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Представеният пред научното жури труд разглежда ред текстове из българската 

художествена проза, създавани в продължение на близо столетие (от 80-те на ХІХ до 

80-те на ХХ век) и белязани от специфична проблемно-тематична фиксация – от 

желанието и/или потребността да се разказва и осмисля „лудостта”.

Поставям ключовото понятие от заглавието на дисертацията в кавички, за да 

подчертая веднага условността при използването на думата в рамките на тези 245 (с 

библиографията) страници: в тях иде реч за литературни образи, сюжетни употреби и 

идеологизации на разни видове и степени на отклоняващото се от кодифицираната 

норма („тогавашна” и „сегашна”) за умствено и емоционално здраве. И още една 

уговорка: интерпретативното усилие в работата разтваря до известна степен границите 

на посочения като избран за изследване времеви период – в първите си страници 

проучването хваща и черти от разбирането за „лудостта”, валидно у нас преди 80-те на 

ХІХ век, а в последната си част се занимава с текстове, писани доста след 80-те на ХХ 

век.      

Трудът съдържа въведение, осем (по обем несиметрични една спрямо друга) 

части, коментиращи страни от централния за начинанието научен проблем, 

заключителни думи и библиографски указател (традиционната за подобен тип текстове 

структура е освежена чрез замяната на навичните „глава първа”, „глава втора” и пр. със 

„сън първи”, „сън втори” и т.н.). От различни ъгли и заради различни конкретизации на 

изследователското търсене в работата са разгледани (някои – подробно, други – 

накратко или съвсем накратко) произведения на Иван Вазов, Захари Стоянов, Елин 

Пелин, Йордан Йовков, Георги Райчев, Георги Стаматов, Антон Страшимиров, 

Светослав Минков, Владимир Полянов, Димитър Димов, Павел Вежинов, Дончо 



Цончев, Виктор Пасков, Теодора Димова, Калин Терзийски, Валери Стефанов (бегли 

типологически отпратки включват в текста и напомняния за автори като Ботев, Друмев, 

Талев, Кирил Христов, Фани-Попова Мутафова, Константин Константинов, Любен 

Дилов, Георги Господинов). Предлагайки прочита си на творбите, поставени във 

фокуса на изследването, София Ангелова (в края на краищата) показва как, в какви 

фабулно-персонажни решения и откъм какви телеологии на посланието, откъм какви 

естетически презумпции българската литература – в рамките на около столетие – 

пресъздава срещите, преплитанията и особените обмени между Голямата история и 

Историята на „душевната болест”.

Художествените произведения, интерпретирани в труда, са видени като 

проявления на наследяващи се във времето практики за семантизиране на „не-

нормалността”.

Най-напред колегата Ангелова представя метафоризирането на „лудостта” като 

възлов ход на каноничната родна текстовост при осмислянето на националната 

революция (уловени са обаче и колебанията на първото следосвобожденско 

литературно десетилетие между „романтическото” и „картезианското” съдене относно 

без-умието). След това авторката се интересува и от промените (спрямо „Под игото”) 

във възприемането/изобразяването на интелектуално различния, засвидетелствани в 

творби, споделящи негативно отношение към същността на „новата земя” България, 

каквато е след 80-те на ХІХ век. Проучването обяснява също причините, поради които 

тукашният мегаразказ за войните се оказва и многогласен разказ за психическата 

девиация; освен това то обглежда и ред литературни тълкувания на модерните времена, 

градския човек и прогреса като обитаващи и обитавани от маниите, обсесиите, 

страховете и изобщо „увредите”, ангажиращи заниманията на професионалния 

психиатър терапевт. Към финала си работата изследва също така боравенето с 

„болестите на нервите” в следдеветосептемврийската ни проза (то има своя собствена 

история – от обвързването на въпросната патология с политически коректни внушения 

относно неминуемата обреченост на „буржоазния свят” до хуманизирането на 

отношението към „отклоненията” у Вeжинов и Дончо Цончев и до драстична 

преоценка на абнорменото като притежаващо – пореден възврат към „свестните у нас 

считат за луди” – потенциала да бъде смислен, стойностен и дори потребен коректив на 

„редното” и „общоприетото”). Последните страници на проучването се спират на 

творби от „наши дни”, за да бъде потърсено физиономичното (от определена гледна 

точка) за съвременните писателски функционализации на девиантното.



