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Понятието за женственост в ежедневната си употреба предполага различни 

нива на значение, но при всички случаи отпраща към нормите и духа на 

времето си. Женствеността е сред основните стратегии за конструиране на 

идентичност, която е особено проблематична в постмодерната епоха. Днес 

идентичността не е обективно описание на Аза, а по-скоро съвкупност от 

сценарии и роли, изградени в игровото отношение на индивида към 

действителността. След края на „големите разкази” биографията се оказва в 

тясна връзка с наративите, предлагани от популярните медии. В този смисъл 

изследването на моделите на женственост, популяризирани от днешната 

лайфстайл преса, може да послужи за огледало на състоянието на обществото. 

Настоящият дисертационен труд обръща внимание на един аспект от масовата 

култура, който засега почти не е разработван у нас – постмодерната връзка 

между религия и женскост. В епохата на непостоянната, флуидна и 

перформативна идентичност се извършва характерно завръщане към 

традиционните ценности. В последните години този процес може да се 

проследи в женската лайфстайл преса, която гради основите си върху образите 

за жената, формирани от християнската традиция.  

Основната цел на изследването е проследяване процесите на 

конструиране на джендър идентичността и специфичните й прояви в България. 

Обект на изследване в дисертацията са моделите на женственост, които 

функционират в българската действителност в периода от последното 

десетилетие на XX век до днес. Основните задачи са да се потърси и 

изследва тяхната символна основа и пътищата, по които тя се пренася, 

деформира или преобръща, както и да се открият и опишат конкретните 

проявления на джендър образците, погледнати през призмата на женската 

лайфстайл преса у нас.  
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Главната хипотеза, която ще бъде проверявана в хода на проучването, е, че 

моделите на женственост, формирани от съвременната българска лайфстайл 

преса, са базирани на образите на жената, развити от християнската традиция 

и постепенно превърнати в устойчиви стереотипи. Разбира се, не се твърди, че 

християнските женски образи се пренасят автоматично и механично – 

напротив, те са основа, която в типичния постмодерен стил се деформира, 

хиперболизира или иронизира. 

Предмет на проучването е списание „Ева”. Това издание е подбрано поради 

няколко причини. „Ева” е първото женско лайфстайл списание, което започва 

да  излиза в България след 10 ноември, и в определена степен е образец за 

подражание от всички следващи. То донякъде продължава традицията, 

завещана от „Жената днес” и „Лада”, донякъде следва западните модели, но и 

се разграничава от тях, като по този начин изгражда собствен характерен стил. 

В този смисъл „Ева” е емблематично за България след 10 ноември женско 

списание, тъй като гради свой особен модел и в същото време оказва влияние 

и налага образците си сред голяма част от жените, понеже успява да бъде 

едновременно и елитарно, и демократично. Като времеви отрязък 

изследването е съсредоточено върху броевете от 90-те години на XX век и 

първото десетилетие на XXI век.  

Тъй като главната хипотеза на дисертацията е обвързаността на 

днешните български модели на женственост с образите на жената в 

християнската традиция, се взема под внимание текстът на Евангелието от 

Лука. Това е новозаветният текст, в който се срещат най-много женски фигури, 

като наред с това в него е изтъкната най-силно човешката природа на Бога.

  

Методологичният подход следва теорията на Макс Вебер за идеалните 

типове – християнските женски образи са видени в дисертацията като „идеални 

типове” в смисъла, който влага в термина Вебер1. Целта на този подход е да се 

конструира една мисловна картина, спрямо която могат да бъдат изяснени 

определени процеси от реалността. Целта на изследователя е да установи 

колко близо или колко далеч от тази картина стои реалността. Идеалният тип 

не се наблюдава естествено в емпиричната действителност, но взема значими 

                                                           
1
 Вебер, Макс. Смисъл и ценност. София: Критика и хуманизъм, 1998. 
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черти от нея и ги съчетава в единна идеална картина. Вебер отбелязва, че 

става дума за конструкции на взаимовръзки, които изглеждат на нашата 

фантазия достатъчно мотивирани и „обективно възможни”. Идеалният тип е 

гранично понятие, спрямо което се съизмерва действителността за изясняване 

на значими отрязъци от нея. В този контекст дисертационният проект 

възприема християнските образи на жената като идеални типове, спрямо които 

проследява процеса на конструиране на съвременните модели на женственост, 

предлагани в българското лайфстайл списание „Ева”. Тези християнски женски 

модели не са част от действителността, не съществуват в „чист” вид, а служат 

за по-продуктивно разбиране на реалността от страна на изследователя. В 

дисертацията не се твърди, че днешните джендър идентичности са базирани 

изцяло на християнски символни образци; предположението е че те осигуряват 

една символна основа, благодарение на която моделите биват разпознати и 

пожелани от читателите на списанията, и която подлежи на постоянни 

преобръщания и поставяне на нови ударения. Методологичният подход на 

Вебер за конструирането на идеални типове е подходящ за настоящото 

изследване, тъй като в случая се съпоставят два коренно различни корпуса от 

текстове (лайфстайл списания и Новия завет) – както времево, така и като 

съдържание. Методът е подбран именно заради способността му чрез 

„преакцентиране” да конструира една мисловна картина, спрямо която могат да 

бъдат изяснени определени процеси от настоящата действителност.  

Изучаването на масовите медии е вид интелектуален бриколаж, което е 

валидно и за тази работа – тя е по-малко контентанализ (content  analys) и 

повече „преценка на съдържанието” (content assessment) – термин на 

историчката на журналистиката Марион Марзолф, с който тя означава процеса 

на „четене, пресяване, преценяване, сравняване и анализ на данните при 

разказването на една история”.2  

 

I глава: Неуловимата идентичност в епохата на постмодернизма 

 

                                                           
2
 Marzolf, Marion. American Studies – Ideas for Media Historians // Journalism History 5, Spring 1978, N1, p 

15.  
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Съвременната масова култура предлага неизчерпаем на пръв поглед 

резервоар на идентичности. Вече не е нужно да влагаме усилия и време в 

търсене на себе си – достатъчно е просто да загребем от изобилието, наречено 

популярна култура. Настоящият текст се фокусира върху един от главните 

аспекти на идентичността – социално конструираният пол (джендър), и по-

специално върху измерението му, свързано с женствеността. Антъни Гидънс 

твърди, че хората и социалната структура са във връзка  помежду си – 

индивидите възпроизвеждат структурата чрез повторение на  действията си3. 

Правилата на социалния ред се намират „в главите” ни – те не са ясно 

фиксирани и често няма формална сила, която да ги задвижва. В търсене на 

механизмите, които произвеждат и разпространяват съвременните модели на 

женственост, дисертационният текст възприема идеите за флуидната 

идентичност и постфеминизма4, които са ясно видими в българските лайфстайл 

списания. Според изследователите, застъпващи тези теории, идентичността 

днес не просто е бриколаж от всевъзможни културни отломки, непостоянна и 

„втечнена”, тя е и своеобразно завръщане и подчертаване на вечните символни 

образци. В едно от определенията за социално конструирания пол, дадено от 

изтъкнатата джендър изследователка Джоан Скот, основен елемент на 

социопола е неговата символна основа.5 Скот говори за културно достъпни 

символи, лесно разпознавеми и притежаващи способността да будят различни 

репрезентации и метафорични значения. В този смисъл се породи и основната 

хипотеза на настоящия дисертационен труд, а именно, че в основата на 

съвременните модели на женственост са символните образи на жената, 

описани в Новия завет и след това доразвити в християнската традиция. Това е 

гледна точка, която досега не е застъпвана и развивана в българските джендър 

изследвания, фокусирани върху масовата култура и лайфстайл списанията. 

Важно е да се отбележи, че дисертацията не пренася автоматично 

                                                           
3 Giddens, Anthony and Pierson, Christopher. Conversations with Anthony Giddens: Making Sense of 

Modernity. Cambridge: Polity, 1998. 

4
 Interrogating Postfeminism. Gender and the Politics of Popular Culture. Edited by Yvonne Tasker and Diane 

Negra. Durham and London: Duke University Press, 2007. 

5
 Скот, Джоан. Ехо фантазия Историята и конструирането на идентичността. София: Сема ПШ, 2005, с. 

32.. 



5 

 

християнските женски образи върху текста на съвременните списания. 

Напротив, възприема ги единствено като типове, изходни точки, инструменти за 

изследване на функционирането, преповтарянето, деформирането и 

различните нива на употреба на моделите на женственост в съвременната 

българска женска преса. 

