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      В статията си „Блянове на модерен поет“ Пенчо Славейков пише: „Не само идеите и 

основните настроения в творенията на П. Ю. Тодорова го показват като модерен писател, 

певец на „модерната душа“. Същото личи и във външната им обработка, в откъслечната им 

форма. От всичко, що е написал той досега, най-сполучливи и характерни за него са онези 

мънички идилии (Stimmungsbilder) с каквито между модерните немски писатели се слави 

негова интимен приятел Йоханес Шлаф, автора на Dingsda и Stille Welten. Това са 

стихотворения в проза, моментни снимки от живота и природата, импресии, настроения, 

писани plein air, и с тъй ясни контури, и пак тъй неуловими“ (Блянове на модерен поет. // 

Славейков, П. П. Събрани съчинения. Т. 5. Критика и обществени въпроси. Очерци и 

пътеписи, София, 1959, с. 67 – 68).  

      В тези изречения Пенчо Славейков показва начина, по който трябва да бъдат четени 

идилиите на Петко Тодоров – като стихотворения в проза, като моментни снимки, като 

импресии и настроения, писани на открито, а също и текстовете на Йоханес Шлаф, с които 

идилиите на Петко Тодоров кореспондират.  

      Петко Тодоров, както се знае, създава нов жанров и повествователен модел за  

българската проза и драма – според правилата на модернизма от края на XIX – началото на 

XX век. Кореспонденцията на неговите текстове с текстовете на Йоханес Шлаф е обяснима. 

У Йоханес Шлаф Петко Тодоров намира образци, подобни на тези, които той би искал да 
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създаде. А и свързаната с Шлаф литературна ситуация, подобна на която „Мисъл“ в цялост 

съгражда в българското литературно поле по същото време.  

    Типологично сходна ситуация се чете в българската литература преди Петко Тодоров и 

„Мисъл“. Иван Вазов пише роман, ориентирайки текста си към образци от романовите 

структури на ХІХ век. Както се знае, романови структури няма сред българските 

литературни факти от предходното на Вазов време.  

     От друга страна – „европеизацията“ на българската литература, свързвана с „Мисъл“, 

се случва по друг начин още в 40 – 50-те години на ХІХ век. В това време светската култура 

става необходимост за българската общност. Диалогът с образци и литературни ситуации от 

латинския Запад в 80-те години се прередактира от Иван Вазов и Константин Величков. И 

още веднъж – от „Мисъл“, в края на XIX и началото на следващия век. Процесът може да се 

нарече редакция на интертекстуалност. 

     За идилиите на Петко Тодоров Пенчо Славейков още пише, че за „тях няма читатели у 

нас“ (Блянове на модерен поет. // Славейков, П. П. Събрани съчинения. Т. 5. Критика и 

обществени въпроси. Очерци и пътеписи, София, 1959, с. 68).  

      Както се знае, образците на идилията са антични. В началото на ХХ век вписването на 

смисъл в жанровия формат на идилията е вече знак за особен „похват“ на изреченото в 

текста.  

    Четенето и разбирането на това разказване предполага високообразован читател. Тази 

дискурсивна практика е ориентирана не само към рецептивната ситуация от началото на XX 

век, но и към възможния високообразован читател в бъдеще.  

    Работата на Милена Димит рова показва, че текстовете на Петко Тодоров са намерили 

своя търсен адекватен читател.  

     Първата глава на дисертацията изяснява въпроса за философията и литературата в  

края на XIX – началото на XX век. Както се знае, след XVIII век философски парадигми 

създават представите за мисловни ценности и поведение – и е описано съставянето на 

модерната мисловност, според философията на Артур Шопенхауер и Фридрих Ницше. Тази 

мисловна парадигма предполага ценности на индивида, силна личност и самота. 
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     Втората глава съдържа конкретни наблюдения върху новото четене и употреба на 

фолклора в идилиите на Петко Тодоров и приспособяването на „родното“ към модерното. 

Направени са ред конкретни наблюдения върху „философията“ за личността. По друг начин 

казано – над индивидуализма на Петко Тодоров като идеолект в културата. Привлечен е 

богат документален материал – негови писма, статии. И още нещо – показано е неговото 

разбиране на литературата – като някакъв нов тип религия. Културата като вяра е реалност, 

видима още в 80-те години на XIX век с „Българска христоматия“ на Иван Вазов и 

Константин Величков, с „Италия“, „Звукове“ и пр., и пр. Доколко тази нова „антропология“ 

е полезна, е друг въпрос, но явно във времето на 80-те и особено в края на XIX – началото на 

XX век друга по-подходяща идея не е била предложена. А и това е духът на тогавашна 

Европа – религията на панестетизма – art nouveau и belle époque в ежедневието. Това 

осъзнаване на изкуството като религия е тема с много възможности за разбирането на духа 

на времето и духа на драмата в менталността от края на XIX – началото на XX век. 

