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В статията се анализира антропоморфизмът в народната зоология. Внимание-

то е съсредоточено върху няколко момента: легенди за произхода на животни от 

хора; назоваване на диви животни с лични имена или прякори; назоваване на жи-

вотни с роднински термини; преглед на антропоморфизма в устойчиви сравнения 

и фразеологизми. 

Ключови думи: антропоморфизъм, народна зоология, лични имена, роднински 

термини, български език 

 
ANTHROPOMORPHISM IN BULGARIAN FOLK ZOOLOGY 
(BASED ON MATERIAL FROM TRADITIONAL BULGARIAN CULTURE AND LANGUAGE)  
 

MARIA KITANOVA 

INSTITUTE FOR BULGARIAN LANGUAGE, BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES 
miyak@abv.bg 

 
The article analyses anthropomorphism in folk zoology by studying legends about 

the human origin of animals, the naming of (wild) animals with human given names and 

nicknames or kinship terms, as well as by exploring anthropomorphism in idioms of 

comparison and phraseologisms. 

Keywords: anthropomorphism, folk zoology, given names, kinship terms, Bulgarian 

language 

 
В уводната статия към сборника „Антропоцентризм в языке и культу-

ре“ С. М. Толстая разкрива същността на антропоцентризма като обясня-

ва, че това е термин, който свързва човека и обкръжаващия го свят. Спо-

ред нея голямата тема „светът и човекът“ може да се разглежда в две посо-

ки: от човека към заобикалящия го свят и от света към човека, когато той е 

обект на езиково и културно осмисляне чрез различни културни кодове – 

вегетативен, зооморфен, предметен и др. Антропоморфизмът и антропо-

центризмът се свързват повече с първия аспект, в който човекът е не само 

субект, но и инструмент за опознаването на обкръжаващия го свят (Толс-

тая/Tolstaia 2017: 8). Така той се превръща в „мярка на всичко“, налага 
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своя облик, пълен или частичен, на предмети, растения и животни (Толс-

тая/Tolstaia 2017: 9). Антропоморфизмът (от старогръцки, антропос ‘чо-

век’ и морфе ‘форма’) означава приписване на човешка форма и други ха-

рактеристики на животни, неодушевени предмети и обекти, природни фе-

номени, стихии или митологични същества. Близък до него е терминът 

персонификация (от фр. personne, personnifier), който през последните  

години вече се приема като фигура на речта и се използва главно в литера-

турата. Характерно за голяма част от религиите по света е изобразяването 

на божествата в антропоморфен вид – т.е. с външност, чувства, желания и 

отношения, подобни на човешките. Такива примери можем да намерим 

както в древногръцката, така и в римската митология. В тотемистичните 

религии божествата обикновено са зооморфни. Според А. В. Гура на жи-

вотните се приписват свойства и атрибути, характерни за човека – жили-

ще, реч, име, роднински отношения и др., като антропоморфизмът се проя-

вява на различни равнища – на езиково (във фолклора), морфологично (в 

облика на самите животни) и функционално (Гура/Gura 2017: 25; Гура/Gu-

ra 2004: 150–154; Гура/Gura 1997: 168–173). 

В лексикографията се срещат определени лексеми, с които се назова-

ват действия, характерни както за животните, така и за хората. Например, 

ако разгледаме лексемата плод в някои речници, ще видим следното:  

Български тълковен речник (БТР/BTR 1973: 659–660): 1. Рожба на рас-

тение, което съдържа семе. 2. Рожба на растение, което се употребява за 

ядене. 3. Зародиш у човек или животно: Развитие на плода. 4. Последица 

от известна дейност: Плод на общи усилия.  

Среща се прилагателното плодовит с второ значение ‘който много 

бързо се размножава’: Заекът е много плодовито животно. Съществител-

ното плодовитост означава ‘качество на плодовит’: Плодовитостта на 

мишките е голяма. 

В българския език съществуват прилагателните оплодотворена и неоп-

лодотворена и глаголът оплодотворявам със значения: 1. Правя растение 

или животно да завърже плод, да зачене; 2. Прен. Предизвиквам творческа 

дейност; а също и оплодя, оплождам със същото значение (вж. знач. 1.) 

(БТР/BTR 1973: 587). 

