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Въведение 
 

Художествената литература често пренапряга границите на нормалността, 

поставяйки на изпитание постулатите на практическия разум, на общоприетото 

поведение и мислене за човека и света, а нерядко и престъпва тези граници, 

отпраща героите и сюжетите си в пространствата на лудостта. Задачите, които 

литературата поставя и/или решава чрез лудостта, са от екзистенциално, 

социално, нравствено и психологическо естество. Лудостта е обикнато поле за 

експерименти, доколкото предоставя широки възможности за повдигане на 

иначе неприемливи, често непозволени и подлежащи на идеологическа санкция 

въпроси, тя е антисистемна и контраадаптивна, подривна спрямо 

съществуващия ред. Лудостта в литературата е не само проявление на 

несъзнаваните и опасни за света на разума и реда желания, на изтласканите 

извън обсега на съзнаваното инстинкти, но и на възможността (понякога 

единствена) за вербализация на съкровените, потиснати или неосъзнати 

стремежи към свобода, социална справедливост, висока нравственост. В 

полето на фикционалното тя е и средство за постигане на смисъл отвъд 

пределите на ежедневния практически опит, начин да се надхвърлят 

ограниченията на приеманото за нормално, за да се назове неназовимото, да 

станат явни най-съкровените импулси, да се оспори непоклатимият на пръв 

поглед категоричен императив на здравия разум. В този смисъл хоризонтите, 

които лудостта предлага, се припокриват с една от функциите на 

художествената литература: да бъде контраадаптивен фактор срещу 

подредения и нормативно обработен свят, тъй като именно чрез нея се 

реализират „бягствата” от отегчителните всекидневни самоличности, осигурява 

се излизането от баналността на живота, доколкото литературата винаги е била 

в състояние да взривява очевидното и да поддържа алтернативни светови 

преживявания (В. Стефанов 2004). Или ако може да се твърди, че литературата 

е форма на свобода, изпитание на онтологичната несигурност на човешкото 

битие, отвързване от кола на колективната сигурност, „обезумяващо” политане 

в тъмното, раззинало се в самите нас, то именно лудостта предлага на 

литературата максимални възможности в тази посока. Тя не просто 

проблематизира нормалността, а сама често бива оценностявана в 

художествените текстове чрез разместването на позитивно-негативната 

натовареност в опозитивната двойка нормалност–лудост, за да бъде 

 2



представена като мяра – в народопсихологически, социален, ценностен, 

нравствен или екзистенциален аспект. 

Настоящото изследване си поставя за цел да изгради цялостна концепция 

за лудостта в българската следосвобожденска проза, като проследи 

функционирането и употребите й в рамките на един век − от средата на 80-те 

години на ХІХ до средата на 80-те години на ХХ век. 

Това предполага да се анализират и интерпретират: 

- Функциите на лудостта в големите епически разкази за 

националноосвободителните борби; 

- Проявленията на лудостта в отношенията между човека и институциите в 

новата буржоазна държава; 

- Своеобразната субституция на липсващите в българската културна и 

литературна традиция фигури на шута и „светия идиот”; 

- Вариациите на мотива за войната и лудостта; 

- Интерпретативните стратегии за лудостта в творчеството на 

представителите на следвоенния български авангард и последващите й 

трансформации; 

- Отношението лудост−идеологема в българската проза след Втората 

световна война; 

- Мястото на лудостта в сблъсъка между цивилизацията на словото и 

цивилизацията на образа като фундаментален проблем на съвременното 

общество. 

Вътре в тези проблемно-тематични гнезда се проследява динамиката в 

интерпретациите на лудостта от началото на нейната белетризация през 80-те 

години на ХІХ век, като е направен опит да се набележат, откроят и обобщят 

различните по своята типология нейни литературни версии. 

Основанията за избора на изследването са, че въпреки изключително 

приносните проучвания върху мотива за лудостта в отделни произведения, в 

творчеството на определени автори, жанрове или направления, две статии на 

Елка Константинова, представящи основно романтическата и 

неоромантическата трактовка на сюжета за лудия в българската проза и 

креативния потенциал на лудостта в светлината на антитоталитарните нагласи 

от 90-те години на ХХ в., както и монографични изследвания за лудостта в 

българския фолклор, които стъпват на аналитичнопсихологическия 

(юнгианския) подход (А. Анчев), липсва цялостното й подробно осмисляне и 
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представяне в контекста на развойните процеси на българската литература, 

тоест концепция за лудостта като художествен факт в българската проза. 

Хронологичният обхват на изследването − от Освобождението до средата 

на 80-те години на ХХ век, е обусловен от разбирането за същността на 

историята, включително и литературната, като изискваща необходимата 

времева дистанция, за да се интерпретират художествените факти в тяхната 

изкристализиралост вътре в рамките на развойните процеси на прозата. Този 

избор се подкрепя и от обстоятелството, че от средата на 80-те години на ХХ 

век в българската проза започват процеси, продължаващи и до днес, които 

рязко променят основните тенденции на развоя й и които се нуждаят от 

цялостно и задълбочено осмисляне, преди да се премине към изследване на 

по-частни теми, мотиви и проблеми. По тази причина извън границите на 

изследването остават творби на автори от последните две десетилетия − 

Рашко Сугарев, Красимир Крумов, Красимир Дамянов, Евгений Кузманов, 

Мария Станкова, и др., като само бегло са маркирани функциите на лудостта в 

сблъсъка между слово и образ като фундаментален проблем на съвременното 

общество. Подборът на произведенията вътре в тези хронологични граници е 

продиктуван от целта на изследването − да набележи основните насоки в 

употребите на лудостта в българската проза, а не да прави подробни описи или 

номенклатурни списъци. Поради което работата привлича и изтегля във фокуса 

си възлови и емблематични за интерпретирането на лудостта творби с пълното 

съзнание за риска да получи обвинения в субективност или непълнота. 

В методологическо отношение изследването се опира на историческия 

метод, както и на литературоведския и съпоставителния анализ, като, разбира 

се, привлича при необходимост културологични, културноантропологични и 

психоаналитични постановки, за да положи лудостта в по-широко, 

интердисциплинарно интерпретативно поле, търсейки нейните национални, 

политико-социални, социокултурни, аксиологически и психологически 

измерения в българската проза. Изборът е продиктуван от убеждението, че 

такъв поглед дава възможност в пълнота и сравнително обективно да се 

проследят пулсациите в употребите на лудостта, а опирането на един-

единствен конкретен метод (психоаналитичен, аналитичнопсихологически и пр.) 

би довело до известен редукционизъм поради твърде големите различия в 

интерпретативните стратегии, жанровата определеност и поетиката на 

творбите, както и в литературните конвенции на съответните периоди, в 
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рамките на едно столетие. Разбирането ми за относително коректно и 

отговорно четене на произведенията в случая е, че те би следвало да се 

положат в собствения си социокултурен и историколитературен контекст, а 

микронаративите, частните „истории” на лудостта да бъдат удържани в рамките 

на развойните пулсации на литературния процес с оглед спецификата в 

интерпретацията на лудостта през различните периоди и у различните автори. 

Такъв подход към литературната лудост вероятно изглежда малко неочакван, 

но той е обусловен от убеждението, че художественото произведение не е 

личност, а вещ, призвано е да носи смисъл, поради което към него не би 

следвало да се пристъпва единствено с личностни критерии (К. Г. Юнг), защото 

лудостта в литературния текст е функционална, целенасочена, резултат от 

подбор и съчетаване, за да се постигнат определени внушения. В този смисъл 

някои постановки на психоанализата са приложени там, където са адекватни на 

интерпретацията на лудостта в съответните произведения. Бих искала да 

отбележа още, че фукоистките тези са използвани частично, доколкото 

„История на лудостта в класическата епоха” е впечатляващ диахронен разрез 

на едно общество, което има непрекъсната потребност от изолация на големи 

групи хора − изпразнените лепрозориуми биват запълнени първоначално с 

болни от венерически болести, впоследствие с аутсайдери − безработни, луди, 

които в контекста на протестантската етика и разбиране за труда като 

пенекелера на леля Поли от „Том Сойер” за всички обществени недъзи, биват 

използвани като евтина работна ръка (което от своя страна има негативни 

икономически последици, съвсем друг е въпросът доколко лудият може да бъде 

производителна сила), за да се избистри в края на този дълъг процес 

психиатричната клиника като инструмент на изолацията, надзора и репресията. 

Социокултурните реалности в историческото развитие на българското 

общество обаче са коренно различни. В рамките на Османската империя е 

валидизирано като културна норма предмодерно разбиране за лудостта с 

нейните профетични функции, със сакрализация на Разумното Безумие и 

Безумния Разум, което превръща лудия в неприкосновена фигура. Вече като 

културен феномен тази толерантност към такъв тип различие функционира в 

българското общество до втората половина на ХХ век (познатата на всички ни 

от детството фигура на градския луд) и намира израз по един или друг начин в 

изкуството − бронзовата фигура на Мильо на главната улица в Пловдив или 

впечатляващите му литературни съответствия − Мунчо, Павле Фертигът, 
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Люцкан и пр. Малко изненадващо, поради конюнктурните в момента клишета на 

мислене, толерантността се проявява и в произведенията на 70-те и 80-те 

години на ХХ век, където фигурата на терапевта е фигура на разбирането, 

съчувствието и подкрепата („Бариерата”, „Везни”, „Жълтата къща”), а 

лудницата − в този смисъл повестта „Бариерата” отива най-далече − се оказва 

единственият дом за различието, където то намира не само подкрепа и 

разбиране, но и свобода на придвижване, за разлика от строгия 

институционален надзор над нормалните. С други думи в наративните 

дадености на прозаическите творби на българската литература акцентът върху 

институционализираното наказание практически отсъства в интерпретациите на 

лудостта вероятно поради унаследеното от Изтока толерантно отношение към 

лудия, а и поради сравнително късното (1888 г.) създаване на самата 

институция на психиатричната клиника. Надзорът се проявява спорадично и 

специфично, най-вече в текстовете от 70-те и 80-те години на ХХ век, като 

надзор над цялото общество, при което литературният луд получава 

относителна свобода в сравнение с нормалните (Ю. М. Лотман) в контекста на 

специфичното преобръщане на ролите на лудия и нормалните, лудницата и 

обществото извън нея, а фигурата на терапевта не е натоварена с каквито и да 

било репресивни функции. Литературните факти в този смисъл се сговарят с 

реалността, доколкото изследванията на психиатричната клиника като 

инструмент за идеологически и политически натиск в Източния блок показват, 

че за българското общество през този период подобен феномен е в рамките на 

изключението (R. Van Voren). Именно по тази причина трудният, може би най-

трудният за такъв тип изследване, избор на методологическа основа се е спрял 

на историческия подход − поради нежеланието на авторката да поставя върху 

Прокрустовото ложе на предпоставени тези произведения от различни 

периоди, да ги връзва, разтяга и скъсява, за да ги пригоди към въпросните тези. 

