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Д-р София Ангелова е доцент в Бургаския държавен университет, преподавател по 

българска  литература  от  Освобождението  до  Първата  световна  война.  В  съгласие  с 

Вътрешния  правилник  в  БДУ  нейният  дисертационен  труд  е  обсъден  и  насочен  за 

публична  защита  от  катедрата  по  българска  литература  на  Софийския  университет. 

Подготвеният  за  защитата  Автореферат  е  с  обем  37  страници  и  представя  напълно 

адекватно целостта на изследването. 

През последните десет години доцент Ангелова е публикувала единадесет научни 

статии по тематиката на дисертационния труд, всички те в различни академични сборници, 

две – на руски език. Продължителността на периода, в който доц. Ангелова е публикувала 

статии, пряко свързани с тематиката (а понякога и буквално части от бъдещата цялост) на 

своя дисертационен труд, ни убеждават в сериозността и упоритостта на нейния интерес 

към една малко изследвана у нас, макар и доста популярна в хуманитаристиката на Запад 

през последното половин столетие тема – лудостта, отклоненията от разума, или поне от 

това,  което  традициите  на  западния  разум  разбират  като  разумност.  Още  веднъж  бих 

подчертала значимата липса на изследвания в тази посока у нас, симптоматична навярно 

„посред един народ от здрави – като трупа, като скелета хора“, ако си позволя да цитирам 

д-р  Кръстев.  Известно  раздвиждане  в  интереса  към  лудостта  предизвика  карнавалното 
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напрежение на хуманитарната мисъл през 90-те години на ХХ век, но дори тогава не се 

появиха систематични и цялостни изследвания от монографичен тип. С началото на 21 век 

отново започнаха да надделяват историческата систематичност и подходът на позитивния 

разум. Казвам всичко това, за да разберем, че изследването на д-р Ангелова ни завръща 

към съхранената актуалност на един незавършен национален проект.

Дисертационният труд е с обем 245 страници, той е съставен от Въведение, осем 

самостоятелни глави, Заключение и библиография на използваната литература. Обект на 

изследване  е  „високият“  пласт  на  българското  литературно  наследство  –  автори  и 

произведения,  които  в  по-голямата  си  част  принадлежат  на  националната  класика. 

Хронологическият  обхват  на  изследването  обхваща  повече  от  едно  столетие  –  от 

Освобождението  да  края  на  ХХ  век;  неговата  цел,  така  както  амбициозно  я  заявява 

авторката, е „да изгради цялостна концепция за лудостта в българската следосвобожденска 

проза“. Както се вижда и от обекта,  и от обхвата,  и от целта,  става въпрос за типичен 

литературноисторически  проект,  в  чиято  методологическа  рамка  обаче  намират  място 

идеи и подходи от други  изследователски области,  най-вече от културологията  и пост-

структуралистичната психоанализа.  Това позволява на авторката да „положи лудостта в 

по-широко,  интердисциплинарно  интерпретативно  поле,  търсейки  нейните  национални, 

политико-социални,  социокултурни,  аксиолоически  и  психологически  измерения  в 

българската  проза“.  Методологическата  еклектика  е  подходящо  аргументирана  с 

убеждението, че само такава широка комбинация от подходи „дава възможност в пълнота 

и  сравнително  обективно  да  се  проследят  пулсациите  в  употребата  на  лудостта“.  Ще 

обобщя  наблюденията  си,  казвайки,  че  в  представеното  изследване  доминира 

литературноисторическият подход с методологически акценти от други области; именно 

тези акценти позволяват да се откроят философски и психологически аспекти на избраната 

тема.

Метафората от заглавието на дисертационния труд недвусмислено ни отвежда към 

известния  цикъл  офорти  на  Гоя.  Тук  разумът  е  идентифициран  с  човешкото  (това  е 

фигурата на заспалия мъж), докато не-разумното, лудото е представено чрез стихията на 

зооморфно-демоничните образи, нахлули в главата/душата му, която се оказва податлива 

на  подобна  инвазия,  тъй  като  е  останала  без  бариерата  на  съзнанието  и  волята. 

Дисертацията на практика се противопоставя на просвещенската идеология, която разбира 
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разума  като  просветление,  лудостта  – като  затъмнение  на  човешкото битие.  Тя  следва 

постструктуралистичната философия, която се опитва да разгадае същността на човешката 

психика отвъд фасадата на социалните норми и етическите конвенции, интерпретирайки 

без-умието като алтернатива на плоската и ординерна повърхност. 

И пак в същата линия на големите примери изследването използва литературата 

като огромен диспозитив от изображения и реторики, които помагат да се решат важни 

проблеми от философски характер. Литературните изображения на лудостта, с други думи, 

дават възможност да се артикулират недопустими,  затова потискани,  но пък съкровени 

копнежи на тъмното в човешката психика. Изкуството постига това, което обществената 

реалност отказва; само то може да си позволи безнаказани престъпления срещу нормите на 

морала. Изобщо, лудостта прави това, което будният разум на обществения живот не може 

или по-скоро не иска да изрази.  Цитирайки В. Стефанов, дисертацията твърди, че „ако 

литературата е форма на свобода, изпитание на онтологичната несигурност на човешкото 

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

литературата максимални възможности в тази посока“. Изразената теза, популярна у нас 

през  90-те  години,  ни  позволява  ясно  да  видим  постромантическата  закваска  на 

постструктурализма,  от  една  страна;  значимостта  на  отместването  от  него  в  кратката 

дистанция от 90-те години до днес, от друга страна.

