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 Представеният дисертационен труд включва въведение и 
четири глави, заключение, четири приложения и списък на 
използваната и цитираната литература - общо 261 страници. 
 Темата на дисертацията е удачно намерен, нов 
изследователски подход към творчеството на Петко Тодоров. Както 
посочва авторката, „ проблемът за индивидуализма на П. Тодоров не е 
бил предмет на специално проучване“, а същевременно е актуален „ в 
контекста на вечния спор между традиция и модерност“ . 
 Основна изследователска цел е проектирането на 
естетиката на индивидуализма в сюжетната, композиционната, 
персонажната и стилистичната основа на текстовете ( идилии, драми, 
статии, писма). Това обуславя и анализираните проблеми: 
нормативната естетика на индивидуализма в новата културна ситуация 
в България в края на ХІХ и в началото на ХХ век; мястото на 
П.Тодоров в кръга „Мисъл“; терминологични уточнения; 
индивидуализмът в текстовете на П. Тодоров; компаративистичен 
анализ П.Тодоров – Йоханес Шлаф. 
 Композицията на дисертацията логично и 
последователно следва дефинираните проблеми. 
 Първа глава „Специфики на българския естетически 
индивидуализъм“ проследява в четири среза критическия контекст 
около понятието. В първия се разглеждат идейните тенденции в 



литературата ни от края на ХІХ век и естетиката на кръга „Мисъл“. 
Критическият акцент е върху спецификата на естетическия 
индивидуализъм спрямо социалния критицизъм, представена 
концептуално чрез идеите на кръга „Мисъл“, респективно сп. „Мисъл“. 
Подробно се обговарят опозициите свое – чуждо, традиция – модерно 
чрез тяхната „привнесеност“ в българската култура. Фиксира се тезата 
за индивидуализма като първа фаза на модернизма. 
 Във втория срез се очертават параметрите на проекта 
„Мисъл“ чрез значенията на понятието естетически индивидуализъм; 
антиномиите личност-тълпа, млади-стари, „висока“-„ниска“ 
литература; модерен творец; модерен език и стил; професионална 
литературна критика и др. 
 Третият срез търси философските рефлекси на 
Шопенхауер и Ницше върху естетиката на кръга „Мисъл“ и върху 
тематиката на модерното изкуство, най-вече чрез темата за 
творческото битие като страдание и самота на „богоизбрания“ поет, 
както и модерното осмисляне на смъртта. 
 Четвъртият срез изследва естетското съотношение 
фолклор – литература и фолклорните стилизации в творчеството на 
Пенчо Славейков, К. Христов, Т. Кунев, Ц. Церковски, П. Яворов, П. 
Тодоров, като и проблема „родно изкуство“ 
 Първа глава е сериозен теоретичен фундамент, върху 
който се построяват конкретните изследвания в следващите глави. 
 Втора глава „Индивидуализмът на Петко Тодоров“ 
включва шест тематично-анализационни сфери. В началото са 
паратекстовите сюжети в писмата и статиите на П. Тодоров: ролята на 
литературата, „фалшивото социално изкуство“, персоналистичните 
сюжети за Ибсен и Метерлинк; литературната критика, фолклорът; 
трагическата обреченост на твореца и индивидуалния стил. 
 По-нататък се изследва жанровото понятие идилия в 
историческата му семантика и условната употреба на жанра в 
„Идилиите“ на П. Тодоров. В тази част впечатляват продуктивните 
наблюдения на авторката  върху мотива за отражението  в идилиите, 
както и върху други импресионистични техники.  
 Доказва се лирическата звукова организация на 
текстовете, фолклорната лексика, етимологичните фигури, ключовите 
думи и лайтмотиви, кръговата композиция на творбите, синтактичният 
паралелизъм. 