Решаващ за избора е и фактът, че лудостта играе ролята на коректив спрямо 

социума, в преобладаващата си част употребите й в българската литература 

имат силен социален, в най-широкия смисъл на думата, народопсихологически 

и нравствен ангажимент и не биха могли адекватно да бъдат разбрани и 

интерпретирани както извън техния конкретен − социален, политически и 

исторически − контекст, така и без оглед на развойните процеси вътре в самата 

литература. 
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Употребата на понятието „лудост” има условен и оперативен характер в 

изследването, мисли се не като медицински факт, а като културен символ, 

като език, на който културата говори не по-малко изразително, отколкото на 

езика на разума (М. Эпштейн), като двете понятия функционират като 

опозитивни в художествените творби. Нормата обаче е празно място (Ю. М. 

Лотман), тъй като условна и подвижна, изцяло културно обусловена е самата 

граница между норма и антинорма, нормалност и лудост: „Не само лудостта, 

но и нормалността е различна за различните култури, тъй като способността 

„да виждаш действителността“ е разлика не само между нормалните и лудите, 

но тя е и вододел и между културите на нормалните. В чисто 

културноантропологичен план нормалността не е истината, а е 

съобразяване с очакванията на обществото (Р. М. Пърсиг)” Това до 

голяма степен обяснява защо прозата, чак до романите на Димитър Димов, а и 

след тях, е твърде нехайна по отношение на точните диагнози и 

диференциация на състоянията. В семантичното поле на лудостта биват 

придърпани хора с увреждания − Мунчо, с лека умствена изостаналост − 

Павле, Люцкан, с „депресия” − Митя Абаров, дори наративите на т.нар. 

диаболизъм, представящи изключително подробно психичния живот на 

раздвоената личност, шизофренни и параноични състояния, само по 

изключение се занимават с уточняването им, ирелевантно е дали амнезията на 

Балевски и Богомил е посттравматична по своите проявления, или доколко 

всъщност питанията на Илчовица и полетът на Доротея изобщо могат да бъдат 

интерпретирани в термините на лудостта и т.н. Лудостта в българската 

проза е инструмент, чрез който се поставят на изпитание и 

преразглеждане ценностите, нравствеността, социалният ред, 

манталитетните и народопсихологически особености,  мястото на 

човека в обществото, всички обществени отношения и норми,  при 

което тя проявява подривен спрямо тях, но и продуктивен потенциал. 

В този смисъл привидната небрежност към точните диагнози има своите 

функционални обяснения − лудостта е контрапункт на негативното в социума, 

издигната е в етична мяра, социален или манталитетен коректив, знак е за 

дълбок антропологичен кризис, поради което, като художествен факт, работи 

именно като цяло, в своята антагонистична противопоставеност на 

практическия разум.  
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Краткият преглед на употребите и функциите на лудостта в българската 

проза от Освобождението до средата на 80-те години на ХХ век показва 

голямото разнообразие от възможности, както и изключителната свобода, която 

лудостта предоставя на художествената литература за осмисляне на най-

същностните народопсихологически, морални, социални, психологически, 

ценностни, екзистенциални проблеми на личността и обществото, като при това 

тя най-често е положително натовареният член в опозицията лудост–

нормалност, което предопределя и една от основните й употреби – да бъде 

алтернатива и коректив на социума. В този смисъл настоящото изследване 

запълва една сериозна ниша в историколитературните прочити на българската 

проза, подрежда, обобщава и допълва изследванията за лудостта в стремежа 

си да изгради цялостна концепция за нейните употреби и функции в рамките на 

едно столетие. 

 

Първа глава 

Сън първи: От „Свестните у нас считат за луди” до „Тоя луд беше 

единственият човек...” 

Преназоваването на волята за свобода като лудост в българската проза от 

80-те години на ХІХ век не само диалогизира с възрожденския мотив за 

метафоричния робски сън и с Ботевото „Свестните у нас считат за луди”, но 

вдъхновено се заема да претвори в епически разказ преобръщането на 

смисъла им, да повествува за операцията по събуждането на роба и 

реабилитацията на „лудите”. И макар литературният сън и литературната 

лудост принципно да си приличат − като отвъдни спрямо практическия разум, 

като зевове, пропадания, изплъзващи се от тоталния му контрол, осигуряващи 

защитени пространства за проблематизирането му, късновъзрожденската и 

следосвобожденската литературна традиция ги мисли като контрапунктни 

понятия: „сънят дълбок” на роба, успиващ всяка идея за свобода, и страхът му 

за собственото оцеляване, който бихме могли да определим като проява на 

практическия разум, тоест на нормалност, от една страна, метафоричното 

пробуждане за свободата и метафоричната лудост като воля и действие за 

тази свобода, от друга. 

В първа глава на дисертационния труд се проследяват механизмите за 

оценностяване на лудостта, в чиято основа лежи необходимостта от 

трансгресивна промяна на съзнанието, като част от върховното усилие на 
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българите да излязат от патерналистичния модел на персонализираната власт 

и да влязат в модерността. Изследването се фокусира върху „Записки по 

българските въстания” от Захари Стоянов и „Под игото” от Иван Вазов като 

безспорно моделиращи представата за историческите случвания и налагащи 

метафоричната лудост на волята за свобода, необходимостта от 

„полудяването” на „нормалните” като нормативен образец, конституирайки по 

този начин през 80-те години на ХІХ век едни от основните употреби на 

лудостта в българската литература. Отчитайки съществените различия между 

двете произведения, работата установява общото в причините за 

пресемантизацията на лудостта: В противоречие с практическия разум, тоест 

лудост, е да се изправиш срещу могъщата империя с наивните си черешови 

топчета, доколкото практическият разум е не само едновременно насочен към и 

мотивиращ интенционални действия, но и осигурява критичното им 

ръководство; Трансгресията, експлозивното усилие за преминаване от един в 

друг модус на съществуване, от робството към свободата в съзнанията и в 

душите, е възможно само във и чрез масови екстатични състояния, 

несъпоставими с ежедневния практически опит. Оттук и метафоризирането на 

пиянството и лудостта. 

Трактовката и употребите и на лудостта в „Записки по българските въстания” 

са обобщени и сведени до три основни, съществени за по-нататъшните 

развойни тенденции на мотива в българската проза, от една страна, и 

хвърлящи мостове назад, към възрожденските интерпретации, от друга: 

Предмодерната сакрализация на лудостта в културата на Изтока, осигуряваща 

й защита и относителна неприкосновеност; Полудяването на предателите в 

резултат от угризения на съвестта (мотив от предосвобожденската литература 

− драмата „Иванку, убиецът на Асеня” от Васил Друмев); Интерпретацията на 

апостолската и революционната дейност и на самите инициатори, организатори 

и участници в Априлското въстание като „лудост” и „луди”, като се акцентира 

върху съществения принос на „Записки”-те за утвърждаване на метафоричната 

употреба на „луд” в контекста на култа към „поетичната лудост на бунтарите, 

революционерите, „лудите глави” като „специфична черта на епохата” (М. 

Цанева). 

Сложното, многопластово функциониране на лудостта в романа „Под игото” 

е разгледано през подобието и различието между нейните езици (като са 
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направени отпратки и към повестта „Чичовци”). При тази си трактовка работата 

се позовава на редица постановки на М. Цанева, В. Стефанов, М. Кирова и др. 

- Езикът на лудостта болест (Мунчо), характеризиращ се с откъслечност 

на фразите, с накъсани, елиптични, безглаголни или безподложни изречения, 

пребиваващ в най-ниското на речта (попръжните) и компенсиращ 

недостатъчността на смисъла с невербалния език на жестовете; 

- Езикът на мнимата свобода (господин Фратю). Това е „езикът на liberté-то” 

(Валери Стефанов), на несъответствието – между претенция и същност, между 

думи и дела, между външно – изречено, и вътрешно – преживяно, между знак и 

означаемо, доколкото този език не поставя знак за тъждество между liberté-то и 

свободата. На този език liberté-то говори на висок глас, тържествено-

високопарно, с възклицателни и удивителни, заема театрална поза, речта му е 

в най-високия регистър на възрожденската словесност, съпроводена е с 

екзалтирания театрален жест, а свободата говори ниско и през цялото време 

гледа подозрително. Театрализиран, карнавален език на външно 

прокламираната, но вътрешно неинтегрирана свобода в пародийното 

несъответствие между възвишено изговорената жертвоготовност и реалността 

на дадените „жертви” (сетрето, пискюла в повестта) и пролятата „кръв” 

(полетите с вино сетре и панталон в романа), между „възкачването” до дупката 

в сламеника и неколкократните бягства при всяка (реална или мнима) заплаха. 

Това несъответствие прави възможни радикалните преобръщания в речевото и 

извънречевото поведение на носителя си, доколкото театралният и 

карнавалният герой свалят маските си и захвърлят костюмите си, щом 

представлението приключи, за да ги заменят с други в следващото 

представление. В зловещия спектакъл, разиграл се във финала на романа, 

езикът на мнимата свобода се е превъплътил, за което многократно подсказват 

и повестта, и романът, в своята противоположност. Изминал е обратният път от 

Vivat за българското liberté до Да живее негово величество султанът! в 

преобръщането на ценностите, което прави възможно Юрдановците да са 

прави и Фратювците да са/изглеждат честни. Но за такава развръзка вече е 

дошла да предупреди мнимата, театрална и театрализирана, лудост на Голос 

на фона на лудостта болест и лудостта свобода и мнимият, карнавален и 

карнавализиран, език на господин Фратю като кривото огледало на техните 

езици. 
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- Езикът на свободата. Езикът на роба, доколкото робът е „частен” човек (В. 

Стефанов), обитаващ „робско”, тоест частно пространство, е езикът на 

ежедневието, прагматичен език, който на фона на все още неустановените и 

некодирани езикови норми може да борави по странен начин с езиковите знаци 

и това, което те означават – „волтерианец”, „елинист”, „американец” и пр., но 

цялата езикова партитура е сведена до ежедневния, частен живот, а когато 

излиза извън него, то речевият жест е възможен извън границите на строго 

контролирания социум (манастирските морави – и в повестта, и в романа) или 

ако е в публичното пространство, търси своите евфемистични, тоест безопасни, 

аналози – „нашите”, „зелки”, „либерте” и пр. Свободата обаче е възможна само 

отвъд границите на ежедневното, привичното, уютно защитеното, приетото за 

нормално, само в пространствата на еуфоричното и екстатичното. А за да се 

случи всичко това в езика, му е необходима адекватна реч. Тази реч е именно 

метафоричната, екстатична, излизаща извън границата на логиката и 

изискваща друг ред на означаемост реч на лудостта. Тя не търси своите 

основания (защото не би могла да ги открие) в прагматиката на езика. Речта на 

метафоричната лудост като желание за свобода е високо емоционална, 

състояща се предимно от оптативни и възклицателни, накъсани, недовършени, 

елиптични, безподложни или безглаголни изречения, често влиза в 

противоречие с практиката на ежедневния език и логиката на здравия разум, 

придружена е от невербалния език на екстатичния жест. С други думи по 

своите външни характеристики тя е максимално приближена до речта на 

лудостта болест. 

