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Венеция в края на 17 век, епохата на Късния Ренесанс (1520 - 1600 
г.). Промеждутък от време, преходен между Високия Ренесанс и Барока, 
време на криза, родило множество тенденции. Богатото разнообразие 
придало на епохата неповторим колорит, свързан с промяна в 
историческото, социално, културно и религиозно битие. (4) 

Управлението на Венеция било светско, което позволило 
възникването на северноиталианския реализъм. Тук липсва идеалната 
концепция за хуманизма, образите са пищни, истински празник за 
очите, но не и „стремеж на човешката душа“. (4) 

Музиката била цветиста, а театралните представления – със 
сензационни декори, костюми, музика, танц и специални ефекти. Те се 
превърнали в цел сами за себе си, по-важни от проблематиката на 
пиесите. Публични спектакли, написани за и платени от аристокрацията 
– трагедии за благородни герои и буфонади за простолюдието. (4) 

Филмът ни въвежда в една социална реалност, изградена от 
актьори благородници и актьори прислуга, свързани единствено чрез 
принудата на физическата близост, досег в пространството. Но двете 
групи са толкова отдалечени във всички полета на битието си – властово 
и културно, че образуват социален континуум с два крайно отдалечени 
полюса. Прислугата търпеливо присъства, мълчаливо изпълнява 
заповедите на господарите със смирението на християнската вяра. В 
сцените от филма тя е незабележима, неодушевена, подчинена на 
кодифицираната социодицея на богатите. 

Тази диакритична социална система на венецианското общество, в 
досег само на физическо ниво, е с оформено силово поле от прослойката 
на духовенството. Един свещеник присъства и в двата свята в опит да 
пренесе символния смисъл на битието за двете страни. Светът на 
простолюдието, подчинен на нормите на християнството (теодицея), и 
светът на благородниците, подчинен на законите на андроцентричното 
господство. 

И двете реалности се възпроизвеждат, независими една от друга, 
по кодифициран регламент. Кодифициран, за да обясни логиката и да 
даде смисъл на човешките действия, а регламентиран – за да обезпечи 
практически процеса на утвърждаване. Кодът е забравен, останала е 
практиката, което е изтласкало двете групи в двата полюса на общия им 
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свят. Ето защо в един момент филмът ни представя техния сблъсък, 
дотолкова откъснати един от друг, превърнали се в антиномия. Два 
успоредно съществуващи, но и нормативно доказани социални реда. 

Конфликтът е детерминиран от различните ценности – 
хедонистичния базис на благородниците и аскетичния на 
простолюдието. Практически духовенството се оказва регулиращия 
фактор. Изправена пред съда на Светата инквизиция, Вероника се 
подчини – облече тъмна рокля със затворено деколте, прибра косата си. 
Смири се, помири се със себе си. Прозря другия свят, в който би могла да 
се утвърди символно. Не чрез физическите атрибути на биологичния си 
пол, а въпреки тях – чрез властта на разума и езика си. 

Вероника Франко – млада, прекрасна, благородна, но бедна. 
Влюбена в Марко, но да се омъжи за него е невъзможно. Те трябва да 
изпълнят своя дълг към семействата си. Той, като донесе още власт и 
престиж на Венеция, сключвайки брак с лангобардка, а тя – да се 
превърне в куртизанка, за да издържа семейството си. Имаха ли избор? 

Не! Въпреки че общественият строй е феодален, в който 
аристокрацията е сравнително независима от суверена, дългът към рода 
се проектира и към родината. Венеция е република, управлявана 
формално от дож, но всички решения за града-държава се взимат от 
сенаторите. Аналогията с античния полис е впечатляваща – демос и 
популус, в случая благородници и простолюдие.  

