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Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита на заседание на Катедра 

„Етнология“, при Исторически факултут на СУ „Св. Климент Охридски“      

 
Дисертацията се състои от увод, три глави, заключение, библиография и приложение – 

общо 211 страници.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитата ще се състои на открито заседание, на 18.07.2016 г., от 14:00 часа. В зала 2 на 

Ректората. 

Дисертационният труд е на разположение в катедра „Етнология“, при Исторически 

факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. 

 



            Мотиви    

            Мотивите за написване на дисертационния труд са свързани с личния 

изследователски интерес, който се явява водещ в избора на темата. Интересът 

ми в областта на митологията и демонологията е провокиран от участието ми 

в  етнографскитe проучвания в България през студентските ми години. 

Запознаването с творчеството на Димитър Маринов изигра ключова роля 

както за избор на темата за дисертационния труд, така и за посоката на 

научните ми търсения. Продължителните наблюдения на общностите в 

различни селища в Северозападна България, контактите и 

взаимоотношенията с местното население, които осъществих, позволиха да 

се запозная отблизо с голяма част от календарния обреден цикъл  в 

конкретни села и фамилии.   

Натрупаните наблюдения и впечатления от района ме мотивираха да 

осъществя настоящото изследване, като част от промените в културата на 

българина в началото на XXI в.     

Цел и задачи  

Цел и задачи  Целта е да се събере, обобщи и анализира материал от 

избрани селища, отнасящ се до представите и вярванията в демони в един 

конкретен етнографски регион. Да се регистрира и опише средата, в която 

съществуват днес демоничните вярвания.   

Изследването си поставя няколко основни задачи:  

- да се представи и  характеризира  средата, в която се запазват, предават и 

отмират представите за демоните, чрез анализ на сведенията и разказите, 

събирани от информаторите, които са носители на тези знания;   

- да се разгледат отличителните черти на изследваната тема за демоничните 

образи в културата на хората в Северозападна България;  



- да се направи класификация на демоните и тяхното място в съвременността,  

с оглед тяхното място в духовната култура на днешния човек;  

- да се установи механизмът на предаване на демоничните вярвания от XIX 

до XXI в.  

- да се покаже еволюцията във вярванията и да се представят запазените 

демонични образи и явления. 

 Методи на изследване  

Изследователските методи, приложени в дисертацията, са съобразени с 

традицията на академичната етноложката наука в България. Теренният 

материал, който е поместен основно във втора глава от това научно  

съчинение, е събиран по време на  регулярно провеждани проучвания в 

продължение на няколко години, до края на 2015 г. Методите, използвани по 

време на теренната работа са интервю, анкета, включено наблюдение, 

неформални разговори, описание и скициране на сакралните обекти, видео и 

фотодокументация.  При предварителната подготовка на въпросите, 

включени в интервютата и анкетите, те бяха съобразни със спецификата на 

групата,  към която е насочено изследването. Съобразно характеристиката на 

информаторите бяха подбрани подходящи теми и въпроси, които да позволят 

достигането на по-дълбоки пластове от традиционната култура.   

 Всички анкети и интервюта са проведени на терена, „очи в очи с 

информатора“. Този тип разговори позволяват не само да се представят 

демоничните същества, но и да се долови отношението към  тях. За да се 

определи приблизителният брой на респондентите, трябва да се има предвид 

различният подход по време на проучванията. При някои от тях е проведено 

еднократно интервю, при други са провеждани интервюта в продължение на 

няколко години. Това беше необходимо както с цел да се достигне до 



същината на проблема, така и детайлно да се регистрират отделните 

елементи от конкретния проблем. С течение на времето се  премина към 

метода на включено наблюдение. При този метод беше възможно да се 

направи сравнение на информацията в различна среда – домашна, работна, 

празнична. Това дава възможност да се сравнят сведенията, отнасящи се до 

средата в делник и празник. Анкетният метод е използван по-рядко. Той беше 

прилаган в случаите, когато се прави сондажно проучване на определено 

селище. При анкетирането бяха подбирани различни групи от населението на 

конкретното селище. Анкети бяха използвани и при масови мероприятия в 

различните селища. Анализът на анкетите позволява регистриране на 

детайли, които могат да бъдат проучени чрез други етноложки методи.   

Състояние на изследванията 

Интересът към митологията на различните народи винаги е бил голям. 

Историята на проучване на митовете от различни школи учени са обобщени 

от италлианския фолклорист Джузепе Коккьяра в „История фольклористики 

в Европе” (1960), както и от Елеазар Мелетински в „Поетика мифа” (1976) 

Особено голям е интересът към митологията в периода 60-те – 80-те години 

на XX в., когато учени от различни позиции като Жорж Дюмезил, Клод Леви-

Строс и Мирча Елиаде посвещават своите изследвания върху митологията на 

древни и съвременни народи. 

XIX в. може да се нарече, по думите на полския учен Станислав 

Урбанчик „Златният век на славистиката“, разбирана широко като наука за 

историята и културата на славяните, чийто основоположник е Йосиф 

Добровски. Голяма е ролята на Любор Нидерле, чешки етнограф и археолог, 

в изследването на славянската езическа религия. Въз основа на критичния 



анализ на изворите той очертава религиозните представи на славяните. 

(Niderle 1916).  

Изследователите на славянската религия възприемат деленето ѝ на 

висша и нисша. Това деление е въведено от В. Манхард (Коккьяра 1960:418-

419).  

Славянската религия е обект на изследване от началото на XIX в. от 

руски учени от митологичната школа като А.Н. Афанасьев (Афанасьев 1865-

1869), А.А. Потебня, А.С. Фамыцин (Фамыцин 1884),  в чиито текстове има и 

български материали.  

Сред полските учени трябва да се отбележат  Ал. Брюкнер, Я. Бистрон, 

Ст. Урбанчук.  Особено ценен е трудът на К. Мошински - Kultura ludowa 

slowian (1967), в който българският материал заема голяма част. През 30-те 

години на XX в. К. Мошински пръв формулира едни от главните 

методологически проблеми в изучаването на народната демонология. Той 

забелязва, че локалната специфика създава трудности при разпознаване 

белезите на определени демони (Виноградова 2000:9). 