За рожба в БТР (БТР/BTR 1973: 884) е дадено следното тълкуване: 

‘всичко, родено от човек, животно или растение; чедо, дете, плод, род’. В 

Речника на българския език на Найден Геров (Геров/Gerov 1978: 84) – 

‘всичко, което раждат човекът, животните и растенията, рожба’. Следова-

телно и при Н. Геров, и в БТР съществува значение на плод като ‘дете, че-

до, рожба’ както при човека, така и при животните. 

Етимологичният анализ на дете според Трубачов и БЕР (БЕР/BER 

1971: 349) разкрива значението на думата – ‘кърмено’. Кърменето е харак-

терно за всички видове бозайници. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%8F


Антропоморфизмът в българската народна зоология 

 

 11 

Антропоморфизмът в българската народна култура има няколко основ-

ни проявления: произход или метаморфоза на животно от/в човек, които 

откриваме в названия, легенди и вярвания; назоваване на животни с род-

нински термини; назоваване на животни с лични имена и прякори, харак-

терни за хората.  

 

1. Митологични представи за произхода на животно от човек. Мета-

морфозата човек – животно. Легенди 

Налице са много предания и легенди за произхода на животните, пове-

чето от които са възникнали на библейско-апокрифна основа. Така напри-

мер се смята, че вследствие на клетви хора са се превърнали в животни: 

напр. лястовицата е произлязла от млада невеста; кукувицата и бухалът – 

от девойка и момък, които са брат и сестра (БНТ/BNT 1963: 293); невес-

тулката – също от невеста (БНТ/BNT 1963: 289); костенурката – от снаха, 

прокълната от свекър, загдето изяла погачата (БНТ/BNT 1963: 287); щър-

келът е наказан за своето любопитство човек (БНТ/BNT 1963: 294) и т.н. 

В различните вярвания и легенди се открива метаморфозата човек – 

животно. В българската народна култура тя e характерна за някои вярва-

ния и етиологични легенди – за превръщането на човек във вълк или меч-

ка, за произхода на змея и мечката от човек. В българската митология се 

среща образът на вълколака, за когото е характерна метаморфозата от чо-

век във вълк и обратно. По време на т.нар. Мръсни дни задължително се 

спазва въздържане от сексуални контакти, характерно за цялата българска 

етническа територия. В Ловешко вярват, че децата, родени или заченати 

през този период, всяка година се превръщат в кучета или вълци, а след 

смъртта си – в зли духове. Метаморфозата човек – вълк е характерна за 

определено демонично същество, наречено вълколак (Софийско), върколак 

(Белоградчишко, Бургаско, Д. Дедеагачко), фъркуляк, вракаляк, вракалок 

(Югозападна България), вълкодлака, вурдала, вукодлак (РНДКБ/RNDKB 

2018: 65–67). В стб. влъкодлакъ. Според някои автори той е идентичен с 

вампира, а според други стои по-високо в йерархията от него, тъй като се 

свързва със страховития вълчи пастир Куцулан. Вероятно най-старото на-

звание е било дума, образувана от названията за вълк и мечка (МНМ/MNM 

1980: 242–243).  

Интересни са легендите и за невестулката. Ако се вгледаме в образа на 

световното дърво във фолклора, което е пример за моделиране на Вселе-

ната във вертикален план, невестулката стои в неговите корени заедно с 

къртицата. В гръцката митология най-близо да нея е богинята Хера, пред-

ставена като невеста девственица, покровителка на семейството, която 

преде нишките на съдбата. Този митологичен образ на невестулката като 

предачка откриваме в българската етиологична легенда за невестата, която 

се превръща в невестулка, защото преде в неподходящо от гледна точка на 

свекърва ѝ време. Така тя е наказана да остане между Този и Онзи свят, 
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между домашното (своето) и чуждото, като регулатор на изгубения ред. 

Словаците вярват, че невестулката е превъплътената душа на покойната 

господарка на дома (Попов/Popov 2008: 63–68). 

Според легендите къртицата също произлиза от човек. В легендите за 

нейния произход се оформя общо семантично ядро за бащата и неговите 

синове и за прокълнатите хора и животни (Попов/Popov 1994: 175–173). 

Къртичината болест се нарича с евфемизмите лични имена Добра и Злата. 

