System for ever“ (1998)
Четири години след американското лято се проме-

нят не само съдбата на националния отбор и държавна-
та икономика. Музикалната естетика окончателно попада 
под доминацията на поп-фолка, което се отразява и върху 
продукцията с футболна тематика. Албумът на Ку-Ку Бенд 
„Франция, здравей!“ излъчва две песни, посветени на Све-
товното първенство през 1998 г., чиято популярност далеч 
надскача разочароващото представяне на спортистите.

Песента в изпълнение на Кали целенасочено въвлича 
футболната тема в чалга тонация далеч не само с музикал-
ната си страна. Текстът е съзнателно наивизиран и дори 
съдържа откровено безсмислени реплики, като напр. наша 
е трансферната сума или нашта система 4-4-2. Съще-
временно песента доразвива възрожденската хайдушко-
борческа символика със стилизация на фолклорен модел: 
Тръгнали са българи юнаци / да развява трикольор бай-
раци. Тук обаче дружината няма да брани народна чест и 
да се жертва за идеала. Посочена е окончателната цел (на 
света ще стават шампиони), което може да бъде тълку-
вано и като пародия на фолклорния модел. Още по-важно 
е обаче регистрирането на безспорен бабаитизъм – свиде-
телство за спортно самочувствие и безкритично опияне-
ние на цялата общност: под Айфеловата кула българите 

10. Еуфорията от успеха в Америка ’94 не може да прикрие факта, че в средата на 
90-те години националните състезатели от турнира се появяват в редица реклами 
на силови организации, като напр. Любослав Пенев и Христо Стоичков в телеви-
зионни клипове на ВИС-2. По думите на Стоичков, към 1996 – 97 СИК държеше 
БФС, ВИС-2 искаше да заеме мястото им (Стоичков 2018: 265).
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вече няма да бият (в бъдеще време), а вече го правят, но 
само с три на нула (може би от снизхождение към опонен-
тите).

Бабаитизмът ескалира до пределно наивните риму-
вани конструкции Кой ще духа супа11 в тази група, / кой 
ще бъде шампион със купа?, за да се потвърди, че тез 
момчета златни за милиони / на света ще стават шам-
пиони. Тежкият ритъм е в унисон със загрубелия изказ. 
Героичното, едва ли не гальовно определение Пеневата 
чета вече е заличено от формулировка с името на новия 
треньор: Зума има тежката дума. Целият общностен по-
дем, уловен в творбата от 1994 г., тук се отлива в грубо 
доволство. Не е пресилено твърдението, че песента е съз-
дадена с комерсиалната цел да експлоатира националните 
емоции преди турнира, защото изходът от съревнованието 
не е изглеждал привлекателен.

В такъв контекст българските футболисти, стилизи-
рани като хайдушка дружина, са юнаци, развяващи трико-
льор байраци (с цèнен стилистичен ефект от съчетанието 
на термин в процес на архаизация с възрожденското наз-
вание на флага). Нещо повече: ако в досегашните две пес-
ни наши е характеристика на момчетата (футболистите), 
то сега наша е единствено трансферната сума, като без-
смислицата всъщност подчертава меркантилния дух на 
епохата. В същия дух споменатите момчета – юнаци са 
златни за милиони. Видно е, че мотивът за утеха на бедния 
народ („Пеневата чета“) през 1998 г. вече е диаметрално 
преосмислен.
11. Футболната особеност на този израз включва грубо пренебрежение към об-
щественото мнение и критически оценки. Фразата принадлежи на Любослав Пе-
нев и е изказана в телевизионно интервю от 1996 г. след неговия автогол в мача 
срещу Франция на 18 юни: Който ме уважава, ме уважава; който не – да духа 
супата. Показателно е, че изразът е наличен в две от четирите анализирани песни 
и е насочен към спортните съперници.
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В заключение, песента на Кали притежава фолклорна 
рамка (Тръгнали са... в първия стих; на света ще стават 
шампиони в последния), между която са вместени безкри-
тични твърдения, които ще се превърнат в изключително 
популярни разговорни фрази от не само футболния жар-
гон. Интерпретирана обаче след световното първенство 
и краха на държавния тим, творбата отчетливо проиграва 
мотива за непостигнатия идеал на юнака: тръгнал да ста-
ва..., но останал последен в група D на мондиала с едно 
равенство и две поражения. За разлика от баладата „Хад-
жи Димитър“, възпяваните герои не загиват, нито остават 
„там на Балкана“ или „под Айфеловата кула“, а се завръ-
щат безславно. Тези непланирани от продуцентите ефек-
ти на песента са уловими единствено за изследователите; 
вероятно точно несъзнато кодираните послания в текста 
поддържат и известен чар в иначе напълно дезактуализи-
рания текст.