Интересът към религиятана слявянските народи продължава и през XX 

в. Сред учените, които изследват религиозните поверия на руснаци и др. 

народи са С.В. Максимов, Е.Г. Кагаров, Д.К. Зеленин, а от втората половина 

на ХХ век – В.Я. Пропп, С.А. Токарев. Голям принос в проблематиката имат 

учените от 70-80-те години на XX в. и началото на XXI в. В.В. Иванов, В.Н. 

Топоров правят реконструкция на праславянски текстове. Голям е приносът 

на Н.И. Толстой и С.М. Толстая и учените, с които те работят в изследването 

на митологията на славянските и балкански народи. Резултат от 

дългогодишния им труд е енциклопедията „Славянские древности“ I-Vт. 

издадена в Москва в периода: 1995-2012. 



За сравнителното проучване на българската демонология голямо 

значение имат изследванията за митологията на балканските народи на 

Кулишич,    Б. Дробнаковиh – за сръбската митология, R.Rodd, J.C.Lawson – 

за гръцката, Т. Pamfile – за румънската митология.   

  Изворовата база за изучаване на народната демонология е твърде 

оскъдна през периода до XX в. Но интересно е да се отбележи, че още в края 

на XVIII в. и началото на XIX в.  се очертават две тенденции. Книжовниците 

от XVIII в. Йосиф Брадати и Теофан Рилски осъждат суеверията, с цел да 

утвърдят християнската вяра: „не съм видял по-много бродници и самовили и 

магесници, колку у българска земя” (Й. Брадати) (Ангелов 1963:225). Но в 

същото време те показват и характерната картина на българската 

религиозност, като с това призовават църквата да се бори с езическите 

остатъци в мирогледа.  

През Възраждането интересът към българските традиции става част от 

програмата за изграждането на националната идентичност. Затова започва 

събирането и публикуването на народните обичаи и вярвания, които имат за 

цел да покажат „самобитността” на българския народ. 

Според Стоян Генчев, З. Княжевски слага началото на публикуването 

на етнографски материали за духовната народна култура (Генчев 1996:13-19). 

В своята етнографска публикация „Болгарски поверья”  Княжевски отделя 

специално внимание на вярванията за превъплъщаване. 

Ю. Венелин дава конкретни насоки и указания на българските 

родолюбци за събиране на материали. (Етнография на България, т.1. 

1980:117) 

Народните песни също съдържат сведения за митични същества и са 

извор за проучванията на народната вяра. Тук трябва да се отбележи 



сборникът на Иван Богоров от 1842 г. „Български народни песни и 

пословици. Книжка първа“. Авторът публикува 12 песни и 200 пословици.  

Достатъчно е да се споменат сборниците с народни песни от средата на 

XIX в.  „Български народни песни“ (1861 г.) на братя Миладинови, „Народне 

песме македонских бугара“ (1860 г.) на Ст. Веркович.  

Материали от български народнип вярвания намират място и в 

проучванията на чужди учени като Fr. Krauss (Krauss 1908) и Огюст Дозон 

(Дозон 1915).  

 Г. С. Раковски дава напътствия на тогавашните събирачи на народен бит 

и вяра в статията си  „Показалец или ръководство как да се изискват и 

издирят най-стари черти нашего бития, язика, народопоклонения, старого ни 

правления, славнаго ни прошедствия и проч.”  

Пръв помощник на Г.С.Раковски в делото му е Цани Гинчев, чиито 

народоведчески статии и студии са едни от най-ранните събрани паметници 

на българската народностна култура. Те надрастват стойността си на 

свидетелства за духа и бита на епохата и се свързват най-непосредствено не 

само с живия човек, който живее в този бит и в тази епоха, но и разкриват 

някои черти от душевността му. Ц. Гинчев записва и обнародва предания, 

легенди, баяния, обичаи и др.   

На страниците на „Цариградски вестник“ П.Р. Славейков публикува свои 

текстове, свързани с народни демологични вярвания и представи. Тези 

кратки и съдържателни описания започват да излизат от 1855 г. под 

рубриката „Български народни поверия и стари обичаи. Митология”. Темата 

за демонични същества П.Р. Славейков отразява и във вестник „Гайда” 

(1866), сп. „Ден“ (1875), както и в сп. „Читалище”. В СбНУ  той публикува 

„Приказки за зли духове”. 



В сборника „Памятники народного быта болгар“ (1861), Л. Каравелов 

подчертава своя интерес към духовната култура на българите. Той публикува 

сведения за превъплъщения на мъртъвци, лоши срещи, предания и суеверия 

за чумата, змейовете и орисниците. 

Особено значение има програмната статия Иван Шишманов към том I на 

сборник СбНУ – „Значението и задачите на нашата етнография“. В нея се 

съдържа обстоен и задълбочен преглед на изминатия път от българската и 

европейска народоука. Шишманов предлага разгъната програма за научна и 

събирателска дейност.  

В същия период Рачо Славейков – синът на Петко Славейков – издава  

труда си „Български народни обичаи и вярвания“, където са отразени 

демоничните образи в съзнанието на човека. 

Свещеник Петър Любенов от Кюстендилско издава през 1887 г. своя 

сборник „Баба Ега или Сборник от различни вярвания, народни лекувания, 

магии, баяния и обичаи в Кюстендилско", който се посреща с интерес. През 

1891 г. излиза  книгата му „Самовили и самодиви", а по късно и сборникът с 

„Разни умотворения”. В тези издания свещеникът описва вярванията на 

хората от Кюстендилско. Подобен е и сборникът на Кузман Шапкарев  от 

1884 г. „Русалии, древен и твърде интересен народен обичай“ (СбНУ, Т.3.)  

 Сред имената на регионални изследователи на народния мироглед 

трябва да се добави и тези на Антон Попстоилов и Стою Шишков.   

От особено значение за това съчинение е делото на етнографа, работил 

в края на XIX и началото на XX в. – Димитър Маринов (Маринов 1994).  