И според класическата философия epimeleia е главното 
задължение на свободния човек. Свободен от дейности, свързани с 
осигуряване на препитанието за семейството си. То е привилегия, белег 
за социално превъзходство. Предимството на богатството, статуса, 
раждането се изразява във факта, че човек има възможност да се грижи 
за себе си. Това включва занимания за ума и тялото, опознаването им, 
усъвършенстването им. Научени гражданите да се занимават със себе си, 
те се научават да се грижат и за града си. (7) 

Затова Марко се подчини на баща си, съдбата на Венеция е част от 
съдбата на неговия род и в името на увеличаване престижа и властта на 
Венеция, той сключва брак с жена, която не обича, не познава дори. Но 
пък носи символите на властта  и престижа на своя род. Самата личност 
няма значение, съпругата на Марко е родена, обучена и възпитана като 
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инструмент за размяна. Продукт на родовото общество, готов да 
възпроизвежда андроцентричната социодицея. (Детайл от филма е, че в 
пресъздадения от филма времеви отрязък тя няма деца.) 

Не само тя, но и другите „почтени“ и „благонравни“ съпруги носят 
същите атрибути – християнски легитимирани с подходящи дрехи и 
поведение. „Натурализирана християнска етика“, според която жената е 
изначално зло, извор на съблазън, разбъркващ ума на мъжа, чиито 
пороци (съблазън, непокорство, разрушителност и т.н.) могат да бъдат 
овладени, опитомени чрез забрани и така да се превърнат в добродетели. 
Опитомяването на жената се извършва от социалните институти 
семейство, Църква, държава, училище, както в ренесансовата, така и в 
модерната епоха (комай и в постмодерната?). Посредством репресивните 
норми на тъмните и скриващи тялото рокли, прибраната и покрита коса, 
сведения поглед, приведената стойка, тихия глас, отреденото й място 
само в дома и църквата, поверената й грижа за децата, ръкоделието и 
милосърдието. Съпружеските отношения са строго регламентирани 
според християнската етика – сексуалните контакти са разрешени 
единствено за създаване на потомство. 

Афродическият архетип според християнството представя жената 
като любовница. Затова тя е демонична, носителка на похотта (9), 
заклеймявана като вещица, магьосница, еретичка, заслужаваща auto da 
fe. 

Вторият архетип – деметрическият – бива утвърждаван, жената 
като извор на благочестието и добродетелта. (9) 

„Бракът е договор“, каза майката на Вероника и Марко сключи 
своя. Въпреки любовта си той нямаше избор, Вероника също. Тя прие 
ролята си, изпълни я блестящо, съзнавайки че играе, игра до края. Не 
избра доброволно съдбата си, майчината повеля предопредели да отиде 
в манастир или да продава тялото си. Имаше ли алтернатива? 

Не! Дъщерята до късна възраст остава емоционално свързана с 
майката, идентичността й не е ясно определена. За да може да осигури 
приемствеността, чийто резултат е пренасяне на усвоените навици към 
бъдещия й мъж. (9) Но за Вероника подходящ мъж нямаше, тя е 
аристократка, но и бедна, равноправен брак е немислим. Остана й да 
наследи съдбата на майка си – тази на куртизанка. 
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И Вероника опозна себе си – разбра какво е удоволствие от 
храната, телесния допир, красивите дрехи. Но заедно с тялото, тя разви и 
ума си, запомнила думите на майка си, че „желанието се поражда в ума“, 
че мъжете пожелават умна жена. 

Пое отредената й роля. Роля, конструирана в това общество, за 
задоволяване естествената потребност на мъжете за утвърждаване на 
личността си. Господството е осигурено чрез изгодната брачна размяна. 
Поколението е създадено, за да увеличи властта на рода. Обществените 
им дела укрепват престижа на родината. Но за личната им нужда да се 
чувстват обичани, специални, единствени, може да се погрижи само 
жена – красива, образована, независима, ничия. Защото нейната 
функция не е да поддържа властта им (за това е съпругата), а да отнеме 
напрежението между очакваното и желаното. Като днешен 
психотерапевт, куртизанката изгражда идентичността им, запълва 
дефицитите. Използва тялото си, защото властта на нейното тяло върху 
мъжкото е равнозначно на власт върху разума. Да, те плащат, за да бъде 
тя ничия. Плащат за свободата й, за изкупление на мъжкия свят, който 
самите те възпроизвеждат. 