Говорител в произведението е човекът от народа, по-
следователно стилизиран като фолклорен бард.

„Франция, здравей!“ (1998)
Песента от едноименния албум и същите продуцен-

ти с „4-4-2: System for ever“ всъщност разиграва вече ре-
гистрираните бабаитски мотиви върху световен поп хит 
(„Every Breath You Take“ на „The Police“ от 1983 г.). Но-
вост представлява и речитативът, позволяващ вместване-
то на несравнимо повече текст от останалите разглеждани 
творби.

Важна особеност на „Франция, здравей!“ е последо-
вателно удържаната двусмисленост заради заложената ос-
тра ирония в почти всички реплики. В съчетание с показ-
но мекия изговор (Йее, туй сми ний сига! в самото начало) 
трябва да се отдаде респект към авторите на текста за не-
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говата двойственост: при евентуален успех на турнира да 
бъде тълкуван като ведра шега, а при по-вероятния провал 
– с активиране на ироничния пласт.

Пародийността на посланията категорично изключва 
юнашко-възрожденския контекст, отчетен в предходните 
три текста. Тук говорител е единствено националният от-
бор в неговата съвкупност: викайте ни браво; за тоз на-
род, за таз страна / се стараем даже в Бундеслигата! / 
Много сме страхотни, ама много сме добри; не ни е еня за 
никакви пари. Пародията обезсмисля всякакви намерения 
за проява на патриотизъм. Вместо него са налични висо-
копарните твърдения, синхронни с бабаитския стил на „4-
4-2“: бием [...] ей тъй за ваш кеф / вие нашта публика сте 
нашият шеф; Всички ще можем от бой да ги спукаме; го-
това е супата!. В така начертаната ситуация народът-на-
ция дори не е вдигнал байрака, защото самият говорител 
му налага: вдигайте знамето [...] вдигайте яко, без да е 
ясно от какви съображения ще се извърши този акт – дали 
в името на общностната гордост или за удоволствие на са-
мите футболисти.

Просмукана от иронична и бабаитска струя, „Фран-
ция, здравей!“ съдържа важен мотив, който свидетелства, 
че времената на колективната еуфория са безвъзвратно 
минало. Същият тим от 1994 г. вече е критикуван за лип-
са на качество и всеотдайност, поради което песента под-
хваща темата за старите кучета. Речитативът всъщност 
представлява (само)защита на героите от Америка, изжи-
вяващи се като ветерани. Реторическите трикове на тази 
дефанзива залагат на две оръжия: клишираните словесни 
изрази, запазена марка на доскорошните величия (майна, 
левачката, супата) и призиви за саморазправа, които – 
дебело трябва да се подчертае – заменят възрожденската 
тонация с байганьовска агресия: ше ги мачкаме; Ч-ш-ш, 
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ало, Фифата, дайте медалите, / че ако знаете, к’во има 
да става... Финалният стих на речитатива Гледайте к’во 
могат старите кучета! неминуемо насочва към разказа 
„Бай Ганьо в банята“, разиграващ се не в Париж, а във 
Виена – все някъде по Европата (па гледай и мен какво 
нещо ще изкалъпя; Ти само гледай...; Гледай... Яла, Боже, 
помози... Хоп!...).

Въпреки безспорната речева агресия, „Франция, здра-
вей!“ формулира главното си послание като отражение на 
вековни народни нагласи: на света напук ние пак сме тук. 
В контекста на цялата иронична тъкан на изказванията за-
ключителното Ше ви скъсаме! звучи като колкото спортна, 
толкова балканска декларация, в която не е задължително 
да вярва нито говорителят, нито неговите слушатели.