     Силата на текста в тази част е в систематизирането и осмислянето на естетиката и 

работата на знаците, които съставят текста. Наблюдения са направени над стила, езика и 

ритмиката на идилиите, до своеобразния правопис и граматика на написаното. В тази част е 

изследвана и парадигмата на персонажите или персонажа несретник на Петко Тодоров, 

женската красота. Изследван е и езикът на символа, жанра, теми, сюжети, мотиви, 

литературен персонаж, техники на писане в идилиите. Фолклор и идилии. Много от тези 

наблюдения са ценни находки, които се правят за първи път. 

      Третата глава от дисертацията – „Диалогът Петко Тодоров – Йоханес Шлаф“ е с 

най-добре показан приносен характер и е работа, която досега, въпреки отделни бележки, 

както и споменава докторантката, не е била извършена.  

      От друга страна – дисертацията на Милена Димит рова е в контекста на други 

текстове, които изучават българския модернизъм. Усилията в тази посока на българските 

литературни историци са от края на миналия и особено в началото на сегашния век. Така в 

80-те години на ХХ век Войчех Галонзка в Краков започна издаването на серия от славянски 

програми и манифести на модернизма. В тази серия бяха отпечатани програми и манифести 
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на българския модернизъм (Bulgarskie programy i manifesty literackie, Krakov, 1983). В 2009 

г. авторски колектив – Едвин Сугарев, Елка Димитрова, Цветанка Атанасова, подготви и 

отпечата в три тома: „Критическото наследство на българския модернизъм“. Това е 

впечатляващ сборник от текстове, който представя документалния релеф на българския 

модернизъм. Без познаването на тези документи изучаването на модернизма би било 

неубедително. Институтът за литература при БАН провежда национални конференции за 

българския модернизъм. Част от докладите са в интернет – на страницата на Института. В 

интернет са качени и трудно достъпни за всички списания като „Мисъл“ (1892 – 1907, 1910), 

„Звено“ (1914), „Художник“ (1905 – 1909), „Хиперион“ (1922 – 1931) и пр., което улеснява 

работата на литературния историк, а и не само на литературния историк, с документалния 

материал. В началото на юни в София се проведе и научна конференция за д-р Кръстьо 

Кръстев. В този контекст са книгите на Добрин Добрев – „Символите в творчеството на 

българските символисти“, София, 2000, на Виолета Русева – „Генеалогия на българската 

модерност“, Велико Търново, 2001. Тези книги са част от системното изучаване на 

българския модернизъм. Така че текстовете на Петко Тодоров – прозаични и 

драматургични, са достатъчно важни, за да бъде избрана и така формулирана темата на 

дисертацията. 

       Диалогът на Петко Тодоров с Йоханес Шлаф е естествено събитие, дотолкова, 

доколкото образци от подобен тип мислене и писане в българското литературно време 

тогава тепърва се създават. Милена Димитрова е проследила, както тя ги нарича, 

литературните дифузии между текстовете на двамата автори в посока на заглавията на 

творбите, жанра. И у двамата автори жанрът е поставен между лириката и прозата, 

раздвоеност, характерна за импресионистичната литература. И при двамата е сходно 

изображението на  психичното време на персонажите, ритмизацията на текстовете чрез 

контраст и антитеза. Милена Димитрова проследява преназоваването, според модерното 

мислене на мотиви от Романтизма – пътешествието, ориентация към екзотика, фолклор, 

романтическа любов. Това преназоваване на предходни литературни реалии се основава на 

подобие – модернизмът преосмисля менталността в изкуството на предишните времена и 
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сам израз на субективизъм и индивидуализъм, търси своите основания и оправдания в 

субективизма на най-близкото по време романтично изкуство. В този план са проследени и 

обяснени и системата от символи като път, сън, цветова символика, тишината, гората, песен 

и пр., а също и любовта и смъртта в текстовете на Йоханес Шлаф и Петко Тодоров. 

Показани са импресионистичните техники в „Идилии“ на Петко Тодоров и Йоханес Шлаф. 

Милена Димитрова нарича това влияние „влияние на импресионизма“ върху текстовете и на 

двамата автори, но това текстово поведение би могло да бъде разбрано по-скоро като 

рецепция, преназоваване и преупотреба на културни реалии от предходно или синхронно 

време. Явно модернизмът по своята свръхиндивидуална и свръхличностна природа показва 

умението да възприема, преобразува и преупотребява най-вече за свои цели и своя 

експликация културни, ментални или технически реалии от предишните или съпътстващи 

го литературни и културни – в широк смисъл, парадигми. Т.е. не влияние се случва, а 

обратното – мощта на модернизма възприема, преобразува и подчинява. Тук може би би 

било по-уместно да се структурира мисловният литературоведски конструкт по друг начин 

– модернизмът да бъде схванат не като равнопоставен с Романтизма или с импресионизма, а 

като доминираща парадигма, нещо, което би променило релефа на дисертационния текст в 