И така, работата си поставя за цел да проследи функционирането и употребите на 

лудостта  в  българската  художествена  проза,  като  поставя  ясна  разграничителна  линия 

между лудостта като медицински факт,  като психосоматична реалност,  и лудостта като 

литературна  метафора.  С  първото  тя  на  практика  не  работи,  а  второто  проследява  в 

последователността на неговото историческо съществуване. С. Ангелова добре експлицира 

значимостта на социално-историческия контекст, в който става реалност една национална 

литература.  В  действителност  тя  не  говори  за  „литературната  лудост“  в  българската 

художествена  проза,  а  за  „литературни  лудости“,  за  онези  разнообразни,  адекватни  на 

различни епохи метафорични режими, в които – чрез собствените си представи за това що 

е лудостта – литературата изразява самосъзнанието на разума, неговия стремеж да намери 

отговор на актуалните за момента въпроси.

Основното  заключение,  до  което  изследването  достига,  разкрива  мястото  на 

лудостта  в  българската  литература  не  като  самозначима  реалност,  не  като  една  друга, 
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малко позната част от живота, която трябва да се разбере и осмисли през собствените й 

правила на различност, а като инструмент, чрез който разумът проблематизира себе си и 

преразглежда обичайното, утвърденото битие.

Употребата на лудостта в българската литература – според изследването на София 

Ангелова – има традиции в спецификата на близкоизточното отношение към човека извън 

нормите за разумност, и особено в неговата склонност да го сакрализира, да го възприема 

като фигура с религиозен статут. Това безспорно е продуктивна идея, особено като се има 

предвид  националистическата  склонност  на  българското  литературознание  да  мисли 

културната  ни история извън нейната връзка с една голяма традиция,  с която е била в 

близък допир в  продължения на  столетия.  Убедена  съм,  че изследването би спечелило 

много, ако беше задълбочило наблюденията си в посоката на тази идея, не на последно 

място чрез по-конкретно проучване на самата близкоизточна традиция.

Основната част на дисертационния труд е разделена в осем глави, или „съня“, както 

ги  нарича  самият  той  в  съгласие  с  метафората  в  заглавието.  Всяка  от  тези  глави  е 

затворена в хронологичната рамка на някакъв период и е ограничена в позоваването си на 

някакъв (обикновено малък) брой автори, представителни за периода и за тематиката на 

лудостта. Няма да изброявам и представям подробно всички глави; вместо това ще откроя 

онези акценти на проблематиката, които ми се струват особено характерни за избраната 

методология и могат да илюстрират добрите резултати, постижими чрез нея.

Лудостта в българската художествена проза се появява, поне според дисертацията, 

през 80-те години на 19 век, в контекста на първата епическа вълна, и е пряко свързана със 

задачите,  които  са  специфични  за  литературата  от  онзи  период.  Във  фокуса  на 

изследването  попадат  „Под  игото“  и  „Записки  по  българските  въстания“.  Без  особена 

изненада авторката достига до наблюдението, че употребата на лудостта в този контекст е 

начин да се проблематизира, макар и в романтично-ретроспективен план, възрожденската 

воля за свобода, сакрализирана в революционно-литературната ни традиция през Ботевата 

фраза „Свестните у нас считат за луди“. 

Именно  ненамирането  на  вдъхновената  лудост  в  българската  действителност  от 

края на 19 век – в пряка връзка със силните тенденции към деепизация и дегероизация на 

белетристичните жанрове – пораждат втория тематичен кръг в дисертационния труд. Той е 

свързан с добре познатата проблематика на сблъсъка между институциите и традициите, 
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между малкия човек и държавата, между нравствеността и закона.  Така на преден план 

излизат  двама  автори.  Най-напред  Вазов  с  няколко  разказа,  сред  които  се  откроява 

„Кардашев на лов“; именно тук за пръв път в българската литература се появява образът на 

психиатричната клиника, и това не е чудно, като се има предвид, че първото психиатрично 

заведение  у  нас  е  открито  в  началото  на  1888  г.;  преди  това  лудостта  официално  не 

съществува,  поне не и в нейния институционализиран съвременен вид, а по-скоро като 

живописен елемент в предмодерния синкретизъм на обществения живот. Вторият автор е 

Елин Пелин с тежък акцент върху разказа „Лудата“ чрез неговата употреба на лудостта 

като  нравствен  коректив  на  дехуманизацията,  представена  чрез  образа  на  държавните 

институции.

