
С Т А Н О В И Щ Е

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

„Между живота и смъртта – погребални и поменални обичайни 
практики при българи и власи във Видинско”, за присъждане на 

образователна и научна степен “доктор” на Сашка Божкова Бизеранова, 
докторант на самостоятелна подготовка, по професионално направление 

3.1. Социология, антропология и науки за културата

 Представената дисертация се състои от 376 страници, разпределени в 
увод, 7 глави, заключение и отделно книжно тяло приложение от 59 

страници с илюстративен материал, карти и схеми.

 Проучването обхваща погребалната и поминална обредност  в един 

от най-интересните и традиционни региони на България, нейната 
Северозападна част, по специално - Видинско. Изследването е 

съпоставително, защото обхваща българското и влашко население и 
излиза извън съвременните държавни граници като включва селища от 

Сърбия и Румъния.

         Хронологичните рамки на проучването обхващат ХХ и началото на 

ХХI век. Методите за събиране на материала включват беседата, анкетата 
и включеното наблюдение. Докторантката се представя като отличен 

теренист – тя лично е събрала и систематизирала изключително богат 
етнографски материал. Тя извлича ценни сведения от архивите и показва 

добро познаване на достъпната у нас литература по темата. Сашка 
Бизеранова  използва освен богат етнографски материали, така също 

данни от диалектологията, фолклора, топонимията, статистиката и др.
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 Теренните проучвания обхващат впечатляващия брой от 55 
селища, разпределени по езиков принцип (български и влашки говорещи) 

и по географски - край р. Дунав, равнинни, планински и полупланински.
Темата на дисертацията разглежда един от най-консервативните 

обичаи, свързани със смъртта и погребението. Те са анализирани като 
цялостна система, разкрита е тяхната мирогледна основа и връзката  

обред-вяра. В труда се  търси общото и  специфичното. Макар че се отнася 
до един регион, дисертацията е принос в изследването на този дял от 

народната култура, с което надминава значението на едно регионално 
проучване.

     Докторантката показва, че традицията е все още жива. Тя прави 
опит да покаже обредите в тяхното развитие, както и да долови някои 

стари пластове и вярвания. В този смисъл интерес представлява и седма 
глава за погребалните обичаи по времето на социализма. Въпреки новите 

насоки в изпълнението на погребалната обредност, давани от БКП, Сашка 
Бизеранова посочва кои елементи от традицията остават непроменени, кои 

търпят влияние, кои отпадат, как някои променят формата си, но запазват 
смисъла и функциите си.

    Специално внимание искам да отделя на етнографското 
картографиране като метод на изследване, използвано в дисертацията, 

което се отнася до терминологията на демонични същества, обредни 
хлябове и вещи, погребални действия. Този метод позволява да се 

очертаят ареали, които поставят много научни въпроси от демографски, 
лингвистичен, културно-исторически, етнографски и етнически  характер.

Един от най-важните изводи на докторантката е, че обичаите и 
обредите при смърт и погребение във Видинско имат регионална 
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специфика, но са неделима част от българската обредна система, а 
разликите в погребално-поминалните практики при българи и власи не са 

толкова съществени, защото универсалиите са повече, отколкото 
различията. Макар в изложението да се отбелязват различията в обредите 

при българи и власи, все пак ми липсва обобщаващо заключение-анализ 
на общото и различното; кои от обредите са признак за идентичността на 

власите, схващани от самите тях и кои от околното население за тях. Това 
би било и принос в изясняването на  йерархическата етническа структура  

на власите в България.
Заключение. Предлаганата дисертация представлява самостоятелна 

разработка на докторантката Сашка Бизеранова, направена въз основа на 
богат изворов  материал и е принос в изследването на обичаите при смърт 

и погребение. Предлагам тя да бъде отпечатана, за да може да влезе в 
научно обръщение и да стане достъпна за широк кръг от специалисти. 

Предлагам на уважаемото жури да присъди на Сашка Бизеранова-
Стоянова за дисертацията „Между живота и смъртта – погребални и 

поменални обичайни практики при българи и власи във Видинско” 
научната и образователна степен “доктор”.

София, 10.05.2012                        Подпис:

       /проф. дин Иваничка Георгиева/
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