1.1. Джендър 

В българския език при обсъждане проблемите на пола се очертава липса 

на точни и окончателно установени термини, което поражда трудности при 

дискутирането в тази област. В англоезичните проучвания се използват два 

термина – sex и gender, които на български често се превеждат като пол.6 

Gender е идентичност, построена във времето и пространството, която 

постоянно се възпроизвежда чрез повтарянето и имитирането на обществените 

закони. Именно затова категорията непрекъснато отпраща към социални и 

културни норми, както и към по-общите разбирания за другостта. В 

дисертационното изследване gender ще се използва в смисъла, който в 

българските проучвания предлагат Красимира Даскалова7, Татяна Коцева8 и 

др., а именно като социално и културно конструиран пол. Няма да бъде 

използвана най-разпространената българска дума за превод на gender, род, 

тъй като тя не отразява пълно и точно вложеното значение (с културни и 

социални конотации), а по-скоро насочва към граматиката. Рози Брайдоти 

много точно отбелязва, че gender е културно специфичен термин и поради тази 

причина е непреводим.9 Дисертационният текст приема тази идея, поради което 

запазва англоезичния термин в българската му транслитерация (джендър). 

1.2. Понятията феминистко, женско, женствено 

                                                           
6
 Коцева, Татяна и др. Българката – традиционни представи и променящи се реалности. София: Кракра,  

1994,  с. 9. 
7
 Даскалова, Красимира. История на жените, феминизъм и рамките на тяхното осмисляне // Теория през 

границите. София: Полис, 2001. 
8
 Коцева, Татяна. Равенство, различие, различия – продължаващият феминистки дебат // Теория през 

границите. София: Полис, 2001. 
9
 Теория през границите. София: Полис, 2001, с. 6. 
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Според Торил Мой10 през последните години термините “феминистко”, 

“женско” и “женствено” се използват по различни начини, което води до 

объркване. Авторката поставя ясни граници между тях, като предлага 

“феминизъм” да се разбира като политическа позиция, “женскост” – като 

биологична категория, а “женственост” – като съвкупност от културно 

дефинирани характеристики. Дисертационният труд приема именно това 

разграничение между посочените три понятия.  

1.3. Лайфстайл (преса) и рефлексивният проект за Аза 

В теоретичните работи на Антъни Гидънс се очертават основните линии 

на съвременното разбиране за лайфстайл. Гидънс твърди, че в 

пострадиционното11 общество идентичността е рефлексивен проект, тъй като 

полагаме постоянни усилия да работим и размишляваме върху нея.12 Всички 

ние създаваме, поддържаме и коригираме набор от биографични наративи –

днес биографията на Аза е в пряка зависимост от разказите, предлагани от 

популярните медии. Консумацията е един от най-ясните пътища, по който 

развиваме и проектираме лайфстайла. Под лайфстайл не се разбират само 

фантазиите за работа и показна консумация; терминът се отнася до 

поведението, начина на мислене и вярванията.  Може да се каже, че 

лайфстайлът е саморъчно направен шаблон на  разкази за себе си, жанр на 

собствения ни живот. Лайфстайлът е резервоар за идентичност, като всеки тип 

идва с определени очаквания. Обаче личността има повече от един лайфстайл 

– всеки от тях е предназначен за определена публика и представлява 

определен пърформанс.  

1.4. От криза на идентичността към флуидна идентичност  

                                                           
10

 Мой, Торил. Феминистко, женско, женствено // Времето на жените. София, Св. Кл. Охридски, 1997, 

82– 99 с. 
11

 Други теоретици като Лиотар и Бодрияр например, използват термина „постмодерно” като цяло в 

същия смисъл,  който Гидънс влага в „пострадиционно”. 
12

 Giddens, Anthony. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge, Polity, 

1991. 
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Според едно определение на Зигмунд Бауман13 края на XX и началото на 

XXI век отбелязват ново прерисуване на картината на света: човешкият опит 

тече извън възприетите рамки, но нови рамки все още не са установени. Този 

опит съчетава все по-явната неустойчивост на социалните окови с 

нарастващата индивидуализация на жизнените предизвикателства и на 

реакцията, която те изискват. от всеки един от нас се очаква да търси 

биографични решения на социално породени неприятности. Бауман използва 

метафората за флуидността, за да опише настоящия стадий на модерността. 

Но течното състояние не обозначава лекота и  безтегловност, а  хлабавост и 

неустойчивост, невъзможността да се удържа дълго време една и съща форма. 

Процесът на модернизация винаги означава раздяла, разрушаване на вече 

утвърдени структури, освобождаване от задържащата сила на традицията, 

търсене на нови основи и базови принципи. Но изтръгването от старото е само 

път към „повторно закрепване”, инструмент за ново окопаване, ритуал на 

прехода. „Твърдите” елементи не се стопяват безследно, а биват отлети 

отново, по различен шаблон, съставен по нов, по-съвършен  образец.  

1.5. Куиър (queer) теорията и флуидната идентичност 

Това е подход за изследване на идентичността, и по-специално на 

джендър аспектите й, който се базира на някои от идеите, развити от Мишел 

Фуко. Първият и най-ценен текст върху куиър теорията е на Джудит Бътлър в 

книгата й Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity14. Няколко са 

основните пунктове в куиър теорията: нищо в идентичността не е фиксирано; 

идентичността е съвкупност от социални и културни характеристики и 

обстоятелства, които Азът изразява чрез поведението си; в действителност 

няма „вътрешен Аз” – ние вярваме, че го имаме, заради постоянно 

повтарящите се дискурси за него; джендърът, както другите аспекти на 

идентичността, е пърформанс  (представление), който невинаги е съзнателно 

избран, и също е затвърден чрез повторението; от това следва, че субектите 

                                                           
13

 Бауман, Зигмунд. Власт без политика // Критика и хуманизъм, 2002: №14, с. 7–16. 

 
14 Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, London: Routledge, 1990. 
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могат постоянно да променят идентичността си. Иначе казано, вместо като 

фиксирано качество, джендърът е видян като флуидно (течно) непостоянно 

състояние, което може да се променя според контекста и времето. Джендърът, 

следователно, е пърформанс – и нищо повече. Няма джендър  идентичност 

отвъд израза на джендъра. Джендър е това, което правим в някакъв отрязък от 

време, а не универсалното кой съм аз. В масовите медии циркулират такива 

модели на мъжки и женски пърформанси, които се смятат за предпочитани и по 

този начин правят джендър категориите по-„реални” и осезаеми. Обаче за да 

бъдат възприети като поле за избор, новите модели трябва да се базират 

(забележимо или не, осъзнато или не) на традиционни образи и идеи. Това е и 

механизмът, по който се конструират медийните джендър идентичности: в 

непрекъсната игра между традиция и модерност, между цитат и ирония. 

1.6. Мъртъв ли е феминизмът или възходът на постфеминизма 

Докато феминизмът от 60-те и 70-те години е краен в изявленията си и 

подвластен на  идеята за социална промяна, феминизмът днес е тясно свързан 

с културата на знаменитостите и техниките за изграждане на собствената 

идентичност. Днешният феминизъм непринудено се отдава на масовата 

култура в настойчивото предлагане на модели, които да конструират новия 

образ на женствеността. Постфеминизмът обхваща и изследва набор от 

предпоставки, широко разпространени в популярните медийни форми – 

поставя се ударение върху образованието и професионалните възможности, 

акцентира се върху тялото, сексуалността и желанията; и в същото време 

подчертано се обръща внимание на семейството, домакинството, 

майчинството. Най-видимата емблема на постфеминистката култура е 

реториката на семейните ценности и представянето на консумацията като 

универсална възможност – не само за заможните жени, а и за тези с ниски 

доходи. Постфеминистичната жена е идеализирана, издигната над социалните 

проблеми, но в същото време земна и чувствителна, носителка на традиционни 

ценности и протестираща срещу тях.  

 

II глава: Между Ева и Богородица: пътят на женствеността 
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За да изгради устойчиви модели на полова идентичност, постмодерната 

култура съчетава позоваването на традиционни архетипни символи, от една 

страна, и тяхното оспорване, от друга. Това осигурява едновременно 

устойчивост и гъвкавост на сценариите за идентификация. И тъй като в 

християнската култура изворът на представите за морал и поведение векове 

наред е евангелският текст, новозаветните образи стават солидната символна 

база, на която стъпва модерната социално конструирана полова идентичност. 