Първите стъпки на събирач Димитър Маринов прави през 70-те години на 

XIX в.  След дългогодишна и изключителна по обхват събирателска работа, 

той публикува безценните материали в седемте книги на труда си „Жива 

старина. Етнографическо (фолклорно) изучаване на Видинско, Кулско, 



Белоградчишко, Ломско, Берковско, Оряховско и Врачанско“, който и до 

днес си остава най-доброто и всестранно проучване на българската народна 

култура – обреди, обичаи, песни, жилище, покъщнина, храна, облекло, 

накити, медицина, обичайно право. В труда си „Народна вяра и обичаи” 

авторът подробно описва всички митологични представи и образи, битуващи 

в съзнанието на хората тогава. През 1891 г. той квалифицира демоничните 

образи, което дава възможност да се изгради типологизация за изследване на 

такъв вид явления. Авторът на знаменитата поредица „Жива старина“ 

представя в изследването си цялото многообразие на народния живот през 

втората половина на XIX в.  

Езическите остатъци в народния светоглед продължават да вълнуват 

някои изследователи и през XX в. Архимандрит Евтимий Сапунджиев 

(Сапунджиев 1943) въпреки своето богословско образование, спира 

вниманието си върху езически суеверия, обреди и обичаи, запазени у народа 

ни и свързани с: 1. раждане; детство и пр.; 2. сватба; 3. погребение и помени; 

4. народен календар; 5. вампири, самодиви и пр.; 6. болести, баяния, 

урочасвания, магии, клетви и пр.; 7. оброчища, пеперуги, курбани и пр.; 8. 

разни.  

Особено значими са заслугите на акад. Михаил Арнаудов (Арнаудов 

1996) с неговите „Очерци по българския фолклор”, където намираме 

описания на човешката душа според традиционните вярвания. 

Христо Вакарелски има безспорен принос в тази насока с труда си 

„Български погребални обичаи“, т.е. те отключват народната памет и водят 

след себе си стари вярвания и представи за задгробния живот, душата, 

демоничните същества, появяващи се на граничните моменти в живота на 

човек и пр. Именно те съхраняват в себе си пласта от архаични представи, 

необходим при изследването на свръхестествените явления. 



През XX в. темата за митологизиране и демонизиране на явления и 

образи продължава да буди интерес в етнографската наука. Иваничка 

Георгиева в своята „Българска народна митология” (Георгиева 

1983,1993,2013) подробно регистрира, типологизира и анализира всички 

съществуващи митологични представи в изследвания период. Нейният труд е 

основен източник и ръководство, когато е необходимо да бъде проучван 

проблем от тази сфера. Изследването е структурирано по следния начин: 1. 

Космосът в българските народни вярвания; 2. Митологични представи за 

змея, между живота и смъртта, самодиви, орисници, болести; 4. В света на 

мъртвите – вампир, стопан, нави; 5. Следи от езическа митология в култа към 

светците. Книгата „Българска народна митология“ е основополагащо 

съвременно изследване, което представя митологичните образи, изграждащи 

народния светоглед. Важно заключение е, че българинът винаги поставя себе 

си над демоничните образи. Ако не може да ги унищожи, той ги 

омилостивява.  

Рачко Попов в „Светци и демони на Балканите” (Попов 2008) показва  

съхранените от езическата епоха вярвания и представи за демоните на 

природата, на болестите, на опасния животински свят и на подземното 

царство на мъртвите и на прадедите, които  продължават своя живот в една 

нова християнизирана форма, без да променят съществено своето 

съдържание и символика. В това изследване лесно могат да се правят 

паралели между България и съседните балкански държави, с цел да се търси 

общият корен на различни стари представи.  

 В статията си „Етносоциални категории и демонология“  Е. 

Анастасова (Анастасова1991: 24-33) разглежда демоните от страна на 

етносоциалния им аспект. Авторката обяснява появата на народната 

демонология, като резултат от противопоставянето на природата и културата. 



Разграничаването на „свое“ и „чуждо“, според Е. Анастасова се осъществява 

чрез три основни категории: 1.етносоциална; 2.пространство; 3.време.  

 Персонално разглеждане на отделен демоничен образ прави Милена 

Беновска-Събкова в своя научен труд „Змеят в българския фолклор“ 

(Беновска – Събкова 1992). Фокусиране върху един митологичен образ прави 

и Светла Петкова в книгата си „Чума село изгорила“ (Петкова 1996). 

Демоничните представи намират отражение в книгата „Невидимите 

нощни гости“ на Евгения Мицева, където са подбрани легенди, разкази и 

приказки, в които основният персонаж е демоничен (Мицева 1994). 

С темата за демонологията в Родопите се занимава Евгения Троева- 

Григорова (Троева 2003).  Нейния труд е основно върху собствени теренни 

материали от много селища в посочения район. Демоните тук са 

типологизирани на основата на структурния подход и сравнителния метод. 

Авторката разглежда демонологичните представи като част от мирогледната 

система на родопското население въз основата на присъствието им в 

различни фолклорни жанрове – суеверни разкази, приказки, песни. Демоните 

са описани чрез характерните за всеки един от тях белези и проявления. 

Широкият обхват на темата привлича много етнографи, фолклористи и 

музиковеди, които допринасят за обогатяване на това знание, което се е 

съхранило благодарение на устната традиция и е част от духовната 

нематериална култура на региона ни. Такива са Николай и Димитрина 

Кауфман (Кауфман 1988), Йорданка Манкова със своите изследвания за 

демоните на водата, светите места и пр. Забележителен е фолклористичния 

сборникът на Йорданка Манкова „Имане без довършуване“ (2012), определен 

от автора си като народно-песенното наследство на Врачанския регион. 

Когато се разглежда тема, свързана с демоничните същества и погребалната 



обредност, не бива да се пропуска и книгата на Сашка Бизеранова 

(Бизеранова 2013), която представлява изследване на погребални и 

поменални обичаи при българи и власи във Видинско.   

 Стефана Стойкова изследва песните и поговорките в разглеждания 

регион, Делчо Тодоров регистрира погребални песни.  

 

Съдържание на дисертацията 

 Структурата на настоящото научно съчинение е класическа. Включва 

увод, три глави и заключение; библиография. В приложение има списък на 

респондентите, списък на селища от обл. Враца с църкви, събори и някои 

оброци; схеми на пространството жилищно/селищно, съответно в: ГРАД /СЕЛО. 

Схеми на селищното пространство на индикаторното селище, текстове на 

респонденти и фотографии.   