Езикът на лудостта като език на свободата. Езикът на лудостта е 

радикално различен от ежедневния език – езикът на лудостта болест идва да 

внуши невъзможността за пребиваване в смисленото на речта и в правилата на 

граматиката, в езика като достояние на човешкото, за да преобърне това 

внушение във финала на романа; речта на метафоричната лудост на 

/желанието за/ свободата е интерпретирана като единствено възможната, 

трансгресивна, екстатична реч, която да изведе роба от практиките на бита и 

прагматиката на езика в еуфоричните, отвъдни спрямо робската битийност, 

пространства на свободата. Употребите на езика на лудостта водят във финала 

на „Под игото” не само до преплитането на трите мотива за лудостта, но и до 

радикалното преобръщане в интерпретацията им. Езикът на метафоричната 

„лудост свобода” у гражданите на Бяла черква е (само)замлъкнал, 
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(само)смълчан и (само)притаен зад високите дувари, снишен отново в 

границите на частното. Езикът на „лудите” бунтари, които би трябвало „да са 

живи” според христоматийната фраза на чорбаджи Марко, е още по-драстично 

смълчан, доколкото не без участието на жителите на градеца те изобщо не са 

между живите. Двата езика са се срещнали и разминали, както са се срещнали 

и разминали съдбата на един революционен апостол и моралното принизяване 

на един невъстанал град (М. Цанева). Да изговори протеста, отчаянието, 

порива към свобода, да изговори човешкото, е останал само езикът на лудостта 

болест имено чрез своята лишеност, убогост и недостатъчност на човешкото − 

единственият възможен език, доколкото езикът на страха е всъщност или 

отричане от предишната реч, или от речта изобщо. Последователно в 

трактовката на лудия, повествованието и тук си служи с характерния за 

начините, по които представя лудостта, език на невербалния жест („вторачи 

яростни, безумни очи в нея и изригна, в един дъжд от плюнки.”), за да го 

продължи с вербалния, и той изкривен, деформиран, снизен до най-ниските 

пластове на речта, но и максимално хиперболизиран в антитетичността на 

семантичните и стилистичните конотации на „колосална”, от една страна, и 

„попръжня”, от друга („една колосална попръжня против Мохамеда и 

султана”). По този начин езикът на лудостта болест бива 

префункционализиран по посока на основното послание на романа, което я 

изтегля към високото и героичното, придавайки й романтично-трагичен ореол. 

Нещо повече, започнал литературното си битие на границата между човешкото 

и животинското, тежнеещ през пространството и на повестта, и на романа към 

второто, лудият се оказва във финала единственият, отстояващ човешкото на 

фона на „парясаното гробище”, каквото представлява мъртвият, защото 

доброволно е изоставил, напуснал, избягал от езика на свободата, град: „Тоя 

луд беше единственият човек...”. Езикът на „лудостта троп” (А. Хранова) и 

езикът на лудостта болест се срещат, преплитат се и се взаимопроникват, за да 

проблематизират мотивите за робството, свободата и страха и за техните 

измерения в съзнанията, доколкото Вазовият роман осъществява първия по 

време и ненадминат по силата на своето послание в българската литература 

художествен експеримент на тема какво се случва с душите „под игото”. 

Значимо място в работата е отредено и на спецификата в интерпретацията 

на женския персонаж в романа във връзка с диспозицията му по линията на 

противопоставянето лудост−нормалност и с деликатно поставения от 
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повествованието въпрос за отношението между всеобщата свобода и малките, 

частни, парцелирани свободи. 

На свободата − политическа и личностна, се гледа като на отклонение от 

нормата, твърдят наративите за живота на българите в предвечерието на 

Освобождението. Оттук и необходимостта да се повествува за нея в термините 

на безумието. Тясното й обвързване с мотива за лудостта в произведенията от 

80-те години на ХІХ век задава висока романтическа мяра в интерпретацията 

му в българската литература. 

 

Втора глава 

Сън втори: Новата държава − лудост и институции 

В тази част се проследяват трансформациите във функциите и употребите 

на лудостта в контекста на засиления интерес на реалистично ориентираната 

проза от края на ХІХ и началото на ХХ в. към отношенията между „малкия 

човек” и институциите на новата буржоазна държава. Вазовият разказ 

„Кардашев на лов”, ХХV част, търси съответствията на зададената през 80-те 

висока романтическа мяра за лудостта като коректив на националния 

манталитет в урбанистичните пространства на най-големия, представителен за 

променените реалности, буржоазен град, столицата − със създадената и 

действаща институция на психиатричната клиника. Цялостната деепизация и 

дегероизация, в чиито рамки е поставен сюжетът за лудостта в 

произведението, я интерпретира като проява изобщо на лишеността от смисъл 

както на публичното, така и на частното съществуване извън убогия 

практицизъм и меркантилността на обществения живот. На безумието е отнет 

какъвто и да било романтичен ореол, отказана му е ролята на коректив, на 

алтернативна на грубия практицизъм на буржоазното общество. 

Травестирането на лудостта в разказа − на фона на привлечените високи 

христоматийни образци на световната литература и на своеобразните 

палинодийни отпратки към „Под игото”, е специфична авторефлексивна 

операция от страна на писателя, авторска проява на „цялостно пародийно 

светоотношение, което снизява не пародираното, а самото себе си”  поради 

„невъзможността си да изрази по позитивен път романтико-героическите 

ценности” (С. Янев, Б. Пенчев) в реалностите на така жадуваната някога от 

„лудите” бунтари свободна България. Снизяването и обезличаването провокира 

съответни наративни техники, предварително дискредитиращи институцията на 
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психиатричната клиника, полагайки я още при първото й споменаване в третата 

част в контекста на финансовите спекулации около построяването й, а самият 

разказ за обитателите й е сведен до справка, до номенклатурен опис, и 

възложен на административно лице − „управителя”, „директора”. Екстатичният 

език на лудостта от епическия разказ за героичното минало е отстъпил място 

на канцеларско-делнична сводка за броя, състоянието и причините − 

максимално прозаични − за заболяванията на пациентите. Отказът от каквото и 

да било, макар и деформирано, високо (гранд-, мегало-) в проявленията на 

лудостта субституира грандоманията с графомания в ексцесната й 

симптоматика на самообожествяване. Споменаването на Нягул Семков в този 

контекст е допълнителен щрих към металитературните нагласи на разказа и го 

вписва в тенденцията за приобщаване и охудожествяване на публицистичните 

жанрове. Потърсени са основанията за превръщане на графоманията в 

устойчив мотив във Вазовите разкази и са проследени различните й 

проявления („В електрическия трамвай”, „Прекрасно”). Психиатричната клиника 

в „Кардашев на лов” е сив, безрадостен, самодостатъчен свят („Вашето 

присъствие ги раздразнява... Когато лудите разберат, че са предмет на 

любопитство за вънкашни хора, те се ядосват...”), в който помраченият 

разум е приравнен с животинското (бледни, уморени и повехнали лица, 

угасени, глупи погледи, врява, смях, кикотене, викане, ръмжения, дивашки 

виенета и истерически смехове на безсмислени гадини), а досегът с неговата 

лишеност от смисъл е опасна за света на здравите, нормалните, 

разумномислещите (че близостта на лудите повлия на нервите ми дотам, 

щото фанах да виждам всичко лудо около мене си). 

Мотивът за неразбирането, за невъзможния диалог между „малкия човек” и 

институциите в реалистичната проза от 90-те години на ХІХ и началото на ХХ 

век намира върховата си изява в разказа „Лудата” от Елин Пелин чрез пълното 

отричане както на самите институции, така и на тези, които ги олицетворяват. 

Обстойният анализ на контрапунктната структура на творбата дава основания 

да се твърди, че лудостта е интерпретирана като единствената възможност да 

се мислят и вербализират социалните и екзистенциалните питания, както и да 

се потърсят (и в този смисъл разказът „Лудата” заема специфично място в 

творчеството на Елин Пелин) техните корени в цялостната система на 

социалния ред и неговата идеология, извън тесните рамки на антиномията 

град–село с носталгично-идиличното оценностяване на традиционалистичното 
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съзнание и свързаните с него форми на обществени отношения и начин на 

живот. 

 

Трета глава 

Сън трети: Шутът-глупакът-лудият − българският вариант 

В трета глава се изследва своеобразната субституция на липсващите в 

българската културна и литературна традиция фигури на шута и юродивия с 

фигурата на градския идиот. Разгледани са основните семантични гнезда в 

шутовската функция: 

- на палячото, на този, който трябва да забавлява и разсмива (bouffon, clown, 

jester), което превръща шутовската функция в игрова, отнемайки й 

спонтанността и приписвайки й целенасоченост и преднамереност, придавайки 

на самата фигура на шута двойственост на позицията; 

-на кралския глупак (the fool) като гротесково огледало, травестиен двойник 

на властника, но и като рупор на истината (Еразъм Ротердамски) в противовес 

на мъдреците, които правят това, което би трябвало да се прави според 

правилата на ума и практическия опит, поради което поведението им може да 

се опише като норма, тъй като съответства на формулировките на закона и 

правилата на обичая (Ю. Лотман). В този план фигурата на придворния глупак 

е очертана като привилегирована, именно в своята лишеност и травестийност, 

да бъде референт на истината в контекста на критическото съзнание за 

лудостта, превръщащо я „в опит в полето на езика, опит, в който човекът бил 

сблъскван с моралната истина за себе си” на фона на все по-потъващите в 

мрак фигури на „трагичната лудост на света” (М. Фуко); 

- на лудия (fou /du roi/), която му осигурява относителна свобода на 

придвижване и относителна безнаказаност на речевото поведение поради 

сакрализацията на безумието в предмодерната епоха. 

Както се вижда, включително и от различието в названията, но синонимията 

на значенията, в шутовската фигура се наблюдава специфичната 

контаминация на глупостта и лудостта поради недостатъчността/лишеността от 

практически разум. Относителната им защитеност в предмодерния свят, 

резултат от разбирането за профетичната функция на безумието, позволява 

шутът да бъде едновременно източник на забавление, но и да получи статут на 

критик, при което тази амбивалентна фигура е въплъщение на ироничното 

съзнание и представлява всъщност пародия на личността, разкрива 
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двойствеността на Аз-а, собствената му комична страна. Това обяснява 

устойчивостта на присъствието й в исторически и културен план, както и 

трансформациите на проявлението й в изкуството след края на феодализма, в 

буржоазната епоха. 