Евангелието от Лука има специално отношение към жените, отделя им 

важно място, представя различни типове на идеята за женственост. От една 

страна е очевидно, че Лука отделя голямо внимание на женските образи в 

новозаветната история и ни дава сравнително ясна представа за идеята за 

женственост, но от друга, не може да се твърди, че Третото евангелие 

революционно и се различава от останалите в начина си на говорене за 

жените. То ни казва повече за жените от който и да било друг новозаветен 

текст, но го прави според традициите и повелите на времето си. С цел стриктно 

следване на поставените задачи, в Първа глава дисертационният текст ще се 

спре само на тези женски образи, които са станали стереотипни и лесно 

разпознаваеми за масовото съзнание. Това са новозаветните женски фигури, 

които пораждат мигновена идентификация и с това свое качество биват 

използвани за основа от масовата култура при изграждане на съвременната 

образцова женственост: Дева Мария, Мария Магдалена, Марта и Мария от 

Витания. Не се навлиза в дълбок анализ и интерпретация на евангелския текст, 

защото става дума за стереотипни образи, а не за детайлно изследване на 

библейски фигури в християнската традиция.  

В християнската култура образът на женствеността се извайва в 

контраста и допълването на два централни образа – на Ева, родоначалничката 

на човешкия род, и на Дева Мария – жената, която дава земен живот на 

Спасителя. Това са крайностите, между които се настанява сборът от 

характеристики, който и днес определяме като женственост. Ева е 

първообразът на християнската жена, името й носи в себе си двоякото 

значение на женското тяло, което привлича и отблъсква, дава земния живот и 

затваря вратите към рая, към вечния живот. Специфичната връзка между 

първата жена и Божията майка прозира дори на чисто лексикално равнище: на 
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латински името Eva може да се прочете на обратно като Ave – поздравът, с 

който Архангел Гавраил се обръща към Дева Мария, за да й съобщи благата 

вест, че носи Спасителя на човечеството в утробата си. В резултат от 

проклятието на Ева възприятието на жената се ограничава в ролите й на майка 

и съблазнителка. След греха на Ева смъртта и осъзнаването на пола идват 

на земята. Асоциирането на секс, грях и смърт носи древна традиция и 

продължава и в християнския символизъм: душата загива в сладострастието, 

както тялото изгнива в смъртта.  

2.1. Богородица 

Новият завет на милостта и спасението преобразува Стария завет на 

греха и смъртта, първи израз на което е идеята за Девата, която ражда 

Спасителя. Мария е втората Ева, майката на всички, които живеят в новия 

духовен свят. В паралела между Ева и Богородица се прокарва контрастът 

между земята и небесата. „Новият” образ на жената е въплътен в Дева Мария – 

наследница и защитничка на първата Ева, която побеждава злото, носи радост, 

спасение и хармония. Без съмнение образът на Дева Мария е централният, 

най-важният и най-влиятелният за християнската визия и тълкуване на 

женствеността. Божията майка е жената par excellence, предоставяща 

образците на поведение. Тя е тази, която е едновременно най-възвишена и 

най-земна,  най-далечна и най-близка, трансцедентна и иманентна. Божията 

майка дава идеалните модели за живот и черти на характера, въплъщава 

основните християнски добродетели – любов и милосърдие. Мария дава 

човешката природа на Бога, чрез нея Той става човек и говори на езика на 

хората.15 Тъй като е посредничка между човешкото и божественото, тя се 

превръща и в застъпница на хората пред Господ, в тяхна духовна майка, 

съдейства за изграждането на единството на християнския свят. Мария е 

образът на идеалната майка. Разбира се, този модел не е нещо ново в 

човешката история, но християнството го обогатява с една изключително 

знакова характеристика – целомъдрието. Така в размишленията между 

                                                           
15

 Pelikan, Jaroslav. Mary Through the Centuries. Her Place in the History of Culture. Yale University Press: 

1996, pp 39-52. 
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покорността на Мария и непокорността на Ева се оформят основните 

стереотипи в християнските представи за жената. Най-общо, те могат да се 

видят като двете архетипни крайности, между които се разполага многоликото 

разбиране за женствеността в християнската култура. На единия полюс е 

проблематичното женско тяло, което трябва да се овладее и контролира, 

тялото, което предизвиква неудържими, страстни желания, но отдалечава от 

Божия Дух. Другата крайност е светицата, винаги затворената, пречиста дева. 

Със своята безпределна, идеална святост през вековете тя се превръща и в 

защитничка на ценностите на обществото. Богородица задава единствено по 

рода си определение на женствеността, която не се изгражда чрез съпоставка и 

контраст с представата за мъжественост. Дори днес, в XXI век в образа й 

можем да видим част от идеята за това каква трябва да бъде истинската жена. 

Тя е въплъщение на върховната идея, извор на най-съвършените представи за 

женствеността.  

2.2. Мария Магдалена 

Един от най-трудно уловимите и същевременно най-магнетични образи в 

Новия завет е този на Мария Магдалена. И в четирите евангелия тя е първият 

свидетел на чудото на възкресението. Различните интерпретации виждат в нея 

различни лица: презряна грешница, вярна приятелка, възторжена 

последователка, светица, психично болна и дори тайна любима на Иисус. 

Мария Магдалена е новозаветната фигура, която се превръща в мит за 

женствеността, в пространство за освобождаване на фантазиите. Нейното 

загадъчно очарование се ражда от фикционалния й „имидж” на красива 

блудница, получила опрощение на греховете си. Тя става символ на тежката, 

противоречива женска съдба: честна, но съдена, деградирала до обект на 

сексуално потребление преди срещата си с Иисус и издигната до светица след 

нея, потънала в мълчание, маргинализирана. Образът на Мария Магдалена 

през вековете винаги е бил индикатор за господстващото в обществото 

усещане за  женствеността. В Мария Магдалена, от която Иисус изгонва седем 

бяса, спасението се проявява – всички грехове биват опростени. Лесно 

доловима е връзката между Мария Магдалена и Ева – и двете носят клеймото 

на сексуалния грях. И именно тази жена Иисус избира да стане пръв свидетел 

на възкресението Му. Бог приема отново грешните хора, както съпругът приема 
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невярната си невеста. Едва ли в Новия завет има по-противоречив образ – 

едновременно хулена и хвалена, нищожна и свръхважна, отхвърляна и 

почитана. Като интерпретира тази двойнственост, масовото въображение 

очертава по-богати и гъвкави модели на женственост. Именно нейната 

греховност разпалва фантазията, чрез нея виждаме в Мария жената от плът и 

кръв, която се докосва и преобразява от божествената любов. Мария от 

Магдала е онази пролука между идеалната Дева и пагубно греховната Ева, 

която дава поле за изява на истинската, реална и желана женственост. Мария 

Магдалена очертава представата за жената, която не се страхува да наруши 

обществените норми, която греши и не се бои да признае човешкостта16 си. 

Мария от Магдала е евангелската личност, която доказва, че земните 

несъвършенства и страсти могат в крайна сметка да се окажат пътят към 

светостта. В нея виждаме женствеността такава, каквато я описва 

патриархалната традиция: емоционална, страстна, физически слаба. И в 

същото време образът й е огромна крачка в оспорването на тази традиционна 

представа – слабата, грешна и безпомощна жена се оказва по-заслужила и 

ценена от мъжете. 

