
       РЕЦЕНЗИЯ от член-кор.проф.д-р МИЛЕНА ЦАНЕВА

на дисертацията на доц.д-р СОФИЯ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА 
    за научната степен „доктор на филологическите науки“
по научна специалност 05.04.02 - Българска литература
    (Българска литература след Освобождението )  

        София Ангелова, завършила  през 1985 г. специалността “Българска 
филология“ в СУ „Св.Климент Охридски“, от 1987 г. е преподавател, от 
2001 г. – главен асистент и от 2005 г. до днес  – доцент  в бургаския ун-т 
„Проф. д-р „Асен Златаров“.  През 2001 г. защищава успешно дисертация 
пред Специализирания съвет по литературознание и получава 
образователната и научна титла „доктор“. От 2008 г. до момента чете 
лекции по: Българска литература от Освобождението до края на първата 
световна война, Увод в литературната теория, Артпедагогика, модул 
Художествена литература, а от 2012 г. до момента и лекционните 
курсове: Пространство и текст, Модели на женскостта в българската 
художествена литература, Анализ на художествен текст и  Практическа 
методология на научното изследване .  Научно-изследователската ѝ 
дейност в областта на българската литература намира израз в 
публикуваните ѝ 4 книги  и 68 студии, статии и рецензии в престижни 
периодични  издания и сборници. Участвувала е с доклади в многобройни 
научни конференции по литература.

     Още докторската дисертация на София Ангелова  Семантика и функции 
на воденичното пространство в българската проза  я показа като 
изследовател с интерес към оригинални не съвсем обичайни теми. Резултат 
на този  интерес е и представеното ѝ  за степента доктор  на 
филологическите науки ново изследване  – Сънищата на  разума: истории 
на лудостта  в българската проза от Освобождението до средата на 80-
те години на ХХ век.
     Намирам   изборът на тази  тема  за плодотворен. Художественото 
изображение  на лудостта, т.е. на отклоненията  от това, което се счита за 
нормално, предоставя на литературата интересни  възможностти за 
навлизане в същността и проблемите на човека и обществото, а научното 
проследяване  на това изображение открива   нови подстъпи към 
изследването на идеите и поетиката на   литературата при различни автори 
и творби и в различни исторически периоди. 
        Опирайки се  основно на историческия метод и литературоведския и 
съпоставителен анализ, дисертацията на доц.д-р София Ангелова си поставя 
задачата да проследи и осмисли функционирането на темата за лудостта    в 
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българската литература в един период на твърде  интензивно развитие, 
както на  обществото, така и на литературата ни. И това я прави особено 
интересна не само в чисто литературоведски план. Защото, както правилно 
изтъква авторката още в самото  начало „Задачите, които литературата 
поставя и/или решава чрез лудостта, са от екзистенциално, социално, 
нравствено и психологическо естество“(с.2). 
         Изяснявайки с какви значения ще натоварва понятиего лудост, 
авторката   изтъква условността и на двете страни в опозиционната двойка 
нормалност-лудост, различно разбирани в различни времена и култури и 
приема формулираното от Р.П.Пърсиг виждане, че „В чисто 
културологичен план нормалността не е истината, а е съобразяване с 
очакванията на обществото“(с.10).  Това разбиране на  лудостта   като 
отклонение от общоприетото  обуславя  интерпретирането в този термин 
и на доста различаващи се герои и сюжети. Още повече, че в случая темата 
се проследява  в нейния  исторически развой.  
       Авторката познава и където е необходимо  коректно се позовава и 
цитира   съществуващите в нашето литературознание изследвания на темата 
за лудостта в отделни творби и периоди от българската литература, но 
целта, която си поставя е по-широка и обобщаваща – да се изгради цялостна 
концепция за нейното представяне и функциониране  в литературния развой 
на цяло едно столетие, обстоятелство, което изисква привличането и на 
неизледвани в това отношение , а и изобщо по-малко познати творби.
Намирам за сполучлив изборът на привлечените като материал за 
изследването произведения, те са не само емблематични за 
интерпретирането на лудостта , но в повечето случай заемат и възлови 
места в литературния ни развой.    