В тази светлина подробно е разгледана екстраполацията на фигурата и 

функциите на шута-глупака-лудия върху фигурата на градския идиот като 

„одомашнен” и обуржоазен вариант, но и своеобразно продължение на 

процедурата по „търсене на героя” в разказа „Павле Фертигът” на Иван Вазов. 

Набелязани са редица типологични сходства в семантиката и функциите на 

лудия в романа „Под игото” и в разказа по посока на префункционализирането 

на лудостта като мяра и коректив на обществените нрави, както и 

същественото им различие, доколкото в дегероизираната следосвобожденска 

епоха на „дребните характери” тази й функция става възможна единствено в 

рамките на частния живот и семейството. В този смисъл разказът „Павле 

Фертигът” представлява увенчаващ щрих към големия Вазов сюжет за 

лудостта, оценностяващ Разумното Безумие и Безумния Разум в сравнение с 

егоистично охраняващата себе си посредственост на Разумния Разум. 

Подробно са представени характерните белези и проявленията на 

шутовското при една специфична група Йовкови герои − Люцкан, дядо Слави, 

Попето, Живко и др., както и трансформацията му по посока на фигурата на 

юродивия, на „светия идиот” (М. Кирова), като основният акцент е поставен 

върху своеобразието в интерпретацията на профетичната сила на лудостта в 

разказите „Последна радост” и „Чудният”. Именно лудостта, чрез своята 

отвъдност спрямо нормативните предписания на практическия разум, успява да 

проникне в недостъпни за него територии, да провиди и изрече войната откъм 

трагично-апокалиптичната й страна (чрез напластяване на различни вариации 

на мотива за червените пламъци и жетвата в „Последна радост”), като в 

Йовковия вариант на сюжета за юродивия между двата свята − на без-умното 

на изписващите се от нормативния ред герои и на войната като екстремна 

проява на не-разумното в света на разумните, съществува пълна 

непроницаемост. 

Ако в „Павле Фертигът” фигурата на шута-глупака-лудия е пряко изречена 

като нравствен коректив на обществото на нормалните, то в „Последна радост” 

и „Чудният” „светият идиот” е своеобразното радикално отрицание на 

безумието на войната, интерпретирана като насилие над вътрешния свят на 
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пребиваващия на границата с нормалността, на този, чиято основна функция е 

непрекъснато да подлага на преоценка нормативната разумност. 

 

 

Четвърта глава 

Сън четвърти: Войната − екстремната лудост 

В тази част се проследява как антропологичният кризис, като резултат от 

травматичния опит от войните, поставя на изпитание нормалността на 

разумните. Сравнителният анализ на „Малкият Содом” от Г. П. Стаматов и 

„Мъничък свят” от Георги Райчев, като отчита съществените различия в 

стратегиите, подхода, поетиката, натюрела, езика, показва, че двете 

произведения, полагайки личността в гранични ситуации, провокиращи 

гранични психичeски състояния, тръгвайки от личното, стигат, макар и по 

различни пътища, именно чрез лудостта до тревожни обобщения за мястото на 

личността във времена на политически и социални катаклизми. Лудостта е 

последица от невъзможността за изграждане на хармоничен вътрешен свят и 

защитено лично пространство и е интерпретирана като единствен изход, 

породен от обезценяването на човека и човешкото в кървавата касапница на 

войната и преобръщането на ценностите в следвоенната действителност. 

Антитетичността в начина, по който биват възприемани фронтовото и 

следфронтовото битие, е израз на две коренно противоположни състояния: 

екстатичното, колективното преживяване на фронта като продължение и 

довършване на масовата метафорична лудост на желанието за национално 

освобождение и единение от „Под игото” (оттук и високата възрожденска 

реторика в речта на героя от „Малкият Содом”), при което светът обладава 

повишена знаковост, и обратно − личностното психическо разстройство, 

депресията, след поражението, при която светът загубва всяка знаковост, а 

съществуването бива изцяло лишено от смисъл. В хода на разсъжденията в 

тази глава е привлечен и романът „Хоро” от Антон Страшимиров, в който чрез 

изоморфизма на сватбата и погребението се дава израз на необратимото 

крушение на изконните ценности в резултат от гражданския − между едни и 

други българи − сблъсък и ексцесното насилие. Загубата на майчинската, 

закриляща и пораждаща, функция на земята, десакрализацията и 

максималното й унижаване за екзистенциално-аксиологически свързания с нея 

българин във финалната сцена е възможна единствено на границата на 
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безумието, където именно е и положен танцът на Капанката, а деструкцията на 

ценностите, общността и традиционния свят се оглежда в разпадането (Р. 

Коларов) на традиционния танц − хорото. 

 

Пета глава 

Сън пети: Лудостта на модерните времена 

В тази глава подробно се представят значимите промени в 

интерпретирането на сюжетите на лудостта в творчеството на представителите 

на т.нар. диаболизъм. Чрез ранните им произведения в българската литература 

навлизат раздвоението на личността като неоромантически вариант на 

романтическия мотив за двойника, асоциалното поведение на човека, 

патологичното и налудното, непровокираната от очевидни външни 

обстоятелства склонност към престъпление. За първи път в българската проза 

лудостта в тези произведения няма преки обществени, народопсихологически, 

социални или нравствени задачи и функции, макар че безумието, както и 

мотивът за демоничния двойник, естетиката на страха и ужаса, доминацията на 

ирационалното и несъзнаваното в човешката природа се разглеждат в част от 

творбите като резултат от дехуманизацията и тоталната алиенация на 

личността от света и от себе си, от дълбокия личностен кризис, настъпил в 

резултат от войните. Ранното творчество на Владимир Полянов е 

представително в този смисъл, доколкото чрез него могат да се откроят 

същностните различия, пресемантизацията, радикалната трансформация, на 

която диаболизмът подлага употребите на лудостта в българската проза. 

Основанията за тази промяна са потърсени както в многократно посочените от 

критиката външни влияния, така и в социокултурната ситуация през 20-те 

години на ХХ век, и в движението към психологизъм в българската литература 

от началото на ХХ век, намерило вече своите убедителни изяви в лириката. 

Ранната Полянова проза е изцяло фокусирана върху ексцесното, налудното, 

асоциалното, психопатологичното с целия му репертоар от проявления: 

дезориентираност, натрапчиви мисли, раздвоение на личността, слухови, 

зрителни и обонятелни халюцинации, фиксации, обсесии, мании, фобии, 

сексуални перверзии, криптомнезия, delirio di fuga и пр., водещи до 

престъпления от различно естество – документна измама, посегателство, 

убийство и самоубийство, като резултат от крайното отчуждение на модерния 

градски човек от реалността, от другите хора и от самия себе си. Външна 
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проява на това отчуждение е усещането за враждебността, дори 

заплашителността на града и интериора – героите обитават неуютни вътрешни 

пространства, живеят на квартира, съжителстват със случайни хазяйки и 

съквартиранти, в своите трескави скитания из улиците често не успяват да се 

ориентират, въртят се в кръг и не разпознават дори сградите, в които живеят. 

Номинативните практики, освен че са класически пример за антитетично-

трансформационна връзка (О. Сапарев), са също белег на това отчуждение, от 

една страна, и универсализирането му, от друга. Доколкото е наратив за 

неконтролираното нахлуване на несъзнаваното в човешкия свят, ранната проза 

на Владимир Полянов се характеризира с немиметична поетика: интериорът 

(предметите, които структурират вътрешното пространство – портрети, 

огледала, чекмеджета, маси, лампи), градската среда (разлюлените къщи, 

лабиринтоподобните улици, превозните средства, сградите), дори пленерните 

елементи (полето в „Кучето от полето”, дърветата, вятърът, въобразеният мост 

като проекция на преходното, граничното душевно състояние в „На моста”) са 

само знаци на вътрешните преживявания на героите в тези разкази. 

Наративните техники – предимно първоличният, понякога рамкиран от друг 

първоличен или третоличен, разказ, високата честота на епистоларното – 

тетрадки, записки, бележки, ръкописи и писма на героите, афинитетът към 

вътрешния монолог, кратките, елиптични, накъсани възклицателни и 

въпросителни изречения, кинематографичността на повествуването са 

основните характерни белези на тази модернистка, психологическа, изцяло 

изписваща се от традиционното битоописание проза. Тези особености на 

поетиката произтичат от факта, че нейният обект на художествена 

интерпретация е вътрешният свят на модерния градски човек с неговата 

обърканост, безприютност, отчужденост, със социалната му изолация като 

предпоставки за неконтролируемата доминация на несъзнаваното, 

провокираща асоциални прояви в широк спектър на изображение. Във всеки 

отделен разказ и в цялата ранна проза на Полянов се наблюдава постепенното 

изтласкване на „Аз”-а от „То”, което получава самостоятелност и автономност 

до пълната му доминация над съзнателната личност. Именно в тази борба 

между рационалното и ирационалното в човека и неспособността на 

съзнаващия „Аз” да установи контрол е генезисът на устойчивия мотив за 

демоничния двойник. Вездесъщото „То” е всъщност основата в инвариантната 

природа на раздвоението, чиито различни варианти се интерпретират в 

 19



произведенията. Патологичната раздвоеност на личността, като централен 

мотив в ранното Поляново творчество, е обстойно разработена и обгледана не 

само с типичната симптоматика на дисоциативното разстройство на 

идентичността (депресия; безпокойство; частична загуба на паметта за 

определени събития; възприемане на реалното като илюзия и обратно; 

усещането за чуждо присъствие, разговори и съвместно съществуване с 

„другата” личност, която има съвсем различна биография, външен облик, 

характер, почерк; напускането на обичайното местоживеене, съпроводено с 

друга самоидентификация на новото място; пълна деперсонализация), но и в 

многообразието на нейните проявления. Най-често „двойникът” приема 

антропоморфен облик − състудент („Ерих Райтерер”), съквартирант („Мрежата 

на дъжда”), непознат („Черният дом”), колега писател („Галилей не е сам”) и пр., 

доколкото е всъщност тъмната, сенчестата, ирационалната и патологичната 

страна на една и съща личност, „другият” в нас, непознатото и поради това 

нежелано и заплашително alter ego. Това е причината героите да го възприемат 

като чужд, неприятен, отблъскващ натрапник, предизвикващ злостта и 

омразата им, като отрицателните чувства ескалират със засилването на 

доминиращата роля на двойника. Спасението от него (дори чрез бягство зад 

океана − „Мрежата на дъжда”) се оказва невъзможно, а изходът се търси в 

суицида или в опита за убийство на мнимия двойник. Натрапчивото усещане за 

чужд контрол върху собственото поведение намира основания в мотива за 

„очовечаването” на вещите и овеществяването на човека, за автоматизацията 

на реакциите и детерминираността на поведението му като обратната страна 

на техническия прогрес − автоматичните бюфети в „На моста”, порцелановият 

манекен в „Мрежата на дъжда”, откъдето следва и опредметяването на 

двойника − портретът в „Ерих Райтерер”, огледалото в „Мрежата на дъжда”. 

