
               

Рецензия
от професор дфн Валери Стоилов Стефанов,

СУ „Свети Климент Охридски”,
член на жури за присъждане на научната степен

„доктор на филологическите науки“ в научна област 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, 

научна специалност 05.04.02 Българска литература
на доцент д-р  София Ангелова Ангелова

Дисертационният  труд на  доцент  д-р  София  Ангелова 

„Сънищата на разума: Истории на лудостта в българската проза 

от  Освобождението  до  средата  на  80-те  години  на  ХХ  век”, е 

обсъден  и  насочен  за  защита  от  Катедра  „Българска  литература”, 

Факултет по славянски филологии на Софийския университет „Свети 

Климент Охридски“.  По  време  на  обсъждането  колегията  е  оценила 

положително работата,  направени са бележки, част от които са взети 

под внимание и са направени съответните корекции и допълнения.  

Доцент д-р София Ангелова е преподавател в катедра „Български 

език  и  литература”  при  Факултета  по  обществени  науки  на 

университета „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.  Водила е семинари и 

е чела лекционни курсове с широк филологически обхват. Автор е на 

значително количество сериозни публикации, на четири книги. 

Дисертационният  труд  „Сънищата  на  разума:  Истории  на 

лудостта в българската проза от Освобождението до средата на 

80-те години на ХХ век” има за  предмет една интересна проблемна 

област. Въпросите за спецификата на лудостта и отношението към нея 

са обсъждани сравнително фрагментарно в българската критика, макар 

че темата присъства осезаемо в редица литературни произведения. 

1



Особено  продуктивна  е  избраната  изследователска  посока  в 

контекста  на  масираното  навлизане  на  модерен  методологически 

инструментариум  в  различните  области  на  хуманитарното  знание  – 

антропология,  психология,  психиатрия,  социология.  Доц.  д-р  София 

Ангелова си поставя задачата да систематизира проблематиката и да я 

анализира в различни историко-културни полета. За авторката лудостта 

дадена  в  литературното  изображение  е  код,  който  очаква  своето 

осмисляне и разчитане на различни нива. Но тя също така е и лакмус за 

действащите  в  даден  социум  нагласи,  предразсъдъци,  ценности, 

механизми за признание и за изключване. Лудостта е болест, обект на 

терапевтични практики и дискурси, но тя е и социална конвенция, ефект 

от винаги актуалните граници, който даден социум е изградил за своите 

членове.  В рамките на изследването лудостта,  според уточненията на 

самата авторка, бива отчитана като символ – символично устройство за 

позициониране на индивидите и разнообразно претендиране спрямо тях.

Работата е композирана според традиционния за жанра модел – 

състои се от въведение,  осем глави,  в  които се обсъждат различните 

исторически координати и аспекти на проблематиката и заключение.

Въведението  конкретизира  и  обосновава  параметрите,  в  които 

литературно моделираната лудост се въвежда като обект на изследване. 

Според изследователката самата литература представлява един сложен 

и социално необходим инструментариум за напрягане на реалността и 

на конвенциите, които я поддържат. В същото време чрез литературата 

се  поставят  важни  екзистенциални  и  социални  проблеми,  тя  е 

рефлексивен дар – възможност за  оглеждане и дебатиране  на самото 

човешко присъствие в света. С други думи – от определена гледна точка 

литературата и лудостта показват прилики, доколкото са антисистемни, 

извънредни, контраадаптивни... И литературата и лудостта дават език на 
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потиснатото  и  неосъзнатото,  те  очертават  полосата  където  самият 

индивид става озадачаващ за другите и проблематичен за себе си. Чрез 

натиска,  който  оказват  върху  границите  и  здравината  на  статуквото, 

лудостта, а и самата литература, са осмислени като евристично благо, 

доколкото  позволяват  овлядяване  на  непознати  анклави,  навлизане  в 

зони недостъпни за разума и санционирани от закона. 

Така  очертаната  литературна  лудост  дава  възможност  да  се 

разсъждава  и за  систематиките на нормалността,  за  самите критерии, 

според  които  е  подреден  и  поддържан  света,  за  механизмите  на 

културно кодифициране. Тоест, самият литературен материал действа в 

работата като основа за обобщения в широк антропологичен обхват – 

той отчита болестното притихване на човеците в дълбочината на „себе 

си”, но и зашеметителния диапазон на техните речеви и поведенчески 

изстъпления.

