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“В У Д У – ПР И В И Д Н И   И С Т И Н И   И  
С Ъ Щ Н О С Т Н И   

Х А Р А К Т Е Р И С ТИ К И”
Автор: Калина Хицова                                                                 

Тук ще разгледаме представите и същността на 
Вуду религията. Тя често бива използвана за 
сюжет във филми, видеоклипове, игри, както 
и за обяснение на странни явления. Но отго-
варят ли създадените чрез Холивуд и медиите 
представи на истината? С това ли се изчерпва 
същността на Вуду практиките? Тези въпроси 
следва да бъдат разгледани. 

Общоприети нагласи и виждания

Многобройни филми запознават зрителите де-
сетилетия наред с вуду практиките. Сюжети-
те биват различни: изчезнали деца, обладани 

хора, възкръснали мъртъвци, тайнства, секти, 
вуду кукли, черни магии, зли жреци. Това, ко-
ето е общо между всички тях, е жанрът: ужаси 
и трилъри. Мотиви са страхът, отмъщението, 
омразата, съмнението. 
Несъмнено най-застъпените теми са тези за 
зомбитата и вуду куклите. 
Зомбито е оживен мъртвец. Създава се, за да из-
пълнява заповедите на господаря си – вуду ма-
гьосник. Изглеждат страховито. Вършат злини. 
Нямат собствена воля и се контролират от друг. 
Всяват ужас най-вече защото не могат да бъдат 
убити, след като така или иначе вече са мърт-
ви. Интересно е да се отбележи как мъртвец 
може да бъде предпазен от зомбиране. Гробът 
на мъртвеца трябва да бъде залят с бетон, за да 
не може да бъде разкопан, а самият труп трябва 
да е със зашита уста, за да не може да се отзове, 
когато господарят му го вика. Освен това върху 
гроба може да бъде поставен нож, за да може 
умрелият да се защити от злия магьосник.
Пронизването на вуду кукла се използва за 
проклинане. В куклата се забива игла и това 
рефлектира като физическа болка върху чове-
ка, на когото е нарочена. Те са изработвани от 

Вуду магазин в Ломе (Lome), Того (Тогоанска република), Африка

Култура
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восък, към тях се прикрепят косми, парче от 
дреха или нокти на жертвата. Чрез тайни за-
клинания жрецът овладява душата и чрез кук-
лата успява да осъществи влияние над човека.
Вуду елементите могат да бъдат проследени и 
в музикалния бизнес. Сред най-популярните 
изпълнители попадат: Godsmack- Voodoo, Jimi 
Hendrix- Voodoo Chile, Prodigy- Voodoo people, 
Michael Jackson- Thriller, Fergie - Voodoo doll. 
Текстовете на песните говорят за страх, тъм-
нина, забрава, демони.

Godsmack- Voodoo:
 „Never did I wanna be here again, 
And I don‘t remember why I came. 
Hazing clouds rain on my head, 
Empty thoughts fill my ears. 
Find my shade by the moonlight, 
Why my thoughts aren‘t so clear. 
Demons dreaming,” 

http://www.youtube.com/
watch?v=Gb4EeLmWT9c

Jimi Hendrix- Voodoo Chile:
“The night I was born
I swear the moon turned a fire red.
Well my poor mother cryin’ out,
“Oh Lord, the gypsy was right”.

http://www.youtube.com/watch?v=v7yPRYL_
Oq0

Prodigy- Voodoo people:
“Magic people, voodoo people,
The voodoo, who do, what you don’t dare do 
people”

http://www.youtube.com/watch?v=-Fz85FE0KtQ

Michael Jackson- Thriller:
“It’s close to midnight and something evil’s lurk-
ing in the dark 
Under the moonlight, you see a sight that almost 
stops your heart 
You try to scream but terror takes the sound be-
fore you make it 
You start to freeze as horror looks you right be-
tween the eyes 
You’re paralyzed”

http://www.youtube.com/watch?v=sOnqjkJTMaA

Fergie - Voodoo doll
“As this cunning demon takes me as it voodoo 
doll 
Darkness sets in as the horns start to grow 
Suddenly I become somebody I don’t know