       Опирайки се на зароденото още в Ботевата поезия метафоризиране на 
лудостта и пиянството, авторката преминава към детайлни  анализи на 
„Записки по българските въстания“ на Захари Стоянов и „Под игото“ на 
Иван Вазов – христоматийни произведения на българската  класика, които 
утвърждават метафоричната лудост на волята за свобода като трайна  и 
красива традиция на българския поглед към историята и на българското 
художествено слово. Твърде интересни са анализите  на  представените в 
„Под игото“ различни видове лудост  с подобието и разликите между 
техните езици. И още тук бих искала да почертая,че една от най-силните 
страни на представеното за защита изследване са именно задълбочените и 
целенасочени анализи, които уплътняват и  обогатяват основните тези. 
Преминавайки от високото пространство на метафоричната лудост към 
лудостта като болестно състояние, изследователката убедително приема 
снизходителното и дори изпълнено със симпатия отношение  към 
действително лудите или повече или по-малко отклоняваши се от 
нормалното като влияние на турското благоговеене пред лудостта ,станало 
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донякъде и българска традиция  и  намерило израз  в творчеството на 
Вазов (Мунчо, Павле Фертигът),  Йовков(Люцкан) и други по-късни автори. 
      До голяма степен пак в рамките на Вазовото творчество се разглеждат 
трансформациите на темата за лудостта в реалистичната проза от края на 
ХIХ и началото на ХХ век.  Симптоматичният за следосвобожденските 
сюжети  на Вазов разказ „Кардашев на лов“ ,подробно анализиран от 
авторката, показателно скъсва с романтичната интерпретация на лудостта и 
я обвързва с обидно грубия практицизъм на новото градско  общество. 
Хумористично принизена   в този план е и една,струва ми се, характерно 
българска налудничавост –  графоманията с  която се сблъсква основният 
герой на разказа  – писателят Кардашев.
       Привличайки за анализ Елин-Пелиновия разказ  от това време „Лудата“, 
изследователката се насочва и към   най-характерния за литературата от 
този период мотив за радикалното неразбиране  и противопоставяне  между 
селото и града и между малкия човек от народа и държавните институции. 
Мотив достигнал в този разказ своята върхова изява, показвайки  лудостта 
като единствената възможност да се изрече гласно това, което 
обществените норми забраняват дори да се мисли.
    Интересна  е съпоставката, която София Ангелова прави между шута от 
традициите на европейската аристокрация и българската фигура на 
„градския идиот”, чиито изображения в литературата съвместяват 
палячото, глупака и лудия. Чрез образа на Павле Фертигът Вазов 
отново,както в „Под игото“ извисява лудостта като мярка и коректив за 
нравственост. А „кротката лудост“ на цяла група от  героите на Йовков 
компенсират липсата в националната традиция на образа на „юридивия, на 
светия идиот“. И тяхната корегираща нормативната разумност функция 
става особено ясна в безумието на войната (Люцкан).
       Но, ако се вярва на литературата, не безумните гърмежи на войната, а 
обидният празничен шум , егоистичният практицизъм на новото следвоенно 
време е причина за тежките душевни кризиси на завърналите се от фронта и 
пленническите лагери фронтоваци. Тези кризиси авторката на изследването 
анализира чрез две излезли почти едновременно (през 1919 и 1920 г.) 
произведения. Твърде различни като литературен стил , повестта на Георги 
Райчев „Мъничък свят” и разказът на Г.П.Стаматов „Малкият Содом“ 
еднакво стигат  „до тревожни обобщения за мястото на личността във 
времена на политически и социални катаклизми“(с.86). Героят на Райчев, 
съумял и в окопите да съхрани своя „мъничък свят“ ,след войната полудява, 
а героят на Стаматов, отказал да се примири с  краха на високите 
национални идеали, намира изход в самоубийството. Нещо, което в очите 
на  самодоволната околна „нормалност“ изглежда лудост. 
      Като прекрачване през границите на нормалното са  представени в 
българската литература   братоубийствените събития,последвали наскоро 
след войната и  трагично разделили българското общество. Финалът на 
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Страшимировия  роман „Хоро”с несъстоялото се българско хоро и 
налудничавия истеричен танц на Капанката, С.Ангелова  очертава като 
образен израз на краха на традиционните  национални ценности. 