2.3. Марта и Мария от Витания 

Още две знакови личности в Новия завет са особено важни за сбора от 

характеристики, които и днес определяме като женствени. Марта и Мария от 

Витания, сестрите на възкресения от Иисус Лазар. Напрежението, запечатано в 

евангелската история с двете сестри, поставя много въпроси, които и до днес 

се тълкуват многозначно. Според една от най-популярните й интерпретации, 

Марта и Мария представят действието и съзерцанието. Марта посреща 

Иисус като почетен гост в дома си – защото чувства, че Той е такъв – но е 

залисана в домашната работа. Вярата й засилва желанието да Му служи и да 

Го обгрижва. Мария, обратно, изпада в захлас в присъствието на Божия син. Тя 

сяда в краката Му, неспособна да се движи и да говори, цялото й същество е 

съсредоточено в това да Го слуша. В Марта има чувство на дълбока почит и 

благоговение, а в Мария – на безмълвно себеотдаване. Има различни 

тълкувания на епизода, но по-задълбоченото изследване   подтиква към 

                                                           
16

 В текста на дисертацията „човешкост” се използва като противоположно понятие на божественост, 

трансцендентност.  
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извода, че Иисус не обезценява старанието на Марта, нито пък отменя 

традиционните женски роли. По-важният въпрос като че ли е, че се обръща 

внимание на двете измерения на женското поведение – активността и 

пасивността, на служенето като основна роля на жената и жадното поглъщане 

на знанието. Днес в двете сестри от Витания можем да видим опозицията 

между публичното и частното, въплътена в разбирането за съвременната 

женственост. Векове наред женствеността се е тълкувала в границите на 

частното, на домашното огнище, на грижите за децата и съпруга. Дали пък 

похвалата на Иисус към внимателно слушащата Мария не е добавяне на нова 

нишка към мрежата от смисли в характерните черти и роли на жената? Едва ли 

би могло да се твърди, че Спасителят поставя ярка разграничителна линия 

между двете сестри, по-скоро Той се обръща към тях като към едно цяло, като 

акцентира на новата роля, олицетворявана от съзерцателната Мария. Марта и 

Мария са двете страни на една и съща монета – неслучайно в Новия завет тези 

две лица на женствеността принадлежат на две сестри. Неубедителни 

изглеждат предположенията, че Иисус привилегирова едната, че между тях има 

съперничество и дори борба за одобрението и вниманието Му. В този смисъл 

епизодът у Лука, може да се тълкува и като кратък, но наситен със смисъл 

разказ за измеренията и различните образи на женствеността, които в 

противоречието си се допълват, за да оформят контурите на християнската 

представа за жената.  

На пръв поглед женските образи в Новия завет създават  опозиционни 

двойки: сексуалност – девственост, святост – грях, активност – пасивност и пр., 

които обаче се оказват неразривно свързани в едно цяло. В крайна сметка това 

не са отделни, изолирани образи, защото всеки от тях по определен начин 

включва останалите в себе си. По този начин християнската култура ражда 

една идея за женственост, която е жива и до днес, в съвременните представи. 

 

III Глава: Християнските образи в списание „Ева” 

 

3.1. Разказите за женствеността 

Като обявява края на "големите разкази", Лиотар обръща внимание на  

основната характеристика на постмодерната наратология: разказът губи своите 
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показатели – големия герой, големите опасности, големите описания и 

голямата цел. Философът доизяснява отношението между модерно и 

постмодерно по следния начин: става въпрос за обрат, за ново направление, 

идващо от предходното. "Пост" в постмодернизма не е движение за comeback, 

т.е. на повторение, а е процес на "ана" – анализ, анамнеза, анаморфоза 

(преобразяване). В този смисъл големият разказ за женствеността също се 

разпада на множество малки истории, всяка от които сглобява своето късче 

действителност с помощта на случайни или преднамерено подбрани цитати и 

иронични вмятания. Образите, предписващи как трябва да се държи и изглежда 

„идеалната” жена, са в тясна връзка със социалните настроения и 

политическите практики във всяко общество. Една от тези „малки истории” за 

женствеността може да се проследи в женските лайфстайл списания, които по 

характерен начин оформят набор от модели за това как трябва да изглежда и 

да се държи „истинската” жена.  

“Ева” е фокусът на настоящото изследване, тъй като е емблематично за 

жанра си списание в периода след 10 ноември 1989 до днес – едновременно 

продължава традициите на социалистическите „Жената днес” и „Лада”, но и 

внася нов елемент, който го превръща в образец за подражание от всички 

последвали го български списания. Новото идва от специфичното пречупване 

на западните образци в български контекст. „Ева” се обръща към една нова 

социална група в българското общество – тази на успелите жени. По този начин 

привлича към аудиторията си както тази малочислена прослойка, така и тези, 

за които „успехът” е само мечтан статус.   

 

3.2. Християнските образи в списание „Ева” 

Представата за идеалната женственост може да се проследи ясно през 

водещите интервюта във всеки брой на „Ева”, които представят звездите – 

модели за подражание и идентификация. 

 

3.2.1. Фантазията за Богородица (Майката) 

Култът към майката, разбира се, не може да се припише само на 

християнската религия. Но само християнството добавя към него един уникален 
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елемент – непорочността. Богородица дава живот на Спасителя съвсем по 

човешки и в същото време остава чиста, недокосната от земните страсти и 

пороци. Това необикновено качество обагря християнската представа за 

майчинството с усещане за трансцендентност. Идеята за първостепенната 

важност на акта на създаване на деца се долавя ясно в масовата култура. „Ева” 

наследява традицията от социалистическите списания, в която един от 

компонентите на идеалната жена е майчинството. Обаче днес представата за 

майката е претърпяла някои изменения. Впрочем, промените не са поставени 

веднъж завинаги с обявяване концепцията на списанието, а се развиват и, 

нещо повече – с времето стават по-консервативни. В първите броевете на 

„Ева” героините на списанието изглеждат по-егоистични майки. Вероятно това е 

форма на протест срещу поставената на пиедестал майчинска жертвеност от 

времето на социализма. Новите майки вярват, че децата им ще са щастливи, 

само ако самите те са доволни и удовлетворени.  

В „Ева” майчинството има различни измерения, а различните „типове” звезди 

акцентират върху различните лица на майката.  

3.2.1.1. Майчинството и идеята за женската красота 

Съвременните бъдещи майки са традиционно възторжени и щастливи, но 

външният им вид е различен от патриархалните представи за бременна жена: 

те са красиви, сексапилни и съблазнителни. „Ева” ги нарича „ново поколение 

бъдещи майки”, защото за тях предстоящото раждане не е причина да загърбят 

изкусителния си имидж. Новите майки късат с представата за жената, за която  

бременността е оправдание да занемари външния си вид. За тях акцентът 

върху тялото (настойчиво критикуван от феминизма) се превръща в център на 

бременността. Женствеността – това е тялото, при това, съблазнителното тяло. 

Бременността е най-ярката проява на женскостта и за съвременните 

представителки на „втория пол” тя трябва също да е съпроводена със 

сексапилно излъчване. Ако досега бременността е била антиподът на 

съблазнителното тяло, днес ситуацията е различна. Вече не е кощунствено, не 

е цинично бъдещата майка да събира възхитени мъжки погледи. Тялото е 

издигнато в култ, но сексуализраното тяло се цени дори по-високо от тялото, 

носещо плод в утробата си. „Новите майки” нямат нищо против да бъдат 

възприемани като обекти. Парадоксално, поставяйки се като сексуален обект, 
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те се чувстват надмогнали традиционалисткото свеждане на личността им до 

чисто биологичните детеродни функции. Така борбата срещу традиционните 

представи за женственост се повежда със средства от аресенала на същата 

тази традиция.  Този сценарий на женствеността, описван от „Ева”, се гради 

върху идеята за трансцендентното майчинство, което в определен смисъл 

„оневинява” (в смисъла на Барт) съвременният култ към сексуализираното 

тяло, опиващо се да се превърне в субект. Власт му дават новите техники за 

контрол върху телата под формата на козметични процедури, всевъзможни 

продукти за запазване на младежкия вид, средствата на естетичната хирургия. 

„Новите майки” със задоволство осъзнават светостта на ролята си, но я 

пречупват през духа на собственото си време – и бременността в този случай 

не се свързва с непорочността, а с нейния антипод – съблазнителността. 

3.2.1.2. Майчинството като път към духовно извисяване 

Една следваща фантазия свързва майчинството с получаване на „мъдрост” и 

духовно извисяване. Това е тайнството, което отключва ума и сърцето за 

неподозирани дълбини. Тук се долавя влиянието на ню ейдж философията, 

която с повече от двайсетгодишно закъснение в сравнение със западните 

медии, се появява и у нас. Ню ейдж е система от вярвания и нагласи, която се 

приема от някои за религиозност, а от други за духовно движение. Понятието е 

еклектично, неопределено и фрагментарно, съставено от отломки от 

множество идеи – в този смисъл, както отбелязва проф. Владимир Градев17, то 

е постмодерната религиозност par excellence. Този тип майки имат специално 

отношение към религиозността, изградено на принципа на пачуърка. Вярват, че 

колкото по-разнородни парчета съчетават в собственото си духовно развитие и 

във възпитанието на децата си, толкова по-високо съвършенство постигат. В 

демонстрирането на новата им религиозност се долавя и немалка доза суета, 

въпреки изповядвания аскетизъм – те отново залагат на показната консумация, 

но вече не на скъпи стоки и луксозни вещи (дрехи, козметика), а духовни 

преживявания.  