В Западна България в чест на мечката се празнува Андреевден (30 но-

ември), който се нарича още Мечкинден. Според легенда от Западните Ро-

допи мечката е произлязла от девойка, която е изпратена от мащехата си 

да пере черна вълна, докато стане бяла. Детето отишло на реката, започна-

ло да пере, измръзнало, но така и не избелило вълната. Заплакало, защото 

не смеело да се прибере вкъщи. Внезапно пред него се появил белобрад 

старец, който го попитал защо плаче. Като разбрал каква е работата, казал: 

„Наметни си вълната, отиди си вкъщи и за нищо не се бой“. После изчез-

нал. Детето дълго чукало на затворената врата, а когато злата мащеха от-

ворила, застинала от изумление – пред нея стояло златно момиче, което 

сияело като слънце. Решила да изпрати и своето дете, та и него да позла-

тят. Мързеливото момиче стигнало реката, хвърлило къделята и седнало 

на брега. Но никой не идвал. Измръзнало и заплакало, а щом заплакало, се 

появил старецът. „Защо плачеш?“ – попитал той. „Тебе чакам, да ме нап-

равиш златна, че да си вървя.“ „Хубаво! Наметни си вълната и си отивай 

вкъщи.“ Момичето грабнало вълната и тръгнало. Майка му го чакала до 

вратата. Щом чула стъпките му, бързо отворила. Но още по-бързо я затво-

рила, защото пред нея стояла голяма черна мечка (Георгиева/Georgieva 1993: 

57–58). Съществува и легенда за бащата и трите съгрешили дъщери. Баща-

та ги проклел и те се превърнали в мечка, улувица и вихрушка или в меч-

ка, маймуна и славей. Според вярванията мечката има антропоморфна (чо-

векоподобна) същност. Мечката също може да се превръща в човек. С то-

ва тя е близо до вълка. Характерно за нея е, че ходи на задните си крака 

като човек. Формата на лапите ѝ също напомня човешки крайници. Възпри-

емана е като културен герой, родоначалник, тотем, дух лечител, животин-

ски двойник на човека (Попов/Popov 2004: 6; МНМ/MNM 1982: 128–129).  

Вярването, че змей или змеица могат да се влюбват в девойка или мла-

деж, е широко застъпено из цялата българска етническа територия. Според 

народните легенди змейовете имат човешки произход. Те се раждат от 

връзката на смъртна жена и змей. Такава жена се нарича змèйчева. Тя раж-

да детето змейче след 11 месеца. Често за змèйчета се приемат децата, ос-

танали сираци още преди раждането си – насѝре, пòсмърче, пòсмъртниче 

(БЕР/BER 1995: 524; Китанова/Kitanova 2015), а също и деца, родени със 

зъби, опашки, ципа под мишниците (крилца), албиноси или с други по-

особени белези. Понякога тези деца също като къртиците са лишени от 

зрение. „В с. Садовник, Радомирско, имало змей човек, който бил като всич-

ки хора, но с крилца под мишницата, с които хвърчал и се борил с халите. 
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Бил сакат, защото ламята го ударила с едно глушево дърво“ (Георгиева/ 

Georgieva 1993: 134). Змейовете се описват не като демони, а като диви съ-

щества, притежаващи черти на змия, риба и човек. Думата змѐйче в Трън-

ково, Старозагорско, означава ‘млад змей’, а змѐйчев в Странджа – ‘нео- 

 

бикновено силен физически човек’. Особено интересни са представите за 

змея човек, характерни за Западна и Югозападна България, а също и за 

Странджа. Подобни персонажи се срещат в повечето славянски народи – 

сухач в Сърбия и Хърватия, планетници, хмурници, облачници сред укра-

инци и поляци. В българския юнашки епос Крали Марко се смята за син 

на змей и има помайчима самодива. Черти от змей се откриват и в образа 

на св. Никола (Георгиева/Georgieva 1993: 129–131). 

2. Лични имена и прякори, с които се назовават диви животни, насе-

коми и влечуги 

2.1. Калинка. Coccinella septempunctata 

В българската традиционна култура някои диви животни, насекоми, 

влечуги получават имена или прякори на хора. Названията с компонент 

лично име за калинката са: бàба Мàра (Гоцеделчевско, Разложко), бàба 

Мàрта (Петричко, Санданско, Железница, Софийско) и бàба Кàле (Драм-

ско), цитирани от Д. Младенова (Младенова/Mladenova 1994: 219). Пос-

ледното според авторката вероятно идва от личното име Каля, посочено в 

речника на Ст. Илчев и в речника на Н. Геров (Илчев/Ilchev 1969: 232; Ге-

ров/Gerov 1977: 342). Освен това значение Д. Младенова допуска, че може 

да става дума и за гръцкото καλόϛ – ‘добър, хубав’. 

