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СТАНОВИЩЕ

За дисертационния труд на Сашка Бизеранова-Стоянова на тема

„МЕЖДУ ЖИВОТА И СМЪРТТА – ПОГРЕБАЛНИ И ПОМЕНАЛНИ 

ОБИЧАЙНИ ПРАКТИКИ ПРИ БЪЛГАРИ И ВЛАСИ ВЪВ ВИДИНСКО”,

представен за присъждане на научната и образователна степен “доктор”

от
 доц.д-р Еля Цанева, секция “Историческа етнология”, Институт за етнология и 

фолклористика при БАН

Работата е изпълнена като самостоятелна подготовка на дисертанта, който е 

зачислен на свободна докторантура по шифър 05.03.14. към катедра „Етнология”, 

считано от 25.06.2010 г., под ръководството на доц.Т.Бонева. Представена е и е обсъдена 

в катедрата на 18 април 2012 г. и е насочена към защита.

Дисертацията обхваща увод, седем глави и заключение – общо 376 стр.; списък 

на литературата, включващ 361 заглавия и архивни материали; в самостоятелно тяло е 

оформено Приложение от 59 стр., от които 14 бр. карти и 4 стр. схеми на погребални и 

поменални обредни хлябове, на диск са представени над 130 снимки. 

Като научна разработка представената дисертация има няколко тематични и 

проблемни полета, които произтичат от ясно зададените изследователски параметри: тя 

е посветена на класическия етнологичен сюжет за погребалните и поменални практики 

в обредността и мисленето на подбрано население; изработена е върху теренен 

материал от контактен в етнологично отношение регион – Видинския, на чиято земя в 

продължение на столетия се срещат и се взаимообменят културните практики на 

българи и власи – т.е. тя е замислена и изпълнена като сравнително етнологично 

проучване на групи население, подложено на последствията на динамична политическа, 

държавна и социална мобилност; и най-сетне, съсредоточена е върху съвременността, 

но не в нейната лесна за регистриране статичност, а на протежението на целия 20 в., с 

търсене на корените на явленията назад във времето и отминалите културни 

стереотипи. Смисловото попълване на тези полета е достатъчна аргументация за 

целесъобразността на темата и необходимостта от нейното проучване, като основната й 

оправданост е все пак в сравнението на дълго съжителствали в историята групи 
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население, чиято етническа основа и историческа съдба се преплитат с разнопосочни 

знаци през времето, между  които контактите и взаимовлиянията протичат с различни 

последствия и за които – въпреки многобройните изследвания, все още има несъгласия 

по важните проблеми на произхода и облика им. Научната тежест на подобна 

разработка за българската съвременна етнология се създава от комбинирането на 

поставените за откриване и анализ специфики, в резултат на което се изправяме пред 

замисъла за важна и значима за науката ни разработка.

Ценна и трудна задача е амбицията на авторката да възстанови пълния комплекс 

от погребалните обичаи, на което тя посвещава няколко десетилетна работа. Намирам, 

че тя е описана и представена твърде скромно в дисертационния текст, а по същество 

представлява една масирана и високо компетентна теренна дейност – в продължение на 

20 г. са изследвани 55 селища на българи и власи /за които авторката прецизно 

аргументира избора: основно по езиков белег, но и с оглед на историческата им съдба и 

на географското им положение, климат, характеристика на природните условия и други 

фактори, влияещи върху  културата/, внимателно премислена и детайлно проведена, така 

че да покрие региона в пълнотата му  и да не остави непроучено селище, което би могло 

да носи интересна специфика – по този начин теренното изследване е с висока и 

достатъчна представителност, за да захрани стойностно темата. Замислена като 

аналитично изследване, основано предимно върху  теренен материал, задачите на 

работата са правилно видени и реализирани: издирен, събран, документиран и 

систематизиран е теренът за състоянието през 20 в. и доколкото е възможно назад във 

времето, на обредността у българското и влашкото население в «крайния  български 

северозапад» /по авторовото определение/; от този материал са изведени сходствата, 

аналогиите и разликите; издирен е материалът и е направено компетентно съпоставяне 

с картината в съседните райони на Сърбия  и Румъния; като изследователска 

кулминация е потърсен генезисът на вярванията и базираните върху  тях обичайни 

практики и е трасирана във възможните й параметри динамиката на елементите на 

обредността.

Работата започва с историко-демографска справка, в която е отделено 

компетентно внимание върху топонимията и основно – върху етнонимичната 

номенклатура в нея, което преценявам също като добра насока. Демографските 

движения и разбърквания на политическа основа, опитите да се поддържа 
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демографската стабилност на региона и компактност на локалните общности, 

особеностите на локалната ендогамия  като средство за това са анализирани чрез 

мнението на събеседниците на авторката и техен именно е финалният извод в тази 

важна уводна глава /която до голяма степен постановява и тезата на труда/, че 

«населението от влашките села във Видинско не се определя  и не смята себе си за 

принадлежащо към друг етнос». В следващите глави е изложена и представена 

интерпретацията на теренния материал, отнасящ се до клетви, сънища и прокоби; 

представи и вярвания за душата и смъртта /2-4 глава/, както и е проследен пътят на 

мъртвия в детайлно описаните ритуали и обредни практики на погребението и 

помените /гл.5-6/. Последната глава е обявена като очертаваща промените от средата на 

20 в., когато и тази част на културата търси своето място в хаоса на разнопосочни 

тенденции, маркирани от традицията, но и от множество идеологически базирани 

държавно-партийни и административни документи. В полза на авторовата прецизност, 

която се открива в цялата работа, трябва да се спомене, че всяка глава завършва с 

бележки, списък на използваните  материали. Справочният материал присъства и в края 

на дисертацията, представен от заключение, литература – използвана и включена като 

цитат или позоваване в работата, но също така и консултирана, списък на 

информаторите и списък със съкращенията; в наличното „Приложение” се съдържат 

терминологична, картографска и коментарна част, таблици и снимки.