Заключение: къде са щрихите от националния ха-
рактер?

Анализираните четири песни, посветени на българ-
ския национален отбор по футбол, безспорно са плод на 
своите текстописци и продуценти и като такива залагат на 
идеята за национална общност и единство. Те са създаде-
ни преди световните първенства от 1986, 1994 и 1998 г. и 
закономерно отразяват задоволството и надеждите на пуб-
ликата, възприемана като колектив / народ / нация.

Националният отбор в изследваните текстове може 
да се разглежда като:

а) еманация на общността, на нейния дух и качества 
(т.е. налице е тъждество между народ и отбор). В този мо-
дел спортният тим показва националните достойнства по 
най-ярък начин („Мексико ’86“, „4-4-2: System for ever“);

б) утеха на нацията. Тук горният модел е модифици-
ран: беден народ – достоен футболен отбор („Пеневата 
чета“, „Франция, здравей!“).
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Най-важният модел на българското общностно остой-
ностяване се оказва поддържането на хайдушко-възрож-
денската символическа мрежа („Пеневата чета“, „4-4-2“, 
включително с реверанса към „Опълченците на Шипка“ 
в „Мексико ’86“) с акцент върху жертвеността. От та-
кава перспектива може да бъде установен дори пародиен 
паралел с баладата „Хаджи Димитър“ в песента на Кали 
„4-4-2“.

В една от четирите песни, при които липсва възрож-
денският юнашки пласт, показателно се появяват парале-
ли с байганьовско поведение. Във „Франция, здравей!“ с 
възможна автоирония, но последователно се активизират: 
а) припомняне на старата слава; б) гордост от насилието 
над другите (здраво ритани / ще бъдат спукани от бой / 
ше ви скъсаме / мачкаме); в) декларирана незаинтересова-
ност от материални облаги (друг въпрос е колко достовер-
но звучи такова твърдение); г) директен намек за самора-
зправа (дайте медалите, че ако знаете...).

Най-устойчивият символ на националните достойн-
ства и единство се оказва знамето, наричано по разноо-
бразен начин. Флагът е типичен спортен атрибут, докол-
кото се използва както за официални цели, така и от при-
вържениците по трибуните. В българския случай обаче 
този символ поема много повече значения заради букета 
от конотации в хайдушкия байрак, модерния трикольор, 
неутралното знаме или разгърнатото бяло, зелено, черве-
но. А когато се появи словосъчетание трикольор байраци 
(„4-4-2“), художественият ефект може да е съмнителен, 
но категорично заслужава коментар заради еклектическия 
изказ.

Важен аспект в разгръщането на темата представля-
ва безспорният акцент върху колективизма. Ролята на во-
евода (старши треньора) – независимо дали има чета или 
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просто тежка дума – не изпъква до авторитарен лидер, 
поемащ и отговорността, и евентуалните почести за по-
стиженията. Напротив: постоянните акценти върху наше, 
нашите не оставят съмнение в мисленето за нацията като 
общност, основаваща се върху единството между водачи 
(треньори, играчи), от една страна, и публика, отбор и зри-
тели, от друга.

Спецификата на световните първенства по футбол 
откроява и идеята, че нацията се доказва на а) високо и б) 
далечно поприще. Футболните форуми, концентриращи 
общностните емоции и надежди, са някъде там (напр. под 
Айфеловата кула), докато публиката наблюдава отдалеч.

***
Съдържат ли футболните песни достатъчно убеди-

телна информация, която може да се отнесе към българ-
ския национален характер? На този въпрос не е възможно 
да се отговори с категоричност. Много по-важно обаче бе 
да се установи, че когато български текстове говорят за 
спортни емоции по повод на националния отбор, дори в 
края на ХХ век реторическите стратегии не могат да из-
бягат от борческия пласт на възрожденската традиция. 
Българинът продължава да се изживява и самопредставя 
като юнак, а нацията да се мисли в категориите на народа. 
Липсата на възрожденски конотации моментално извиква 
байганьовска символика и реторика.
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