
 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д. ф. н. Добрин Начев Добрев 

за дисертационния труд на Милена Георгиева Димитрова на тема 

„Индивидуализмът на Петко Тодоров“ за присъждане на образователна и научна 

степен „доктор“ 

по научната специалност Българска литература (Българска литература от 

освобождението до кроя на Първата световна война 

Област на висшето образование: 2. Хуманитарни науки; 

Професионално направление: 2.1. Филология 

 

 

 

Дисертацията на Милена Димитрова съдържа четири основни глави, въведение, 

заключение и четири приложения. Библиографията включва над сто заглавия и 

коректно отразява проблематиката на разработката.  

В първата глава, озаглавена „Специфика на българския естетически 

индивидуализъм“, са коментирани детайлно обстоятелствата около възникването на 

„културния и естетически проект“, както го определя докторантката, „Мисъл“. 

Изложението демонстрира задълбочено познаване на процесите в българската 

литература от края на ХІХ и началото на ХХ век. Добро впечатление правят също така 

разбирането, с което са интерпретирани философските системи на Артур Шопенхауер и 

Фридрих Ницше, и убедителният коментар за влиянието, което те оказват върху 

литературата на модернизма. В тази част от изложението е разгледан и въпросът за 
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„родното“ в изкуството, като дискретно е хвърлен мост към спецификата на 

естетическите идеи, които по-късно ще изкристализират в платформата на сдружение 

„Родно изкуство“. 

Във втората глава е изследвана спецификата на творчеството на Петко Тодоров. 

При изясняването на параметрите на неговия естетически индивидуализъм са 

използвани не толкова коментарите на ограничения кръг изследователи на 

литературното му наследство, колкото писмата и статиите на писателя. Този подход е 

изключително плодотворен поради две обстоятелства. Първото е, че повечето 

коментатори на творчеството на Тодоров почти не разглеждат тази част от неговото 

словесно наследство, а втората е, че поради характерологичните особености на 

писателя точно писмата му са най-обективният източник за неговите възгледи относно 

битието и творчеството.    

 В тази част от работата са предложени наблюдения върху различни 

художествени характеристики на идилиите на Петко Тодоров. Коментирани са езикови 

и стилистични особености на творбите му. Дискутирани са жанровите специфики на 

неговите белетристични текстове. Подробно е анализирана символиката в творчеството 

на Петко Тодоров и това е напълно резонен подход поради особения характер на 

неговата художествена система и връзката й с фолклорните и митологичните традиции. 

Разгледани са проявите и функциите на теми, художествени мотиви и цели сюжетни 

конструкции в текстовете.  

Специално внимание е обърнато на два тематични регистъра, решени в 

коментара на докторантката, за мое субективно разочарование, по-скоро в джендър 

перспектива, отколкото в полето на философията на изкуството. Това са образите на 

несретника и (или) свръхчовека и красивата жена. Тези образи са обсъждани като две 

отделни, макар и специални, художествени манифестации с отделни функции, а според 
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мен присъствието им в текстовете на Тодоров има обща функция, която разкрива 

неговия съкровен възглед за ролята на мъжкото и женското начало в битието и едва ли 

би се харесала на джендър теоретиците. Все пак при коментара на образа на Цена 

докторантката ясно е показала, че свръхчовекът няма пол, но е зависим от 

биологичните и социалните стереотипи, които му налага полът. Цена пристава на змея. 

Това обаче не е познатото приставане-бунт, а излизане извън човешките стандарти. И 

много точно Милена Димитрова определя новото битие на героинята като 

„надвсекидневно“. 

За мен с най-значим принос е третата глава от дисертацията. Там е изследвано 

интертекстуалното поле, създало се между творчеството на Петко Тодоров и неговия 

немски колега и приятел Йоханес Шлаф. Литературният диалог между двамата е 

разгледан в три обособени раздела – „За някои литературни дифузии“,  

„Романтическата  трактовка“ и „Импресионистични техники в „Идилии”.  

Напълно се солидаризирам с констатациите, направени от докторантката в тази 

част от дисертацията. Изводите й, че паралелно могат да бъдат наблюдавани 

контактологични и типологични сходства между текстовете на двамата автори, и 

допускането й, че контактологичните дифузии са и в двете посоки, са убедителни. Те са 

илюстрирани с много примери, които са представени в специално подготвени таблици. 

Наблюдаваните тенденции са типични за процесите в ранния модернизъм. Подобни 

творчески нагласи се наблюдават и при символистите, и при представителите на 

естетическия индивидуализъм. Те са резултат на убеждението, че универсалните 

стойности в изкуството не са лично притежание на огласилия ги автор, а са част от 

общата съкровищница на духа. 

В процеса на съпоставяне на идилиите на Петко Тодоров и текстовете на  

Йоханес Шлаф от сборниците „In Dingsda” и „Frühling” са предложени безспорно 
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приносни наблюдения. Подобна съпоставка се прави за първи път в литературната 

наука. И тази съпоставка не само изяснява характеристиките на визирания конкретен 

литературен диалог, но е приносна и в по-общ план – относно изясняването на 

спецификата на художествената практика на ранния модернизъм. В резултат на такива 

изследвания въпросът за подобията, отгласите и сходствата в литературата на ХХ век 

получава нова трактовка, за да се стигне до пълното пренебрежение към дискусията за 

оригиналността в някои художествени практики и естетически платформи от края на 

века и началото на столетието, в което живеем. 

Последната глава е посветена на драмите на Петко Тодоров. Със своята краткост 

тя би могла да предизвика известна неудовлетвореност и упреци, че не е докрай 

използван потенциалът на текстовете за задълбочаване на някои вече направени 

изводи. Но това пък загатва определени обещаващи перспективи за по-нататъшна 

работа по темата. Същевременно изложението на главата демонстрира познатия ни 

вече от предходните глави добър стил и интелигентност. 

Авторефератът добре представя тезите, изложени в дисертацията, и е 

балансиран по отношение на обема и композицията си.  

Публикациите на докторантката по темата на дисертацията синтезират някои от 

основните изводи, направени в дисертационния труд, и демонстрират добър стил, 

компетентност и изследователски потенциал. 

Цялата работа по изпълнението на индивидуалния докторантски учебен план на 

Милена Димитрова беше осъществена в отлично темпо, при стриктно спазване на 

сроковете, със забележителна добросъвестност, старателност и зрялост. 
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3ax.nroqenue:

Karo oqenqnaM noJroxr.rTeJrHo rrpIIHOgIIre Ha IIpeaJLoxeHIIs AIICepTaIIIIOHeII

TpyA 3a AOrr3flCHfiBaHe na cnequt[urara na 6r"rrapcrus ecTeTuqecKu IIIIAIIBIIAyaJItr3bM

u B qacrqocr ffa rBoptl€crBoro na lerro Toqopoe Ir Bb3 oclroBa na na6lrogentrra lrn

Karo HayqeH pbxoBoAnreJr IraA npoqeca Ha [3c'IreAoBareJrcKara pabora nrpxy

rrocraBelrtrt upo6.neu rJracyBaM 3a trpncb?r(Aane na o6parorare'nnara rr Hayqua crerleH

,rqortroptt na Mu.nega leopruera ,{uunrpoaa'

10.09.2015 r.

IIIyrleu .,q. 0. H. [o6pzn {o6Pea)
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