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ABSTRACT 

 

 The Encyclopedia of Characters in Bulgarian Mythology is a first attempt at a 

complex representation of Bulgarian mythical characters. The work is the first to include 

some of the characters in the two-volume collection Veda Slovena from 1997. 

The study was carried out using the complex method of ethnolinguistics. Dictionary 

entries provide the etymology of the names of the characters, while their interpretation reveals 

some of the characters’ features and sheds light on the ways in which some of them have been 

reconsidered throughout the centuries. Most of the entries include information about similar 

characters in other mythologies, thus revealing the relation of Bulgarian mythology to other 

mythologies and making it possible to place it in the context of world mythology. 

Bulgarian mythology is most closely related to that of the South and East Slavs, but 

there are interesting relationships to Thracian, Skythian, Greek and Turkic mythologies.  
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РЕЗЮМЕ 

 

„Енциклопедия на персонажите в българската митология“ е първи опит за ком-

плексно представяне на българските митични образи. За първи път са включени и ня-

кои от персонажите, представени в двутомното издание на сборника „Веда словена“ от 

1997 г. 

Изследването се извършва чрез комплексния метод на етнолингвистиката. Към 

всяка статия се дава етимологията на имената на персонажите, като интерпретацията 

им разкрива някои черти от тяхната характеристика, а понякога и преосмислянето им 

през вековете. Към по-голямата част от персонажите се поднасят сведения за аналогич-
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ни образи в други митологии, което разкрива връзката на българската митология с оста-

налите и дава възможност да се открие нейното място в световната митология. 

Българската митология стои най-близо до тази на южните и източните славяни, 

но се откриват интересни релации и с други митологии като тракийска, скитска, гръцка, 

тюркска. 

 

 

 


