
 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

  

на проф. дин Рачко Попов за дисертационния труд на   

Росен Гацин  

на тема “Демони и демонизация – края наХІX началото на ХХІ в. 

по материали от Северозападна България” за получаване на 

образователната и научна степен “Доктор”  

  

 

  

 Предложеният за защита дисертационен труд на Росен Гацин е 

едно сериозно и приносно изследване в областта на проучване на 

традиционната и съвременна демонология в светогледа на населението 

от посочения регион. Трудът е структуриран сполучливо и се състои 

от увод, три глави, заключение, библиография и приложения. 

Дисертацията започва с въведение, в което точно са формулирани 

целите и задачите на изследването, а именно да представи и анализира 

събрания от селищата материал с оглед на възрастовата 

характеристика на информаторите и с класификацията на проучените 

същества; да проследи промените, които настъпват в образа на 

изследваните демонични персонажи в миналото и в нашето съвремие. 

Основен и водещ изследователски метод е теренното етнографско 

изследване, включващо беседи, интервюта и анкети с информаторите. 

Приложеният в дисертацията теренен материал доказва, че 

дисертантът много успешно и професионално се е справил със своята 

теренно-събирателска дейност в изследвания регион. В уводната част е 

направена и много подробна библиографска характеристика по темата, 

включваща изследванията на множество български и чуждестранни 

етнолози и фолклористи, сред които ще посоча Г.С. Раковски, 

П.Р.Славейков, Хр. Вакарелски, Д. Маринов, Е. Кагаров, Д. Зеленин, 

С. Токарев, К. Мошински, Е. Мелетински, С. Урбанчик. 

  Първата глава на труда е посветена на изследвания регион, 

включващ предимно селища от област Враца. Представена е 

домографската картина, водеща до основния извод за присъствието на 

застаряващо население в нея и липса на раждаемост. Представена е 

много подробна информация за информаторите с оглед на тяхната 

възраст, професионална ориентираност и отношение към изследваните 
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демонични персонажи и относно тяхната вяра в тези същества. 

Определям тази глава от труда като особено новаторска, тъй като 

подобна характеристика на нашите информатори от терена досега не е 

правена от професионална гледна точка. 

 Следващата глава е посветена на демоните, битуващи в 

светогледа на местните хора. Те са групирани в следните раздели: 

демони на дома, демони на селището, на водните и граничните 

пространства, не небето. Акцент е поставен и върху демонизацията на 

някои исторически личности и реално съществували местни 

обитатели, за които събраните и изнесените в дисертацията данни са 

особено интересни и новаторски.  

 Третата глава на труда със заглавие “Демоните – от традиция 

към съвременност” представя обстойно працесите на промените в 

образите на демоничните персонажи както в селска, така и в градска 

среда. Въз основа ва пространен анализ са направени следните изводи: 

в жилищната градска среда все още е съхранена вярата във вампира и 

таласъма, свързана най-често с погребалната обредност; появата на 

демоните е отнесена към гробищното пространстно и различни 

светилища и храмове с езическо и християнско минало. Очевидно е, че 

едно от най-срещаните в нашето съвремие названияе на демона е 

“дявол”. Изведените данни от с. Камено поле действително 

представляват основен принос в дисертацията. Приносна е и 

изготвената от дисертанта пирамидакато визуална концепция за 

демонизацията.  

 Трудът завършва с необходимото заключение и със списък на 

използваната литуратура. В заключителната глава са изведени и 

очертани основните изводи на дисертанта по темата.   

    В заключение бих обобщил, че дисертантът се е справил много 

добре с поставената тема. Има 3 публикации по темата. 

Авторефератът отговаря на изискванията и правилно отразява 

главните приноси на дисертацията.   

Всичко това ми дава достатъчно основание да препоръчам на 

членовете на Научното жури да присъдят на Росен Гацин 

образователната и научна степен “Доктор”.            
     

 
  

 София, 30 май, 2016 г.    Проф. дин Рачко Попов 
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