Прескачайки третия „сън“, който ни отвежда към фигурата на „градския идиот“ от 

разказите  на  Йовков,  достигаме  до  Четвърта  глава,  в  която  се  анализира  образът  на 

войната  като  екстремната  лудост,  създадена  от  човешкия  разум.  Фокусирайки  своите 

наблюдения  върху  „Малкият  Содом“  на  Г.  Стаматов  и  „Мъничък  свят“  на  Г.  Райчев, 

авторката  разкрива  литературната  лудост  като  алтернатива  на  невъзможността  да  се 

постигне равновесие и хармония в „разумния“ свят на човешкото общество. Без-умието в 

тематичния кръг на военното преживяване се оказва единствен изход от „антропологичния 

кризис“,  причинен  от  обезценяването  на  човешкия  живот.  Наблюденията  в  тази  глава 

коструират  интересен  ракурс  към  обичайното  възприемане  на  опозицията  фронт-тил, 

белязан  от  парадоксално  разместване  на  ценностните  ориентири.  Фронтът  (обикновено 

мислен като кървава и безчовечна машина за унищожаване на човешкото) тук притегля 

към себе си романтическата  представа за  епическо преживяване,  не много различно от 

интерпретацията  на  Априлското  въстание  при  Вазов,  докато  тилът,  както  и  цялата 

следвоенна  действителност  се  оказват  обременени  с  отрицателните  аспекти  на 

колективния  етос.  Тук  бих  могла  да  отбележа  нещо,  което  се  отнася  колкото  за  тази 

конкретна, толкова и за всички останали глави в дисертационния труд.

Наблюденията са съсредоточени върху, а заключенията се извеждат от сравнително 

малък  брой  художествени  творби  и  ограничен  кръг  писатели.  Липсват  ми 

културологичният контекст и широтата на литературноисторическото обобщение; само те 

биха могли да откъснат заключенията от кръга на частната интерпретация, позволявайки 

им  да  се  докоснат  до  по-значимата  проблематика  на  националната  идентичност  и 
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колективното преживяване. Лудостта е изключително интересна, и както вече споменах, 

малко изследвана у нас тема. Никак не е невъзможно най-специфичните, а навярно и най-

типичните, модели на нейната литературна употреба да идват откъм фронта и масовото 

присъствие на онези творби,  които по традиция не попадат във фокуса  на българската 

литературна история, обсесивно ориентирана към това, което нарича „класика“.

Най-дългата глава (и съответно най-детайлно разработеният прорез в общата тема) 

е свързана с диаболичната литература между двете световни войни. В това едва ли има 

нещо учудващо; автори като Св. Минков, Вл. Полянов, Г. Райчев, К. Константинов, макар 

и в различни моменти от своя творчески път, са привлечени от типичната за това течение 

употреба на не-нормалното, не-човешкото; в поведението на техните герои може да бъде 

проследен  изключително  богат  репертоар  от  преживявания  на  лудостта:  натрапливи 

мисли,  раздвоение  на  личността,  сетивни  халюцинации,  мании,  обсесии,  сексуални 

перверзии, престъпления... „За пръв път в българската проза, твърди авторката, 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.“  Към  края  на  главата  анализът  изгражда  тематични 

мостове, които ще удължат присъствието на диаболичната проблематика в едно доста по-

късно и съвсем различно време – 70-те и първата половина на 80-те години. Акцентът тук 

ще попадне върху новелата „Невръстни убийства“ от В. Пасков, „където склонността към 

престъпление  и  убийство  е  иронично  превъртяна  и  придърпана  към  детската 

психопатология“.

Оттук нататък, в останалите три глави, дисертацията минава през романите на Д. 

Димов, през „Бариерата“ и „Везни“ на П. Вежинов плюс „Жълтата къща“ на Д. Цончев, за 

да достигне до някои възможни опори на едно евентуално изследване върху образите на 

лудостта в края на 20 век.

Заключението  още  веднъж  обглежда  вече  разработената  тематика  в 

последователността  на  нейната  литературноисторическа  реализация.  То  обобщава 

присъствието на лудостта в българската белетристика като „средство да се поставят на 
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изпитание и преразглеждане  традиционните ценности,  общоприетите  норми на  морала, 

редица  манталитетни  и  народопсихологически  особености,  целият  идеологически 

фундамент  и  институционално  закрепеното  устройство  на  социалния  ред,  да  се 

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.“ 

Типологията  на  лудостта  е  осмислена  в  пряка  връзка  с  представите  за  нормалност,  а 

различните й прояви са отнесени към различни модели на въздействие върху нравствените 

представи на различни десетилетия.

Дисертационният труд на д-р С. Ангелова е написан ясно, увлекателно и четивно; 

той  поставя  значими  проблеми  от  литературноисторическо  естество  и  представлява 

принос към богатството и разнообразието на българското литературознание от началото на 

21 век.

Като имам предвид всичко, казано дотук, предлагам на уважаемото Научно жури да 

присъди на доц. д-р София Ангелова научната степен „доктор на филологическите науки“. 

 

15.09.2014 г. проф. дфн Милена Кирова
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