 

 Уводът е разделен в няколко точки. В началото се отделя внимание на 

проблемите. След това ясно са определени целите и задачите. Представен е 

ареалът и хронологичната рамка, като е обоснован изборът на район за 

изследване. В структурата на Увода са поместени мотивите за написване на 

научното съчинение, както и използваните научни методи. Дадена е 

теоретична рамка на основното понятие, представено е състоянието на 

основните изследванията по темата до този момент, теоретичните концепции 

и класификационните подходи на различни учени.  Уводът завършва с 

актуалността на поставената тема и работните хипотези на автора.   

 

Първа глава. Терен на етнографското проучване  и профил на 

респондентите 

Селищна мрежа. Етнографска специфика на избраните селища  



Селищата, в които бяха проведени теренните проучвания се намират в 

обл. Враца. Освен изследване в села, където все още могат да се наблюдават 

процеси от традиционната култура, бяха провеждани теренни изследвания и 

в градове, където може да се наблюдава смесването на традиционния пласт 

от вярвания с нови явления. Представянето на селищата е необходимо с цел 

да се покаже в какви условия днес продължават своето съществуване или 

отмират различните демонологични вярвания. Селищата, в които се проведе 

теренното етноложко проучване не са избрани на случаен принцип. С цел да 

бъде фиксиран маршрут на изследване беше проведено сондажно проучване 

в обл. Враца. Подбрани бяха критерии, на които трябва да отговарят 

селищата, където ще се осъществи впоследствие изследването.  

Според географското разположение, в изследваната област се 

очертават два района: планински и равнинен.  Събрани са сведения за 

стопанския  облик, мобилността на населението и за етнографските 

особености в разглежданите селища.  

Демографска картина 

  Демографската картина на изследвания район показва категорично и 

системно намаляване на населението (Николов 1996). Ниската раждаемост, 

много високата смъртност и миграцията са фактори, които спомагат за 

обезлюдяване на Северозападна България. Различен е броят на населението в 

изследваните селища. Най голям град е Враца с население към 2013 г. 57 771 

души. Село с най-малък брой жители е с. Марково равнище (6 души към 2015 

г.). Демографските прогнози за района не са благоприятни. Населението е 

застаряващо, а раждаемостта в по-голяма част от селата е сведена до 0.  

 



Миграции  

Миграцията е характерна за този регион от страната. Наблюдава се 

макар и слаба миграцията между селата. Няма съществена разлика между 

миграцията с посока  село-град и обратно. Но все пак разликата е в полза на 

първия вид (от селото към града). След 70-те години на XX в., а според други 

данни и по-рано, се наблюдава изселване на хората от малките села и 

заживяването им в градове.    

Стопанство 

  В Северозападна България се намират най-малко обработваеми земи в 

сравнение с други региони на страната. Общонационална тенденция е 

намаляването на обработваемите територии. Земеделските организации, 

които обработват земята, основно са частни кооперации, фирми, арендатори, 

частни семейни стопанства и лични стопанства.   В последните години се 

наблюдава промяна в експлоатацията на обработваемите земи. Като основен 

фактор в земеделието се открояват арендаторите за сметка кооперациите.  

 Врачанска област има най-голям дял от обработваемите територии от 

цяла Северозападна България, въпреки това е значителен делът на пустеещи 

земи. В община Мездра има най-малко обработваема земя – 55% от общата 

площ на общината. В общините Враца, Мездра и Роман значителна част от 

земеделската земя е разположена в полупланинския и планинския пояс. 

Наблюдава се и развитие на животновъдството, основно – овцевъдство. В 

някои от селищата е регистрирано краварство, а по-рядко и биволарство. В 

по-малка степен е развито птицевъдството (с. Мраморен). Важен елемент за 

стопанското развитие има ЖП линията София-Мездра-Враца-Видин. В тези 

селища до преди промените от 1989 г. основният поминък на хората е бил 

земеделие и животновъдство. С бързи темпове след политическите промени 



от 1989 г. започва понижаването качеството на живот в този район от 

страната. Стига се до там да бъде обявен за най-беден в Европа. 

Профил на носителите на демоничните представи. Състояние и механизъм 

на приемственост.  

В тази глава се представя профил на респондентите, върху чиито сведения 

се изгражда разработката. Важно е да бъде установено как самите те 

възприемат информацията, която предоставят. Спомен ли е тя, или запазен 

суеверен разказ от предците. Преживени ли са разказите, или са предадени 

във вид на приказка и легенда, чута от предните поколения. За да се изгради 

цялостната характеристика на информатора е необходимо да се обърне 

внимание и на пространството, което обитава той.  

За да се определи приблизителният брой на интервюираните хора, 

трябва да се има предвид различният подход по време на проучванията. При 

някои от респондентите е проведено еднократно интервю. При други са 

провеждани интервюта в продължение на няколко години, това беше 

необходимо с цел да се достигне до същината на проблема и детайлно да се 

регистрират отделните елементи от конкретния случай. С течение на времето 

интервютата преминаваха във включено наблюдение.  

Възрастта на населението, обитаващо селищата е над 60, в повечето 

случаи над 70 години. Препитават се от пенсиите, които получават, както и с 

помощта на децата си, които най- често живеят в областния град или 

столицата. Всички информатори имат достъп до телефон, телевизия, радио. 

Много рядко те работят с интернет. А в случаите, когато са компютърно 

грамотни, те си служат предимно за контакт с децата си, които живеят в 

чужбина.  



Характеристика на информаторите на генерационен принцип 

Първата група са най-възрастните (над 75-80 г.), втора група – 

поколението на хората в активна възраст и третата група на най-младите, 

внуци на вторите и деца на първите. Генерационният принцип при 

разделението на групите спомага първо при предварителната подготовка на 

теренното етноложко изследване. При подбирането на методите на 

изследване се има предвид възрастта на респондентите. Съобразявайки се с 

това бяха подбрани подходящи методи, които да дадат максимални резултати 

при работа с всяка една от групите.  

Първата генерационна група от информатори са на възраст над 75 – 80 

години. В по-голямата си част те имат основно образование. По-рядко са със 

средно, има и случаи, когато хора от тази група са с висше образование. 

