
 1 

      

Р Е Ц Е Н З И Я 

 

Силвия Маргаритова Петрова на тема: „Новозаветни модели на женственост в 

българската лайфстайл преса (според списание „Ева” и Евангелие от Лука)” за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 3.5 

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Масова 

култура)  

 

Член  на научното жури и рецензент: проф.д-р Любомир Стойков 

 

 Дисертацията на Силвия Петрова е посветена на твърде интересна, актуална и 

значима тема, неоправдано заобикаляна от „сериозната” наука досега – новозаветните 

модели на женственост в лайфстайл медиите, в частност – в българската лайфстайл 

преса, проектирани в Евангелието от Лука и списание „Ева”. Трудът съдържа 242 

страници (без да се броят приложенията) и е структуриран в увод, четири глави, 

заключение, научни приноси, библиография, списък на публикациите, свързани с 

темата на дисертацията и приложения. Целта на този текст е да се проследят 

процесите на конструиране на джендър идентичността и нейните прояви в 

лайфстайл пресата у нас. За основен проблем е посочено установяването на 

символната основа на днешния български образец за женственост и процесите на 

деформация и трансформация, разбирани в контекста на социалната динамика, нормите 

и ценностите на съвременната масова култура. Главната хипотеза на проучването е, 

че моделите на женственост, формирани и разпространени от българската 

лайфстайл преса, са основани на образите на жената, развити от християнската 

традиция и затвърдени в устойчиви стереотипи.  

 Силвия Петрова е избрала надеждна методология и съвсем правомерно се е 

спряла на теорията на Макс Вебер за „идеалните типове”, изложена в емблематичния 

му труд „Смисъл и ценност”. Наистина, според Вебер, „идеалният тип” е мисловна 

картина, която не изчерпва както историческата действителност, така и „същинската” 

действителност. Той по-скоро е гранично понятие за съизмерване на действителността 

и за изясняване на значими отрязъци от нея. Фантазията има специална роля за 

конструирането и култивирането, интерпретирането и „преработката” на идеалните 
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типове като понятия. Оттук  съвсем логично и основателно авторката на дисертацията  

възприема християнските образи на жената като идеални типове, спрямо които да 

проследи конструирането на съвременните модели на женственост, лансирани от 

популярното и рейтингово българско модно и лайфстайл списание „Ева”.  

 Първата глава е обвързана с неуловимата идентичност в епохата на 

постмодернизма. Стегнато и модерно аргументирано се изясняват ключовите 

теоретични понятия, широко използвани в дисертацията -  джендър, феминистко 

(женско, женствено), лайфстайл преса и рефлексивния проект за Аза. Отделено е място 

за интерпретирането на такива доминиращи аспекти на постфеминизма в 

постмодернизма, като: кризата на идентичността и флуидната идентичност, куиър 

теорията и флуидната идентичност, социално конструирания пол като пърформанс, 

състоянието на феминизма и възхода на постфеминизма и гравитацията на традицията. 

Основателна и ориентираща е констатацията, че: „През 90-те години на миналия век 

популярната култура се характеризира с драматичното насочване към жените 

консуматори. Жената се конструира едновременно като субект и като консуматор, или 

като субект само доколкото е в състояние да консумира – това противоречие е в ядрото 

на постфеминистката култура. Постфеминизмът се отличава с един двоен дискурс: 

работи за конструиране на феминизма като явление от миналото, пътят към който може 

да бъде намерен в настоящето” (стр. 43). Още тук проличава способността на авторката 

да интерпретира умело възгледите на Джоан Скот, Мишел Фуко, Торил Мой, Симон 

дьо Бовоар, Юлия Кръстева, Джудит Бътлър, Жан-Франсоа Лиотар, Жан Бодрияр, 

Анжела Макроби, Татяна Коцева, Корнелия Славова и др.  

 Втората глава е озаглавена „Между Ева и Богородица: пътят на женствеността” 

и представлява един твърде интересен научен и популяризаторски ракурс към новите 

методи на феминистката интерпретация на Библията. В отделните параграфи – 

„Богородица”, „Мария Магдалена” и „Марта и Мария от Витания”, се разглеждат 

емблематични женски образи от Новия завет с цел да се тества начинът, по който тези 

стереотипи се проявяват в масовата култура на българска почва. Авторката прави 

изричната уговорка, че проследява и прави дисекция само на онези новозаветни женски 

фигури, които се асоциират с лесно разпознаваемите стереотипи за масовото съзнание 

и се използват от масовата култура като база за създаването на днешната женственост. 

Приемаме твърденията на Силвия Петрова, че образът на Дева Мария е най-

влиятелният и най-важният за тълкуването на женственоста (стр. 58); Мария Магдалена 

е нарицателно за жената, която не се бои да тръгне срещу обществените правила и 



 3 

норми, която е готова да признае човешките си слабости и прегрешения (стр. 75) ; в 

Мария и Марта от Витания – двете сестри на Лазар, е изразена опозицията между 

публичното и частното, което пък дооформя или подсилва християнската представа за 

жената (стр.81).  

