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Резюме. Футболното хулиганство е социален и психологически феномен, който ангажира определена част от младите хора в страната. Макар, че няма единно определение на футболното
хулиганство, е натрупан добър емпиричен опит в неговото изследване. Приема се, че агресията е
същностен атрибут на поведението на футболните хулигани. Настоящата статия е посветена
на емпирично изследване на изместената агресия като психологически медиатор на футболното
хулиганство върху извадка от 70 ИЛ. Използван е въпросник за изместена агресия, който се състои от 31 айтема, разпределени в 3 скали.
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Теория
Футболно хулиганство
Според Maрш (1996) предвестник на съвременния футбол са средновековни игри,
които са включвали стотици участници и в
същината си са наподобявали теренни битки между младите мъже от различни, враждуващи помежду си села и градове – често
използвани като средство за уреждане на
лични конфликти и спорове, свързани със
земя. Дуннинг (1981) ни съобщава, че за
тогавашните участници, футболът е приемал формата на ритуално сбиване, което
е довеждало до един особен вид наслада и
възбуда, близки до тези, които се генерират
в сражения и битки. Различни форми на
т.нар. „народен футбол“ са съществували
и в други европейски страни, като например немската игра „кнапен“ (кnappen) или

флорентинското „калчо“ (сalcio), в което са
се използвали и костюми. В крайна сметка, корените на модерния футбол са точно
тези буйни и изпълнени с насилие ритуални игри (Marsh, 1996).
Тейлър (2011) проследява развитието на
футбола и установява, че с времето видът
на реализираното по време на играта насилие се изменя и от 60-те години на XX век
то се центрира главно между различни
групи от привърженици, напълно отделно
от самата игра. Тук вече можем да говорим
за футболно хулиганство в съврeменния
му вид. Терминът „футболно хулиганство“
със сигурност е английски, като се смята,
че произлиза от фамилното име на скандалния престъпник Патрик Хулиган, който излизал на улиците, за да бие и ограбва
своите жертви (Hobbs & Robins, 1991). Тъй
като терминът за пръв път се използва, за