Тук има още един проблем, който е идентифициран и коректно 

отчетен  в  работата.  Става  дума за  откриващата  се  възможност  да  се 

историзират  литературните  образи  на  лудостта.  От  една  страна 

авторката  следва  да  се  съобрази  със  спецификата  на  конкретния 

литературно-исторически  контекст,  от  друга  си  поставя  задачата  да 

отчете белезите на развой – различаването, смисловото обогатяване на 

литературно  изобразената  лудост.  Това  означава,  че  лудостта  помни 

своето вече  случило се  литературно битие и добавя  все нови и нови 

черти  към  него.  В  този  порядък  могат  да  се  историзират  не  просто 

концепциите  и  задачите  вменявани  на  лудостта,  а  и  техниките,  чрез 

които тя бива художествено моделирана и презентирана. Вторият аспект 

на  проблема  е  свързан  с  конкретиката  на  българския  социум,  с 

променливите  характеристики  на  нормата  и  с  начините,  по  които 

лудостта  бива  използвана  като  език  на  предписания,  описания  и 
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самоописания. Ценностният диапазон на нейните употреби е достатъчно 

широк и хронологически вариативен, за да се превърне в индикатор и 

възможност за обобщения. 

Показателен за амбициозността на задачата е и времевият обхват 

на изследването – „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.” С част от наблюденията си работата надхвърля и тези рамки 

и  отива  още  по-нататък,  до  съвсем  съвременни  творби,  в  които 

поставената на фокус проблематика по един или друг начин присъства.

Отделните глави следват образността, зададена от заглавието и са 

назовани „сънища”. Те представляват концептуализации на ключови за 

определен  исторически  период  проблемни  ядра,  прочетени  през 

различни литературни творби. 

Първата  глава  оглежда  възрожденския  обрза  на  лудостта  и 

функциите, които са му присъдени. Патриархалната култура и робсктата 

действителност  са  пределно  твърди  кодове,  които  ясно  са  очертани 

полосата  на  правилното  и  неправилното,  на  възможното  и 

невъзможното. Проблематизирането на тези кодове може да стане само 

чрез  максимална  трансгресия,  чрез  лудост.  Авторката  е  показала  как 

работят  трансгресиите  в  ключови  произведения  от  периода  след 

Освобождението.  Именно  през  периода  на  Възраждането  езикът  на 

лудостта е открит като притежател на неочаквана комуникативна сила. 

Той  има  способността  да  изрича  по  един  изключително  експресивен 

начин състоянието  на  нещата  и  смелостта  за  морално  противостоене 

срещу предвидливите жестове на приетото за нормално. По силата на 

предвидима  инверсия  маргиналната  и  осмяна  лудост  става  арбитър, 
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морализатор  в  един  склерозирал  свят,  внезапно  озовал  се  пред 

придизвикателствата  на  свободата  и  избора.  В  тази  част  авторката  е 

успяла да отчлени важни нюанси в начините на боравене с лудостта в 

различните творби.

Вторият сън се занимава с една значима трансформация засягаща 

осмислянето и оценностяването на лудостта. Високият епически образ 

на лудостта  е  тревестиран,  тя  вече  не  е  говорът  на  пределното,  а  на 

девиантното,  безсмисленото.  В  света  на  институциите,  лудостта  е 

ценностно разградена и предвидливо обезсилена, тя става наблюдаема, 

социално неефективна, комуникативно слаба и уродлива. Въпреки това 

тя все още запазва романтически приписваната й възможност да казва 

истини,  да  отправя  обвинения  към  съществуващия  ред.  Примерът  с 

разказа „Лудата” добре подкрепя тези обобщения.

В  най-общи  линии,  така  очертаният  двойствен  модел  на 

представяне на лудостта бива следèн и в останалите части от работата. 

В третата глава са проследени литературните проявления на хибридната 

фигура на градския идиот. Направеното описание на разнородните му 

функции  е  интересно  и  точно.  Лудостта  е  визирана  като  вписана  в 

спектакъла на колективния живот, като наблюдавана, осмивана, но без 

да  е  радикално  санкционирана.  Това  по  някакъв  начин  е  спомен  за 

лудостта  от  времената  преди  голямото  изключване,  преди 

окончателното  й  отпътуване  към  маргиналията  на  света.  Говорим  за 

форми на смях и на смехова култура, които литературното изображение 

е уловило и уталожило като отпечатък и спомен. Лудият освен всичко 

друго е и фигура на катарзиса,  средство за очистване от натрупаните 

напрежения, от складираните страхове. 

