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СТАНОВИЩЕ

за дисертацията придобиване 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 доц. д-р СОФИЯ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА 

на тема:

СЪНИЩАТА НА РАЗУМА: ИСТОРИИ НА ЛУДОСТТА В БЪЛГАРСКАТА 

ПРОЗА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО СРЕДАТА НА 80-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

от проф. дфн Клео Протохристова

Представената  за  защита  дисертация  на  доц.  д-р  София  Ангелова   е 

ангажирана с тема, към която българското литературознание не проявява особено 

голяма  охота,  така  че  въпреки  съществуващите  релевантни  публикации, 

наличността на заявената изследователска ниша е несъмнена. Като  си поставя за 

цел  да  изгради  цялостна  представа  за  тематизациите  на  лудостта  в  българската 

следосвобожденска проза от средата на 80-те години на ХІХ до средата на 80-те 

години  на  ХХ  век,  дисертантката  се  заема  със  запълването  на  тази  осезаема 

празнота,  трасирайки  една  диахронна  конструкция,  положена  върху  няколко 

основни  проблемни  гнезда,  които  на  практика  разграфяват  в  периодизационна 

перспектива  проучвания  времеви  обхват  -  функционализирането  на  лудостта  в 

големите  епически  разкази  за  националноосвободителните  борби;  прозаичната 

литература  от края на ХІХ и началото на ХХ в., фокусирана върху отношенията 

между човека и институциите в буржоазната държава; литературното съполагане 

на война и лудост като свързващо звено между реалистично ориентираната проза 

от края на ХІХ век и на авангарда от 20-те години на ХХ век; артикулациите на 

лудостта  в  литературата  на  диаболизма; отношението  лудост−идеологема,  в 
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творчеството на Димитър Димов; конкретни казуси от литературата на 80-те и от 

най-новата  българска  литература.  Допълнително  е  включен  и  опит  за 

проблематизиране  на  своеобразната  субституция  на  липсващите  в  българската 

културна и литературна традиция фигури на шута и юродивия с тази на градския 

идиот.  Направен  е  и  естествено  следващият  опит  резултатите  от  конкретните 

аналитични наблюдения в така организирания наглед да бъдат систематизирани и 

осмислени в плана на типологията. 

 Ангажиментите,  заявени във въведението на дисертацията,  са изпълнени 

коректно и като цяло, в логиката на собствената си мотивираност,  изследването 

постига  своите  научни  цели.  С  помощта  на  внимателен,  аналитичен  прочит  на 

представителни  за  темата  автори  и  произведения,  съобразен  със  заварената 

критическа  традиция,  но  и  нелишен  от  волята  да  я  обогати  или  ревизира,   е 

изградена  обхватна  картина  на  динамично  променящите  се  тематизации  на 

лудостта  в българската  литература  през указания времеви обхват и са изведени 

хипотези  за  своеобразието  на  отделните  й  конкретизации.  Предложената  в 

заключителната  част  типологична  систематизация,  макар  и  в  някаква  степен 

обслужвайки отново императивите на диахроннията,   е ценна с очертаването на 

общите  контури,  в  които  след  необходимите  допълвания  би  се  поместил  един 

парадигмален  модел  на  българските  литературни  тематизации  -  предусловие  за 

възможните  съпоставителни  изследвания,  които  биха  придали  допълнителна 

релевантост на всяко следващо формулиране на „лудостта по български“.

Доколкото  биха  могли  да  бъдат  предявени  някакви  допълнителни 

изисквания  от  страна  на  оценяващата  инстанция,  те  по  неизбежност  ще  бъдат 

съотносими  с  възможен  друг,  външен  спрямо  тази  логика  и  поради  това  по-

различен подход.  С уговорката, че подобни привнесени съобразявания са нацелени 

най-вече  към  отваряне  на  диалога,  който  дисертацията  води  с  предшестващи 

изследвания, към нови възможни перспективи, бих препоръчала, особено с оглед 

на  евентуалната  й  бъдеща  цялостна  публикация,  да  бъде  направен  опит  за 

осмисляне на относителната резистентност на българското литературознание към 

темата на лудостта. Не е трудно да се съобрази, че основната част от публикациите, 