Изключително симптоматично е зооморфизирането му, чрез което се акцентира 

върху животинската, „зверската” природа на несъзнаваното. Устойчив мотив в 

разказите е проявлението на двойника като преследващо героите куче, 

провокиращо и дори извършващо престъплението („Кучето от полето”, „На 

моста”). Кинофобията, описана с типичните й проявления на ирационален страх 

от кучета – безпокойство, паника, екстремни мерки за избягване и пр., като част 

от симптоматиката на психическото заболяване на героя, придобива 

специфичен характер в „Секретарят на луната”. Интуицията на болното 

съзнание долавя – чрез халюцинациите на Филип за кучешкото лице на 
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лекуващия лекар – патологичното и застрашаващото в поведението на 

психиатъра, за което здравите и нормалните нямат сетива. Удвояването на 

психопатологичното в този разказ, както и различните проявления на мотива за 

лудия лечител на луди като симптоматичен за болестта на обществото, за 

невъзможността му да се справи със собствената си анормалност, могат да 

бъдат проследени в българската проза до началото на ХХІ век като 

литературно съответствие на разколебаното доверие във възможностите на 

психиатрията да коригира дълбинните − социални по своята същност, а не 

единствено личностни − девиации на самото общество. Травматичният опит от 

войната води до фиксация към собственото семейство, до прибиране, 

съсредоточаване в „мъничкия” свят, в сферата на интимното, при което 

семейството придобива свръхценност, провокираща психическото заболяване, 

раздвоението на личността, опитът за убийство, превърнал се в автоагресия, 

пренасочен към себе си поради конфликта с нравствения императив („На 

моста”). Задълбоченото изследване на различните аспекти на раздвоението на 

личността и превръщането им в художествен факт провокира интерес и към 

патологичната страна на творчеството и твореца („Мрежата на дъжда” „Галилей 

не е сам”). Раздвоението не винаги има за резултат асоциални прояви и 

деструкция на личността в разказите, но е присъщо, настоятелно твърди 

диаболичната Полянова проза, на най-интимните човешки преживявания 

(„Пробуждане”). 

Работата откроява специфичното в интерпретациите на налудното в 

творчеството на Георги Райчев, където типичните диаболични сюжети − 

раздвоението на личността, маниите, обсесиите, фобиите, халюцинациите, 

разколебаната граница между сън и реалност, са почти изцяло обусловени от 

сблъсъка между несъзнаваните, либидни по същество, импулси и морално-

културните норми, при което обаче предметите са лишени от типичните за 

диаболизма демонични функции на оживялата вещ (портретът е единствено 

средство на узнаването − „Незнайният”, „Страх”), а финалът на част от 

разказите ги извежда от чисто диаболичното, доколкото търси обяснение на 

налудното поведение в реалността − „Накрай града”, „Безумие”. Зловещото, 

демоничното е в начина, по който героите преживяват доминацията на 

несъзнаваното, и в невъзможността да се противостои на неговия натиск. 

Отношението между съзнаваното и несъзнаваното са интерпретирани като 

отношения между видимост и същност. Човекът е безпомощен именно поради 
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непознаваемостта на тази част от собствената си личност, оттук и усещането за 

безкрайната самота и отчужденост от другите, чиято истинска природа и 

мотиви на поведение са също непознаваеми. Мъжката лудост в Райчевата 

проза е винаги с образ на жена, провокирана е от либидни импулси, неизменно 

е положена между Ерос и Танатос (поредицата от мъжките убийства и 

самоубийства в Райчевите разкази − „Лина”, „Lustig”, „Грях” и др., предизвикани 

от ревност, собственически инстинкти, от тайнствената, ирационална власт на 

женското), а неконтролируемата сила на несъзнаваното метонимизира мъжа до 

самостоятелно действащи, извън волята му, части на тялото. Особен акцент 

работата поставя върху за първи път именно в Райчевата проза подробно 

разработения мотив за женската лудост, интерпретирана като резултат от 

отношението на мъжете към жените единствено като към обект на плътско 

притежание, като вещ за удовлетворяване на собствената похот, от една 

страна, и като вътрешен за жената конфликт между либидните й желания и 

инкорпорираната норма, която ги отхвърля като морално укорими, от друга 

(„Съновидения”, „Страх”). 

Съществено място в изследването е отредено както на диаболичните 

интерпретации на лудостта в ранните разкази на Светослав Минков (особен 

акцент тук е поставен върху варианта на мотива за двойничеството в „Малвина” 

в контекста на демонизацията на времето и неговата ирационална власт над 

личността като основен лайтмотив в Минковото творчество), така и на 

трансформацията на диаболичните мотиви, сюжетни ядра и похвати по посока 

на социалната сатира. Лудостта в сатиричната проза на Минков е детайлно 

разгледана в двете си основни проявления: 

-налудността на модерното общество (придърпваща „американското” като 

негов емблематичен символ и въобразено експериментално пространство за 

художествени обобщения), разработена в богат регистър от редица устойчиви 

мотиви, част от които набелязани още в ранните разкази, гротесково-

хиперболизирани и доведени до абсурд − „Маймунска младост”, „Made in USA”, 

„Филантропична история”, „Една възможна утопия”, „Лунатин!… Лунатин!… 

Лунатин!…”, „Човекът Бил и котката Кет”, „Новият Робинзон” и др. 

- лудостта per se, т.е. конкретните личностни психически разстройства като 

резултат от натиска на обществените налудности − . „Човекът, който дойде от 

Америка”, „Червените покойници”. 
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Проследени са мостовете, които тематиката и проблематиката, 

профетичната визия за налудностите на модерния свят и мястото на човека и 

човешкото в него, поетиката и стилистиката − провокацията, разрушаването на 

традиционната белетристична илюзия, използването на възможностите на 

различни жанрове и стилове, играта с ролите на повествователя, читателя, 

критика, ироничната дистанция спрямо читателските очаквания, цялата 

партитура на изразните средства и похватите в творчеството на Минков 

прехвърлят към прозата от 70-те и първата половина на 80-те години, като 

акцент е поставен върху новелата „Невръстни убийства” от Виктор Пасков, 

където склонността към престъпление и убийство е иронично превъртяна и 

придърпана към детската психопатология. 

 

Шеста глава 

Сън шести: Лудост и идеологема − „случаят” Димитър Димов 

Проблематиката за войната, насилието, гражданските конфликти, за личния 

избор и личната отговорност, тясно преплетени с мотивите за лудостта и 

суицида в разгледаните в четвърта глава произведения на Стаматов, Райчев, 

Страшимиров, както и начертаната от тях традиция намират в следващите 

десетилетия своето естествено продължение в романите на Димитър Димов, 

които разделят разпадащия се свят на два отделни, взети в кулминационния им 

сблъсък, свята, експлицитно обговаряйки единия в термините на 

психопатологичното и имплицитно внушавайки девиациите (нежелани и 

нецеленасочено търсени, но неизбежни като резултат и по зла ирония по-ярко 

откроени именно поради натиска на идеологемата) на другия. В шеста глава 

обект на анализ е именно съпоставката между интенционалните внушения за 

лудостта, атрибутирана към героите от „стария” свят в максимално широка гама 

от симптоми и диагнози − истерия, неврастения, мания, шизофрения, лудост, 

старческо слабоумие, нервни тикове, артериосклероза, алкохолизъм, 

наркомания, суицидни наклонности, както и съответните й, макар и 

нецеленосчено търсени, проявления у представителите на „новия”. Целта на 

плеонастично внушените налудности на представителите на богатите и 

властимащите е катартичното преподреждане на света, възвръщането на 

загубения му интегритет чрез гибелта на обречения стар − несправедлив, 

антихуманен, и изграждането на нов и справедлив свят. Външният социален и 

политически конфликт бива интериоризиран в романите чрез поведението и 
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преживяванията на героите и изговорен в дискурсивните практики на лудостта, 

а самата лудост се преосмисля като своеобразна присъда, 

неинституционализирано наказание за първата група герои поради избора им 

да живеят отвъд предначертаните от идеологемата граници на нормалността. 

Изследването откроява как, като резултат от пренаписването под външния 

идеологически натиск, в имплицитния си, неинтенционален план романът 

„Тютюн” задълбочава в сравнение с първото издание и окончателно преобръща 

предварителния замисъл за дистрибуцията на нормалното и анормалното. В 

противоречие със собствената си експлицитна заявка, той внушава, че 

безогледното следване на една фикс идея, каквато и идеологическа доктрина 

да следва и обслужва тя, е рязко отклонение от нормата. И ако в “Осъдени 

души” категорично проявеният конфликт е между фанатизма и хуманизма (С. 

Игов), то в “Тютюн” осмислянето на този конфликт е оставено за читателя, 

извън границите на повествованието, доколкото Партията с главно “П” 

неотклонно и безмилостно, точно както и “Никотиана”, изисква човешки 

жертвоприношения – личния живот, интимните човешки чувства и пр. Оттук и 

изпадането извън границите на нормалността и на героите от „Новия” свят. 

Отклоненията от нея имат по-широки граници от експлицитно заявените в 

текстовете на Димитър-Димовите романи и не се свеждат и не могат да бъдат 

интерпретирани само през медицинските наименования на психическите 

разстройства и патологичните състояния на героите. Въпреки настойчивите 

внушения, класовата им детерминираност не е единственото обяснение за тях. 

И едно от големите достойнства на романите е, че независимо от привидното 

спазване на идеологическите норми и предписания, в дълбинните си пластове 

те проблематизират драмата на обсесивната и безрезервна целеустременост, 

фанатизма и догматизма, в името на които е пожертвано човешкото. 

Особено внимание изследването отделя на причините и проявленията на 

налудното при женския персонаж, поради което във фокуса му бива 

привлечено и своеобразното продължение на незавършения „Роман без 

заглавие” на Димитър Димов − романът „Адриана” на Теодора Димова. В 

контекста на диалога баща−дъщеря интерпретацията на Теодора Димова, само 

формално стъпвайки на бащината сюжетика, изцяло променя зададения от 

текста на бащата хоризонт на читателски очаквания. Разрешението на 

очевидната обреченост на героинята на лудостта и суицида, интерпретирано 

като резултат от греховете на дедите и от гибелната роля на свръхбогатството 
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върху личността при Димитър Димов, бива потърсено във върховното 

катартично изживяване на религиозното чувство при Богоявлението. Играейки с 

фигурите на Спасителя и Блудницата, с Любовта – от любовта към земния мъж 

Адамов до любовта към Исус, повествованието на Теодора Димова намира и 

пътя, и истината за своята героиня – в живота. Подобно решение е не само 

радикално изместване на социалната детерминираност на лудостта и суицида 

у Димитър-Димовите героини. То проблематизира сложното отношение на 

неговото повествуване към религията и нейните институции в лицето на 

техните представители, чиито крайности олицетворяват Ередиа с екстремния 

си фанатизъм („Осъдени души”) и гръцкият поп с основателното си озлобение, 

отчаяние и неверие („Тютюн”). Заедно с това повдига питането дали и доколко 

субституцията на една идеологема с друга изобщо може да бъде решение на 

екзистенциалните въпроси за пътя, истината и достойнството на личния избор 

между живота и смъртта. 