                                                           
17

 Градев, Владимир, непубликувани лекции поред студентите от специалност Теория и история на 

културата в СУ. 
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3.2.1.3. Майчинството като чудо 

В друга група от интервюта на преден план е поставено именно чудото на 

раждането, което се превръща в най-важното събитие в живота на жената, 

събитието, засенчващо всичко останало. Обикновено така са представен 

жените с творчески професии. Този тип интервюта са напоени силно с 

усещането за светостта на майчинството. От позицията си на успели в своята 

професия тези жени твърдят, че децата и кариерата са несъвместими величини 

и без колебание заявяват, че охотно биха се отказали от работата си заради 

майчинските задължения. Напълно в съзвучие с християнската представа за 

жената, тук детето е центърът на вселената. Тези жени не говорят за външния 

си вид, не парадират с възможностите си да консумират благата на времето си. 

Лишенията са нищо в сравнение с късчето трнасцендентност, което дава 

детето на своята майка. 

3.2.1.4. Майчинството като изпитание и героизъм 

Още една фантазия за майчинството е представянето му като изпитание. 

Образецът за жена е тази, която ще мине през трудности, ще понесе обиди и 

дори унижения, но ще износи детето си и ще остане чиста за него. В този 

сценарий майчинството изисква героизъм и сила на волята, а това са качества, 

които извисяват духа. Тези жени изглеждат смели, думите им излъчват 

усещането, че животът не е бил ласкав към тях, но те достойно носят кръста си, 

и в същото време – гордост, че са излезли с чест от трудностите. В повечето 

случаи изпитание е не бременността и раждането, а съпътстващите ги събития, 

които обикновено засягат отношенията с бащата на детето и представят един 

възглед за ролята на съпруга. Тук се долавя ехо от далечното наследство на 

Ева, прокълната да ражда децата си в мъка. Майчинството е както най-

голямото щастие, така и най-голямата болка в живота на една жена. Тази 

двояка представа го обгръща в мистерия, издига жените, сблъскали се с това 

изпитание, почти в ранг на светици. Има още една степен в героизма на 

майките, които се наемат да отглеждат детето си сами, без подкрепата на мъж 

до себе си – осиновяването. Съвременните жени продължават да са фиксирани 

в майчинството, а новото е, че вече нямат нужда от тялото си, за да износят и 
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родят дете. Майчинството не е обвързано непременно с биологичните функции. 

Осиновяването е най-висшата степен на благородство, защото е 

засвидетелстване готовността за майчинство отвъд (и въпреки) законите на 

природата. Същевременно сакралността на осиновените деца е като че ли по-

голяма от тази на биологичните. Майчинството е чувство, което се разпростира 

отвъд пределите на тялото и означава морална добродетел, способна да 

пречисти и остойности целия живот на една жена.  

В тази реторика майчинството е (вечният) живот. То е пълната 

противоположност на смъртта, на мрака, на самотата. Само то е способно да 

осигури спасение. В съвременния свят на еманципация и култ към щастието се 

завръща с пълна сила идеята за търсене на спасение. И спасителната сламка 

отново се извежда от традиционните представи за женственост.  

3.2.2. Фантазията за Марта и Мария от Витания 

Двете сестри от Витания носят стереотипа съответно на активната и 

пасивната женска същност, означават и принадлежност към публичното и 

частното пространство. Много е лесно да отрием сянка от образите им в 

днешните женски списания. Най-характерната особеност е, че съвременният 

модел на женственост ги включва като двете страни на една и съща монета. 

Докато представителките на „втория пол” от времето на феминизма са се 

борели за място в публичното пространство, наследничките им от ерата на 

постфеминизма възторжено се завръщат при печката, но домакинстването вече 

е натоварено с нови значения. В традиционната представа домашното 

пространство е подчертаният антипод на социалното. Затова и когато се 

появява стремежът за независимост, първата сфера, с която жените искат 

категорично да се разграничат, е домакинството и в частност кухнята, 

превърнала се в знак за подчинение, обслужване телесните нужди на мъжа и 

децата и неблагодарен труд. В началните броеве на „Ева” (ранните „90 години) 

подчертано се обръща внимание на публичната роля на жената, на 

професионалната й реализация, като се поставя акцент върху способността й 

да печели добре. Домакинството не се възприема като власт над частното 

пространство, а като бреме, което пречи на личностното развитие и 

усъвършенстване, свързва се с патриархалното възприемане на жената като 
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обект. В този смисъл валоризирането й като субект се мисли по линията на 

отхвърляне на домашната работа в името на по-ценни (и в буквалния смисъл) 

занимания. Условие за женственост е финансовата самостоятелност. Но през 

годините до днес героините на „Ева” претърпяват метаморфоза и все по-често 

започват да възприемат домакинската работа с положителен знак. Обаче това 

не е просто образът на Марта, която шета вкъщи, пропускайки „важните неща”. 

„Домакинстването” се свързва преди всичко с приготвянето на храна, но тази 

дейност се мисли като проява на независимост и творчество. Готвенето става 

кулинария, а социализиращата роля на „втория пол” се засилва от 

отговорността за възпитанието на децата. По този начин жената се оказва в 

граничното пространство между природа и култура – пазителка на рода, но с 

демиургични, цивилизоващи функции. Готвенето става част от процеса на 

утвърждаване на индивидуализацията. Кулинарията се превръща в културна 

сфера, където се демонстрират сложни знания и почти магьоснически умения. 

Стереотипът на „активната” Марта намира най-крайните си форми в 

съревнованието със „силния” пол. Но дори и в тези сценарии остават късчета 

от чувствителната и съзерцателна женска същност. Оказва се, че днешната 

жена е съчетание на противоположни полюси: дръзка, но същевременно нежна, 

смела, но и беззащитна. Това е най-видимо при жените с мъжки професии – 

най-ярките примери за активно отношение към публичната реалност. Когато са 

отдадени изцяло на професията си, жените се описват като нещастни в личния 

си живот. Думата „феминизъм” в „Ева” най-често се свързва с негативна 

самостоятелност, която носи само нещастия. В този смисъл прекалената 

амбиция (мъжка черта в патриархалния светоглед) води до драми в личния 

живот. 

На другия полюс са съзерцателните жени, които с удоволствие се отдават на 

духовното (фантазията за Мария от Витания). Характерно е, че те също имат 

своята професия (творческа, а не бизнес), но не притежават онзи мъжки хъс да 

са първи на всяка цена – или поне не го демонстрират. Жената от ерата на 

постфеминизма с удоволствие говори за своята религиозност. Модерната 

рационалност е изоставена за сметка връщането в лоното на духовното. 

Отдадеността на християнската вяра тук е съчетана с демонстрация на 

традиционно приписваните на жената качества – емоционалност, 
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чувствителност, пасивност. Но тягата към духовното не означава отричане от 

тялото и сексуалността. Тези жени остават суетни, но вглеждането в 

собственото им тяло е по-особено, странна смесица на изкусителност и 

християнско благоприличие.  

В този сценарий за женственост постмодерността означава завръщане към 

религията,  което много често се случва в ню ейдж формите й.  Това се вижда в 

по-новите броеве на списанието (след 2000 година). Ню ейдж идеите са новите 

форми на духовността, чиито носителки са представени почти като мъченици – 

отказали се от богатства, чест и слава, за да заживеят прост и мъдър живот. 

Лайфстайлът е същата смесица от стилове и култури, каквато е и вярата. Ню 

ейдж е спасение от света на консумацията, станал отвратителен с 

прекомерните си удобства и бездуховността си. Отшелничеството осигурява 

мечтаното спокойствие сред удобствата, познати на модерния човек. 

Списанието, което обикновено вижда щастието под формата на престижни 

вещи и жажда за нови наслади, все пак представя и „ехото” на сценария за 

съзерцателната Мария от Витания, кротко заслушана в словото на духовния си 

учител. Духовното израстване включва отказ от традиционните роли в 

семейството, жената вече не е покорна съпруга, защото умът и сърцето й са 

отворени за вечните истини. Също като сестрата на Марта, тя „небрежи” за 

домакинската работа, заслушана в думите на учителя си. В крайна сметка 

обаче пътуването към духовното се оказва пътешествие в буквалния смисъл – 

пътуване до далечни страни, за което са необходими средства и свободно 

време. Така дори откъсването от света на консумацията е свързано с 

консумация – на екзотични вещи и философии.  