посветени на тази тема,  се появяват като своеобразна вълна, чиято обусловеност 
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от превода на  изследването на Фуко „История на лудостта в класическата епоха” 

на  български  език  е  лесно  установима.  Бих  препоръчала  също  допълнителна 

аргументация за избора на изследваните автори и произведения, защото отказът да 

се изготвят подробни описи или списъци, който е деклариран във въведението, не 

води непременно към точно определена селекция. Вярвам,  че трудът би спечелил 

и от набавянето на повече и по-задълбочени обяснения за отсъствието на фигури 

като тези на шута или юродивия в българската култура. От по-солидна защита се 

нуждае и озаглавяване на отделните части от дисертацията като „сънища“, което 

въпреки  очевидната  референция,  зададена  с  подчертана  категоричност  още  от 

епиграфа  и  началните  изречения  на  въведението,  остава  все  пак  недокрай 

убедително. Би била уместна също и по-голяма подозрителност към отделни чужди 

мнения,  приети  без  уговорка,  какъвто  е  случаят  с  категоричното  настояване  на 

преводача  на  Фуко,  че  „Възхвала  на  глупостта“  би  следвало  да  се  преведе  на 

български като „Възхвала на лудостта“ (напълно несъстоятелно, защото ако и на 

френски  fou да  означава  едновременно и глупост,  и лудост,  както на латински, 

където в заглавието на Еразъм фигурира  Stultitiae,  така и на гръцки (на който е 

написан оригиналът), където е Μωρίας , значението е само „глупост“. 

Независимо от това доколко валидни са подобни препоръки, изследването 

на София Ангелова  внушава най-вече усещането за съдържателен и концептуален 

интегритет, спрямо който един или друг допълнителен ракурс лесно може да бъде 

окачествен  като  привнесен.  В  това  вътрешно  отстояване  на  собствената 

аргументационна стратегия е едно от най-сигурните постижения на дисертацията, 

легитимиращи научната й стойност.

Друго несъмнено  достойнство на  труда  е  осезаемо присъстващата  в  него 

трезва  самопреценка,  която  е  гарант  за  добре  съобразеното  форматиране  на 

изследователските задачи и за избора на уместни артикулации, които са в пълно 

съответствие  с  добре  постигнатия  баланс  между  предвидимост  и  провокация  в 

аргументационното разгръщане. Същата нагласа на оценъчна мяра се проявява и 

при формулирането на научните приноси, които с предразполагаща пестеливост са 

сведени  до няколко  убедителни  аргумента:  допълване,  сумиране,  обобщаване  и 

систематизация  на  изследванията  на  лудостта  в  българската  проза  от 
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Освобождението до средата на 80-те години на ХХ век, проследяване и открояване 

на динамиката  и спецификата  в употребите  и функциите на безумието,  акцента 

върху  новите  моменти  в  тематизациите  на  лудостта  при  отделните  автори  и 

различните  периоди  и  направления,  предлагането  на  цялостна  концепция  за 

лудостта  в  българската  литература  с  нейните  национални,  политико-социални, 

социокултурни,  нравствени,  аксиологически  и  психологически  измерения, 

запълването  на  важна  ниша  в  българското  литературознание  с  цялостно, 

концептуално, методологически единно изследване на функциите и употребите на 

лудостта в българската литература от указания период. С така анонсирания запас 

от постижения и приноси, към който при една не така сдържана нагласа спокойно 

биха  могли  да  се  добавят  и  допълнителни  кредити,  дисертацията  убедително 

отстоява  научната  си  състоятелност,  както  и  легитимността  си  да  аспирира  за 

високата  научна  степен,  като  същевременно  не  се  поколебава  да  маркира  и 

неизбежните си недостатъчности.

В  заключение  ще  препотвърдя  становището  си,  че  със  значимостта  на 

изследвания  проблем,  с  обема  на  проучения  материал,  както  и  с  постигнатата 

концептуална стабилност,  предложената за защита дисертация е в съответствие с 

очакванията  към  едно фундаментално  изследване,  а  това ми  дава  достатъчно 

основание да препоръчам да бъде присъдена на доц. д-р София Ангелова научната 

степен „доктор на филологическите науки”.

септември 2014 г.                        

                                                                                       (проф. дфн Клео Протохристова) 

                                                       