Разглеждайки тематизации и фигурализации на „лудостта” в новата и най-новата 

българска литература, колегата Ангелова коментира и начините, по които 

националната художествена словесност се съобразява със (или трансформира) 

наследства на романтическия тип световъзприемане, презумпции на социалния 

критицизъм, модернистки тези, постулати на „социалистическия реализъм” или пък 

постмодернистки визии за човека и за разказването.

Изложението е с прозрачна логика и език, функционална композиция и ясно 

изведени основни научни тези. Сред особено добрите негови находки бих посочила 

разглеждането на женските персонажи в „Под игото” с акцент върху отвореността им 

към присъщото на „лудостта” (каквато е според смисловата парадигма на Вазовия 

роман); специалното внимание към графоманията и криптомнезията като обекти на 

литературно изображение и у български автори; въвеждането и на кинотворби при 

портретуването на тукашния културен контекст от края на 70-те – началото на 80-те на 

ХХ век; ярките и убедителни страници, посветени на „Някой отдолу”; точната (според 

мене) критическа оценка за писането на Калин Терзийски.

Сигурна съм и че на следващ етап от опубличностяването на текста – при 

превръщането му в книга например – той ще бъде разширен и обогатен. Да, няма защо 

едно подобно изследване да каталогизира „всичко по темата”. Но включването на още 

някои произведения към обектите на анализ в труда, струва ми се, би открило 

допълнителни възможности пред внимателния интерпретатор, какъвто София Ангелова 

безспорно е. Би било продуктивна провокация разглеждането и на „периферен” текст 

като Вазовия разказ „Цончовата мъст”; заниманието с определени творби на Михалаки 

Георгиев би уплътнило изводите на частта „Новата държава – лудост и институции”; 

„Бездна. Изповед на един умопобъркан”, „Кротки и буйни луди” на Кирил Христов 

също биха могли да се окажат повод за интересни научни констатации по проблема на 

дисертацията; това се отнася и за „Мечтател” на Йовков”, „Пропаст” на Страшимиров, 

„Луда трева” на Радичков, текстове на Мария Станкова… Може би и една по-подробна 

реконструкция на детайли от твърде специфичния контекст у нас между двете световни 

войни би увеличила културологичния потенциал на труда. (Имам предвид, че би могло 

да се обърне внимание на „медикализирането” и „психологизирането” на 

хуманитаристкото изследване навремето и на „филологизирането” на тогавашната 

психиатрия у нас – двете тенденции не са без връзка с търсения на художествената 

текстовост от периода.)



Разбира се, всяко академично изследване е територия за изява на информираната 

свобода и компететния индивидуален избор, а също така и на личностния вкус. Тоест 

съвсем естествено е да има и несъвпадения между представите на двама 

литературоведи относно това какво би трябвало да „стои” в едно проучване на 

историите за „луди” и „лудости”, разказвани от български писатели; естествено е да 

има разминавания и в тълкуванията, предлагани от различни хора, на едни и същи 

текстове (моето представяне на „Незнайният” и на „Страх” от Георги Райчев, 

примерно, би държало да опази неяснотата на произведенията като естетически 

продуктивна, т.е. не би ги свело толкова категорично до обяснимост, до „не-

диаболичност”).

Много по-важното от тези уточнения обаче е, че всеки колега би оценил високо 

находката с формулирането на изследователския казус, с който се ангажира работата на 

София Ангелова, и постигнатото от авторката при проучването на подбрания по 

проблемно-тематичен принцип художествен материал.

Като имам предвид качествата на предложения за разглеждане труд, а и това, че 

са изпълнени всички изисквания към процедурата и към документацията по нея, 

подкрепям присъждането 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 (Българска литература след 

Освобождението) на София Ангелова Ангелова за дисертацията й „Сънищата на 

разума: истории на лудостта ва българската проза от Освобождението до средата на 80-

те години на ХХ век”.

10.09.2014,

Пловдив                                                                           Проф. дфн Инна Пелева