      Пристъпвайки към течението на диаболизма,  очертан в  българската 
литература от 20-те години на ХХ век, изследователката търси причините за 
неговата кратковременна, но интензивна изява не само в безспорните чужди 
влияния,но и в социокултурната ситуация на  времето и в засиленото 
движение на българската проза към психологизъм. Макар и в някои 
произведения на диаболизма тежките душевни кризиси на личността да се 
свързват косвено с травмата от войните,общо взето в тези произведения за 
пръв път в българската проза представянето на лудостта  няма преки 
социални или нравствени задачи.
      Особено характерно за „радикалната трансформация“ на нейните 
функции в литературата е ранното творчество на Владимир Полянов и 
С.Ангелова    се спира особено  детайлно върху него, описвайки го като 
обръщане на литературата към несъзнаваното и ирационалното в 
поведението   на модерния градски човек, провокиращо изяви на 
паталогичното и асоциалното.  Според нея тези ранни произведения на 
Полянов са „изключително приносни“ с пренасочването  на употребите на 
лудостта към вътрешния свят на човека,„откривайки за българската 
литература възможностите за превръщане на несъзнаването в художествен 
факт“(с.111).
     Типичните диаболични сюжети са характерни и за творчеството на 
Георги Райчев, но в тях  драматизмът най- често се дължи на сблъсъка 
между първичните  несъзнавани  либидни  нагони и морално-културните 
норми .При това  част от разказите му,както посочва изследователката, 
излизат от границите на чисто диаболичното, доколкото  във финала си 
търсят обяснение на налудничавото в реалността. Специфичен  принос на 
Райчев в темата за лудостта е   мотивът за женската лудост.

         С диаболичната  естетика на ужаса ,страха и лудостта са  обвързани 
и   разказите на Светослав Минков в неговите първи книги. Но 
акцентът, който слага при тяхното анализиране авторката, е 
проникването  още в тези първи разкази на гротескното, игровото , 
пародийното, характерни за зрялото му сатирично творчество. В 
неговата сатира тя вижда две  допълващи се прояви на лудостта : 
налудничавостите на модерното общество и личностните психически 
разстройства ,резултат от натиска тъкмо на тези обществени 
налудничавости. Отбелязвайки необичайността на Светослав-
Минковото творчество като се започне от тематиката и проблематиката 
и се стигне до стилистиката, С. Ангелова се противопоставя  на 
вижданията за неговата самота по отношение на бъдещия литературен 
развой  и посочва  поредица автори от сравнително по- ново време, при 
които можем да видим  продължение на характерни  негови мотиви и 
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похвати. Специално се анализира в това отношение новелата 
„Невръстни убийства“ на Виктор Пасков, с нейните пародийно-
гротескни  игри с анормалното.   
          В романите на Димитър Димов   изследователката открива  почти 
всички познати на психиатрията видове лудост, социално детерминирани, 
приписани най-вече на   героите от буржоазния свят. Но нейният интерес е 
насочен най-вече към романа „Тютюн“( особено към втората редакция на 
пренаписания под идеологически натиск роман),  където намеренията на 
писателя и техните художествени резултати   показателно се разминават. 
Защото по отношение на въздействието си върху основните  герои 
„Никотиана“ и  Партията  всъщност се   припокриват ,пораждайки еднакво 
догматизъм и фанатизъм,  които пречат на   нормалното и  човешкото в 
отношенията им с  хората.Действително такова е внушението на Димитър-
Димовия роман. Но струва ми се тук изследователката трябваше да 
отбележи,че  въведените като антипод на Борис и Ирина герои – Павел и 
Лила, като художествени образи са една явна, дори фрапираща, несполука 
на Д. Димов.  Бледи схеми, неубедителни и безплътни, те по начало няма 
как  да се  изявят в плана на нормалното и човешкото. 
         Що се отнася до уникалния случай  с недовършения роман на 
Д.Димов,който в наши дни неговата дъщеря дописва, преосмисляйки го, С. 
Ангелова е съвсем права, че заместването на една идеологема с друга не 
може да бъде решението на големите въпроси на човешкия живот .