 

3.2.3. Фантазията за Мария Магдалена 

Жените от този сценарий имат един голям грях, който се превръща в най-

мощната им сила: подвластността на копнежите на тялото, която ги издига до 

духовен прелом. Жан-Люк Нанси отбелязва, че християнската култура винаги е 

била под от особената обсесия по тялото – вероятно защото за първи път една 

религия проповядва, че Бог идва сред нас от плът и кръв. Евхаристийната 

символика засилва това усещане – във всяко време всеки християнин може да 

вкуси Бога, да яде от Неговата плът (хляба) и да пие от Неговата кръв (виното). 
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Тялото е най-късният, най-дълго избистряният, рафиниран, разглобяван и 

сглобяван наново продукт на културата ни. Представата за женското тяло в 

християнската традиция е силно смислово натоварено с идеята за греха. В 

образа на Мария Магдалена се сблъскват противоположни стереотипи – на 

изкусителката и светицата, на телесното и духовното, на крехкостта и силата – 

и точно това го прави идеална „форма” за новите митове на масовата култура. 

Двойнственото възприятие на тялото е валидно и днес и това е особено видимо 

в така наречената тук фантазия за грешницата, превърнала се в светица и 

морален победител. Интервютата със знаменитостите – модели за подражание 

от тази група, са особено въздействащи, а силата им е в това, че отключват 

едновременно механизмите на проекция и идентификация. Във всички случаи 

големият грях на героините е, че са прелюбодейки.18 Но заклеймени от 

общественото мнение заради пристъпването нормите на семейната 

институция, те се превръщат в образец на женска сила и святост. Впрочем по 

този начин те идеално въплъщават звездната рецепта на масовата култура: 

земното е смесено с божественото, кумирите от страниците на списанията и 

екрана се оказват също толкова подвластни на земните страсти, колкото и 

простосмъртните читателки и зрителки, което ги превръща в идеален обект за 

идентификация и проекция на скритите желания.  Така за пореден път се 

преповтаря, че хулите и боготворенето са двете страни на святата 

женственост.  

Общата черта за всички жени от тази фантазия е забранената им любов, 

с която пристъпват социалните норми. Частният им живот и човешките им 

страсти са превърнати в публично достояние и това им гарантира по-голяма 

популярност дори от успехите в кариерата. Парадоксално, дори когато тази 

любов е забранена, тя отново е силата, която пречиства греховете. 

Съвременната масова култура заема парчета от християнската идея за 

любовта, за да я наложи върху плътската страст. Любовта е едновременно 

духовна и плътска, сексуалното и духовното привличане се обединяват в едно 

общо чувство. Любовта е основата на индивидуализма, но и на духовното 

израстване. Масовата култура взима идеята за всепрощаващата сила на 

                                                           
18

 Нюансът тук е, че Мария Магдалена е наречена блудница в Новия Завет, което според повечето 

интерпретатори не означава прелюбодейка. Но в масовия стереотип двете понятия са синоними, а този 

текст се спира именно на широко разпространените стереотипи.  
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любовта, за да „оестестви”  постмодерния стремеж авантюри в търсенето на 

щастието. Има обаче една основна разлика с християнския модел – днешните 

„блудници” не се разкайват за греховете си. Описваният тип сценарий за новата 

женственост съдържа в себе си усещане за превъзходство – както заради 

наситения с емоции, любов и рискове живот, така и заради чувството, че си се 

издигнал над закостенелите стереотипи на масата за добро и зло, 

престъпление и наказание. Героините от фантазията, сравнена тук с образа на 

Мария Магдалена, негодуват срещу остатъците от патриархални възгледи в 

обществото, които осъждат стремежа им към щастие. Отричат обвиненията, 

като се опитват да си изградят благопристоен имидж. Обаче по ирония на 

съдбата благопристойният имидж се гради именно върху стереотипите, срещу 

които те протестират. Така образът на съвременната женственост се оказва 

затворен кръг, който в крайна сметка отново води към традиционните 

схващания за жената, но модифицирани от постмодерния култ към щастието и 

любовта. Греховността сега не е порок, а доказателство, ще живееш 

интересно, тоест, по единствения правилен начин. В по-крайния вариант на 

фантазията за Мария Магдалена жената възприема любовта като поредното 

приключение, в което е длъжна да се впусне, защото такъв е лайфстайлът й. 

Тези „грешници” не само че в последна сметка не са действително осъдени, те 

дори будят завист, защото са открили „истинската” любов, заради която си 

заслужава да обърнеш гръб на целия свят, да поемеш риска да те сочат с 

пръст, да прекрачиш границите. Греховността им носи и конотации на смелост 

и в този смисъл се възприема по-скоро като мъжко качество. В сценария за 

Мария Магдалена тялото е съхранило аурата си, защото е съгрешило. Този 

грях е най-голямата му слабост и най-голямата му сила. Постмодерните 

грешници не се разкайват, за да получат спасение – сдобиват се с него по 

силата на хилядолетния християнски стереотип. Новият елемент е, че във 

фокуса на постмодерната концепция за тялото е насладата – наслаждаващото 

(се) тяло се наслаждава на себе си, доколкото това себе си изпитва или дава 

наслада. Култът към удоволствието е погълнал в себе си жертвеността, 

страданието и болката.  
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IV Глава: Лайфстайл употребите на християнските образи или новият мит 

за женствеността 

 

Новият мит за женствеността (в различните му модуси на употреба) има 

за своя главна цел да „оестестви” господстващия в съвременното общество 

култ към консумацията. В същото време самата идея за консумация преминава 

през няколко етапа, което няма как да не се отрази и върху моделите на 

женственост, предлагани от популярната култура. Ролан Барт отбелязва, че 

системата, генерираща съвременни митове, е масовата култура, която чрез тях 

се опитва да се представи за универсална природа, неподлежаща на съмнение 

и оспорване. Както постмодерното общество е фрагментарно, противоречиво и 

иронично, такива са и неговите нови митове: те изпращат коренно 

противоположни послания, които се самоотричат, иронизират самите себе си, 

пародират традиционните представи и в същото време ги използват за основа, 

благодарение на която се „натурализират”. 

 

4.1. Различните фази на идеята за консумация 

Според Жил Липовецки първата фаза на обществото на консумацията се 

характеризира с демократизиране на достъпа до търговски стоки (започва 

около 80-те години на XIX век и завършва с Втората световна война). Втората 

фаза е наречена от него „общество на изобилието” (разпростира се в трите 

десетилетия след войната) – всички емблематични продукти на обществото на 

изобилието като автомобил, телевизия електродомакински уреди вече са 

достъпни – пазарните механизми завладяват всекидневния живот. В тази фаза 

консумирането е тълкувано като логика на социалното диференциране. Днес 

вече е налице потребител от трети тип (хиперконсуматор), втренчен в 

емоционалните изживявания, качеството на живот, здравето, душата си, а не 

толкова в употребата на вещите като знаци за престиж.  

Списание „Ева” дава възможност да се проследи процесът, при който от 

края на 90-те години до днес българското общество забързано преминава през 

втората, за да стигне до третата фаза на консумацията.  

 

4.1.1. Втора фаза: консумацията като социален престиж 
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Втората фаза на консумация, описана от Жил Липовецки, може да се 

открие ясно в броевете на списание „Ева” от 90-те години на XX век. През този 

времеви отрязък моделът на женственост се гради главно около сценария за 

успялата и финансово независима жена (модификация на фантазията за 

активната Марта). Техника за поддържане на тази идентичност е 

консумацията, която в крайните си варианти добива вид на показно 

прахосничество. Вещите, актът на пазаруване (сами по себе си материални) се 

сдобиват с аурата на спасение от оковите на стандартизирания бездушен свят. 

Култът към консумацията се „оестествява” чрез сценария за жената, която 

съчетава в себе независимостта и патриархалните ценности. В този времеви 

отрязък купуването се мисли като нещо всепоглъщащо, като централно 

занимание, основен смисъл на живота. “Ева” представя консумацията като 

пряко обвързана с представата за професионален успех. Консумиращата 

нашироко жена е уважавана заради възможността да си го позволи. Така 

потреблението се превръща едновременно в условие и доказателство за 

успешна кариера, което за този период означава и главна характеристика на 

женствеността.  

