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                                   Р Е Ц Е Н З И Я 

  

           от проф.д.и.н. Иваничка Петрова Георгиева 

           за дисертацията на Росен Ивов Гацин 

           на тема: Демони и демонизация ( в края на ХIХ в. и началото на ХХI в.) 

           по материали от Северозападна България 

           за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 

           професионално направление 3.1.Социология,антропология и науки 

           за   културата (Етнология – Традиционна култура) 

 

Росен Гацин е редовен докторант (2013-2016 г.)  на катедра Етнология към СУ 

„Св.Климент Охридски” с научен ръководител доц.Красимир Стоилов. Представената  

от него докторска дисертация  се състои от увод,три глави и заключение в обем от 211 

страници текст и приложения. 

 

        Дисертацията е посветена на една  класическа тема на етнологията, която е и част 

от народния мироглед – демонологията, тема, която поради различни причини е 

пренебрегвана в съвременните проучвания. Изследователският    интерес на Росен 

Гацин е възникнал по време на участието му в студентските експедиции, от контактите 

с местното население на Северозападна България и от  наблюденията върху неговия 

начин на живот; не на последно място  запознаването  му с трудовете на Димитър 

Маринов също определят избора му на темата. 

          Дисертационният труд  има прецизна структура, която логически следва замисъла 

на проучването. Целта е да се събере, обобщи и анализира материала,отнасящ се до 

представите за демоничните същества,  събран от конкретен етнографски регион, както 

и да се очертае средата, в която и до днес продължават да съществуват вярванията в 

тях. Задачите, които докторантът си поставя са няколко: да характеризира средата, в 

която се запазват, предават и отмират вярванията и представите за демоните; да се 

посочат характерните черти на демоничните образи в културата на населението от 

Северозападна България;да се направи класификация на демоничните същества и да се 

покаже  тяхното място в съвременността;да се разгледа еволюцията във вярванията и 

посочат тези от тях, които са запазени в съвременността; да се установи механизмът, по 

който вярванията в демоничните същества се предават от ХIХ до ХХIв. 
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 Хронологичните рамки на дисертацията обхващат  края на ХIХ  и началото на 

ХХI в., което дава възможност да се проследят процесите през век и половина. 

Териториалният обхват е твърде обширен и  включва голям брой селища главно от 

област Враца. За да открие смесването на традиционни форми и проникването на нови 

явления докторантът наблюдава села и градове. Предварителното сондажно проучване, 

в резултат на което проучваните селища са избрани по определен критерий – запазване 

на автентични календарни и погребални обичаи; наличието на оброци,свещени извори 

и християнски храмове както и на баячки и разказвачи на легенди, предания и 

приказки.  За да установи промените, настъпили в народния мироглед  за времето от 

края на ХIХ в. до днес, докторантът обхожда и събира сведения от селищата, 

проучвани от Димитър Маринов. 

 За реализиране на поставените цели и задачи е използвана адекватна 

етнографска методика – интервю,анкета,включено наблюдение,неформални 

разговори,скициране на сакралните обекти, видео и фотодокументация. 

 От прегледа на проучванията по темата проличава добрата библиографска 

осведоменост на Р.Гацин. Той  се спира предимно на трудовете по митология на 

славянските и балкански учени, както и на българските изследователи до наши дни.. 

Българските съчинения са не само ценен  извор, но и показват целенасочения научен 

интерес, който през Възраждането допринася за формирането на българската 

национална идентичност. Особено внимание докторантът отделя  на понятието „демон” 

и на класификациите на демоничните същества, които правят български и чужди учени.    

             Глава първа „Терен на етнографското проучване и профил на 

респондентите”.Според  географското разположение в изследваната област се 

очертават два района – планински и равнинен. Демографската картина на областта 

показва системното намаляване на населението.Внимание се отделя на стопанския 

облик на района, мобилността на населението и етнографските особености на 

селищата. В тази глава са разгледани сакралните обекти – 

аязми,църкви,оброци,дървета,а също и култът към техните светци и митични 

покровители. С цел да се покаже еволюцията в народните вярвания и механизма на 

приемственост се прави характеристика на респондентите по два принципа – първият, 

генерационен,който очертава три възрастови групи и вторият – отношението на 

респондентите към знанията за демоните  и на отношението им към вярата в тях. 

 Глава втора „Демонични образи от Северозападна България” прави   пълно 

описание на демоничните образи и явления, които докторантът регистрира по време  
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теренното си проучване. Росен Гацин  разглежда демоните според предложената от 

него класификация, изградена според принципа – местообитаване: демони на дома, на 

селището, демони, обитаващи водни източници, мостове,изоставени сгради, демони, 

обитаващи гранично пространство, демони, обитаващи небето.В отделна група са 

поставени свръхестествените  същества, които не притежават типичната за демоните 

характеристика, а представляват митологизирани исторически и религиозни личности, 

както реално съществували местни хора. 

            Глава трета „Демоните – от традиция към съвременност”  разглежда селищното 

и жилищно пространство, населявано  от свръхестествени същества, които  активизират 

своята дейност в определено време. Очертава се разликата в демонизацията на селското 

и градско пространство, като в града демоничните същества се свързват предимно с 

дома.  

 Интересен момент в  работата е и разглеждането  на индикаторно село Камено 

поле. Това е  методологичен  подход и сполучлив опит за изработването на един модел, 

който да позволи да се представи пласта на традиционния мироглед и  конкретните 

демонични същества. Докторантът обособява четири пространствено-хронологични 

„ядра”,които се припокриват  със стари селища, със запазени сакрални обекти и местни 

предания.  Наред с демоничните образи, унаследени от традицията, с течение на 

времето някои реално съществували исторически и  местни жители приемат отделни 

демонични черти. 