         Скокът от излезлия в началото на 50-те години роман „Тютюн“ към 
издадените в края на 70-те и началото наа 80-те години произведения на 
Павел Вежинов, ни въвежда в литературната атмосфера на едно време, в 
което темата за лудостта се оказва особено подходяща за поставянето на 
същностни екзистенциални и социални въпроси,  избягвайки бдителното 
око на идеологическата цензура. Още повече ,че коренните промени в 
сюжетиката и поетиката на литературата  отпращат тази тема към 
глъбините на човешкото съзнание.Обглеждайки творчеството на Павел 
Вежинов, което специфично обвързва темата за лудостта с научната 
фантастика,   изследователката се спира  преди всичко  на повестта му 
„Бариерата”  и в задълбочен анализ акцентува върху нейното основно 
внушение за лудостта като опозиция срещу тесногръдието и 
посредствеността на  считания за нормален конвенционален  разум, като 
душевен полет към разширяване до безкрайност  границите на човешките 
възможности.
        Детайлният и задълбочен анализ на излезлите едновременно два 
романа – на Павел Вежинов(„Везни“) и на Дончо Цончев („Жълтата къща”) 
откроява   техните   тематични и сюжетни сходства, но и техните   различни 
идейни послания. „Везни“ на П.Вежинов  показва ,че нормалността на 
човешката  психика изисква наличието не само на рационално, но и на 
емоционално начало и техния хармоничен баланс. “Жълтата къща“ на 
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Д.Цончев представя света на считаните за нормални  като една голяма 
лудница, а лудостта – в традиционната ѝ роля на нравствен коректив.
       Въпреки ясно обявените още в названието на труда граници на 
изследвания период, С.Ангелова не е издържала на изкушението да прибави 
и една последна глава  –„Посттоталитарно, постмодерно,  
постнормално...“, в която  хвърля силно заинтересован поглед върху 
актуализираната тема  за лудостта в постмодерната литературна ситуация 
на  I-то десетилетие  от ХХI век.  Необходимостта да разгледа тук, т.е.остро 
да разкритикува, романа на Калин Терзийски „Лудост“  ,е логичен   израз 
на  мнението ѝ,че трябва да се   реагира срещу    тревожните опити на 
масовата литература да  прикрива художествената си несъстоятелност   с 
фирмата на постмодернизма.
       Затова пък анализът, посветен на романа на Валери Стефанов „Някой 
отдолу“, е не само детайлен и задълбочен, но и някакси своеобразно 
вдъхновен от съпричастие към неговата необичайна, постмодерна поетика.
В резултат се получава едно   поетично и образно  претворяване на външно 
напомнящата трилър   книга. Употребих думата претворяване, защото 
считам книгата на В.Стефанов за прекрасно написана, но не така лесна   за 
тълкуване. Нещо, което не случайно   изтъкват и някои от писалите за нея 
критици. Тълкуването, което ѝ дава С. Ангелова е   ясно и логично,   може 
би дори малко прекалено   ясно и логично за богатите   внушения на текста, 
но улавя и акцентува сред тях може би най-важното – разколебания през 
ХХI век статут на словото, „битката за имената, за езика и смисъла,[която] 
може да бъде водена само в лудостта“(с.229).
        Незадължителния за хронологичните рамки на изследването, но 
интересен и съпричастно задълбочен анализ на тази книга  показва 
афинитета на изследователката  към проблематиката и поетиката на 
постмодерната, ако приемем тази терминология, съвременна литератера и 
това ме кара да ѝ пожелая и да  очаквам от нея нови изследвания в тази 
посока. 
      Проследявайки  детайлно функционирането на темата за лудостта в 
българската проза в течение на повече от един век ,изследването на 
С.Ангелова грижливо попълва една досега само  набелязана страница от 
историята на нашата литература..Нещо повече, намирам,че този труд 
убедително показва,че с новите моменти, които разкрива или акцентува, 
при разглежданите   автори и творби ,едно подобно изследване  на частна 
тема всъщност може да открие  нови подстъпи към разбирането и 
осмислянето и на цялостния литературен развой .
        
      ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
     Предложеният  за защита труд   е прецизно и задълбочено изследване на 
една интересна и досега не разработвана цялостно тема в българската 
литература. Многобройните приносни моменти в анализите на 
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представянето и функциите на тази тема в различни периоди,автори и 
творби, както и цялостното ѝ обгръщане и осмисляне на нейното 
присъствие в българската литература, ми дават всички основания убедено 
да предложа на доц.д-р София Ангелова да бъде присъдена степента 
„доктор на филологическите науки“.

 
11 септ. 2014 г.                                                         
                                                                  /Чл.-кор. проф.Милена Цанева/
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