http://www.youtube.com/watch?v=smj6LaNKkF0

Любопитно е да се потърсят елементи от 
вуду религията в поредица игри. В „Остро-
вът на маймуните” (Monkey Island) един от 
главните герои е мистериозната Voodoo 
Lady. Тя се появява и изчезва непредвиде-
но, често дава съвети, които са неясни и 
подвеждащи. Крие тайни и безкрайно по-
знание (http://www.worldofmi.com/thegames/
monkey1/) . В „Рицарят Габриел” (“Knight 
Gabriel”) главният герой е преследван от 
кошмари и трябва да разкрие истината 
за няколко подозрителни вуду убийства. 
Зомби, подчинено на зъл жрец, е основ-
но действащо лице в „Човек на сянката” 
(“Shadow Man”).

Несъмнено обществото масово е запоз-
нато именно със сюжетите, представени в 
развлекателната, музикална и кино индус-
трия. Разпространяват се идеите за кърва-
ви жертвоприношения, черни магии, про-
клятия, овладявания, зли духове. Показва 
се зловещата страна. Какво друго обаче се 
крие зад така поставения образ на вуду ре-
лигията? 

Съвременна интерпретация на вуду кукла

Култура
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Култура
Научни факти

Вуду церемония в Того (Тогоанска република), 
Африка 

Няма как всичко разгледано до тук да е 
пълна фикция. За да съществуват такива 
възгледи за вуду, те трябва да имат свои-
те корени в действителни практики. Т.нар. 
черна магия съществува в съзнанието на 
изповядващите вуду. Но тя буди страх. За 
проява на черна магия се считат различни 
явления: експедиране (да се събуди омра-
зата на мъртвец към даден човек), зомби, 
жени върколачки, уанга. Последното е най-
сигурното магическо оръжие. Това биха 
могли да бъдат отрови, „подредени” от ма-
гьосник предмети, прахове, които носят бо-
лести, зарази и нещастия. Познато е и кла-
сическото урочасване с кукла или предмет, 
символизиращ жертвата. Начините това да 
се направи биват различни, някои от които 
твърде необичайни (например жертвата да 
бъде примамена до леген и отражението й 
във водата да бъде пронизано с кинжал).  
Подобни практики се считат за опасни, 
вдъхват ужас и страх. Затова биват заб-
ранени и преследвани от закона. Освен 
това са съставени ритуали за имунитет от 
тях. Те не спадат толкова към религиозни-
те действия, колкото имат пречистващ и 
предпазващ характер. Например, по вре-
ме на бременност да родилката се дава 
смес от горчиво кафе, ром и малко коли-
чество бензин; после майката се изкъпва 

с вода, в която има добавени чесън, лук, 
чубрица, мащерка и др.; бебето също се 
къпе в такава баня и пие специален чай. 
След произнасяна не ритуална реч, бебето 
вече не може да бъде отмъкнато от вър-
колак. Вудуистката магия може да служи 
за профилактика. Извличането на душата  
представлява от главата на човек да се из-
вади една от двете му души. Тя се затваря 
в бутилка, където се поставят още нокти и 
косми от различни части на тялото на въ-
просния човек. Така душата се скрива на 
сигурно място и е предпазена от магьосни-
ци и убийци. Ако пък магьосник вече е на-
строил някой лош дух против даден човек, 
той може да потърси помощ от хунган, кой-
то да се опита да го възпре. Най-известна-
та и разпространена защита срещу лошите 
въздействия със свръхестествен характер 
са талисманите и амулетите. Друг вид бла-
готворна магия са лампите- за късмет, ус-
пех, работа или добро пожелание (макар 
да има и „черни лампи” за отмъщение и 
наказание).  Към белите магии могат да се 
причислят и молитвите, които се окачат с 
карфици по стените или се пришиват във 
възглавниците.  