 Християнските образи в списание „Ева” са подложени на задълбочен анализ в 

трета глава. Конструкцията на този анализ намира своите опори в разказите за 

женствеността, жената в дискурса за западната модерност, социалистическите разкази 

за женствеността, разказите на прехода, разказите на женските списания и следите на 

християнските образи. Прави силно впечатление компетентността и професионалното 

умение, с което са систематизирани и приложени възгледите на такива ярки философи, 

културолози, семиолози, културни антрополози и социолози като Жил Липовецки, 

Ролан Барт, Норберт Болц, Жан-Люк Нанси, Зигмунд Бауман, Даниел Бел, Алвин 

Тофлър, Жан Бодрияр и др. Сред централните аспекти е и консумацията (купуването), 

представяна от лайфстайл пресата – в случая сп. „Ева”, като едва ли не главния смисъл 

на човешкия живот. Както отбелязва Силвия Петрова: „Освен като спасение за душата, 

„Ева” представя консумацията и като обвързана с представата за професионален успех. 

Консумиращата нашироко жена е уважавана заради възможността да си го позволи. От 

друга страна, консумацията е най-ярката и несъмнено задължителна проява на успеха. 

Отказът от потребление в повечето случаи обрича професионалните качества и 

успехите на анонимност, което е равнозначно на несъществуването им.” (стр. 166). 

 Като цяло респект предизвиква и съдържанието на четвърта глава „Лайфстайл 

употребите на християнските образи или новият мит за женствеността”. Разглеждайки 

еротиката в контекста на постфеминизма, тук се извежда и следната теза: „В лайфстайл 

пресата представата за женската красота е обвързана с идеята за еротизма. 

Съблазнителният външен вид е характерна черта от съвременния модел на 

женственост. Съблазънта в реториката на масовата култура и в частност на женските 

списания се базира на стереотипите, наследени от християнската традиция, и в същото 

време се оказва „деформирана” от постмодерния пиетет към консумацията” (стр. 196). 

Значими са и наблюденията на авторката върху равенството, което сп. „Ева” поставя 

между модно и скъпоструващо, както и интересната връзка, която тя прави между 

модната фотосесия и т.нар. „скопофилия” или още – удоволствието от гледането. 

Интерес заслужава и начинът на интерпретиране на тялото по страниците на 

българското лайфстайл издание – веднъж като култ към слаботото тяло, друг път като 

преклонение към изваяното тяло и т.н. в контекста на корелацията постфеминистка 
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епоха – женско тяло, обяснена чрез идеологията на консумацията. Специален акцент е 

поставен и върху българския модел на женственост, налаган от „Ева” като шанс за 

конструиране на идентичност чрез имагинерна, а не чрез реална консумация.  

 Като игра между еманципация и традиция, феминизъм и патриархалност 

авторката обобщава съвременните образи на женствеността в нашето общество. 

Уважение заслужава изводът за придобиването на идентичност на постмодерния 

индивид с помощта на лайфстайл жанровете. Успоредно с атрактивните черти на 

съвременните модели на женственост, които нямат задължителен характер, в 

дисертационния труд се изтъква и  неимоверното значение на тялото в постмодерната 

култура.  

 Авторката доказва способността си да прави логични и закономерни заключения 

и обобщения във финалната част на своя труд. Тя подчертава, че списание „Ева” 

утвърждава два противоположни идеала за женското тяло – красота, която е 

„нереализуема” – безплътна, и красота, която е „натурална” – олицетворена от 

богатите, известните, успелите дами. Изтъква се обстоятелството, че постфеминистката 

култура, създавана и разпространявана от лайфстайл изданията е насочена към 

непостоянен, мимикриращ и разтеглив идеал за душата и тялото. Основателно се 

отбелязва, че моделът на женственост като съвкупност от културно наложени 

характеристики е достатъчно ясно, красноречиво и убедително разкрит в списание 

„Ева”. Оказва се, че жената, според изданието, е успешна едновременно и като майка, и 

като съпруга, и като професионалист, и като любовница. Но това пък неизбежно е 

свързано с противоречието – жената да бъде самостоятелна и амбициозна, конкурираща 

мъжа, от една страна, а от друга – да изповядва и спазва патраирхалните ценности. 

Основите за съществуването на двата паралелни модела са в образите на жената, 

познати и възприети от християнската традиция.  