 

Седма глава 

Сън седми: Жълтата къща − обществото като лудница 

Контрасистемният и контраадаптивен потенциал на лудостта се оказва 

особено подходящ за обглеждане на фундаменталния кризис, настъпил в 

българското общество в края на 70-те и началото на 80-те години на ХХ век, 

отвътре, през отражението му в най-дълбинните пластове на човешката 

психика. Чрез лудостта в българската проза биват изговорени същностни 

философски, социални, нравствени и психологически питания, подлежащи 

иначе на идеологическа санкция. В едни от най-значимите през периода 

литературни творби за лудостта, основен обект на разглеждания в седма глава, 

− „Бариерата” и „Везни” от Павел Вежинов и „Жълтата къща” от Дончо Цончев, 

границите на нормалността биват пренапрягани и поставяни на изпитание, 

диспозициите на лудостта и нормалността се проблематизират и 

препозиционират, лудостта бива атрибутирана към социума в метафоричното 

съответствие между психиатричната клиника с нейните огради, железни 

решетки, заключени врати и постоянен надзор и света извън нея. Подробно са 

представени механизмите и похватите, чрез които в повестта „Бариерата” 

лудостта се поставя в привилегированата позиция на различие, разширяващо 

границите на човешките възможности, в опозиция спрямо тесногръдието, 

посредствеността и конформизма на конвенционалния разум. Акцентира се 
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върху трансформацията, която претърпява институцията на психиатричната 

клиника, обезопасяваща различието, осигуряваща му единствения възможен 

приют и подкрепа, както и относителна свобода, в противовес на постоянния 

институционален контрол и надзор над света на нормалните, макар и дискретно 

подсказани чрез фигурата на домоначалника. В този контекст е разгледан и 

въпросът за многозначността на заглавието − бариерата в повестта не е нито 

само препятствието на земната гравитация, нито само невъзможността на 

конвенционалния разум да надмогне собствената си посредственост и 

ограниченост, но и изпитание за повествованието в неговата раздвоеност 

между вярата в безпределността на човешката воля, мисъл и възможности, от 

една страна, и задължителното търсене на „научно” (разбирай, 

материалистическо) обяснение за паранормалните способности на героинята 

(пространните диалози на Манев с доктор Юрукова), от друга. Напрежението 

между опита за превъзмогване на идеологическите бариери и неизбежната 

подчиненост на диктата на идеологическото е разрешено в повестта чрез 

отворения финал, чрез отказа да се потърси категорично обяснение на 

случилото се, чрез дистанцирането от наукообразните постановки, 

квалифицирани като „съмнителни научни истини”, чрез усъмняване в 

медицинската диагноза за лудостта на Доротея („във всеки случай не бях 

забелязал досега у нея някаква вътрешна дисхармония. А даже напротив”). 

В съпоставителен план са разгледани излезлите в една и съща година − 

1982 − романи „Везни” от Павел Вежинов и „Жълтата къща” от Дончо Цончев, 

които експериментират върху темата за загубата на личностната памет, 

напрегнато търсейки отговор на въпроса какво се случва с личността, оголена 

от познанието за самата себе си, от всяка възможност за самоидентификация. 

Амнезията, като една от проявите на анормалното, на психичното 

разстройство, е примамливо, непознато и неизследвано поле, откриващо 

широки перспективи за проблематизиране на изглеждащите устойчиви рамки и 

отношения вътре в социалния ред. Заедно с това предоставя възможности за 

препотвърждаване на една от основните употреби на лудостта в литературата 

– като най-неуязвимото спрямо какъвто и да било външен натиск пространство 

на свободата на личността и нейните избори, инструмент за поставяне на 

редица философски, психологически, етични и социални проблеми на 

българското общество през периода. Проследени са типологичните сходства, 

които общият за двете книги мотив генерира, основното сред които е замяната 
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на симптоматиката на травматичната с хистеричната амнезия, тоест загубата 

единствено на памет за собствената личност при пълното съхраняване на 

универсални знания, като привидното „нехайство” на двата наратива към 

контаминацията на различен тип генезис на болестта е функционално 

оправдано. Въпреки общия фундамент, произведенията си поставят коренно 

различни цели, които изискват и налагат съществени различия в подхода и 

стратегиите към сюжета за загубената самоидентичност. Романът на Вежинов 

експлоатира по христоматиен начин хистеричната амнезия − загубата на 

личностна памет е резултат от несъзнаваното недоволство на героя от 

собствените постъпки, от отношението към близките и от самия себе си поради 

тоталната доминация на рационалното над емоционалното. Възвърнатата 

памет е всъщност придобиване на нова, позитивна идентичност чрез 

постигането на емоционалното начало като съществен елемент на цялостната 

личност. Независимо от редица отбелязани слабости, изследването отчита 

като важен, приносен, момент на романа, в контекста на новите търсения, 

новата проблематика и новата гледна точка към човешката личност, 

акцентирането върху ролята на съня като съществен за терапията, макар, 

разбира се, споменаването на психоанализата да е елегантно избегнато и от 

героя, и от лекуващия лекар, доколкото над нея все още тегнат 

идеологическите стигмати. Без да го изговаря пряко, романът на Вежинов се 

опира на психоаналитичния аспект в осмислянето на истеричната амнезия и 

начините за овладяването й, централно място в които заемат сънищата. 

Сюжетът на най-важния от тях е свързан с несъзнаваното – несъществуващото 

мазе в Христофоровата вила, населено с бесове, които в крайна сметка се 

оказват фигура на мъж (обезглавен владетел) и на жена (със символично 

прерязана утроба). И макар че „бесовете” са по-скоро повърхностно 

еднозначни, прекалено рационалистично алегоризирани образи на героя с 

високия му пост и бездетната (по негова вина) съпруга, този сън и опитите на 

Балевски за неговото тълкуване играят възлова роля, доколкото подпомагат 

процеса на осъзнаване на изтласканите спомени и оказват влияние върху 

решенията и изборите му – отказ от високия ръководен пост в полза на 

свободата на творчеството, преосмисляне на отношенията със съпругата и пр. 

През призмата на амнезията романът „Жълтата къща” от Дончо Цончев си 

поставя съвсем други задачи, на които съответстват и различни наративни 

техники – третоличен разказ, в който героят е представен от различни гледни 
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точки, умело дозирана употреба на „потока” на болното съзнание и пр. Целта 

на повествованието не е да се върне изгубената самоличност, а да се потърси 

автентичният смисъл на човешкото съществуване. Това предпоставя 

интерпретирането на амнезията в романа като своеобразен вариант на 

авантюрното време и пространство, в които героят „пропада” седем години, за 

да бъде после обратно върнат към предишната си самоличност. Защитеното от 

миналото пространство всъщност осигурява максимално широко поле на 

свободата – на избор на идентичност за героя и на експеримент за 

повествованието. В рамките на изцяло скъсаните връзки с миналото е 

представен герой, пълен антипод на Вежиновия. В поведението и мисленето му 

отсъства егоцентризъм. Начално-финалната амнезия не е бягство от себе си, 

изтласкване на неудобни спомени, а резултат от „рицарското” отношение към 

другите. И романът отстоява тази характеристика от началото до края, 

представя я като дълбоко интериоризирана, неповлияна от амнезията – в 

спонтанната двукратна помощ за спасяване на лекаря и на пациентите от 

агресията на лудия Херкулес, в отказа от Червенушка, в саможертвения акт при 

аварията в отделението с бидоните. Именно тези качества, както и стремежът 

към свобода са в основата на избора на героя да се озове сред „природните” 

хора – рибарите, и да се почувства при тях като при свои, да усети сладостта 

на свободния труд и живот, въпреки впечатленията на външните за тази 

общност наблюдатели, че е между тях, но не е един от тях. Разбирането за 

свободата като върховна ценност, амнезията – осигуряваща максимална 

мобилност и право на избор: на modus vivendi, на собствена идентичност, на 

алтернативен поглед върху света и човека – като своеобразен вариант на 

мотива за пътешествието, предпочитанията към „природните” хора, жестът на 

„освобождаване” на любимата изграждат романтически по същността си герой, 

чийто сблъсък със снобизма и фалша на „елита” в лицето на семейството на 

дипломата Владиков, като представителни за лицемерието и фалша на самото 

общество, е неизбежен. Така „изпадането” на героя от реалното му битие и 

самоличност е всъщност изборът на повествованието да провокира подривни 

спрямо системата внушения. Антисистемният им характер е последователно 

прокаран от мотото до обобщителната метафора за света извън „Жълтата 

къща” (лудницата с ограничаващите свободата железни врати и решетки на 

прозорците и детайлно описаната двуметрова ограда с ръждясала бодлива 

тел) като същата „Жълта къща”, само че по-голяма: „Една жълта къща е 
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целият свят…”; „цялото земно кълбо е една „жълта къща”; „Разликата 

между малката и голямата жълта къща не съществува в дълбочината си.” 

Цялата обществена система с нейните институции и техните наказателни и 

дисциплиниращи практики, отношенията между луди и нормални, престъпници 

и осъждащи ги бива преосмислена в специфичното превъртане на позициите: 

„пренаказаните затворници са по-чисти от много съдии”; „Затворените в 

малката жълта къща понякога са далеч по-умни, по-нежни, от много лекари, 

генерали, блюстители на реда”. Напрегнатото търсене на собственото място 

в такъв свят намира отговора си в разбирането, че смисълът на 

съществуването е в това да се служи на другите, защото другите не са адът, а 

животът, и единствената реална сила е човешката солидарност. Оттук и 

парадоксалната смяна на ролите – пациентът на малката „Жълта къща” 

провижда мисията си като лечител в голямата. „Лудостта” на героя е всъщност 

техника на обезопасяване и застраховане на повествованието от 

всевиждащото око на институционализираната идеологическа доктрина, за да 

се изрече в оголената й същност истината за обществената система. В този 

смисъл Дончо-Цончевият роман щедро се възползва от една от основните 

функции и употреби на лудостта: на нравствен и социален коректив, на 

защитено пространство, осигуряващо свободата да се задават едни от най-

същностните, неудобни и поради това подлежащи на санкция, въпроси за 

устройството на социалния ред. Светът като лудница и антисистемният, 

„лудият” герой, „ужасното дете”, като охранител на разума и спасител на 

другите – това е финалното прозрение на Богомил Бижев, преди за втори път 

да изпадне в кома и амнезия, и финалното внушение на романа за двете 

„жълти къщи” – малката и голямата, и за екзистенциалните избори на 

личността.  