посока на показване на феноменологията на това културно мислене. Но и така работата 

печели с множеството си конкретни наблюдения върху знаците от импресионистичен тип в 

текстовете на Петко Тодоров – като здрача, зората, дрезгавината, полумрака, сенките, 

мъглата – фон за изразяване на емоции и душевни състояния, наблюдения, правени, струва 

ми се, за пръв път. Следва да бъдат отбелязани множеството професионално съпоставени, 

също за първи път, общи места в немския текст на Йоханес Шлаф и българския текст на 

Петко Тодоров. Това паралелно четене – на немски и български език, е видимо достойнство 

на работата на Милена Димитрова. И отново бих обърнал внимание на това – общите места 

не следва да водят до система на мислене от конструкти като влияния, заимствания и пр., и 

пр. Общите места показват единствено мощта на модернизма, пред която мощ 

докторантката удивено стои. Модернизмът от края на XIX – началото на XX век, с 

множеството си „-изми“ до днешно време, в парадигмата на който ние и сега мислим, е 
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колкото мощна, толкова и, струва ми се, и драматична ментална културна система. Не 

поради друго, а поради доминацията на антропоцентричността и  непрекъсната 

заплетеност и все повече оплетеност на човека, въпреки опитите му да излезе вън от 

мрежата на своя антропоцентризъм. Впрочем, като че ли отново тук се спираме пред 

въпроса за това, че културата в Европа след XVIII век се основава на антропоцентризъм и 

антропоцентрична мъдрост.  

      Въпреки че дава отговор, текстът на дисертацията поражда желание за коментар на 

проблема: що е модернизъм и що е индивидуализъм, според българския литературен 

текстови фонд. Колкото и общо да е културното поле на латинския Запад с това на гръцкия 

Изток след века на Просвещението, въпреки сходството, което се стреми да постигне 

ареалът на гръцкия Изток с ареала на латинския Запад, българската литература, а и култура 

е феномен, следващ своята си традиция и логика, и възможности за развитие, а и рецептивна 

принуда. Милена Димитрова мисли индивидуализма като началото на българския 

модернизъм. Модернизмът, както вече бе посочено по-горе, е начало на всички „-изми“ в 

европейското изкуство от края на XIX век. И може би тук е по-добре да се следва 

европейската норма – индивидуализмът да се приеме като част от модернизма от края на 

XIX – началото на XX век – колкото и неповтаряща се да е другаде българската културна 

история. Както се знае, XIX век е време на Българско възраждане. Възраждането е културна 

ситуация и текстови корпус, много по-различни от културата на позитивизма и Романтизма 

в латинския Запад, със съответстващите философски парадигми.  

      В този смисъл подобията на това, което се случва тук, с онова, което се случва там, би 

трябвало да се разбират според тяхната уникалност.  

      Такава е културната деятелност на Петко Тодоров. Българската проза и драма имат 

нужда от, ще използвам социално слово, „реформа“. Петко Тодоров прави тази реформа. За 

образец му служи ситуация в немската литература, подобие на която той намира, че би 

имала прагматика и в българското литературно поле. Но, както вече бе отбелязано, 

европейският  модернизъм, от  друга  страна, върви след своята  антропоцентрична мощ.  
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Tona e rpeuero sa belle ipoque uo ufin de siicle' Ioue p'o BpeMero Ha flspBara cBeroBHa

sofisa.

MHOXesrsoTo uAer'r I,I )r(eJraHlte'ro Ha MIrIeHa [uuurpona Aa pglnT BCUt{Kn B6rlpoct',I'

cB6p3auu c flerro To4opoB Ir HeroBoro rBoprlecrBo' c63AaBar flpeAcraBara 3a roBa' qe rt HtKaK

rre u3Jrrra B6H or reKcroBr,ur Marepr{ru E qe npeloplqr4T€rno 6u 6nao reKcrbr aa creaBa

HrKaKBa KoHqemyarHocT. Kprru.ruu t*lr.rcnu 6yAIl CIoxeTbT ,,ilr'rnocot[ua u lrreparypa"' 'r'e'

Illonerxayep u Huqme, rofi'ro e pa3Ka3BaH n 6urapcrara nl{reparypHa ncropuorpai}na'

KpHTu(a u np. no pa3HI{ HaqrlHu' Hey6e4urcneu H3filexAa MIlcJIoBHrlJlr uoAel' rofim

[peAcraBt 6larapcrcara nuTeparypa Karo eBponeu3lpaua ce' AoronBaqa' a He Karo ]'HI'IKzrneH

Kynrypen uogel, rofim ce cscraBt cnopeA seo6xoAuMocrl'ITe na o6urnocrra' Kotro ule ro qere

u [pexLIBtBa.

B saK]||o.|euue, uMarKI4 [peABHA H3T6KHaTHTe IIo-Iope nonoxmenHl{ cTpaHI,I Ha
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