 Положителен момент в заключението е и това, че не е пропуснато да се маркира 

още едно важно обстоятелство, свързано с динамиката и особеностите на днешните 

лайфстайл издания: че новите женски идентичности, наложени от тях, се отнасят към 

християнските схващания и представи за жената преди всичко игрово, не винаги 

сериозно, понякога осмивайки ги или пък отхвърляйки ги. Снабдяването с идентичност 

у нас често става чрез т.нар. имагинерна консумация – отстояването на това съждение 

се съпътства и с констатацията, че самата същност на постмодерната идентичност е 

неустойчива, лабилна, флуидна. Любопитен е също и начинът, по който се обобщава 

таргет групата, аудиторията на сп. „Ева”. От една страна – това е групата на богатите и 
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успешни жени ( апелът към тях е за едва ли не безгранична консумация ), а от друга 

страна – групата на обикновените жени – без главозамайващи доходи, без помпозно 

самочувствие, без материални възможности да живеят бляскаво и луксозно (на тях пък 

се предоставя възможност за имагинерна консумация – потребяване на преживявания, 

чужди истории и фантазии, а не на материални неща – вещи, предмети на лукса и др.).  

 Сред силните страни на дисертацията на Силвия Петрова трябва да се посочат    

също и стремежът, и желанието за оригиналност и задълбоченост (оценени вече 

като реализирани намерения!), научната евристичност и аналитичност към 

феномените на женствеността в българската лайфстайл преса, пречупени през 

призмата на Евангелието на Лука и сп. „Ева”. Адмирации заслужават както 

ерудираността и логичната аргументираност, така и куражът, находчивостта и 

последователността при отстояването на собствен поглед върху малко познатата 

културна зона. 

Този наистина оригинален и убедителен труд не е лишен и от някои слабости. 

Въпреки положените авторови усилия, все пак остава усещането за празнота в 

обосноваването на предмета на труда или поне на част от неговия предмет, а именно 

списание „Ева”. Защо точно това списание е избрано за анализ? Може ли „Ева” да бъде 

обобщаващ фактор и индикатор „в” и „за” българската лайфстайл преса? Доколко 

моделите за женственост в „Ева” са автентични за списанието, а не са най-обикновен 

внос на схеми и тенденции, характерни за световната лайфстайл журналистика и 

лъскавите, модните журнали? Логична би била и една инверсия в подзаглавието, т.е. то 

да стане: „според Евангелие от Лука и списание Ева” (така би се осъществило  

симетризиране между тема и съдържание, между заглавие и структура). На места 

текстът не е добре форматиран.  

Навярно могат да се отправят и други препоръки към дисертацията, но те не са от 

съществено значение и не могат да омаловажат стойността на това забележително 

изследване. В ролята си на рецензент на този труд още на вътрешната защита бях 

направил редица забележки, свързани с неоправданото смесване на изводи и научни 

приноси; потребността от увеличаване обхвата на заключението; изискването научните 

приноси да се откроят като отделна текстова единица; необходимостта четвърта глава 

да бъде структурирана и фрагментирана в отделни параграфи и др. Специално искам да 

подчертая, че в резултат на допълнително положените усилия от Силвия Петрова в 

хода на окончателната преработка, усъвършенстване и редакция на дисертацията тези 

препоръки бяха изпълнени, което не може да не ме изпълва с удовлетворение.  
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Признавам и подкрепям научните приноси на дисертационния труд : 

пионерската му и откривателска роля да разработи механизъм за изследване 

символната основа на моделите на женственост, конструирани и 

разпространявани от българските лайфстайл издания; вникването (за първи път у 

нас) на проявленията на постфеминизма в нашата лайфстайл преса чрез 

евристичен подход – сравнение с образци на християнската традиция; 

идентифициране и интерпретиране на чертите на българския постфеминистичен 

модел на женственост, респ. микс между стереотипни християнски представи и 

абсолютизиране на консумацията, както и редица други приносни моменти. Особено 

актуален и значим е приносът, чрез който е разкрит процесът на 

декриминализацията и легитимацията на лица с нечисто и съмнително минало, 

извършван от лайфстайл списанията. Или както точно е отбелязала авторката: 

„Стратегия за изчистване на биографията е луксозният живот и показното 

прахосничество, а механизмът за декриминализация е превръщането на тези личности в 

модели за подражание” (стр. 229). 

В заключение трябва да се подчертае, че за официална защита ни е представен един 

значим и модерен труд, който решително отваря нова страница в изследванията на 

моделите на женственост в лайфстайл медиите в България. Дисертацията е написана 

интелигентно и задълбочено, а библиографията е използвана коректно и 

добросъвестно. Текстът показва висока степен на аналитично мислене и компетентна 

аргументация. Въз основа на всичко това  препоръчвам на уважаемото научно жури 

да присъди образователната и научна степен „доктор” на  Силвия Маргаритова 

Петрова на тема: „Новозаветни модели на женственост в българската лайфстайл 

преса (според списание „Ева” и Евангелие от Лука).   

      

8 септември 2011 г.                  
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