 

Осма глава 

Сън осми − незавършен: Посттоталитарно, постмодерно, постнормално... 

Тук се разглежда съществен за художествените интерпретации на лудостта, 

но само бегло маркиран в по-ранните творби мотив − за лудостта, видяна през 

погледа на терапевта, съществен предвид медиативната функция на 

психиатъра между двата свята − на безумието и на нормалността. По тази 

причина в полезрението на изследването са привлечени два романа − „Лудост” 

на Калин Терзийски и „Някой отдолу...” на Валери Стефанов, доколкото те са 
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завършващ щрих на загатнати в предходните десетилетия проблемни ядра: за 

мисията и отговорността на терапевта („Бариерата”, „Везни”, „Жълтата къща”), 

за разколебаното доверие в психиатрията като вариант на темата за лудия 

лечител на луди („Секретарят на луната”). Заедно с това двете книги, въпреки 

своите контрапунктни стратегии, на които е отделено необходимото внимание 

при анализа, именно през лудостта поставят и интерпретират фундаментален 

проблем на съвременния свят: за статута на словото в сблъсъка между 

цивилизацията на словото и цивилизацията на образа, както и за съдбата на 

пребиваващия в словото в общество, доминирано от образи, профанизирало 

самото себе си, самолишило се от авторитети и опразнило престола на речта. 

Разколебаният език в своята невъзможност да осъществи най-важната си 

функция − общуването и разбирането, има за резултат разколебаването на 

смисъла като най-същностен белег на тежкия социален и антрополигичен 

кризис. Кризисното − на езика и смисъла, е интерпретирано като все по-

засилващо се недоверие към възможностите на психиатрията и отказ от нея 

(„Лудост”), а парадигматичната промяна, изтласкала, обезсилила, 

маргинализирала и субституирала словото с образ парадоксално преобръща 

статута на терапевта, отпращайки самия него в полето на психопатологичното 

(„Някой отдолу...”). Рефлексиите на „незавършения” сън за „постмодерните” 

времена набелязват тенденции, отварят врати за предстоящи дискусии, без да 

се опитват да теоретизира върху съвременните литературни факти, доколкото 

това е изследване от историколитературен характер. 

 

Заключителни думи 

В българската проза от средата на 80-те години на ХІХ до средата на 80-те 

години на ХХ век лудостта е устойчив мотив, придобиващ особена значимост в 

гранични, кризисни − за личността и обществото, ситуации и периоди. Чрез нея 

биват мислени и вербализирани същностни за съответната епоха, но и 

универсални по своя характер питания: за свободата − обществена и 

личностна, за войната, насилието, братоубийствените граждански конфликти, 

за отговорността и личните избори, за смисъла на човешкото съществуване. Тя 

е средство да се поставят на изпитание и преразглеждане традиционните 

ценности, общоприетите норми на морала, редица манталитетни и 

народопсихологически особености, целия идеологически фундамент и 

институционално закрепеното устройство на социалния ред, да се 
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проблематизират мястото на човека в обществото и всички обществени 

отношения и норми. Интерпретирана като контрапункт на негативното в 

социума, тя бива превърната в етична мяра, социален или манталитетен 

коректив, което преподрежда отношенията лудост−нормалност, превръщайки 

лудостта в позитивно натоварения член на опозицията. Фигурата на лудия, 

трансгресивна по своя характер и притежаваща относителна свобода на 

придвижване в социалното пространство, предоставя на литературата 

алтернативна, контраадаптивна и контрасистемна, гледна точка, богат 

подривен, но и продуктивен потенциал. При това, осигурявайки широка гама и 

голямо разнообразие от възможности за осмисляне на най-същностните 

въпроси на обществото и човешкото битие, лудостта предлага нови езици, чрез 

които биват вербализирани както колективните екстатични състояния, така и 

профетичната сила на безумния разум, и доминацията на несъзнаваното, на 

„Другия” в нас, с неговите психопатологични прояви, като резултат от 

несигурността на човешкото съществуване, на тоталното отчуждение на 

модерния човек от социума и от самия себе си. Езиците на лудостта биват 

префункционализирани и трансформирани по посока на сатиричното 

изображение на налудностите на съвременния свят, а заедно с това чертаят 

перспектива за осмисляне на един от фундаменталните проблеми на нашето 

съвремие − съдбата на словото в общество, доминирано от образа, 

профанизирало самото себе си и самолишило се от авторитети. 

Типологията на лудостта в художествените текстове е в пряка връзка с 

разбирането за това какво е норма. Понятието за норма е исторически 

променливо, поради което условна и подвижна е и границата между норма и 

антинорма. Нормата е конвенция („празно място” според Ю. Лотман), а оттук и 

„нормалността не е истината, а съобразяване с очакванията на обществото”. 

Тези „очаквания” имат идеологически по същество, исторически, социални, 

класови, културни основания, променят се в различните епохи, макар вътре в 

тяхната динамика винаги да остава някакво устойчиво, инвариантно ядро. 

Оттук и картографирането на литературната лудост има конкретноисторически, 

но и универсалнотипологически измерения. 

Типологизирането на фикционалната лудост би запълнило само част от все 

още предимно празните полета по картата на болестното изобщо, с неговия 

креативен потенциал в българската литература. Белетризацията на лудостта 

до голяма степен изтегля във фокус, актуализира и пренаписва Платоновата 
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класификация във „Федър”, където „Сократ разглежда предиката лудост, като 

разширява неговото негативно оценъчно значение в посоката на друго, 

положително – освен човешко негативно нещо лудостта е и божи дар, който 

помага на хората да бъдат отворени към големия отвъден свят. Тази 

положителна страна на лудостта Сократ разделя на четири божествени 

лудости. Представяйки накратко гадателската, мистерийната и поетическата 

лудост, той подчертава, че те са гаранти за йерархично подредени сполуки, 

най-висшата от които се поддържа от най-висшата четвърта любовна лудост” 

(Б. Богданов). 

Колективната лудост, масовите екстатични състояния в българската проза, 

биха могли да се отнесат към колективното мистерийно преживяване, 

интерпретирано като „очистване” и достояние единствено на истинското, 

защото е дар от боговете според Сократ, безумие. Проявленията му във 

фикционалните разкази са характерни за епохи на политически и социален 

кризис − въстания, войни, революции. В термините на колективно екстатичното 

е описана метафоричната лудост на волята за свобода в „Под игото”, 

преживяването на фронтовото битие в „Малкият Содом”, сцената при 

изпращането на война в „Последна радост” („Каква неведома сила 

подлудяваше тия мирни и работни хора?”). Светът на метафоричната 

колективна „лудост” обладава повишена знаковост, докато при излизането от 

това състояние той загубва всяка знаковост, а съществуването бива изцяло 

лишено от смисъл − града гробище в „Под игото”, депресията на Абаров и 

безпътицата на бившите военни в „Малкият Содом”. Негативната страна на 

колективните налудности и масовите обсесивни състояния в Димитър-

Димовите романи се пише през почти медицинското диагностициране на 

болестното у различните герои − шизофрения, мания, истерия, неврастения, 

старческа деменция, наркомания, алкохолизъм и пр. Процедурата по 

плеонастично натрупване на различни психически разстройства има за цел 

катартичното разделение на света на два свята − стар (болен, обречен) и нов 

(здрав, вгледан в бъдещето). В експлицитния план на романите лудостта е 

класово детерминирана, атрибутирана е към героите от стария свят („защото 

живяхме безумно”), докато „безумието” на принадлежащия по силата на своя 

избор към новия свят персонаж е имплицитно, неинтенционално зададено и 

парадоксално усилено под натиска на институционализираната идеологема при 

пренаписването на романа „Тютюн”, като по този начин бива проблематизирана 

 32



драмата на обсесивната и безогледна целеустременост, фанатизма и 

догматизма, в името на които е пожертвано човешкото. В гротесково-пародийна 

перспектива в разказите на Светослав Минков сатирично са изобразени 

колективните налудности на съвременния свят с доминацията на масовата 

култура в пределно технологизираното, консуматорско по своята същност 

общество − стремежът към вечна телесна младост, защитата на животните в 

противовес на безразличието към съдбата на хората, доведената до абсурд 

реклама, меркантилизацията на науката, строгият контрол и нормативизиране и 

на най-интимните човешки чувства и преживявания и т.н., водещи към 

дехуманизация, тотална унификация и стандартизация на отделния човек. В 

обсега на негативните проявления на масовите обсесийни състояния попада и 

delirio di fuga − фиксацията към заминаването на всяка цена в чужбина,  

провокирана от мизерията, безперспективността и безизходицата на живота в 

родината, в името на която героите са готови на престъпление, извършват 

убийство или поемат отново за „Обетованата” земя, въпреки горчивия опит и 

съзнанието, че там ги чака труд, по-тежък и неблагодарен, отколкото в 

родината, както и презрително отношение –  „Вик”. 

Лудостта per se, диагностицирана или не, предлага на литературата широки 

възможности за интерпретация и префункционализиране. Полуумието, 

слабоумието, недостатъчността на разума и речта биват приравнени с 

животинското (Мунчо в „Чичовци”, груповият образ на лудите в „Кардашев на 

лов”, Павле в рефлексиите на повествователя върху ексецесното му 

скъперничество в „Павле Фертигът”), често са заплашителни за света на 

разумните поради необузданата груба сила и загадъчния, недостъпен за 

разума свят на лудостта (Дико в „Грях”). Негативната интерпретация на такъв 

тип безумие − като лишеност от човешкото, го поставя извън обществото и го 

идентифицира със звяра („говедо”; „звяр”; „нечовешко измучаване” − „Чичовци”; 

„скот” − „Под игото”; „животинска користност” − „Павле Фертигът”; 

„животински поглед”; „Говори, животно!” − „Грях”). Заедно с това обаче 

литературата, доколкото ролята й е да подлага на изпитание и преразглеждане 

приеманото като норма, се заема с различни операции по реабилитиране на 

пребиваващия на границата с нормалността, чиято основна функция е 

непрекъснато да провокира преоценка на нормативната разумност. Визията за 

лудостта в романтическата перспектива, за която свободата, истината, 

справедливостта са върховна ценност в противовес на еснафската грижа за 
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собственото оцеляване и/или благоденствие, възлага именно на лудия, с 

неговата недостатъчност на разума и речта, да изговори протеста и да въплъти 

човешкото във финала на „Под игото”. Век по-късно романът „Жълтата къща” 

пренаписва позициите на лудостта и нормалността чрез романтически по 

същество герой-рицар, префункционализирайки белезите на романтическия 

сюжет като сюжет за амнезията, за изгубената памет за самия себе си. 