Изповядващите вуду осъзнават обвине-
нията, които масово им се преписват от 
обществото, и се опитват да разграничат 
религиозния култ от магията.  Публичните 
церемонии за почитане на боговете вина-
ги съдържат елементи на добронамерена 
магия и с това се обясняват молитвите, 
жертвоприношенията, приношенията. Тук 
е моментът да се отбележи, че вуду е об-
щностна, а не индивидуална религия. То е 
преди всичко селско езичество и затова е 

Вуду церемония в Хайти

Култура
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необходимо да се разгледа и наблюдава в 
естествената му среда. Вуду позволява на 
своите вярващи да преоткрият първичната 
форма на колективния живот, да проявят 
артистичните си дарби и да усетят чув-
ството за допир със свръхестественото. 
Вуду всъщност представлява една слож-
на система от ритуали, култове и празни-
ци, далеч надхвърлящи представените от 
масовата индустрия зомбита и кукли. Про-
изходът на вуду има два аспекта: свръхес-
тествен и географски. Любопитно е да се 
отбележи соларната ориентация на храма. 
Според някои автори, слънцето е оста на 
целия вуду култ. Най-простото доказател-
ство за това е откритието, че основното 
свойство на соларната магия е подпората,  
която поддържа структурата, известна като 
перистил на вуду храма. Таванът е под-
държан от дървена конструкция, която се 
нарича poteaumitan, което за посветените 
означава „слънчева подкрепа”. Тази под-
пора е оста на ритуалите.  Всичко във вуду 
церемониите в същността си има отноше-
ние към тази централна подпора. Тя сим-
волизира главният вуду бог, Легба.  Близо 
до него се намира и символът на луната, 

богинята Езили. Лунарният символ – лодка 
– виси във въздуха, за да довърши значи-
мостта на планетния произход на ритуали-
те.
Самата дума вуду означава дух. Вярващи-
те почитат лоа. Някои от тях са свирепи 
и лоши, други непрекъснато засвидетел-
стват доброжелателство и състрадание.  
Пантеонът не спира да се обогатява. Дори 
някой предмет би могъл да бъде издигнат 
в лоа. Лоа закрилят и пазят хората, ле-
куват ги от болести, явяват им се на сън, 
обладават ги. Но тяхното покровителство 
никога не е безкористно. Трябва да се от-
плащаш за сторените добрини- правят се 
подаръци, жертвоприношения, приноше-
ния. Да се противопоставиш на волята на 
свръхестественото е бунтарство и може 
да навлече гнева както на боговете, така 
и на близките. Свръхестествените наказа-
ния могат да са различни според степен-
та на прегрешението и темперамента на 
лоа. Характерно наказание е например 
лудостта, поредица неуспехи, болест. Де-
цата също може да плащат за грешките на 
родителите си. 
Отношенията между невидимия и човеш-
кия свят са постоянни. Лоа общуват с хо-
рата по различни начини- въплъщават се в 
някой от тях, явяват се в сънища или в чо-
вешки образ, могат дори да сключат брак 
със смъртен човек.  Трансът е често яв-
ление. Той е начин да намериш убежище. 
Може да бъде и средство страдали хора 
да получат малко удоволствие, като станат 
център на внимание и уважение, защото 
са били избрани от лоа. Когато си в транс, 
действията ти са диктувани от лоа и това 
не е срамно. Някои обладавания могат да 
задоволят и тъмни наклонности като мазо-
хизма, но те се тълкуват като вид наказа-
ние от лоа.
Важни са не само почитането и благодар-
ността към лоа, но и начинът, по който се 
изразяват.  Всеки лоа има предпочитание 
към определен цвят, храна, напитки. Спо-
ред вида му например в жертва се принасят 
бели храни или черни животни. Музиката и 
танцът са неизменна част от вуду ритуали-
те.  Вуду се причислява към танцувалните 
религии. На различните богове и ритуали 
съответстват и различни танци. При някои 

