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СТАНОВИЩЕ 

за дисертационния труд на Силвия Маргаритова Петрова 

„Новозаветни модели на женственост в българската лайфстайл преса (според 

списание „Ева” и Евангелие от Лука) 

за присъждане на образователната и научна степен “доктор” 

от проф. Елка Бакалова, доктор на изкуствознанието 

(Член-кореспондент на БАН) 

 

Дисертационният труд на Силвия Петрова (съдържащ 250 стр. текст, включващ 

и библиография, справка за научните приноси, списък на публикациите и т.н.) 

представлява пръв по рода си опит да се потърсят използвани в съвременните 

български издания „модели за женственост”, съдържащи се в християнската традиция. 

Избран е интересен и слабо проучен материал, който разкрива съществени аспекти от 

проблематиката на съвременните печатни медии.  

В дисертацията намираме съсредоточено вглеждане в проблематиката на 

недостатъчно изследвани явления на съвременната ни култура. И по-специално, 

обръщането към християнски модели в едно популярно «женско» списание. Така още в 

самата формулировка е заложена опасността от по-повърхностно разработване на 

поставената тема на даденото ниво на образование. Но както самата дисертантка, така и 

научният й ръководител, съумяват да избегнат тази сериозна опасност. Това се дължи 

както на способностите на дисертантката за сериозна изследователска работа, така и на 

умело намереното съотношение между материала и съвременната изследователска 

методология. За решаването на подобна амбициозна задача е необходимо достатъчно 

пълноценно познаване на самата християнска традиция. И точно в тази област (която е 

свързана с компетенциите на моята професионална ориентация) ще отбележа някои от 

важните достойнства на дисертационния труд.  

 1) Основателно е избрано Евангелието от Лука, тъй като в него има най-много 

женски образи, които, както се изразява дисертантката, «са станали стереотипни и 

лесно разпознаваеми за масовото съзнание».  

 2) Проблематиката е изложена напълно адекватно като авторката се движи 

достатъчно свободно както в морето от съществуваща литература (на различни езици), 

така и дори сред образите от православното изкуство. Тя използва както станалата вече 

клесическа (и преведена на български език) книга на Н. Фрай за библейските архетипи, 

така и едно от новите американски изследвания за образите на св. Богородица на 
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Ярослав Пеликан. Достатъчно критично е използвана и постмодерна литература върху 

Библията. Предложена е обоснована интерпретация на сакралните персонажи: както в 

съдържателен план, така и чрез вариантите на тяхната символика и семантика. 

 3) Безспорна заслуга на авторката в методологическо отношение е в подхода 

към библейските архетипни. Тя ги разглежда преди всичко функционално, а също така 

като исторически извор и пълноценен език на религиозното мислене, като форма на 

идеология. Подобна културологична реконструкция на достатъчно сложен 

идеологически контекст е изключително актуална за съвременната хуманитаристика.  

 4) В своите проучвания дисертантката се опира върху достиженията на 

различни специалисти по културология, история (в съответната област), на 

чуждестранни проучвания и методологически принципи. Но научните резултати на 

нейния упорит и последователен труд и всички ценни приноси са нейно лично дело и 

заслуга. Не бих могла да отмина и значимостта на научното ръководство от страна на 

доц. Георги Лозанов.  

 

Вместо критични бележки бих могла да направя някои препоръки за бъдещо 

усъвършенстване на текста, който заслужава да бъде отпечатан. Например, да обърна 

внимание на авторката върху: 1. необходимостта да унифицира някои имена и термини, 

заимствани от западноевропейски или руски източници и да ги съобрази с българската 

терминология. Така например, иконографската композиция «Богородица Знамение» 

(с.70) в българската традиция носи наименованието « Богородица Ширшая Небес», в 

православната традиция «Амбросий» (с. 62) е известен като «Амвросий Медиолански» 

(с. 68) и др.; 2. необходимостта да подкрепи характеристиката на Ева с повече 

старозаветни аргументи, тай като все пак тя е старозаветен персонаж, още повече, че 

гл.ІІ от дисертацията е озаглавена «Между Ева и Богородица: пътят на женствеността». 

