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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф. дфн Пенка Ангелова 

за дисертацията 

на Милена Георгиева Димитрова 

ИНДИВИДУАЛИЗМЪТ НА ПЕТКО ТОДОРОВ 

  

В дисертационния си труд Милена Димитрова предлага едно задълбо-

чено и добре структурирано изследване на творчеството на Петко Тодо-

ров в контекста на зараждащите се по това време модернистично-

индивидуалистични течения в младата българска литература и в контек-

ста на международните контакти на едно младо поколение, което съу-

мява и се осмелява да се противопостави на старото и което създава 

една и до ден днешен уникална литература. С основание авторката от-

белязва "реалистичната природа" на българина, който рядко прекрачва 

"бариерата на видимото" и не показва особен интерес към „потайните” 

движения на душата. За това авторката принася доказателства от на-

чалната рецепция в България, през рецепцията на критиката на "социа-

листическия реализъм", до наши дни, което доказва битийната конкрети-

ка и аграрна обвързаност на голяма част от българската литературна 

критика: един факт, който обяснява проблематичната рецепция на твор-

чеството на модернистите и на Петко Тодоров и необходимостта от този 

научен труд. 



Работата е съразмерно построена в четири глави. В първата глава ав-

торката представя специфичните характеристики на българския модер-

низъм като проследява идейните тенденции в българската литература и 

прехода към "новото литературно мислене" в кръга "Мисъл", параметри-

те на новия културен и естетически проект и ранното влияние на Фрид-

рих Ницше и Артур Шопенхауер предимно в посока към рефлексия на 

литературата и към формиране на новия образ на поета като "Ноев ков-

чег", като културен герой, жрец и войн, на изкуството, самотен богоиз-

бран индивидуалист за разлика от първообразите на герой-бунтовник, 

народен пастир, национален летописец итн. Основателно и позовавайки 

се на сериозни изследвания авторката представя тази смяна на пара-

дигмата, предвещаваща прехода към модерността в българската лите-

ратура. С основание авторката отбелязва двоякото отношение към фол-

клора в българската литература на краевековието, сигнализиращо от 

една страна тенденцията към модерност, от друга страна обаче и необ-

ходимостта от припознаване на фолклора като извор на  "поетически 

мотиви, настроения и художествени похвати", една тенденция в младата 

българска литература, която в немската литература например е била 

изживяна в по-ранен етап, в романтизма и не може да се наблюдава ка-

то характеристика на модернизма, въпреки че немският модернизъм, от 

който са черпили българските модернисти,  в много други точки се об-

вързва с традиционни линии на романтизма, но не и в отношението си 

към фолклора. По-скоро копнежът към свобода на поетическия субект, 

към индивидуалност,  "интернационалност" и универсалност могат да 

бъдат смятани за характеристики на немския романтизъм. 

Във втора глава авторката обстойно разглежда индивидуалис-

тичните сюжети в епистоларното творчество и в лириката на Петко То-

доров. Обект на изследването е не само самобитното и оригинално ху-

дожествено творчество на автора, което допълва и нюансира облика на 

новата българска литература и обогатява с многообразието си литера-

турния процес, но и отделни писма, студии, статии, у които присъствието 

на индивидуалистични черти и откриването им спомага за по-точното 

определяне на специфично-физиономичното в модерния творчески на-



тюрел на поета. Изследователската цел се свежда до отговор на въпро-

са - как естетиката на индивидуализма присъства в сюжетната, в компо-

зиционната, в персонажната и в стилистичната основа на текстовете 

(идилии, драми, статии, писма). Тук авторката обръща особено внима-

ние и на езика на символа, спирайки се изрично върху идилиите и дра-

мите на П. Тодоров, разкривайки травестициите на символа, с чиято по-

мощ може да се излезе от профанния бит. И все пак остава чувството, 

че тези опити на авторката са малко пресилени и не съвсем убедителни. 

Глава трета е посветена на взаимодействието между Петко Тодоров с 

един от видните германски натуралисти и модернисти Йоханес Шлаф 

(стр. 163-222), което авторката с право определя и доказва като един 

суверенен "диалог". Тук искам да отбележа, че докторантката е избрала 

и се е спряла на именно онзи период на германския автор (избор, доня-

къде обусловен и от ранната смърт на Петко Тодоров), в който той дейс-

твително все още може да бъде причисляван към "модернизма", тъй ка-

то в по-късното си творчество Йоханес Шлаф се ориентира към един 

начин на писане и мисловна нагласа, твърде отдалечена от модернис-

тичните му пориви, която в немския език се определя като 

Heimatdichtung, "народностна поезия", избягваща полемичността на съв-

ременността в народностните и аграрно-битови идилии.  

Авторката доказва, че освен в жанровата размитост допирните точки 

между идилиите на Петко Тодоров и на Йоханес Шлаф се откриват в 

слабата им или почти пренебрегната сюжетност, лишена. от събитий-

ност.  Следващия маркер за междутекстова връзка тя открива в компо-

зиционната постройка на творбите, където убедително се спира на  кръ-

говата композиция както при П. Тодоров (в идилиите  „Орисници”, „Ра-

дост”, „Сенокос”, „Овчари”, „Мечкар”, „Над черкова”, „Една”, „Приказка” и 

др.), така и при Йоханес Шлаф („In Dingsda” – „Abseits”). С акрибична 

взискателност Милена Димитрова изработва таблици с антиномични 

употреби (Таблица №6 ), доказваща тезите й за прилаганите от автори-

те контраст и антитеза; с използвани елементи от астралната образ-

на система (Таблица №7), както и с лексикално-семантични съпоставки 



между произведения на П.Тодоров и Й. Шлаф (Таблица №8). Авторката 

обобщава общите елементи между българския и германския писатели 

като елементи на сходната им художествена и нравствена индивидуал-

ност, както и като резултат на императива на тяхната съвременност към 

оригиналност, новаторство и различие от предходниците. И все пак бих 

препоръчала малко по-внимателно боравене с понятието за Романтизма 

и романтичните традиции, тъй като това течение поставя основите на 

саморефлексията на литературата и в този смисъл на модернизма, но 

същевременно народностните му традиции не се вграждат в модернис-

тичната концепция на немскоезичните модернисти - импресионисти, 

символисти, неоромантици итн.  