В така очертаната съдържателна рамка на работата бих откроила следните 

авторови позитиви: 

1. Дисертационният труд представлява първото обхватно и 

и зч е рп ат е лно и з с л ед ван е н а по г р е б а лни т е и 

следпогребални обичаи при българи и власи от посочения 

регион; 

2. Работата се изгражда върху нововъведен авторски издирен 

материал , натрупан след многогодишна теренно-

проучвателска тематична работа – с добавянето към него на 

наративите по темата, наличните публикувани или архивни 

материали, може да се каже, както и авторът посочва, че 

практически е използван целият достъпен материал по 

темата и региона. 
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3. В изследваната обредност и мирогледни схващания, които я 

пораждат, са абстрахирани градивни структурни комплекси 

и в тях – отделни елементи, които са подложени на 

детайлно проучване и на негова основа е изградена 

картината на обредността. Самото това разчленяване /тук 

имам предвид разглеждането на погребално-поменалната 

обредност съдържателно и функционално; обособяването 

на хронологично-събитийно проучване/ е съществена част 

от научната концепция и в случая намирам, че авторката е 

намерила формат /който е представен в съдържанието на 

работата/, оптимален и адекватен на регистрираната от нея 

емпирична картина. Или: системата на погребалните и 

поменални практики като винаги актуален етнологичен 

сюжет е сполучливо “разчупена” на съставни късове по 

типология, целенасоченост и хронология на действията, но 

и по характера на участие на хората в тях. Така от една 

страна е налице реализация на “акционен” подход към 

изследваната обредност, от друга – мястото и приносът на 

участниците за нейното разгръщане също е оценен чрез 

предприемането на предметно и терминологично 

проучване;

4. Акцентът върху  вътрешнорегионалното ниво и 

вътрешнорегионалната културна специфика в работата е 

постигнат чрез вписването на изследваната обредност в 

обичайно-обредната система на населението в региона, като 

целенасочено е потърсено общокултурното и културно-

специфичното за българи и власи. 

         Посочените страни на изследователския почерк на авторката отразяват научно-

изследователския й стил, отношението й към спецификите на етнологичната работа 

като методология  и методика на изследването и научното представяне. Основната 

оценка в рамките на подобно твърде лимитирано мнение върху работата намирам за 

необходимо да отрази именно тези базисни качества на учения, представил настоящия 
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труд, и тях именно преценявам като достатъчно високи, за да защитат правото му да 

получи аспирираната степен. 

          Като отклонения от този позитивен тон бих искала да отбележа общи 

несъвършенства, които лесно и необходимо трябва да се прецизират:

-- Заявката на авторката към етнопсихологически анализ на основата на изследваната 

обредност намирам за поставен интересен научен проблем, но задълбочаването в него 

би отклонило изложението в странична посока и вероятно затова, тази претенция  не е 

развита подробно;

-- Въпреки желанието да се използват „точни методи на изследване в хуманитарните 

науки, най-вече в етнологията, фолклора и лингвистиката”, работата не съдържа 

прилагане на такива; Но затова пък продуктивно е приложен картографският, който е 

също сравнително нов за българските етнолози /в смисъл – не е прилаган често, поради 

особеностите му, които изискват специална подготовка/ и при неговото оправдание и 

място в работата авторката би могла да е по-щедра към себе си;

-- Работата се чете като съчинение на изграден и дълбоко запознат с темата и 

свързаните с нея проблеми изследовател – това се отразява върху разбираемия  и 

понятен език; на доста места обаче от него е направено отклонение и са включени 

абзаци или отделни термини, които „тежат” с наукообразност, без да носят съществен 

принос към разбирането на текста; ако работата се публикува, което е добра нейна 

перспектива, това трябва да се изчисти.

           Основният извод на авторката в това сравнително изследване на погребалния и 

поменален ритуален комплекс, както и на мирогледните вярвания, отнасящи се до него 

е «че обичаите и обредните практики при смърт и погребение във Видинския  край имат 

регионална специфика, но са неделима част от българската обичайно-обредна система»; 

с тази формулировка изводът е предвидим от всичко онова, което знаем и очакваме да 

открием за всеки един регион на етническата ни територия. Доказването на това 

твърдение обаче, отново за всеки един регион от нея, е неотменна и сериозна 

етнологична задача в наше време. В обсъжданата работа тя до голяма степен е 

осъществена и това личи от акуратно и пространно посочените приносни страни в 

автосправката – тези приноси с основание са видени не само на полето на 

етнологичната и историческа книжнина, но и на етнолингвистиката, адекватното 
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администриране в културно отношение на региона и възможностите за теоретизиране 

върху културните и национални идентичности. 

           Авторефератът и формулираните в него приноси на работата, както и четирите 

посочени публикации отразяват положенията, представени и защитени в 

дисертационния труд. 

           Изброените по-горе позитиви на дисертационния текст, добавени към избраното 

разгръщане на темата, научния й инструментариум, организиран за нуждите на едно 

пълноценно сравнително изследване – извори, методика, логика на разсъжденията и 

обобщения на направените сравнения с материал от етническата територия; а също така 

сполучливото структурно раздробяване на етнологичния проблем, но и стремежът да се 

види той в различни контексти – всичко това има за резултат една работа, която по мое 

мнение притежава качествата да бъде успешно защитена. Считам, че в този вид 

работата на Сашка Бизеранова-Стоянова дава основание за присъждане на научната и 

образователна степен “доктор” и ще гласувам за това.

 

 21 май 2012 г.                                         Доц.д-р Еля Цанева