Както вече беше казано, по-голямата част от изследването се провеждаше в 

малки селища, предимно села и махали със затихващи функции. 

Населението, което обитава тези селища, е местно.  

При тази първа група от информатори е лесно да бъде уловен пласт на 

класическата традиция. Опитът да се прави паралел между езически вярвания 

и християнски представи е постоянен. Сложната смесица от църковни 

ритуали и битови практики до такава степен е моделирала мисленето на тази 

група информатори, че при тях се наблюдават опити за демонизиране на 

съвременни явления от социалния живот. Това поколение има достъп до 

телевизия, радио и вестници. В повечето случаи това е и единственият начин 

за достъп до информация, имайки предвид изолирания начин на живот. 

Получавайки сведения за събития от реалния живот, който се случва някъде 

на друго място, далеч от домовете им, хората от първата генерационна група 

се опитват да си я обяснят по рационален и достъпен за тях начин. Така се 



стига до възраждане на стари митологични структури, които са били 

използвани в миналото за обяснение на някои явления.    

Интересен обект на изследване са родените преди 1920 г. При тях се 

наблюдава ревниво пазене на архаичните представи в автентичен вид, поне 

такъв, какъвто са го получили от родителите си. Единствено при тази група 

бяха регистрирани пластове от класическата традиционна култура, в които 

все още личаха описания на небесните тела (слънцето и месечината).  

Втора генерационна група – поколенията, родени след средата на ХХ в. 

до голяма степен скъсват връзката си с традиционната култура. Наложеният 

тоталитарен режим променя нагласите и измества фокуса от традицията. 

Тези информатори възприемат традицията като нещо чуждо – не тяхно, 

принадлежало на предците, но то не носи материални блага, следователно – 

не е ценно. И докато предните поколения говорят по темата като за нещо 

близко до тях, нещо което са преживели и което възприемат като част от 

самите тях, то следващите възприемат митологията и демонологията като 

„музеен експонат“. За тях темата е интересна, защото някога са чували за 

образите и явленията от нематериалната култура, но ясно се разграничават от 

нея и от предците си. Те разказват запомненото, но възприемат себе си като 

пасивни носители на традицията, което още по-добре показва част от 

механизмите на запазване на традицията. При задаване на въпроси, свързани 

с употребата на традицията при възпитанието на децата и дори при 

„плашенето” на децата с митологични образи, всички информатори са 

единодушни, че са го правили и не го приемат за нередно.  

 Трета генерационна група. При най-младата генерация, участвало в 

теренното изследване, за което се използваше предимно анкета, имайки 

предвид отдалечеността от класическия период, се забелязва т.н. „завръщане 



към традицията”. Населението в района под 50-годишна възраст, което е 

възпитавано от онова старо патриархално поколение (първа генерационна 

група), за което вече стана дума, много по-добре от своите родители пази 

митове и предания, регистрирани при осведомители в напреднала възраст. 

 Генерационно структурираната характеристика на информаторите е 

основа, която дава точна картина за състоянието на традиционните форми на 

митологични представи, запазени в местното население от изследвания район 

на България.  

Следващата втора характеристика е изградена върху основата на 

отношението на информаторите към знанията, които притежават и предават. 

Тук не е използван генерационен принцип при разделяне на групите. Водещо 

е отношението към вярата в демонични представи. Хората тук са разделени в 

четири групи. Принципът, който е важен при тяхното класифициране, е 

отношението им към вярата в демонични същества.   

Първата група от респонденти поставят представите за демонични 

същества  на границата с реалността. Това обикновено са жени в 

извъндетеродна възраст, които в повечето от случаите не правят видима 

разлика между християнство и езичество. Този тип респонденти имат 

особеното умение, характерно за народните певци да разказват, да прибавят 

към разказа от предците свои примери от собствения си живот или от живота 

на своите близки. Образно пресъздават ситуации, на които според тях самите 

са били свидетели. Ситуации, в които участват демонични същества.  

Отношението на хората от тази група към информацията е като към 

преосмислено знание, което трябва да бъде запазено.    



Втора група от респондентите не коментират достоверността на 

информацията. Съхранена е по-скоро като разказ, приказка, легенда. 

Обосновават евентуалното съществуване на демонични образи с авторитета 

на мъртвите предци.  В много от случаите така нареченото доказателство се 

изразява в словосъчетанието „Те казаха“ (предците). Интересното за тази 

група от хора е, че не обичат да разказват. Затворени са. Най-често те са 

останали да живеят на мястото, където са се родили. Продължили са 

фамилни традиции и занаяти.  Обитават родните си къщи. Подхождат 

рационално към полученото от предците знание. Изпълняват всички 

традиции и обичаи, които са наследили.  

Трета група са хората, които подлагат на съмнение съществуването на 

демонични същества. Смесват знанието, което са получили от предците си 

със съвременните постановки за демони, иреални същества, дори НЛО. Често 

в разказите им се среща понятието „извънземни“. С това определение те 

характеризират и архаични митологични образи от традиционната култура. В 

същото време те се връщат в детството си и по рационален път търсят 

обяснение на разказите, които са чували от свои по-възрастни роднини.  При 

тази група информатори можем да говорим за ново осмисляне на 

традиционни мотиви от народната култура. Те правят опити да анализират 

всичко онова, което са получили като информация от предците си. При тях 

наблюдаваме процес на подмяна на старите образи с нови. Красноречив е 

примерът от с. Камено поле, където образът на змея бива сравняван с 

компютърна възстановка на динозавър. 

Четвърта група респонденти не вярват в съществуването на демонични 

същества. Тя би могла да се раздели на две подгрупи. Към едната спадат 

образовани хора, с добро професионално развитие, които се интересуват от 



миналото на родния си край. Те приемат с интерес всеки разказ, легенда и 

предание за мястото, откъдето произхождат. Но имат свое обяснение, търсят 

според тях „научна“ обосновка на народната памет. Често пъти свързват 

представите за демонични същества с християнската религия.  

Представеното в тази глава групиране на информаторите е условно, с 

оперативна цел. Реално всички изброени групи от хора живеят заедно в 

общност, която е изградила свои собствени механизми за предаване на 

информация между поколенията. Обособените групи от информатори не са 

изолирани. Именно контактът между различните категории създава условия 

за унаследяване на демоничните мисловни структури. 