Търсейки контактната зона между Тодоров и Шлаф в характерните ро-

мантични символи и парадигми, авторката доказва изграждане на нов 

тип индивидуалност при модернизма, намираща израз в импресионис-

тични техники, в конфликта между поколенията, в парадигмата на пъту-

ването и др. При анализа на П. Тодоровите творби тя разкрива диалого-

ви ядра с идилиите на Йоханес Шлаф главно в езиково, лексикално и 

жанрово отношение. В текстовете и на двамата автори тя показва крех-

ката границата между поезия, проза, музика, песен, характерна за мо-

дернизма и разчупваща традиционните понятия за жанровете. 

Убедително е представена парадигмата на подобието, изведена при 

лексикално-семантичната съпоставка между „Певец” и идилиите на 

Шлаф, потвърждаваща тезата за литературен диалог между двамата 

автори. 

В една последна четвърта глава авторката се спира и на драматургия-

та на П. Тодоров под заглавие "Индивидуализъм и драматургия" (стр. 

223-230). Убедително е показано новаторството на П.Тодоров, носещо 

белезите на новата насока на развитие в драматургичното изкуство от 

действие към бездействие. Тук ще отбележа, че според мен е по-

коректно в този случай да се говори за модернизъм, а не за индивидуа-

лизъм, тъй като проблемите, пред които стои новата българска драма на 

20 век са проблемите на модерността: на отчуждението и проблемати-



зиране на диалога, на психологизиране на човешката драма. И Петко 

Тодоров намира своя адекватен отговор на тази общоевропейска криза 

на драмата. 

Приноси: Изследването пренарежда старите известни факти, открива 

нови, незабелязани досега особености, и разкрива образа на Петко То-

доров "като модерен творец, индивидуалист, член на кръга „Мисъл”, а 

творчеството му като път към европеизация на българската литература, 

чиято концептуална база се осмисля от поета в две посоки: приобщава-

не на художественото ни творчество към идеите на европейската лите-

ратурна мисъл и съхраняване на националната му самобитност." Автор-

ката приема идеята за елитарната концепция в разбирането за изкуство-

то, към която се придържа и Петко Тодоров, и което трябва да облаго-

родява духовно, без да се принизява.  

Специалното внимание върху епистоларните и критически текстове на 

П. Тодоров е обосновано и от това, че авторката се опитва от тях да из-

влече естетическа програма или манифест, които авторът си поставя и 

които определят "специфично-физиономичното в модерния творчески 

натюрел на поета". Идеалът, който си поставя авторът, и който е харак-

терен за кръга Мисъл е да бъде открит „човекът” у българина. 

Сравнението с творчеството на Йоханес Шлаф е обстойно и на различни 

нива, което авторката онагледява и в осем табели. Наблюдава се пре-

небрегването на сюжетност, липсата на събитийност и различни форми 

на междутекстова връзка между двамата автори, както и в композицион-

ната постройка на творбите и използване на елементи от астралната 

образна система, характерни за влиянията на романтизма и 

(нео)романтическата символика - нощта, парадигма на пътуването и 

други импресионистични техники. Авторката се спира и на диалогови 

ядра с идилиите на Йоханес Шлаф главно в езиково, лексикално и жан-

рово отношение, както и на преплитането на жанровете и преминаване-

то на границата между поезия, проза, музика и песен. Убедителни са 

парадигмите на подобие, които авторката извежда в дисертацията си 



както на лексикално-семантична основа, така и в нагласата и отношени-

ето към (нео)романтичните тенденции.  

Добро впечатление прави приложения речник на остарелите думи в края 

на дисертацията. 

Библиографията наброява 121 заглавия на българска и чуждоезични 

автори, които за по-голяма прегледност биха могли да бъдат разделени 

в първична и критическа литература. 

 

 Заключение 

Работата предлага принос в българската литературна критика с с изс-

ледване на индивидуализма на Петко Тодоров в цялостното му творчес-

тво, като визира не само художественото творчество на автора, но и не-

говите критически и епистоларни текстове; за първи път тук се анализи-

ра обстойно в сравнителен аспект творчеството на П.Тодоров в диалога 

му с неговия приятел и колега-писател Йоханес Шлаф; дисертационният 

труд дава нови насоки за прочит на индивидуализма и конфликта между 

поколенията в модернистичните тенденции на П.Тодоровото творчество. 

Въз основа на изброените по-горе достойнства и приноси на Миле-

на Георгиева Димитрова заставам зад тезата, че са налице всички усло-

вия тя да получи образователната степен "доктор" и с убеденост, препо-

ръчвам на уважаемото жури да ѝ присъди съответната академична сте-

пен. 

 Оценявам работата като много добра и я предлагам за одобрение 

на уважаваната комисия. 

21.09. 2015г   Проф. дфн Пенка Ангелова  

 

 
 