Консумацията като заемаща централно място в съществуването, засяга и  

най-характерната черта на женствеността, независимо от епохата – майчинство 

(фантазията за Богородица). Ако иска да се вмести в „идеалните” представи, 

жената трябва да се впише в модуса на „добрата майка”. Постфеминизмът 

настоява за завръщане към традиционните роли, които обаче превръща в 

„алиби” за идеологията на консумацията. Полученият  лайфстайл сценарий се 

базира на идеята за святото майчинство, за ценността на семейството и децата 

и същевременно протестира срещу жертвеното измерение в патриархалното 

понятие за майката. Но понеже „новата” жена не е готова да се откаже от 

публичното си битие, нито пък да отрече тотално традиционните ценности, 

единственото, което й остава за компенсация, е да се наслади в пълна степен 

на удоволствието от консумацията. И тъй като представата за майчинството 

носи дълбоко в себе си идеята за непорочност, наследена от християнските 

представи, идеологията на потреблението използва случая, за да се 

„натурализира” в нея. 
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4.1.2.Новият мит за женственост като стратегия за легитимация и 

декриминализация  

Вещите, които притежава определен индивид, може да бъдат както 

показател за действителния му статус в обществото, така и да сочат някакъв 

желан статус. Социалните актьори, които познават кода, биха могли да го 

използват за заблуда относно собствения си ранг в йерархията. Луксът 

означава престиж и висок статут – по пътя на тази логика хора, живеещи в 

разкош, се представят на страниците на списанието като представители на най-

високите социални етажи, като съзнателно се пренебрегва произхода на този 

разточителен начин на живот и подробностите, свързани с миналото на 

съответните личности. Чрез създаването на подобен модел, списанието 

изважда “на светло” личности с криминално минало, правейки от тях героите на 

деня. Механизмът за декриминализация е превръщането им в звезди и модели 

за подражание. По същия път се легитимират и представители на ниските 

етажи на културата като попфолк изпълнители. Може да се каже, че на базата 

на новосъздадения образец за женственост, медиите извършват една 

манипулация, като превръщат хора, които би трябвало да служат за 

отрицателен пример, в олицетворение на добродетелност и елитарност. По 

този начин се раждат нови, локални звезди, а методите на конструирането им 

са красноречиви за духа на времето и ценностите в обществото. Така 

легитимността на определена класа (новобогаташи, попфолк певици), която е 

неустойчива и оспорвана в културен план, се утвърждава чрез съчетанието от 

демонстрация на традиционни добродетели и разточителна консумация. 

4.2. Трета фаза: хиперконсумацията 

С течение на времето списание „Ева” не изоставя идеите за показна 

консумация на вещи, но добавя към тях ново измерение.  В него героините 

модели за идентификация демонстрират принадлежността си към една нова 

житейска философия, която осигурява спасение както на тялото, така и на 

душата. Става дума за фазата на емоционалното консумиране, в която целта е 

наслада за чувствата, въображението и сетивата. На дневен ред идва 

носталгията по моралните ценности, душевната хармония, 

природосъобразният начин на живот. Така постепенно (но не напълно) 
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значението на консумацията преминава от социалното към индивидуалното. 

Индивидът става творец на собствения си живот. Купуването и потребяването е 

израз на една нова власт – властта да контролираш тялото си. Върховенството 

на принципа на индивидуализма и объркването, причинено от епохата на 

технизацията и стандартизацията, води до обръщане към духовния опит. 

Възможност за разграничаване от масата, обзета от манията за потребяване, е 

подчертаното обръщане към духовността и аскетизмът като антитеза на лукса. 

Героините, които въплъщават този сценарий, осезателно базират образа си на 

стереотипите, наследени от християнската традиция. Те излъчват любов и 

благост и в същото време – сила и твърдост. Доброволното оттегляне от 

мечтания за болшинството читателки свят на благоденствие е знак за духовно 

израстване, противопоставено на масовите ценности. Тези героини носят 

ореола на просветителки, поради което лесно се превръщат в обекти за 

идентификация. Те могат да въплътят този  модус в образа на майката, на 

активната бизнес дама, на жената с творческа професия или пък на невярната 

съпруга, последвала младия си любовник. При всички случаи акцентът е върху 

способността сам да подреждаш живота си. Тези сценарии са един от методите 

за конфигуриране на Аза, които се появяват в по-новите броеве на списание 

„Ева”, и за които може да се каже, че маркират появата на нов етап от 

обществото на консумацията. Женските стереотипни образи, развити от 

християнската традиция, са добра основа за разгръщане на новата идея за 

духовността в постмодерната епоха. Масовата култура улавя и използва 

тясната връзка между религия и женскост, но я „деформира”, придавайки й 

друг, нехристиянски смисъл. Основната теза на новата постмодерна 

религиозност, ню ейдж, е, че душата, тялото и светът са едно цяло и е напълно 

във властта ни да ги насочваме в желаната от нас посока. Така се ражда 

възгледът, че можем да се измъкнем от хватката на консумацията и да 

постигнем щастие само чрез усилена работа над собствения Аз и без участието 

на външни обстоятелства. Героините, въплъщаващи този сценарий за 

женствеността, събират в едно най-разнообразни религиозни практики, за да 

очертаят представата за жената, която държи живота в ръцете си, но не чрез 

успешна кариера или щастливо семейство, а по един пасивен начин – чрез 

постоянна работа над духовното си усъвършенстване. Християнските образи на 
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женствеността тук са ясно доловими, но изпълнени с ново съдържание – не 

следването на Божията воля и смирението, а постоянният труд над ума, тялото 

и душата. Новата религиозност дава едно ново измерение на лукса, който бяга 

от масовата представа за пищно разточителство. Този лукс носи конотации на 

скромност и смирение, които обаче противоположно християнските представи, 

са демонстративни и показни. Отказът от консумация отново придобива вид на 

консумация, но този път на екзотични стилове на живот. По този начин 

масовата култура си осигурява двойно алиби: като използва идеята за връзката 

между женствено и религиозно, тя от една страна се вписва в постмодерните 

идеи на индивидуалистичното конструиране на собствения живот (в случая с 

откриването на новия духовен бриколаж), а от друга, намира поредния начин да 

„оествестви” идеологията на консумацията. В българските си прояви ню ейдж 

идеите са по-скоро свързани със пре-потвърждаване на звезден имидж, 

отколкото с постигане спасение от оковите на материалния свят на 

потреблението.  

 

4.2.1. Новите изисквания към тялото във фазата на хиперконсумацията 

В списание „Ева” тялото е фокус на модела за женственост. Значението 

му се подчертава във всеки един от разгледаните в предишната глава 

сценарии. Фиксирането върху тялото в неговия сексуален аспект се  появява 

като ново измерение във фантазията за майчинството. Парадоксът е, че 

християнската идея за майката, която съдържа в себе си представата за 

непорочност (и това я различава от начините за сакрализиране на 

майчинството в другите религии) се ползва за основа на постфеминистичната 

визия за тялото, където то по презумпция е съблазнително – така по 

парадоксален начин изкусителното тяло става „естествено”. В този смисъл 

тялото в реториката на списанията отново се оказва пресечна точка на 

патриархални и индивидуалистични възгледи.  

Еротизмът в дускурса на масовата култура се базира на стереотипите, 

наследени от християнската традиция, и в същото време се оказва 

„деформиран” от постмодерния пиетет към консумацията. Батай отбелязва, че 

еротизмът се ражда във вакханалното насилие на оргията, първоначално 

неговата област е религията. Християнската религиозност като цяло се 
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противопоставя на трансгрсивния дух и като не признава сакралността на 

еротизма, го уподобява със злото. Днес постфеминистката култура снема от 

еротизма тежестта на греха и злото, наследени от християнството. 

Благодарение на християнското наследство, при демонстрирания еротизъм 

остава усещането за пристъпване на граници, но това пристъпване вече се е 

превърнало в норма за постмодерния индивид. Еротизираният до краен предел 

образ на жената отново е триумф на профанизацията, видяна в днешната 

епоха като консумация. Сега еротизмът става знак за порива към 

индивидуализъм. Все още разкрасяваното тяло превръща жената в обект, но 

типично в духа на новото време й дава и власт и я конструира като субект. 

Днешната сакралност на тялото не е в резултат на неговата неопетненост 

(Богородица) или опростен след разкаяние грях (Мария Магдалена), а тъкмо 

обратното – заради фетишизираната красота и демонстрирана съблазън. Тези 

качества се превръщат в универсални ценности и олицетворяват новия човек, 

който е “свободен” да конструира себе и света наоколо благодарение на 

изобилието от стоки и неограничената консумация на вещи, преживявания, 

емоции и духовни учения. 