Чрез изложения до тук профил на респондентите може да се направи опит 

за проследяване на вярата на местното население в демонични образи и 

явления. Кои са днес моментите и ситуациите, които отключват този тип 

мислене? Съществуват ли места, които имат способност да задействат 

механизмите демонизация?  До каква степен е редуцирана вярата в демони и 

какво все още би могло да се регистрира и в какви условия?  

Състояние на сакрални обекти 

Събраната информация от писмени и теренни извори ни дава 

основание да представим състоянието на сакралните обекти – църкви, аязми, 

оброци „клети“ дървета, както и култа към техните патрони. Важното в 

случая е да се отрази средата, в която са се породили, развивали и отмрели 

автентичните образи от традиционната култура. Един от най-подходящите 

начини да се представи атмосферата в селищата, е чрез техните покровители.  

 С тази цел беше направено проучване, което да регистрира духовното 

покровителство във всяко едно селище от административната област Враца, 



като тя беше разделена на общини, градове и села. (Виж Приложение №1) 

Селищата са проучени от гледна точка на три показателя. Първо – светец- 

покровител на селището, второ – светец-патрон на църквата и трето – светец, 

на когото се прави оброк в селището. 

 След анализа на получените данни става ясно, че хронологично 

погледнато, най-старият  християнски пласт вярвания е свързан с култа към 

св. Никола.            

 Голяма част от оброците в изследваните селища се честват на Илинден. 

Местоположението на тези оброци винаги е в близост или в самите 

обработваеми земи. Друга група оброци се намират в землищата на старите, 

първоначални селища.  

Втора глава. 

Демонични образи от Северозападна България 

В тази глава е дадено възможно най–пълно описание на образите и 

явленията, регистрирани по време на теренното етноложко изследване от 

гледна точка на тяхното възникване, развитие и битуване днес в съзнанието 

на местните жители. Данните по темата са получени основно от местни 

информатори и от непосредственото и включено наблюдение на автора. 

Освен класическите демонични образи, които бяха регистрирани при 

изследването, сред населението в Северозападна България битува под 

различна форма вяра в свръхестествени същества, които не притежават 

основните демонични характеристики. Вярата в тях е по-скоро като към 

реално съществуващи исторически или религиозни личности. В своите 

разкази информаторите често говорят за конкретен период от историческото 

минало и свързват митологичните същества с реални фамилии от селищата, с 

известни исторически фигури.  



На няколко места беше регистриран разказ за появяване лика на Св. 

Богородица. В едни от случаите нейното появяване се приема като поличба 

за добро (с. Чирен). В друг случай, какъвто е този от с. Камено поле, 

Богородица се приема като пазителка на средновековна изоставена църква, 

която се намира извън рамките на селото („Св. Георги“). Основна причина за 

да бъде включен този образ е отношението на хората към него, което 

наподобява отношение като към същество от демоничния кръг. Естествено, 

тези описани същества не биха могли да се причислят към категорията  на 

демоничните образи. Интересно е мисленето на локалната общност, която по 

своеобразен и специфичен начин слага знак за равенство и нарича подобни 

явления „божии“. Унифицирането на образите предполага заличаване на 

характерни черти от тяхното описание. Но в същото време се наблюдава 

процес на предаване или приемане на черти от описанието на различните 

същества. 

Изложението на демоничните същества следва възприетата 

класификация, която разделя образите на принципа – местообитание. Така се 

обособяват пет групи демони. В отделна група са представени образите, 

които не се числят към класическите демонични същества.  

      1. Демони на дома 

      2. Демони на селището 

     3. Демони, обитаващи водните източници, мостовете, изоставени 

сгради 

     4. Демони, обитаващи гранично пространство 

    5. Демони, обитаващи небето 

   6. Други образи, които се разделят в няколко подгрупи 

- Исторически личности 



- Реално съществували местни хора 

Трета глава. Демоните – от традиция към съвременност  

 Представено е схематично селищното пространство като територия, 

която според вярванията на местното население е обитавана от 

свръхестествени същества. Всяко от тези същества е позиционирано в 

пространството, обвързано е и с време на активност. Макар че днес селото 

губи своята поминъчна основа и няма условия да се възпроизведе 

класическата демонология, чрез селищното и жилищно пространство е  

представен митологичният пласт от вярвания, който днес битува в 

съзнанието на местното население. Разглежда се жилищното пространство в 

селска и градска среда. (Приложение 2, фиг.1) По същия начин се разглежда 

и селищното пространство – село (Приложение 2, фиг.2) – град (Приложение 

2, фиг.3). В тази връзка в изследването са включени и градове – общински 

центрове (гр. Мездра и гр. Роман) и един областен център – гр. Враца.  

Демонизация в селското и в градското пространство 

При концентрично изобразяване успоредно на двете пространства: село – 

град, като в центъра стои жилището, става ясно, че в градското пространство 

се наблюдава процес, който не може да се регистрира на територията на 

селото. Демоничните образи, които според представите и вярванията 

съществуват и делят еднаква територия с човека, са изключително 

концентрирани в жилището. Според представите на информаторите, 

градското – обществено пространство – е лишено от съществуването на 

демонични образи. Рационалното и наивно обяснение, което се дава от 

местните жители е това, че постоянната светлина в града не позволява 

съществуването на свръхестествени същества.  



Класическите представи за демонични същества при населението от градски 

тип се пречупват през призмата на съвременните постановки, които се 

налагат чрез средствата за масова информация. По този начин се получава 

комбинация от стари мисловни структури, надградени с нови представи. 

Като локация на демонични образи в града, може да се приеме гробищното 

пространство, различните храмове, където езическите и християнски 

представи се преплитат. Но основното място, където в градското 

пространство може да се говори за вяра в демони, то това е жилището.    

Това явление може да бъде използвано като пример за условно движение на 

демоните заедно с хората.  

Жилищното пространство беше разгледано в контекста на темата, а 

именно – като територия, която според народните представи е обитавана от 

демонични образи. Разделяйки селищата на две категории: село – град, може 

да бъде направено сравнение, което да представи различни процеси, които 

протичат в етапите на развитие на демоничните представи в съзнанието на 

хората. До голяма степен днес няма разлика между жилищното пространство 

в селска и градска среда. Още повече засилените миграционни процеси в 

посока големия град допринасят унифицирането на жилището да се 

реализира по този начин.  