В Новия завет Ева се споменава само два пъти в посланията на св. Апостол Павел ( 2 

Коринтяни 11:3 и 1 Тим. 2:13) ; 3. Тъй като авторката е избрала да използва текста на 

Евангелието от Лука, съществува още съпоставката между Лука 1:26-38 

(Благовещение) и текста в Битие 3:1-13, който разказва за грехопадението и съответно 

дава възможност да се разгъне по-сложна съпоставка между св. Богородица и Ева, 

която би могла да подкрепи някои от изводите в дисертацията. Напомням, че на Третия 

Вселенски събор св. Богородица е наречена „Втора Ева”. 

 Като основна заслуга на дисертационния труд бих изтъкнала поставянето на 

нестандартна, но важна проблематика за използването на модели от християнската 
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традиция в съвременната масова култура, съпроводено със сериозен опит да се разкрие 

по възможност тяхната идеологическа функция, както и разнообразните им вербални и 

визуални (по-слабо) прояви. И не само защото в последните години в ежедневието на 

българите се наблюдава нарастващ интерес към старите религиозни традиции, които до 

края на 19 век структурират живота на християните. Това явление е несъмнено живо и 

осезаемо. Често то се преживява като характерна за националната идентичност 

социокултурна практика. Мнозина сред изследователите считат, че наблюдаваната 

актуализация на християнски ритуални практики е свързана със своеобразно 

„завръщане” на религиозността.
1
 Колкото и екстравагантно да изглежда обръщането 

към новозаветни модели за женственост в българската лайфстайл преса, то има своите 

социално–психологическите проекции. Наблюдаваните съвременни култови практики, 

които външно демонстрират континуитета на православните културни традиции, 

всъщност са много далеч от контекста, в който са формирани. Напълно е изгубен 

държавно-политическия характер на тези култове, характерен за средновековните и 

късносредновековните държави на Балканите. Поклонническите пътувания, 

почитанието на чудотворни икони, реликви и местни светци има днес подчертано 

личен характер. Тези култови практики, които могат да бъдат наблюдавани и днес, 

обикновено се считат за проява на т.нар. “народна религиозност”, въпреки че са 

характерни за представители от всички слоеве на обществото. Радикалните промени, 

разтърсили бившите социалистически общества, успехите и разочарованията, 

преструктурирането и деградацията, бедността и нестабилността предлагат сложни 

проблеми, заплахи за личността и общността. Съхраняването на стари и изпитани 

практики, а не изграждането на нови, несигурни и плашещи, спомага за консолидиране 

силите на личността. Или, както справедливо отбелязва дисертантката «Християнските 

стереотипни фигури придават стабилност на моделите за идентификация, играят ролята 

на основа, която обаче се деформира в съответствие с духа на времето»( Автореферат, 

с. 29). Компенсаторната роля на религията и респективно на идеята за чудотворната 

мощ на светеца се разраства при липсата на друга обединяваща и стимулираща идея. 

Превръща се в необходима “форма на духовен живот” (Томас Ман), която определя 

спецификата на редица обреди до днес - и отчита тяхната значимост за националната 

идентичност. 

                                              

1
 „Завръщане” на религиозността. Съст. М. Карамихова – Academica balkanika 3. София 

2007. 
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 Точно тези обществени промени в една конкретна област анализира в 

дисертацията си Силвия Петрова. 

 

Заключение. Изхождайки от обективните изисквания, предявявани към 

дисертационни трудове за получаване на образователната и научна степен “доктор” 

намирам, че представеният труд напълно отговаря на тези изисквания. Авторката 

демонстрира висок изследователски потенциал. Тя не само владее свободно и 

задълбочено целия историко-художествен материал и съвременни интерпретативни 

стратегии, но представя интересни резултати, които безспорно обогатяват представите 

ни за проблематиката на съвременните печатни медии.  

 

 

 

София, 12.09.2011  

  Чл.-кор. Проф. Елка Бакалова, 

доктор на изкуствознанието 

 