Четвъртата глава чете изображенията на лудостта в контекста на 

екстремни социални ситуации. Нейната значимост се определя не само 
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от  художествената  сила  на  интерпретатираните  произведения,  а  и  от 

възможността да бъде осмислен генезисът на лудостта, точките на срив 

и  скъсване  с  реалността.  Това  е  тема  принципно  важна  за  всяко 

изследване на психическите девиации. През творбите на Г. Стаматов, Г. 

Райчев, А. Страшимиров, авторката осмисля лудостта през разкъсването 

на  системата  от  ценности  в  определен  социум.  Именно  загубата  на 

ориентирите, съкращаването на дистанциите, размиването на границите 

водят до отказ на системите за разумно индивидуално позициониране. 

Невъзможно  е  да  бъдеш  нормален  в  един  полудял  свят,  това  е 

налагащото се обобщение.

Петата  глава,  озаглавена  „Лудостта  на  модерните  времена”,  е 

може би ключова за изследването. Така е защото тук става дума за едно 

преднамерено  търсене  на  кризисни,  гранични  човешки  състояния  в 

изобразителната  политика  на  българския  диаболизъм.  Душевните 

патологии  са  припознати  като  важни  показатели  за  човешкото  и  са 

изследвани  в  различни  творби,  повече  или  по-малко  художествено 

успешно. Основавайки се на вече съществуващите изследвания върху 

диаболизма, София Ангелова е успяла да открои своята гледна точка 

към  проблематиката  и  най-вече  –  да  систематизира  наблюденията  и 

изводите в цялостния контекст на дисертационната теза. Основателно е 

отбелязано, че тук акцентът е върху самата специфика на психическия 

живот,  върху  трудностите  на  себеидентификацията,  които  водят  до 

цялостен срив. Преставайки да бъде идентичен на себе си, човекът се 

„заразява”  с  двойничество,  става  жертва  на  мании  и  всевъзможни 

депресивни  състояния.  Разумно  контролираният  свят  се  оказва 

подвластен на ирационалното и в този смисъл разглежданата  част  от 

изследването може да се оцени и като анализ на патологиите на самия 
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модерен  свят.  Късният  Светослав  Минков  е  особено  удобен  като 

възможност за извеждане на подобни тези.

Шестата глава изследва белетристичния опит на Димитър Димов в 

областта на патологиите – обществени и личностни. В неговите романи 

болестта може да се види като обхватна метафора и авторката успешно 

се  е  възползвала  от  открилата  се  възможност.  Вкопчените  в 

идеологическа  битка  светове  са  попаднали,  всеки  по  свой  начин,  в 

обхвата  на  болестите.  Оттук  и  множествеността  на  внушенията  в 

романите  на  Димов,  въпреки  порива  на  „Тютюн” към идеологическа 

изрядност. 

Седма  и  осма  глава  анализират  още  няколко  важни  за  темата 

творби, които дават възможност да бъде осмислен по-цялостно богато 

нюансираният  образ  на  лудостта.  Лудостта  отново  е  осмислена  като 

контрадаптивен  фактор,  инстанция  на  една  друга  реч,  като  точка  на 

неочаквани ролеви преобръщания, като възможност да се историзират 

метаморфозите на трудно коструираната идентичност.

Може да се направи обобщението, че работата на София Ангелова 

има  систематизаторски  и  аналитичен  принос  по  отношение  на  така 

фокусираната проблемна област. 

Авторефератът на изследването е направен съобразно жанровите 

изисквания. Точно са отразени композицията, съдържанието, отчетени 

и обобщени са направените приноси в разработването на разглежданата 

проблематика.  По  темата  на  дисертацията  са  направени  единадесет 

публикации в сериозни научни издания.

Заключение

Доцент д-р София Ангелова е представила пред професионалната 

общност  един  сериозен  изследователски  труд,  който  притежава 
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необходимите  качества  да  бъде  успешно  защитен.  Той  се  вписва 

напълно адекватно в актуалната парадигма на българското хуманитарно 

знание. Мнението ми е, че изследването заслужава положителна оценка 

от  Научното  жури.  Моят  вот  е  положителен  за  присъждането  на 

научната степен „доктор на филологическите науки” на доц. д-р София 

Ангелова.

          10. 9.  2014 г.

  София                                      Рецензент:

                                              проф. дфн Валери Стефанов 
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