С унифициране на жилището не може да говорим за пренареждане на 

митологичната картина в градската среда. Точно обратно. Ако в българското 

село днес може да се наблюдава промяна в митологичната карта, то в 

градското пространство този процес е почти невъзможно да бъде 

регистриран. Както вече беше казано, демоничните образи в града биват 

отнесени главно в домашното пространство. Докато в селата може да се 



наблюдава промяна във вярата относно локацията на демоните. Текат 

процеси, които условно могат да се нарекат „градски“. Гражданеенето на 

селата превръща жилищното пространство в силен притегателен център, 

който акумулира в себе си вярата в демонични същества.  

  Демоничните образи, обитаващи жилищното пространство в градска 

среда,  които най-често могат да бъдат регистрирани в разказите на 

информатори (Враца, Мездра, Роман и др.) са вампир и таласъм. Това са 

демони, които според народната вяра могат да се появят в рамките на 

жилището. Входната врата на градското жилище се обособява като място, от 

където е най-вероятно да бъде нарушен балансът в дома.  

Най-красноречивото свидетелство за вярата в демонични същества в 

градското жилище в нашата съвременност е погребалната обредност. Всичко 

това показва, освен че хората „пренасят“ със себе си  вярата в демонични 

същества, още че жилището е територия, която е най-устойчива за 

съхранение на отломки от класическия пласт на традиционната култура.  

с. Камено поле – индикаторно селище 

За да бъдат представени конкретните демонични същества в тяхната 

естествена среда, беше подбрано индикаторно селище. Причините за избора 

на точно това село са посочени по-горе в текста. Чрез описание на землището 

на селището ще се представи и пласта от традиционната култура, който е 

запазен в представите на местното население. Представен е и механизмът за 

митологизиране на исторически и религиозни личности. 

  В землището на с. Камено поле могат да се обособят четири 

хронологично-пространствени „ядра” (Приложението 2, фиг. 7), които до 



определена степен се припокриват със стари селища, за които са запазени 

легенди сред местното население.  

 

Характеристика на демоничните образи според народните представи –  

изследване в Северозападна България  

Въз основа на различните определения в литературата за поведението 

на демоничните същества (Виноградова 2000 и др. ) е направен опит да 

представя описанието им, запечатано в съзнанието на хората, които са ги 

„виждали“.   

Демоничните образи, които съществуват в народните представи, могат 

да се определят най-общо като различни вярвания, свързани с добри или най-

често зли свръхестествени същества, които имат различен произход. Според 

учените, които до този момент са работили с тази материя, е трудно да се 

определи произходът на демоничните същества и техният т.н. знак. С цел да 

бъде дадена яснота е необходимо да се направи характеристика на понятието 

демон – как то бива разбирано. Както вече бе отбелязано, настоящото научно 

съчинение е изградено основно върху емпиричен материал, събиран от 

автора. Именно заради това характеристиката на понятието е добре да се 

направи въз основа на данните, почерпени от терена.   

 В представите на населението в изследвания регион от България 

думата „демон“ не се свързва с нищо конкретно. Хронологично погледнато, 

не може да се регистрира използване на тази дума в речника на населението. 

Приемайки това понятие за книжовно, е необходимо да се даде отговор има 

ли заместител. Разбира се понятието е разбираемо за информаторите, но в 

същото време те използват много по-известната дума „дявол“.  Всички 

характеристики и определения, които учените са извели до този момент, 

свързани с демоничните образи се припокриват с образа на „дявола“.  Не 



бихме могли да дадем окончателен отговор на въпросите, свързани с целия 

пантеон от образи, които днес все още съществуват в представите на хората, 

но е възможно да се очертаят общите белези и характеристики между тях.  

 Всеки един образ, регистриран по време на теренните проучвания, има 

свои отличителни белези. Такива са място в пространството, време на 

поява (като тук времето на поява може да бъде разделено на време в 

денонощието, време в годишния календар), на кого се явява и при какви 

обстоятелства (има се предвид, че появата на свръхестествено същество се 

приема като знак – предвестник на събитие, което предстои. В по-голям 

процент от случаите предвещава зло), общуване с хората. Като се има 

предвид, че живеем в свят, в който технологиите са достигнали високо 

развитие и едва ли не всичко може да се „визуализира“ и докосне, е важно да 

се проследи отношението на информаторите към външния вид на 

демоничните образи – като цвят, звуково изражение, как изглеждат 

(големина, форма, окосмяване, коса, очи, зъби, нокти, уши, крака).  

Пирамидата като визуална концепция на демонизацията  

от края на XIX до началото на XXI век 
 

Във втора глава бяха представени демонични образи, останали в 

представата на местното население в разглежданите селища. 

Характеристиките и чертите на тези демонични образи, чието начало се 

корени в традиционната култура, захранват нови представи в съвременното 

мислене на населението.  

 Налице е механизъм, по който се създават образи, които са комбинация 

от много стари представи за персонажи, които са битували в представите на 

местните. За да бъде визуализирано хронологично развитието на вярата в 

демонични образи и отпадането им от народните представи, състоянието им е 

изобразено графично под формата на пирамида (виж фиг. 4 в Приложение).  



В основната най-широка част от пирамидата стоят демонични образи, които 

са били регистрирани по време на теренни проучвания в края на XIX в. от 

българския етнограф Димитър Маринов.  

Пирамидалното структуриране на демоничните образи дава 

възможност да се проследи изчезването на конкретни образи. От друга 

страна се регистрира предаването на характеристики от едни към други 

образи.  Целта на поставения в този схематичен контекст проблем е да се 

направи предположение за най-устойчив във времето образ, който е 

акумулирал в себе си характерни черти от други образи. Трудно е да се даде 

еднозначен отговор на въпроса относно  „образа на универсалния демон“, но 

е възможно да се направи опит за това.       

