
С Т А Н О В И Щ Е 
  

на  доц.д-р Йордана Костова Иванова – Манкова 
за дисертацията на Росен Ивов Гацин на тема „Демони и демонизация” 

/Края на Х I Х до началото на ХХ I век/ ( По материали от Северозападна България ) 

за присъждане на образователна и  научна степен „доктор” по професионално 
направление с шифър  3.1 Социология, антропология и науки за 

културата ( етнология –традиционна култура ) 
  

  Познавам Росен Гацин от студентските му години. Предстоеше му 
разработване на курсова задача, а териториялният й обхват покриваше селища от 
Врачанско, за  които очакваше да  получи предварителна информация от мен в 
качеството ми на етнолог в Регионален исторически музей  – Враца.  Още при 
първата ми среща с него долових задълбочения му  интерес към проблемите на 
традиционната култура на населението от Северозападна България, дълбоките му 
познания за проучванията на неговия духовен свят и вътрешната му 
нагласа  именно на неговата мнгообразна и почти необхватна  проблематика да 
посвети бъдещите си изследвания. 
  Насочил още тогава научните си интереси в тази област, Росен Гацин 
продължи и до края на следването си да се интересува от нейната локална 
специфика. Верният му подход при  общуването му с 
респондентите,  уважителното му отношение към тях и оценяваните от него по 
достойнство техни знания и социален опит,  наследени  от предците им  и 
пренесени от тях  през годините, още в онези години на първите ми творчески 
контакти с него се събудиха очакванията ми за един сериозен бъдещ 
изследовател на полето на българската етнология. 

       Темата на предложения от него дисертационен труд затвърди убедеността 
ми в неговите възможности  на обещаващ  изследовател с трайни интереси към 
традиционната култура на  населението от този край на страната ни. Научно 
значима и без съмнение – дисертабилна, тя е разработена от Росен Гацин  с 
изключителна отговорност. Научната задача, която той си поставя и успешно 
решава, е в хронологичната рамка, обхващаща близо два века, да проследи 
състоянието на традиционните представи и вярвания за демоничните същества 
в мисленето  на населението от Северозападна България, документирани от 
Димитър Маринов в  една от книгите на седемтомната му поредица „Жива 
старина” в края на Х I Х век, да осветли през годините  тяхното битуване и 
промените, настъпили в тях под влияние на новите икономически условия и 
новия културен живот от последния етап на изследването му.           
        Росен Гацин пристъпва с подчертано усърдие към събирателската работа, 
осъществена от него на терен по повод избраната от него тема. В резултат на 
това работата му предлага огромен масив от прецизно събрана лично от него 
теренна информация. Въведена в научно обръщение, тя, без съмнение, ще 
представлява богата изворова база и за бъдещи изследвания на митологичния 
свят на населението не само в проучвания от него регион, но и навсякъде по 
българските земи. Нейната научна значимост в днешнте ни дни ще нараства 
още повече като имаме предвид нерекъснатото отдалечаване на 
изследователите от времето на активното битуване на  традиционите вярвания 
в областта на демонологията и все  по-трудното откриване на носители на 
народните  знания за демоничните същества в митологичното мислене на 
тукашното население. 



         Умишлено търсено от дисертанта е  условието при определянето на 
обекта на проучването му избраните от него селища и между тях – с. Камено 
поле – като индикаторно селище, да са с по-консервативно население. Това 
подпомага работата му не само в регистрирането на остатъците от представи и 
вярвания за демонични персонажи от едно отдавна отминало време, но и в 
изясняването на  механизма на онаследяването им и до наши дни, както 
и  в  очертаването на  мястото, което те заемат в мисленето на съвременното 
население на Българския Северозапад. 
          Впечатлена съм от  новаторския подход  на Росен Гацин при 
анализирането и систематизирането на събрания от него теренен материал. 
Групирането на респондентите му на генерационния принцип  му е позволило 
да очертае вярно различията във възприемането от трите обособени от него 
групи на традиционните представи и вярвания за разглежданите демонични 
персонажи. Неговият  анализ на наблюдаваните процеси в развитието на 
традиционните представи и вярвания за тях е прецизен до най-дребните 
детайли в характеристиката им. Погледът му към тях е многоаспектен. 
Показани са проявленията им по място и време, изяснени са представите за 
въображаемата им форма, поведението им, възможностите да бъдат видяни и 
от кого, да бъдат  прогонени, от кого,  как и в какво време. 
          Очертавайки щрих след щрих една възможно най-пълна картина на 
духовния свят на  населението в Северозападна България  в хронологичната 
рамка на изследването си, Гацин проследява  развитието на разглежданите от 
него демонични персонажи и  регистрира някои от тях  дори в  мисленето на 
съвременното  ни население. Верен е изводът му, че това се дължи на „късното 
разхерметизирване” на проучвания регион поради забавеното му икономическо 
развитие, поради  постоянно съпътстващата населението му бедност и 
недостатъчната му  информираност, предполагащи „търсенето на алтернативи 
и обръщането му с поглед назад, към онези практики, към които са прибягвали 
предците  в борбата им с болестни състояния или природни бедствия”. 
         Новаторски и заслужаващ поощрение е и подходът на дисертанта в опита 
му да даде визуален израз на наблюдаваните явления по време на 
етноложкото му изследване.С приносно значение за българската етнология 
са  митологичната карта на с. Камено поле, очертаваща митологично 
натоварените обекти в селището му, етнографското картографиране, с което 
онагледява пространствените измерения на разглеждания 
проблем,  пирамидалното структуриране на демоничните образи, от което 
става видно многообразието им, документирано от Димитър Маринов  в края на 
Х I Х век,отпадането от мисленето на проучването население на някои от тях 
към средата на разглеждания период и изключителната жизненост дори до 
днешните ни дни  на най-устойчивите от тях. 
          Констатацията на Росен Гацин, че прояви, характерни за „класическият 
демоничен пласт” от традиционната култура  на проучваното население 
продължават да битуват в мисленето му и до ден днешен, е убедително 
защитена. За продължителната им жизненост свидетелстват приведените от 
него примери за създаването на нови демонични образи в 
художествената  литература и изобразителното изкуство,  за демонизация на 
реални исторически личности или  за възвръщането към нов живот на 
изоставени през  годините оброчища. 
           След непрекъснатата ми работа  в продължение на четири десетилетия 
като изследовател  на традиционната култура на населението във Врачански 