Вероника успява да издигне женствеността си над битието, 
възприето и осмислено през мъжките категории. Чрез тялото си 
превръща биологичния си пол в социален, равнопоставен на мъжкия, 
където битката е между разумите, между личностите. Понякога битка, 
понякога дълг, понякога емоционално сливане – сама избира дали да 
бъде обект на желание, на разположение или субект, който властва над 
мъжете. Esse est percipi или Esse et percipi (“да съществуваш е да усещаш“ 
или „да съществуваш и да усещаш“). 

Вероника е символ, код за минимално общуване между мъжете, за 
предотвратяване на конфликтите между тях, за намаляване на 
напрежението. Тя символизира играта на живота, Homo Ludens, който 
пресъздава отново света, но с обърнати понятия – пожелаването 
преобразява в ценност, слабостта става сила, тъмнината разсейва със 
светлина и любовта към Бога претворява в любов към Човека. 

Кулминацията на филма идва със смяната на моралните 
критерии, по които функционира венецианското общество, преходът от 
ренесансовия човек, център на вселената, към контрареформацията на 
барока с център християнския бог. Духовенството използва пренесената 
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от плъховете зараза, която изтребва населението и всява страх. Превърна 
страха в свещен ужас за изкупление на греховете, в инструмент за 
налагане на Църквата като върховен неотменим стожер за управление 
над душите и телата. Започна „ловът на вещици“, куртизанките са 
арестувани. 

Вероника е изправена пред съда на Светата инквизиция. В 
обвинителната реч чуваме живота й, интерпретиран през християнските 
норми. Чуваме и нейното confessio. Мъжкият Бог се въздигна, за да 
накаже Вечната Богиня, символна борба за препотвърждаване ab origine 
на този мъжки свят. 

„Отречеш ли се – ти си мъртва завинаги. 

Умри – за да живееш... 
Палачо, пали кладата!“ (8) 

Вероника призна, но не умря. 

„Съдби – две страшни орисии се заплетоха 
злокобно в чертозите на Блуд и на Мечта.“ (5) 

Не отрече блудта, но призна мечтата. Обедини антиномията на 
двете съдби. Обедини диакритичното осмисляне на женствеността като 
безкрайна власт или безкрайно покорство. Утвърди логоса на вечната 
женственост като творец на физическия и духовен свят. Създаде 
парадигма за конструирането на социален свят, основан на реалиите за 
любов към живота. 

„Дошло още по-ново време, когато човекът решил, че всъщност 
няма нужда от никакви богове, за да решава съдбата си. Дори в този акт 
на непростима глупост музите не оставили хората в собствената им кал, 
обвили се в кръв и плът и отново повели безспирната си битка за 
спасение на душите им.“ 
(6)    



Югозападен университет „Неофит Рилски“ 

Философски факултет 

катедра Социология 

Благоевград, 2020 г. 

Използвана литература: 

1. Бурдийо, П. 2002. Мъжкото господство. София: Лик; 

2. Бурдийо, П. 2018. ПолЕта на властта. София: Изток-Запад; 

3. Бурдийо, П. 2012. ПолЕта на духа. София: Изток-Запад; 

4. Джансън, Х. У., Джансън, А. 2008. История на изкуството, т. 5. София: 
Елементи; 

5. Райнов, Н. 1989. Съчинения в пет тома, т. 1, „Саломе“. София: Български 
писател; 

6. Стоянович, Д. „Потната вълна на вдъхновението“, сп. L'Europeo, бр. 65, 
декември-януари 2019. София: Q Media; 

7. Фуко, М. 2016. Генеалогия на модерността, „Херменевтиката на субекта“. 
София: Изток-Запад; 

8. Цанев, Ст. 2012. Трагедии и комедии, т. 2, „Другата смърт на Жанна Д'Арк“. 
Пловдив: Жанет 45; 

9. Якова, И., Йонкова, Н. 2012. Социология на пола. Благоевград: УИ „Неофит 
Рилски“. 

  

 