 Задача на М. Георгиева не е статистиката, а изграждането 
на лирическа парадигма на идилиите, което ги „спасява от 
мелодраматичното и маргиналното“. 
 По-нататък във втора глава се изследват темите, 
сюжетите и мотивите, за да се наблюдава опозицията сюжетност-
безсюжетност и изчезващата нарация като промяна в 
повествователната традиция. Антитрадиционните персонажни 
трансформации на героя несретник са  изведени като „емблематични за 
естетиката на българския индивидуализъм.“ 
 Специален и приносен момент във втора глава е женската 
красота, подробно проследена и вписана във фолклорната песен и 
култура – тематично, лексикално, колоремно, символно. Така се 
защитава индивидуалистичната теза, че героините на П. Тодоров 
„прекрачват табутата на общността и стават жертва на своята модерна 
азовост“.  
 В последния фрагмент от втора глава, наречен „Езикът на 
символите“, се анализират импресивните функции на знаците поличби 
и прокоби в идилиите: змия, камък, явор, топола, храм, кръст, песен и 
др. в тяхната фреквентност и символика. 
 Основно приносно значение има трета глава “Диалогът 
Петко Тодоров – Йоханес Шлаф.  Близостта се проектира най-вече в 
жанровата дифузия между лирика и проза и съответните й проявители. 
Рецепцията се свързва с два сборника на Шлаф от 1900 г.  
 Междутекстовите връзки са насочени към семантичните 
съвпадения в заглавията на идилиите; към стихотворно-прозаичния им 
модел – лирическа експресивност, декоративност, липсваща 
сюжетност и традиционен наратив; кръгова композиция; контраст и 
антиномии; романтически образи от античността, историята, фолклора; 
романтически символи - сън, кула, син цвят, слънце, нощ, път и т.н. 
 Чрез текстуални съпоставки между идилията „Певец“ на 
П. Тодоров и разказите на Й. Шлаф се търси парадигма на подобие, 
основана предимно на лексикалната синонимия. 
 Обект на сравнителния анализ са и импресионистичните 
техники при двамата творци, най-вече импресионистичната образност 
и стилистика. 
 По принцип съпоставителните изследвания са трудни, но 
М. Георгиева се е справила успешно, най-вече в  текстолингвистичен 
аспект. Изведени са и типологични и контактологични връзки.  
 Най-кратка е четвърта глава „Индивидуализъм и 
драматургия“.  В   нея   изследователското   внимание  е  насочено  към  



cbulecTByBaullrTe KpHTHqecKI4 [apaaHrMI.'l H HAeHTH+HUHpaHaTa B TtX

ApaMarypruqHa MoaeJ'IHocr: 6uroeo-poivauruveH H cl.lMBoJIHo-

acouuarfiBeH uoaen (npenparK re K'bM Merep,rnHrc Morar aa 6raar vt

npenparKu rctm fioxaH (froxaHec ) I-UnaQ H HeroBara rHura :a M.
Merep,'lrur or 1910 r., aKo craBa ayMa 3a eaHa n ctula,rnvHocr)'

Cpanuure,rHo KparKlttr aHann3 B Ta3A rraBa e ue;IeHacoqeH

K6M HHAaBLrayalHHTe nopHBH Ha fepouTe H K'bM HoBara voaepna $opna
Ha ,.HenoABH)r{Hnl reart,p", so rs 6H Mol,'Ia Aa ce aonbJIHH k c noBeqe

aBTopcKH ua6,rnAeHus.
B pe:rovnpaulut xapaKTep Ha 3aKJrrcqeHhero ce aKueHrltpa

B6pxy aBropcKara re3a 3a rBopqecKara cauo6pttnocr Ha [I. Togopoe o

KoHTeKcra Ha enponeficrnr HAHBHAya,'IH3'bM or xpar Ha XIX aer<.

KrIlr guceprauutra ca npHnoxeHn qerupll npnno)I(eHut 3a

neKcl4Ka,'IHa u cHMBoJIHa Speneeuruocr. Konro, 3aeaHo c ra6,'Il4qnre g

TeKCTa, AOKa3BaT TeKCTyanHHTe aHaJrA3U.

AaeKearHara H nbrHa 6rz6llonpaQrzr noKa3Ba orJIHrIHara

HayqHo-TeopeTllqecKa H Meroaorof HqecKa noafoToBKa Ha aBTopKara.

Ae'rope$eparr'r Ha at4ceprauHoHHHt rpya npeacraBs

npeun3Ho n nogpo6no KoHuenul{nTa n npo6,reuarrraTa Ha h3cneaBaHeTo,

HefoBllTe npHHocHI.'l nocTtl)I(eHH9.

CranosHue:,{ucepraunoHHtlrr rpyr,.14HAnaHAyanH3Mt'r Ha

flerro To4opoa" e npuuocHo HayqHo H3ciIeABaHe Ha rBopqecrBoro ua f[
ToAopoe B acneKTnre Ha AHAABI4ayanL43Ma H peuenuntra. To ce gnlcga

HOBaTOp0KI4 B C1'UlecTByBaUaTa Kpl4Tl4tieOKa napaAHrMa H lrMnyncHpa HOB[4

KpHTHqecKri nporrHTn. Toga un rto3BontBa c y6e4euocr aa npenop'bqaM Ha

yBaxaeMoro HayqHo xypu aa npeAnoxh Ha Ara4eunvHu.s cr'ser Ha IIIY
,,Enacxon KoucraHruu llpecnaocrn" Aa nplic'sAt.{ sa Mu,reua feoprueoa

,I{ur'anrpona Hayr{Hara H o6pa:ooarerHa creneH ,.aoKTop" .
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