2.2. Змия. Serpentes 

В българската народна култура змията заема важно място. Тя е символ 

на земята, на нейните недра с характерната им тъмнина и влага (БМ/BM 

1994: 150). Неслучайно вътрешната форма на названието се свързва със зе-

мя (Фасмер/Fasmer 1986: 300). Образът на змията е амбивалентен. Тя знае 

езиците на всички животни, познава лечебните треви, но може да причи-

нява и смърт. Освен това змията понякога се явява като дух пазител на до-

ма и рода. За змията също се употребяват някои лични имена – Анаста (от 

Анастасия) и Шаро (БМ/BM 1994: 62–65; Китанова/Kitanova 2017: 124). В 

някои български диалекти влечугото е наричано Крàса (Геров/Gerov 1976: 

410), което също може да се приеме за лично име. Лексемата красà се сре-

ща в Тетевенско и означава ‘красавица’. Тази форма произхожда от стб. 

краса (BER/БЕР 1979: 717) и се открива в богомилски текстове от Средно-

вековието, в които се обяснява как змията е загубила истинското си име, 

съблазнявайки Ева (Georgieva/Георгиева 1983: 63). Същото име се среща и 

в србхрв. Крáса (BER/БЕР 1979: 717). Личните имена за назоваване на 

змията са един от моделите за евфемизация в българския език. 
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2.3. Вълк. Canis lupus 

Според народната демонология последният ден на Вълчите празници е 

посветен на водача на глутницата, на най-страшния вълк, наречен с пря-

кора Куцулàн. В Белоградчишко последните два дни се наричат Разтурняк 

и Кривулан. За названията Куцулан и Кривулàн е характерна наставката -ул-

ан, която в повечето славянски езици има демонологична семантика (Ки- 

 

танова/Kitanova 1996: 33). Такава семантика се открива и в характерната 

асиметричност на персонажа, куцотата, с която той се доближава до дяво-

ла. Във фолклора вълкът често е наричан Сивчо. 

2.4. Мечка. Ursus 

Банатските българи наричат мечката с личното име Маркул (Гура/Gura 

1997: 173). 

3. Назоваване на диви животни, влечуги и насекоми с роднински тер-

мини 

3.1. Калинка. Coccinella septempunctata 

Назоваването на някои диви животни, влечуги и насекоми с роднински 

термини е често срещано в българската народна култура. Обикновено това 

са роднински термини, свързани с кръвното родство и с родството по сва-

товство. Названията за калинка, отнасящи се до кръвното родство, съдър-

жат двата основни компонента: бàба и мàйка (Младенова/Mladenova 1994: 

206):  

Названия с компонент майка: божà мàйка, божà мàйчица (Ловешко), 

мудзивàрва мàйка (Корово, Велинградско), лѝтмама (Кюстендилско). Д. 

Младенова подчертава, че тези названия са локално изолирани (Младено-

ва/Mladenova 1994: 218). Названията с компонент майка се свързват с из-

ползваното богорòдичка за калинка.  

Названия с компонент баба: бàба, бàбичка (Костандово, Велинград-

ско), бàбашка (Златоградско), бабалѝна (Никополско, Банат), бàба Мàрта 

(Петричко, Санданско, Железница, Софийско), бàба Мàра (Гоцеделчевско, 

Разложко), бàба Кàле (Драмско).  

Названия с компонент невеста: невѐста, невѐстица (Благово, Монтан-

ско, Галичник, Реканско), невѐстичка (Ивайловградско), геленджѝк ‘не-

веста’ (Аврен, Крумовградско), цàрева невѐстица (Дебърско, Гостиварско) 

(Младенова/Mladenova 1994: 222). Предполага се, че названия от типа бо-

жà крàвичка, божà крàвица, божà крàвка, божà крàвчица са свързани със 

символите на невестата в сватбената обредност (Славянские древности/ 

Slavianskie drevnosti 2004: 387). При тях названието невѐста се открива на 

символно равнище. Тук мотивиращ признак вероятно е червеният цвят на 

калинката, който е характерен за облеклото на булката в традиционната 

българска култура. 
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3.2. Невестулка – ‘дребен хищен бозайник’. Mustella nivalis 