Масовата култура освобождава женската красота от обвързаността й със 

смъртта и порока. Това е краят и на предполагаемите природни препятствия – с 

появата на естетическата хирургия е постигната пълна победа над физическите 

недостатъци и вредите, причинени от времето. От една страна, женското тяло в 

значителна степен се отърсва от ограниченията в полово отношение и 

продължението на рода. От друга, попада в капана на естетическите 

изисквания. Триумфът на слабото стройно тяло може да се мисли като отказ от 

идентификацията на жената с майчинството и плодовитостта. В крайна сметка 

се оказва, че суровите изисквания за стройно тяло (диети, физически 

упражнения) съществуват съвместно с хедонистична консуматорска нагласа, с 

разпада на системата за обществена принуда, наложена от патриархалния 

възглед за жената. 

 

4.2.3. Лайфстайл стратегии за спасение  
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Характерна особеност, която се появява все по-често в новите броеве на 

„Ева” (след 2000 година), е, че грижата за духа вече е не по-маловажна от 

грижата за тялото – и тя отново минава през потреблението. Физическият и 

психичният път трябва да се съединят, за да се постигне цялостно 

благоденствие. Става дума за едно ново, по-високо ниво на консумация. 

Отломките от религиозни учения вървят редом не с аскетичен живот, а 

напротив – с изтънчени грижи за наслада. Тялото не се отрича, нито 

обезличава в търсене на духовно спасение. Лайфстайл сценариите 

конструират една жена, която натоварва консумацията със сетивни, духовни и 

физически очаквания.  

По този път се постига преодоляване на наследената от християнската 

традиция представа за грешното женско тяло, което носи падение и смърт. 

Новото женско тяло е едновременно „естествено” и „изкуствено”, претенцията 

е, че най-високо ценена е натуралната красота, която обаче се постига само 

посредством синтетични средства. Това преплитане на природа и култура дава 

постфеминистичната свещеност на женското тяло. Днес то продължава се 

мисли едновременно като трансцедентно и иманентно (Богородица и Ева), но 

сакралността отпраща не към непорочност, а към синтетика. Консумацията 

прави това тяло все по-изкуствено, като му обещава вечна младост и 

ликвидиране несъвършенствата на плътта. Боян Манчев отбелязва, че днес 

тялото е трансцендентно в своята иманентност, от греховно е превърнато в 

сакрално, в неорганичен фетиш. Съвременната масова култура прекъсва 

крайността на тялото чрез неразложимата синтетика.19 

Женското тяло в постфеминистката епоха в определен смисъл 

преповтаря значенията, наследени от християнската традиция, но ги 

интерпретира по нов начин – чрез идеологията на консумацията. Пределната 

еротизация вече не е белег за порочност, а точно обратното – за сакралност и 

дори за присъствие на морални добродетели. Жената продължава да се мисли 

в модусите на майката, на активното и пасивно начало, на грешницата, която 

едновременно е и светица. Лайстайл моделите, разпространявани от списание 

„Ева”, приемат тази основа и същевременно я преобръщат тотално чрез 

                                                           
19

 Манчев, Боян. Безобразното тяло и фетишът на неорганичносто. // Интерфейс София. София: 2006 – 

09, с. 92–100.  
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стратегията за легитимиране на консумацията. Потреблението снабдява с 

безсмъртие, опрощава греховете, ликвидира негативните конотации на 

женското тяло. Консумацията е онази материалност par excellence, която дава 

безсмъртието тук и сега. Не е необходимо да водиш праведен живот, да 

спазваш морални правила, да се придържаш към определена обредност. В 

епохата на масовата култура безсмъртието се постига чрез фиксация върху 

тялото. Удоволствието на тялото осигурява и духовно израстване. 

Благодарение на идеологията на консумацията женското тяло не само е 

освободено от греха, а и получава така желаното безсмъртие, при това 

незабавно, а не в някаква мъглява отвъдност.  

 

Заключение 

От направеното проучване стана ясно, че джендър моделите, 

предписвани от масовата култура, биха могли да бъдат проследени и описани 

чрез изследване на символната им основа. Беше установено, че сценариите за 

женственост, предлагани от българската лайфстайл преса, могат да бъдат 

дефинирани и описани през новозаветните образи на Богородица, Марта и 

Мария от Витания, Мария Магдалена. Християнските стереотипни фигури 

придават стабилност на моделите за идентификация, играят ролята на основа, 

която обаче се деформира в съответствие с духа на времето. Постмодерните 

идентичности се конструират в непрекъсната игра между старо и ново, между 

традиция и модерност, между цитат и ирония. От една страна, наблюдава се 

връщане към женствеността в традиционния й образ: култ към семейството, 

майчинството, домакинската работа. От друга страна, епохата на 

постфеминзма идва, за да наложи култ към индивидуализма, реализиран чрез 

техниките на консумацията и насладата.  

Идентичността не е фиксирана нито в тялото, нито в Аза, личността има 

повече от един лайфстайл и всеки от тях е предназначен за различни ситуации 

и публики. Задават противоположни образци, борави се с бинарни опозиции, 

като спояващата нишка при всички случаи е консумацията. Съвременният 

модел на женственост, налаган от българската лайфстайл преса, следва до 

определена степен западните образци, които обаче са пригодени към родната 

действителност. Тялото е едновременно трансцедентно и иманентно – именно 
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заради възможността тленността да бъде преодоляна тук и сега, да се постигне 

спасение в плът в този живот, а не в някаква отвъдна реалност. Една от 

важните функции на българския модел на женственост, който тук се изследва 

през призмата на списание „Ева”, е възможността за конструиране на 

идентичност не чрез реална, а чрез имагинерна консумация. В този смисъл би 

могло да се каже, че „Ева” се обръща към един квази-консуматор, който 

осъзнава, че няма възможност да си позволи реалните вещи, затова жадно се 

нахвърля върху техните образи върху лъскавите страници. Така списанието 

фабрикува не само реални консуматори, а главно консуматори на изображения, 

на стилове на живот и биографии, тоест, на самото себе си. Очертава се модел 

на женственост, който пристрастява заради лесната си достъпност в сравнение 

с реалното живеене на подобен тип живот. В този случай може да се каже, че в 

България голяма част от процесите за снабдяване с идентичност се случват 

чрез имагинерната консумация. Но това не прави самите тези идентичности 

въображаеми, лишени от реално съществуване. Подобна на пръв поглед 

парадоксална ситуация е възможна заради самата същност на постмодерната 

идентичност – неустойчива и флуидна. Днес материализмът не губи 

популярността си, но започва постепенно да се заменя от стремежите към 

вътрешно щастие. В този смисъл имагинерната консумация е почти толкова 

желана и ефикасна, колкото и реалната, и дори необходима в контекста на 

постмодерната действителност.  

 

 

Справка за приносите на дисертационния труд: 

 

 За първи път се предлага механизъм за изследване символната основа на 

моделите на женственост, конструирани и налагани от българската лайфстайл 

преса. Изграден е модел за проучване на джендър идентичността, който може 

да се прилага и към други полета.  

 За първи път се обръща внимание на проявите на постфеминизма в 

българската лайфстайл преса, като се предлага оригинален подход за 

изследване – чрез съпоставка с образци, развити от християнската традиция.  
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 Установени са специфичните черти на българския постфеминистичен модел на 

женственост, които включват съчетаване на стереотипни християнски 

представи с култ към консумацията във всичките й съвременни измерения. 

Изведени са новите стратегии за спасение, които масовата култура (в 

българските си проявления) предлага на своите читателки.  

 За първи път е очертан един процес в българското общество, в който 

списанията извършват операция по декриминализация и легитимация на лица с 

нечисто минало. Стратегия за изчистване на биографията е луксозният живот и 

показното прахосничество, а механизмът за декриминализация е превръщането 

на тези личности в модели за подражание . 

 Установено е, че консумацията, към която приканват лайфстайл списанията в 

българската действителност, е преди всичко въображаема В текста на 

дисертацията тя е наречена квази-консумация. В родните условия този тип 

потребление е продиктувано не само от нормите на обществото на масовата 

култура (разгръщащи се върху потреблението на образи), а и от финансовата 

невъзможност за реална консумация.  
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