  Основата на пирамидата, където стоят класическите демони, 

съдържа представи за същества, за които днес рядко се говори или почти не 

се говори. За да се направи сравнение на това какво е останало от 

демоничните представи от края на по-миналия век, беше необходимо да се 

направи проучване сред най-възрастното поколение от хора. Това са 

родените в началото на миналия век, такива хора бяха интервюирани в 

първия етап на теренното проучване. В техните разкази можеше да се 

регистрират представи за вече отмрели класически форми на демонични 

същества като „нави“ и „мамници“. Следвайки възприетото разделение на 

информаторите в три генерационни групи, беше направено проучване сред 

представителите на средната група от тях.  В техните разкази подобни образи 

не бяха регистрирани. Но в същото време беше възможно да се открият 

характерни техни черти. Със заличаване на определен демоничен образ от 

пирамидално структурираната схема, се наблюдава предаване на неговите 

характеристики в следващия по-горен ред на пирамидата. И ако образът 

изчезва в съзнанието на населението от изследвания район, то неговото 



описание продължава да съществува като „обогатяване“ характеристиката на 

друг образ или явление. В този случай, ако в края на по-миналия век е било 

възможно да се направи регистрация на образи като мамница, нави, екот, 

стихия, вихри, устрел и пр., то с течение на времето названията им се 

заличават от паметта, но споменът за разказите от предците продължават 

своето съществуване.  

Тази задача имаше за цел да отсее най-устойчивите демонични образи. 

На базата на събрания днес теренен материал се направи предположение за 

универсален демоничен образ, който днес съществува в съзнанието на 

информаторите. Проследявайки ситуацията към върха на пирамидата става 

ясно, че днес все още се говори за змей и самодиви. Би могло да се открият 

разкази за чумната епидемия, като образът на болестта бива представен в 

антропоморфна форма.  

На върха на пирамидата, според настоящото изследване се ситуира 

представата за образа на вампира. Днес вярванията в този тип същества са се 

разгърнали до такава степен, че намесването на филмовите продукти и 

литературата дава нов живот на образа. Устойчивостта на този демон се крие 

във факта, че по нашите земи той се е възприемал като домашен или родов 

демон. Изключвайки всички медийни постановки, влияещи върху 

съвременния живот на вампира, може да се заяви, че неговата устойчивост се 

корени в това, че появата му в най-сублимните моменти на преход в 

човешкия живот е допринесла за запазване на вярата в него и до днес. Това е 

устойчив образ, който се характеризира с локална специфичност на 

действията му. Безспорно връзката на вампира с погребалната обредност 

допринася за издръжливостта му във времето. Практиките за унищожаване 

на вампири в много от случаите могат да оставят дори археологически 



артефакти. Не са единични случаите, когато биват открити погребения, при 

които се регистрира наличието на практики, предпазващи от вампирясване 

покойниците. Откриват се каменни и метални сечива по скелетите, т.е. 

налице е артефакт, който се приема като свидетелство, че въплътяването на 

душата се е приемало като осезателна заплаха за общността. И ако за 

наличието на самодиви не могат да се открият подобни случаи, то ситуацията 

с българския родов вампир е по-различна. Това е същество, което с времето 

размива своите характеристики. Веднъж този образ е зъл и може да попречи 

на благоприятното развитие на семейството. Може да навреди на домашните 

животни или да предизвика природно бедствие, което да унищожи реколтата. 

Но в същото време образът на вампира кореспондира с този на семейния 

стопан – покровител на огнището и жилището. Сюжетът за превъплътилата 

се душа, която обитава жилищното пространство е често срещан във 

вярванията. Разликата в различните ситуации е в знака. Вампирът именно е с 

отрицателен знак.   

Образът на вампира е един от най-устойчивите във времето демонични 

същества. Свързвайки го със семейната обредност, информаторите не 

пропускат да отбележат важната роля на спазването на правилата и норми на 

поведение в общността. Вампирът се явява регулатор на тези норми. 

Връзката му с погребалната обредност, тази най-трудно изменяща се система 

от обичаи и ритуали, осигурява на персонажа траен живот в бита на хората.  

 Устойчивостта, която се забелязва при изследването на този образ се 

дължи на трите упорни точки, които могат да се забележат. Първо - една 

група от респондентите вярват в съществуването на вампири. Свидетелстват, 

че са виждали подобно същество, имали са контакт, употребяват израза 

„видял съм“. Друга група хора приемат вампира като част от разказ на 



предците. Говорят за този свръхестествен образ в минало време - „чувал 

съм“. Съществува и друга категория респонденти, които свързват вампира 

само с погребалната обредност. Те не коментират вярата си относно 

съществуването на подобно явление, но се съобразяват с всички приети 

норми, които целят безпроблемното преминаване на душата в другия свят.  

При всички демонични същества, произлезли от хора е на лице 

нарушение в обредите на преминаване (rites de passage),  които се състоят  от 

три фази: обреди на отделяне (прелиминални), на преход (на границата, 

лиминални), на приобщаване (постлиминални) (Ван-Жанеп от Георгиева 

1993:138 ). „Злите мъртви“ са намерили смъртта си в лиминален стадий 

(Търнър 1999). Преждевременната смърт, нарушава естествения преход на 

душата към света на прадедите. Което води до появата злите мъртви, нямащи 

възможност да се присъединят към общото множество на душите на отдавна 

починалите по естествен път предци.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приноси:  

 

1. Въз основата на използваната литературата и библиографската 

информираност и приложената адекватна методика  е направено  

теренно проучване.  Събран е материал, който е структуриран и 

анализиран. Прави се сравнение между епохата, от която датират 

изследванията  на етнографа Димитър Маринов и съвременността.   

2. Направена е характеристика на респондентите. Разделени са в групи по 

два принципа. Първият е генерационен, а втория: отношението на 

информаторите към знанията, които притежават и предават. 

3. Направен е опит за визуално, хронологично представяне на 

съществуването на демонични същества в съвременния мироглед. 

Проследяват се настъпилите промени в общата характеристика на 

образите. Регистрирани и проучени са нови образи, акумулирали в себе 

си черти на традиционни демони.  

4. Прави се сравнение между пространствата: село-град, с оглед на 

обитаването на демони, като схематично се изобразява състоянието на 

вярата в свръхестествени същества в различна среда. 



5. Разгледани са сакралните обекти и тяхната роля като фактор за 

запазването и предаването  на народните вярвания и обредни практики. 
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