В различните региони на българската етническа територия невестул-

ката се назовава с различни имена, но повечето от тях са свързани с родст-

вото по сватовство и с кръвното родство: названия с вътрешна форма бỳл-

ка, невѐста и названия с вътрешна форма кума. Названия, свързани с кръв-

ното родство, са с компонент мàйка, сестрà, лѐля или щѐрка и са единич-

ни и изолирани: мѝша мàкя, лèля, цàрева щѐрка, чỳмова сестрà (РНДКБ/ 

RNDKB 2018: 249). 

За невестулка се използват следните названия, в които основен компо-

нент е роднински термин по сватовство: 

Названия с компонент невѐста, бỳлка: невѐста, невѐстичка, невѐсти-

ца, невяска, невеска (БМ/BM 1994: 227; Младенов/Mladenov 1968: 498–499), 

ỳбава невèска, бàйнова бỳлчица (Кортен, Новозагорско), бàйнова бỳлка (М. 

Манастир, Ямболско), бàйновица // бàйновичка (Бургаско), бàтюва невяс-

ка (БМ/BM 1994: 21), бàнова бỳлчица (Харманлийско), цàрева невѐста 

(Арх. Романски), пòпова бỳлчица, èнева бỳлчица, рàдева бỳлчица (РНДКБ/ 

RNDKB 2018: 249), бàбина бỳлчица, ивàнчева бỳлчица, бỳлчичка (Младе-

нов/Mladenov 1968: 498–499). 

 Названия с вътрешна форма кума: калмàна, калимàна (Югоизточна 

България), калимàнка (Геров/Gerov 1976: 339), кръсничка (РНДКБ/RNDKB 

2018: 249), мѝшкина калимàнка, мѝша калимàнка (Смолянско), кумѝчка 

(Младенов/Mladenov1968: 498–499). 

3.3. Змия 

Думата бабулька за змия е умалително от роднинското име баба. В 

словосъчетанието горска майка (Попов/Popov 2001: 33) е включен роднин-

ският термин майка за близко кръвно родство. И двете названия са сравни-

телно редки. 

3.4. Вълк, мечка, лисица 

В българските диалекти и във фолклора също се използват роднински 

термини за диви животни. За вълка най-често се използва терминът кум 

(Кюстендилско), кум господин (Брезница, Сандански, Софийско), а във 

фолклора – кумчо Вълчо. За лисицата в народните приказки – кума Лиса. 

Вместо вълци понякога се използва роднинският термин братята. Евфе-

мизмът кум за вълк се употребява и в други славянски езици. Според Зеле-

нин латишите употребяват кум вместо вълк само в случаи, когато искат да 

го призоват (Зеленин/Zelenin 1929: 58).  

Във фолклора мечката е наречена баба Меца – словосъчетание с ком-

понент роднинския термин баба, с който най-често се образуват евфемис-

тични названия за диви животни. 

3.5. В образа на починалия прародител 

Думата бабỳлька свързва змията със света на мъртвите прародители. 

Една от най-важните ѝ роли в българската народна митология е тази на 

дух покровител на дома и рода. В диалектите се срещат следните назва-
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ния: въртикъща, домакѝнка, домакѝн (Охридско), домошàрка (Охридско), 

дядото (Драмско), къщница, намèстник (Гоцеделчевско), пазàчка, сто-

пàн, стопàнка, сайбѝя, сайбѝйка (Велешко), чувàрка, сѝнорник (Китанова/ 

Kitanova 2017: 125–125). Освен думата дядото, която отпраща към почи-

налите прародители, във всички останали названия се открива семантика- 

та ‘който се грижи за дома’, ‘който пази дома и имота’. Домакѝн и дома-

кѝнка означават ‘стопанин/стопанка на дом’ (БТР/BTR 1973: 173). Къщник 

– ‘който се грижи и гледа добре къща’ (БТР/BTR 1973: 404). Стопàн – 

‘притежател на дом, господар’ (БТР/BTR 1973: 970). 

Змията стопан обикновено не се показва. Вярват, че тя пази дома от 

нещастия. Съществува строга забрана за убиването ѝ. В Гоцеделчевско и 

досега съществува обичай, наречен стопанова гозба, при който се прави 

специално угощение за стопана на къщата. 