Прозренията на Богомил за идентичността между психиатричната клиника и 

света извън нея, за света като лудница, както и осмислянето на антисистемния, 

лудия герой като лекар на обществото и охранител на разума при 

парадоксалната смяна на ролите на лудия и нормалния, болния и лечителя, 

носят подривен спрямо системата потенциал, провокират редица същностни за 

80-те години на българския ХХ век, но и универсални по своя характер питания 

– екзистенциални, социални, нравствени. Полуумието бива придърпано към 

шутовското (Павле, Люцкан) и префункционализирано в мяра и коректив на 

обществените нрави („Павле Фертигът”). Провиденческият потенциал на 

лудостта, интерпретацията й като инобитие я снабдяват с интуиции, с 

недостъпно за околните познание и прозрение, притеглят я към фигурата на 

юродивия (Люцкан, дядо Слави − „Последна радост”), но се разполагат и в 

диагностицирано болестното, в шизофренно-параноичното, ограничено в 

рамките на психиатричната клиника и проявяващо подривен спрямо 

възможностите на психиатрията потенциал (Филип Преславски, „Секретарят на 

луната”). Сред различните болестни прояви обект на интерес в прозата е и 

творческото безумие, интерпретирано откъм негативните му аспекти, именно 

като безумие, водещо до деградация и разпад на личността и автоагресия, в 

различните му проявления − графомания („Кардашев на лов”, „Прекрасно”), 

криптомнезия („Галилей не е сам”), дисоциативно разстройство на 

идентичността („Мрежата на дъжда”). В картата на лудостта специфично място 

е необходимо да се отреди и на женската лудост. Сравнително неутрални 

спрямо пола/рода като социален конструкт са образите на Илчовица в „Лудата”, 

доколкото ролята й е да вербализира същностни за устройството на социалния 

ред питания, и на Доротея в „Бариерата”, представена като фигура на 

различието с неговата обреченост при сблъсъка му с конвенционалния разум. 

В Димитър-Димовите романи психопатологичните прояви на героините са 

функция на принадлежността − по произход (Фани, Мария, Адриана) или личен 

избор (Ирина) към „стария” свят. При първата група психопатологичното е 

 34



осмислено като резултат от свръхбогатството и греховете на предците. 

Класовата принадлежността е категорична присъда над здравето на душата в 

творчеството на Димов и дори отказът от богатството, аскетичният живот не 

носят желаното спасение  − мис Смитърс в „Осъдени души”. За болестта на 

духа при Ирина се търси обяснение в социалната детерминираност на 

женското тяло като обект на покупко-продажба. Особено внимание заслужават 

проявите на анормалното у представителките на „новия” свят, доколкото той 

превръща във и третира жената единствено като редови боец на Партията, 

длъжен да подчини личния си живот и интимните си чувства изцяло на нейните 

повели. Художествените резултати от подобен, инкорпориран от текстовете, 

схематизъм са обратни на интенционалните − студеният, сектантски 

догматизъм на Лила в отношенията й с Павел е отблъскващ и абнормен, а 

Варвариният вътрешен конфликт между желанията и дълга не само резултира 

в неврастения и суицидни мисли, но и в, макар и нетърсена, гротесково-

пародийна деформация: „всяка сутрин тя се отдаваше на една изгаряща 

мечта: да се види отново спретната и чиста на партийно събрание, с 

доклад под мишница”. Съществен принос в този план имат разказите на Георги 

Райчев, в които, от една страна, налудното и суицидът са интерпретирани като 

резултат от безогледното отношение на мъжете към жените единствено като 

към обект на плътско притежание, като вещ за удовлетворяване на собствената 

похот, а мъжът във възприятията на жената е сведен до безименен и безлик 

„някой”, метонимизиран до частите на тялото − „Съновидения”. От друга страна, 

жените са жертва на невъзможността да овладеят собствените си либидни 

импулси и на угризенията си поради инкорпорираната от жената норма, 

отхвърляща като морално укорими поривите на собствената й плът. Тази 

вътрешна колизия води до налудно преживяване на прелюбодеянието и суицид 

− „Страх”. Детската психопатология е бегло и сравнително късно 

интерпретирана във фикционалните разкази. Кризисното състояние на 

психиката, обвързано със сблъсъка на различни светогледно-познавателни, а 

оттук и на морално-поведенчески позиции, се проявява като прекомерна 

впечатлителност, хипертрофирано въображение, неспособност да се различи 

реалност от измислица в „Езерното момче” в колизията им с посредствеността, 

неразбирането и безотговорността на най-близките и обществото − родителите, 

учителката, съучениците. Същата тема, но в гротесково-пародиен план, е 

разработена и в „Невръстни убийства”. 
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Особено значимо място в типологизацията на лудостта във фикционалните 

разкази заема мотивът за неоткритата и недиагностицирана, за ежедневната 

лудост, потенциално присъща на личността, доколкото тя изтегля на 

повърхността и охудожествява широкия спектър от проявления на „Другия” в 

нас. Творчеството на т.нар. диаболисти през 20-те години на ХХ век 

префункционализира романтическия мотив за двойника по посока на 

доминацията на несъзнаваното над отчуждения от обществото и от самия себе 

си човек. Именно социалната изолация, мизерията, травматичните спомени от 

войните, безперспективността на съществуването са които лишават 

съзнаващия Аз от опори, за да отключат шизофренността „на едно шизофренно 

съзнание и един шизофренен свят” в тяхната взаимопроникнатост (Пл. Антов). 

Невъзможността на съзнаващия Аз да овладее и контролира мощното 

нахлуване на несъзнаваното го провижда като чужд, неприятен, отблъскващ 

натрапник, предизвикващ злост и омраза, като отрицателните чувства 

ескалират със засилването на доминиращата роля на двойника, доколкото той 

е всъщност тъмната, сенчестата, ирационалната и патологичната страна на 

една и съща личност, непознатото и поради това нежелано и заплашително 

alter ego. В този контекст е разработен сюжетът за „незнайния”, при което 

отношението между съзнаваното и несъзнаваното се интерпретират като 

отношение между видимост и същност. Човекът е безпомощен именно поради 

непознаваемостта на тази част от собствената си личност, оттук и усещането за 

безкрайната самота и отчужденост от другите, чиято истинска природа и 

мотиви на поведение са също непознаваеми („Незнайният”, „Карнавал”). 

Патологичната раздвоеност на личността е обстойно интерпретирана с 

типичната симптоматика на дисоциативното разстройство на идентичността в 

многообразието на нейните проявления: депресия; безпокойство; 

дезориентация; частична загуба на паметта за определени събития; 

възприемане на реалното като илюзия и обратно; усещането за чуждо 

присъствие; превключване от една самоличност в друга, разговори и съвместно 

съществуване с „другата” личност, която има съвсем различна биография, 

външен облик, характер, почерк; напускането на обичайното местоживеене, 

съпроводено с друга самоидентификация на новото място; пълна 

деперсонализация. Най-често „двойникът” приема антропоморфен облик, а 

спасението от него се оказва невъзможно („Мрежата на дъжда”), при което 

изходът се търси в суицида или в опита за убийство на мнимия двойник. Той се 
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явява в различни превъплъщения – състудент („Ерих Райтерер”), съквартирант 

(„Мрежата на дъжда”), непознат („Черният дом”, „Карнавал”, „Незнайният”), 

мъртъв съпруг/квартирант („Страх”), бива овеществен – портретът в „Ерих 

Райтерер” и „Малвина”, огледалото в „Мрежата на дъжда”, роботът в „Човекът, 

който дойде от Америка”. Изключително симптоматично е зооморфизирането 

му, чрез което се акцентира върху животинската, „зверската” природа на 

несъзнаваното („Кучето от полето”, „На моста”). Разбирането за несъзнаваното 

като истинската същност, а импулсите му − като истинския двигател на 

човешкото поведение и детайлното му превръщане в художествен факт са 

тясно обвързани с либидното, мислят се като присъщи на най-интимните 

човешки преживявания, макар невинаги  и незадължително да водят до 

асоциални прояви и деструкция на личността  – лутането между плътското 

желание и реалността извън него, между светлината на дневния и кошмарите 

на нощния свят, между слънчевото ателие и червената спалня, тоест между 

съзнаващия Аз и несъзнаваното („Пробуждане”), налудното преживяване на 

тайнствената ирационална власт на жената като разказ на несъществуващ 

непознат („Карнавал”). Поредицата от мъжките убийства и самоубийства 

полагат либидните импулси и психопатологичните им проявления на границата 

между халюцинация и действителност и оголват близостта, почти пълното 

тъждество между съня и лудостта, в които контролът на разума бива изместен 

от силата на несъзнаваното. Ирационалното във физическото привличане 

между половете, съдбовната обвързаност на Ерос и Танатос в несъзнаваните 

либидни импулси, деструктивни по природа спрямо личността и обществото, 

необясними и необяснени в художествената си интерпретация, намират своята 

върхова изява в разказите „Лина”, „Lustig”, „Пътеки през неуловимото”, „Черният 

дом”, „Един гост”, като в последните два разказа ексцесните проявления на 

фиксацията към женските коси и отрязаната женска глава за пръв път в 

българската проза превръщат в художествени факти радикалните форми на 

сексуалната психопатология. По-късните версии на раздвоението го 

пренасочват в една сатирично-антиутопична перспектива към крайната 

страндартизация до пълната самоидентификация на човека с робота („Човекът, 

който дойде от Америка”, 30-те години на ХХ век), иронично разработват 

мотива за диалога между малкия и порасналия Александър като своеобразен 

протест и опит за самозащита на детето от неразбирането и властта на 

възрастните („Невръстни убийства”, 80-те години на ХХ век), проблематизират 

 37



статута на словото и възможностите му да бъде средство за себеизразяване, 

общуване и разбиране („Някой отдолу...”, началото на ХХІ век). 

 Типологизацията, картографирането на лудостта в прозата от 80-те 

години на ХІХ до 80-те години на ХХ век е опит да се попълнят празни полета в 

голямата карта на болестното в българската литература с целия заложен в 

него потенциал и в този смисъл изследването чертае перспективи за по-

нататъшни търсения. 

 

Приноси: 

 

Дисертационният труд допълва, сумира, обобщава и систематизира 

изследванията на лудостта в българската проза от Освобождението до средата 

на 80-те години на ХХ век; 

Проследява и откроява динамиката и спецификата в употребите и функциите 

на безумието, акцентира върху новите и приносните моменти − в съдържателен 

и изобразителен план, с които произведенията на различните автори, през 

различните периоди и направления, разширяват и обогатяват темата за 

лудостта; 

Изгражда цялостна концепция за лудостта с нейните национални, политико-

социални, социокултурни, нравствени, аксиологически и психологически 

измерения, опирайки се на историческия метод, на литературоведския и 

съпоставителния анализ, като привлича културологични, 

културноантропологични, психоаналитични постановки, за да положи лудостта 

в по-широко, интердисциплинарно интерпретативно поле. 

Запълва сериозна ниша в литературоведските прочити на българската проза, 

доколкото цялостно, концептуално, методологически единно изследване на 

функциите и употребите на лудостта в българското литературознание до 

момента не е налично. 
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