Вуду предмети в Порт-о-Пренс (Port au Prince), 
Хаити
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водещи са движенията с раменете, други 
са съпроводени с вълнообразни движе-
ния, трети се изпълняват в приклекнало 
положение. Песните имат както молитвен, 
така и морален характер, което ще рече, 
че съдържат ценности и норми. Понякога 
служат за подигравка, осмиване на някой 
прегрешил. Тъпанът е не само инструмент, 
но и свещен предмет. Понякога може да се 
счита дори за въплътено божество. Дори 
изработването им е придружено от риту-
али, което свидетелства за свръхестестве-
ния им характер. Както при боговете, така 
и при тъпаните има своебразна йерархия, 
като най-свят е големият асо. 
Другият голям култ е към мъртвите. Те са 
третите свръхестествени същества след 
лоа и Близнаците. Страхът от мъртъвци-
те е голям и за тяхното погребение не се 
щадят никакви средства, дори и от най-
бедните семейства. Всеки се грижи за 
погребението си още приживе. Траурът е 
дълъг. Семейството може с години да съ-
бира пари, за да си набави черни дрехи и 
дори следващото поколение да оплаква 
мъртвеца. Децата биват предпазвани с ре-
дица ритуали (като начертаване кръст на 
челото, торбичка чесън, запалена лампа 
на гроба). Ако не се носи траур, погребени-
ето не се е организирало  както трябва, не 

се е провело бдение или не се поддържа 
гроба, мъртвецът се връща, за да тормози 
живите и да им изпрати наказание. Затова 
мъртвите трябва да бъдат почитани и да 
им се правят приношения. 
Уважение, колективност, морал, щедрост, 

артистичност са сред най-ценените ка-
чества. Основни задачи са да се поддър-
жа благоразположението на лоа, да се 
почитат умрелите, да се полагат грижи за 
благоденствието, както личното, така и се-
мейното, и на общността, и не на последно 
място да се гради защита срещу черните 
магии. 

И з в о д и 
Насилията, заклинанията, зомбитата, вуду 
куклите, достигнали до зрителя чрез масо-
вата индустрия, са само част от сложната 
система на вуду религията. Зад тях се кри-
ят по-силни култове, по-сложни ритуали и 
по-свети идели.  След един по-задълбочен 
анализ на вуду практиките, нашумели от 
филмите лозунги като „Ако не вярваш във 
вуду, моли си никога да не ти се наложи” 
вече губят авторитет.

Други ресурси:

Вуду магьосници съживяват мъртви от земетресе-
нието в Хаити
http://www.chudesa.net/?p=statia&statiaid=15335 
(30.01.2010)
Shadow Man Review for PC – GameSpot
http://www.gamespot.com/pc/action/shadowman/
review.html?om_act=convert&om_clk=gsupdates&ta
g=updates;title;1 
Gabriel Knight: Sins of the Fathers – GOG.com
http://www.gog.com/en/gamecard/gabriel_knight_
sins_of_the_fathers 
London Voodoo (2004)
http://www.imdb.com/title/tt0352526/ 
Ако те е страх от зомбита – не чети! 
http://www.magicaura.com/Ako-te-e-strah-ot-
zombita-%E2%80%93-ne-cheti-art722.html 
Voodoo Movies
http://www.oddfilms.com/voodoo.htm (30.01.2010)
Monkey Island 1
http://www.worldofmi.com/thegames/monkey1/ 
(30.01.2010)
YouTube – SEBASTIAN’S VOODOO
http://www.youtube.com/watch?v=2ePWK0qfisE 
(29.01.2010)

Вуду церемония, Джакмел (Jacmel), Хаити

Култура

http://www.chudesa.net/?p=statia&statiaid=15335
http://www.gamespot.com/pc/action/shadowman/review.html?om_act=convert&om_clk=gsupdates&tag=updates;title;1
http://www.gamespot.com/pc/action/shadowman/review.html?om_act=convert&om_clk=gsupdates&tag=updates;title;1
http://www.gamespot.com/pc/action/shadowman/review.html?om_act=convert&om_clk=gsupdates&tag=updates;title;1
http://www.gog.com/en/gamecard/gabriel_knight_sins_of_the_fathers
http://www.gog.com/en/gamecard/gabriel_knight_sins_of_the_fathers
http://www.imdb.com/title/tt0352526/
http://www.magicaura.com/Ako-te-e-strah-ot-zombita-%E2%80%93-ne-cheti-art722.html
http://www.magicaura.com/Ako-te-e-strah-ot-zombita-%E2%80%93-ne-cheti-art722.html
http://www.oddfilms.com/voodoo.htm
http://www.worldofmi.com/thegames/monkey1/
http://www.youtube.com/watch?v=2ePWK0qfisE