регион имам претенцията добре да познавам нейното богатство и 
многообразие. Въпреки това с доволство отбелязвам, че 
при  документирането  от Росен Гацин на демоничните персонажи в мисленето 
на проучваното от него население заслужават внимание попаденията му на 
етнографски факти, останали незабелязани от мен или встрани от научните 
интереси на други изследователи  по време на тяхната теренна работа със 
същото  население. Непозната до сега за научната ни книжнина остава 
събраната от него  теренна информация за „остопанената къща” в с. Паволче, 
за „рунтавото момиче/момче” в с.с. Долна Бешовица и Камено поле, за 
проявяващия се върху мраморна плоча на чешма при с. Малорад  демон на 
водата в образа на турчин с бяла чалма и чибук в устата, за т.нар. „диви хора” 
или „горски човеци”, за демоничните  черти в абраза на Св.Богородица, на поп 
Лукан и Вълчан вовода, свидетелстващи за демонизацията  в днешно време на 
реални исторически личности, навредили в една или друга степен на 
общността. 
         Предложеният от Росен Гацин дисертационен труд показва отлично 
познаване на етноложките проучвания в региона, върху  цялата българска 
етническа територия и в съседните нам страни. Сполучливо структуриран 
според изискванията за класическия вид съвременни етноложки изследвания, 
той включва и ценни  за науката приложения .Използваната от него 
методология на изследването обхваща широк диапазон от методи на работа: 
анкета,интервю,  наблюдение, неформални разговори, описания и скициране на 
сакрални обекти. Всички те допринасят за „богатата му жътва” на терен и за 
пореден път напомнят за качествата на дисертанта като  вещ теренист с 
непрекъснат стремеж в работата си към цялостно изчерпване същината на 
проучвания от него проблем. 
        Авторският текст на Росен Гацин е поднесен на строго научен и в същото 
време четивен език. Това го прави лесно достъпен и за специалистите, които 
ще проявят интерес към работата му, и за  бъдещите му  читатели сред 
днешните цценители на традиционната култура.на народа ни. Очертаните 
приносни постижения в него  - адекватно приложената методика на теренните 
му проучвани, направената от него харакеристика на респондентите му, 
сполучливият му опит да представи визуално разглежданите от него процеси и 
явления, сравнението на пространствата, обитавани от разглежданите 
демонични персонажи  в селска и градска среда,  разгледаните от него 
сакрални обекти, свързвани с тях  в ролята им на фактори за предаването и 
запазването на народните традиции – са безспорно научно значими и сериозна 
изворова база за бъдещи изследвания. Ще прибавя към казаното до тук и 
активното участие на Росен Гацин в съвременния културен и научен живот, 
задълбочените му научни интереси в областта на традиционната култура, 
намиращи изява в участията му в работата на научни форуми у нас и в 
чужбина, разгърнатата му работа по проекти, тематично обвързани с 
проблематиката на българската етнология и научните му публикации по 
темата.  Те представят отговорното  отношение на автора им  към 
проучванията в областта на българската етнология, отношение,  стигащо до 
рядко срещаната в съвременните ни научни среди пристрастеност към 
етнопроблематиката. 
         Всичко това ми дава основание с убеденост да препоръчам на 
Уважаемото научно жури да присъди на Росен Гацин образователната и научна 
степен „доктор” за дисертационния му труд на тема „Демони и демонизация. /от 



края на Х I Х до началото на ХХ I век/ ( По материали от Северозападна 
България” ) .                                            
14 юни 2016 г.                                                                Доц. д-р Йорданка Манкова 
 