Росен Гацин прави подробна характеристика на демоничните същества, 

регистрирани по време на теренното му проучване. За да открие отличителните им  

белези той  прилага принципите – място в пространството, време на поява (в 

денонощния и календарен цикъл), как и при какви обстоятелства се явяват,как общуват 

с хората, какъв е техния външен вид и поведение  (големина, 

окосмяване,коса,очи,зъби,нокти уши,крака, цвят, звуково изразяване , 

агресия,примамване ). 

 Докторантът  проследява еволюцията на демоничните образи и механизма на 

тяхното предаване,но  и визуализира хронологичното развитие на вярата в тях.  Този 

процес на запазване и отпадане на народните поверия той изобразява графично под 

формата на пирамида. В нейната основа се разполагат  демоничните образи, 

регистрирани от Димитър Маринов от края на ХIХ  в. Това пирамидално структуриране 

на процеса на демонизация представя в обобщен вид кои, защо и по какъв начин някои 
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образи отпадат, други се запазват. На върха на пирамидата като най-устойчив се 

ситуира  образът на вампира. 

Като се има предвид колко трудно е документирането  на народните вярвания за 

свръхестествените същества, затова и приложенията към дисертацията  са много ценни, 

защото съдържат автентични теренни записи на респондентите, както и схеми и скици, 

видео и фотозаснимане  на разказвачи, сакрални обекти и обреди. Всичко това 

представя Росен Гацин като отличен теренист. 

Кои са основните достойнства на предлаганата дисертация. 

Дисертацията е разработена  въз основа на етнографски извори (публикувани и 

архивни), така и въз основа на лично събран  етнографски материал. Този материал 

като  част от градивото за българската    народна култура и културно-историческо 

наследство ще бъде въведен в научно обръщение и ще стане достъпен за специалисти и 

любители.  

В труда се проследява  еволюцията на демонологията в продължение на почти 

век и половина,през който период традиционната мирогледна система се разпада, някои 

образи отпадат, други се трансформират, трети приемат черти от нови явления. 

Разглеждането на респондентите по генерационен принцип и по принципа на 

тяхното отношение към демоните и към информацията за тях е един от начините да се 

разкрие механизма на приемственост на народните вярвания между поколенията. 

В дисертацията се прави класификация на демоните и се посочва тяхното място 

в съзнанието и културата на съвременния човек. Разкрита е връзката между  вярата, 

сакралните обекти  и обредни практики. 

Направена е и характеристика на демоните,  съобразно тяхното място и време на 

поява, външен вид и поведение.  

 Докторантът използва картографирането  на селищното и жилищно 

пространство, за да покаже нагледно връзката им с демоничните образи и сакрални 

обекти, както  и  че при своето масово движение населението пренася и своите 

вярвания в митичните същества. 

           Умението на докторанта да обобщава и анализира проличава във визуалното 

представяне в пирамидална форма на концепцията му за процеса на демонизация от 

края на Х1Х в. до началото на ХХI в. 
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Кои са най–съществените изводи, които произтичат от предлаганата докторска 

дисертация. 

Народните представи за демоничните и митологични образи продължават да 

съществуват и в съвременните условия, т.е. явленията от традиционната култура не са 

загубили своето място и значение  и днес.  

 Митологичните представи са  част от  българското културно наследство. За 

тяхното запазване важна роля има семейството и приемствеността между поколенията  

 Дисертационният труд,  основно изграден  върху материали от един район,  не е 

регионален, защото  показва, че демонологията и демонизацията в Северозападна 

България са  част от българския народен мироглед и бележат тенденциите в развитието 

на този дял от народната култура в  общобългарски мащаб. 

 Дисертацията разглежда  явления от традиционната култура и светоглед, но тя 

не е изследване на традицията, а на съвременността, защото  показва  мястото на 

традициите и на   трансформациите им в съвременните условия, а наред с това  

регистрира  и нови явления. 

 Българската митология е богат извор за вдъхновение и творчество в областта на 

литературата, изкуството, киното. Расте интересът към филмите за вампири и 

анимациите с образи от митологията. Докторантът в перспектива може да разшири 

изследователския си интерес и към „извънземната” митология. Дисертацията има и 

голямо актуално значение. Тя представлява интерес за етнолози,фолклористи, 

изкуствоведи, литератори, аниматори, художници,писатели и за всички, които се 

интересуват от българското културно наследство. Затова предлагам дисертацията да 

бъде издадена в отделна книга.  

 Заключение. 

 Предлаганият дисертационен труд е сериозно научно изследване на българската 

демонология, направено въз основа на богат теренен материал, добро познаване на 

специализираната литература и на задълбочен анализ на разглежданите явления.

 Дисертацията, написана в определения срок от три години,  представя 

докторанта Росен Гацин като сериозен и перспективен изследовател.Като студент и 

председател на УС на Академичното етноложко сдружение той активно участва в 

научния живот на студентите и  на катедра Етнология. Участва в много научни 
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проекти, национални и международни конференции, организира много студентски 

изяви. Има необходимите публикации по дисертационната тема. Като ръководител на 

упражненията по етнология като докторант той успя да вдъхне у студентите любов към 

науката, използваше съвременна  аудиовизуална и мултимедийна техника в обучението  

с прожекции и коментари на заснети от него филми, организира  и теренно наблюдение 

на обичай в село от Врачанско.     

  Научните качества на рецензирания труд ми дават основание да препоръчам на 

Уважаемото жури да присъди на Росен И.Гацин за дисертацията „Демони и 

демонизация (края на Х1Х – началото на ХХ1 в.) по материали от Северозападна 

България”  образователната и научна степен „доктор” . 

      05.06.2016          Подпис                                 
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