4. Човекът и животните в устойчивите сравнения и фразеологията 
Антропоморфизмът се проявява и във факта, че на животните се при-

писват различни човешки качества. Вълкът е зъл, агнето и гълъбът са крот-

ки, лисицата е хитра, а мравката работлива. Този вид антропоморфизъм е 

характерен за фолклора – особено за приказките и басните. В речта се сре-

ща най-вече във фразеологизмите и устойчивите сравнения. Познати са 

работите на П. Легурска, М. Витанова, В. Вътов, И. Миронова, М. Журек и 

др. В статията си „Човекът и светът на животните в българските устойчи-

ви сравнения“ М. Витанова (Витанова/Vitanova 2009: 34–41) поднася богат 

материал, който е класифициран по следния начин:  

4.1. Интелектуални и психически характеристики на човека: глупав 

като гъска, повтарям като папагал, гледам като вол, пуля се като бивол 

в трици, блея като овца, страхлив като заек, съска като пепелянка, хапе 

като бясно куче, като орел на мърша, надут като пуяк, запъвам се като 

магаре, ям като свиня, крадлив като сврака, хитър като лисица, като 

риба във вода, търпелив като добиче, работя като мравка/пчела, катеря 

се като коза, верен като куче и др. 

4.2. Социални характеристики на човека: богат като мишка в долап, 

живея като куче, сама като кукувица, беден като мишка и др. 

4.3. Физически характеристики и външен вид на човека: грозна като 

крокодил, слаб като чироз/глист, тънък като комар, дебел като прасе/ 

шопар, мирише като пор, здрав като бик, як като бик и др. 

4.4. Действия и състояния: вървя като мравка, ходя като мечка, бягам 

като изтърван заек, припичам се като гущер/змия и др. 

4.5. Цветове: черен като гарван, червен като рак, зелен като гущер и 

др. 

4.6. Количествени характеристики: мрат като мухи, кацат като мухи 

на мед, пръскаме се като пилци и др. 
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Подобни качества представя и В. Вътов в статията си „Човекът и чо-

вешкият живот, представени от българските разговорни зоофразеологизми с 

компонента „куче“, „псе“ в българския език“ (Вътов 2020). 

Устойчивите сравнения и фразеологизми с компонент животно са ме-

тафорични и силно оценъчни. Чрез тях се характеризира човекът във всич-

ките му житейски прояви – външен вид, характер, качества на личността и 

др. 

5. Изводи 
 Антропоморфизмът е част от митологичното и архаично познание за 

света, характерно и за традиционната култура на българите. Изключител-

но силно е застъпен той в народните приказки и басни, които са сравни-

телно по-късни фолклорни текстове. В речта се откриват архаични форми, 

свързани с анимизма и тотемизма. Има хипотези, че последният е характе-

рен за прабългарите (Колев/Kolev 1987: 57–58). Особено интересно в това 

отношение е назоваването на животни с лични и роднински имена. Според 

А. В. Гура тези случаи на езиков антропоморфизъм имат чисто номинатив-

на функция. Тук е добре да се подчертае, че голямо значение в този процес 

имат апотропейната магия и превантивните действия за предпазване от 

опасни животни, които се срещат в българския народен календар (Китано-

ва/Kitanova 2015). В тези превантивни действия често се имитира човешка 

сватба или погребение (миша сватба, погребение на жаба с цел предиз-

викване на дъжд). Интересно е, че на животните се приписват интелекту-

ални, психически, социални и физически характеристики на човека, а съ-

що действия и състояния – щастие, тъга, плач. Пчелите и мравките имат 

строга йерархия и организация на дейността си. Те образуват особен вид 

социум, близък до човешкия. 

Една част от дивите животни, влечугите и насекомите според легенди 

и вярвания произхождат от хора или се характеризират с метаморфозата 

човек – животно. Някои от тях, като змеят например, имат двойствена 

същност, характеризират се както със зооморфни, така и с антропоморфни 

черти. В архаичните представи на българите животните притежават душа. 

Антропоморфизмът в традиционните общества е начин за себепознава-

не и опознаване на света, за прокарване на граница между своето и чуж-

дото, за предпазване от опасното и непознатото, за обяснение на необясни-

мото.  
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