
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Антония Велкова-Гайдаржиева, 

Член на Научно жури по процедура за официална защита на дисертационен труд за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор” 

„Област на ВО 2. Хуманитарни науки: Професионално направление 2.1. – Филология, 

Научна специалност: Българска литература (Българска литература от Освобождението 

до края на Първата световна война), 

Катедра „История и теория на литературата” на ШУ „Епископ Константин Преславски” 

 

 Данни за докторантурата. 

 Предложеният дисертационен труд на тема „Индивидуализмът на Петко 

Тодоров” на Милена Георгиева Димитрова е обсъден и приет от разширен състав на 

Катедрен съвет при катедрата „История и теория на литературата” на ШУ „Епископ 

Константин Преславски”. От присъствалите 10 членове в разширения състав на 

Катедрения съвет всички единодушно гласуват за насрочването на защита за 

присъждане на образователната и научна степен „доктор”. 

 В процеса на написването на дисертацията няма допуснати нарушения. Трудът е 

цялостен, представителен, аналитично и концептуално задълбочен. 

 Данни за дисертанта. 

 Милена Георгиева Димитрова е редовен докторант в Катедра „История и теория 

на литературата” с научен ръководител проф. дфн Добрин Добрев. Завършва 

дисертационния си труд в указания законов срок. Представя 6 публикации, свързани с 

проблематиката на дисертационната тема. Синтезирано поднесените приносни моменти 

на разработката са достатъчно показателни за необходимостта от труда, аргументирано 

завръщащ в българската култура един от най-превежданите, с европейска известност, 

модерни писатели от първите десетилетия на 20. век. 

 Данни за дисертацията и научни приноси. 

 За разлика от останалите членове на кръга „Мисъл”, които привличат 

вниманието както на съвременниците си, така и на днешните автори на 

литературноисторически и концептуално-критически изследвания, оценъчно-

интерпретаторският интерес към фигурата на П. Ю. Тодоров е много по-слаб през 

годините. Библиографската справка е красноречиво доказателство за формиралия се 

култ към П. П. Славейков и П. К. Яворов още в синхронията на времето. За тях 

критиката с целия си канонформиращ и естетически йерархизиращ ресурс създава 

почти непоклатими литературни митове. С изключение на д-р К. Кръстев обаче, който 

вижда в П. Ю. Тодоров твореца, „обслужващ” естетическата програма на „Мисъл”, 

свързана с абсолютизирането на фолклора като традиция, като универсален език, 

„учениците” му по критика, по-младите му последователи (Б. Пенев, Вл. Василев, В. 

Пундев) са твърде резервирани спрямо високите естетически достойнства на 

произведенията на този автор от Четворката.  

 П. Ю. Тодоров извежда до крайност фолклорните стилизации, но както Б. Пенев 

отбелязва: „Нему липсува творческа мощ, липсува тъкмо онова, което притежава 

Яворов и което отличава неговите стихове”. Тази категоричност в отношението на 

ценителя ерудит е споделяна от редица авторитетни критици от първите десетилетия на 

века. В българското културно пространство П. Ю. Тодоров не успява да заеме висока 

позиция, творбите му не са част от основния фонд, от централния корпус на 

изграждащия се модерен литературен канон. Респективно името на П. Ю. Тодоров не е 

сред повтарящите се в литературните прегледи, оценъчни йерархии, критически 

„списъци” с репрезентативни имена за разлика от тези на Ив. Вазов, Пенчо Славейков, 

Пейо Яворов, които очертават средищното ядро на канона. Петко Тодоров заедно със 



Стоян Михайловски, Кирил Христов, Антон Страшимиров „се подрежда на колебаеща 

се дистанция около тях”. 

 Въпреки наистина огромните усилия на д-р К. Кръстев - П. Ю. Тодоров още сред 

съвременниците си и до днес обитава периферията на българския литературен канон. 

Смятам, че настоящата дисертация, разглеждаща присъствието на писателя в модерната 

българска литература през различни проблемни зони, поставя важни въпроси и дава 

отговори във връзка с професионалната критическа и с читателската рецепция на 

новаторската му проза. 

 В уводните думи авторката определя изследователската си цел така: „… чрез 

един индивидуален прочит на Петко-Тодоровите сюжети да се достигне до непроучени 

(или недостатъчно проучени) проблеми в литературната ни наука…” Зад твърде 

общото „индивидуален прочит”, разбира се, се крият различни методологически 

подстъпи и интерпретаторски оптики, които М. Димитрова назовава като 

„функционален, семиотичен, компаративистичен и статистически анализ на творбите и 

оценка за мястото им в българската и европейската литература от края на 19. и 

началото на 20. век”. 

 Съсредоточавайки се около проблема, как индивидуализмът като философско-

естетическа призма присъства на различни равнища в творчеството на П. Ю. Тодоров 

(сюжетно, композиционно, персонажно, стилистично), дисертантката предлага 

цялостен концептуално и аналитично задълбочен прочит на наследството на един от 

маргинализираните в изследователски план автори от четворката „Мисъл”. Съвсем 

нормално е вече този „нов прочит” да бъде без „идеологически алибита”, с каквито 

през десетилетията „обрастваше” рецепцията на писателя. 

 Първата глава „Специфики на българския естетически индивидуализъм” 

очертава панорамата на модернизация на българската литература и духовен живот, 

преломът от етноцентричната към антропоцентричната гледна точка за света от края на 

19. и началото на 20. век. Както би се изразил Св. Игов, това е „осевото време” на 

българската литература, един от най-многоезичните й периоди.  На места изложението 

в тази част остава на справочниково-информативно равнище. Все пак най-мощният 

идейногенеративен междупоколенчески сблъсък е изчерпателно пресъздаден, освен 

това убедително е аргументирана тезата, че модернистичните естетико-философски 

идеи не са привнесени наготово от европейската културна среда; че родният 

социокултурен контекст е подготвил почвата за техния суверенен живот, за тяхната 

пълноценна трансформация. 

 Времето на кръга „Мисъл” е време, когато за първи път у нас концептуално се 

отстоява литературната автономия чрез спазването на високи естетически, т.е. 

художествени критерии. Естетизмът, естетското отношение към художествения текст е 

характерна черта на модернизма. Естетизмът е характерна черта и в критическото 

поведение на д-р К. Кръстев. Смяната на парадигмата проличава в редица теоретически 

обосновани и оценъчно-интерпретативни текстове от това време, на които авторката на 

дисертацията не е обърнала подобаващо внимание. Сред тях е студията „За 

тенденцията и тенденциозната литература” на д-р К. Кръстев от 1903 г. например. 

Изповядващ субективния идеализъм и философския естетизъм, философът литератор 

отстоява естетската гледна точка като професионален дълг. И в този смисъл би било 

добре да се надмогнат някои десетилетни представи за него като „тесногръд 

доктринер”, „догматик”, „естетически тиранин”. 

 Считам за съвсем резонно приемането на индивидуализма на кръга „Мисъл” 

като първи етап на модернизма, макар че дисертантката не посочва, че всъщност се 

движи по предложената от Св. Игов литературноисторическа периодизация на 

„модерната епоха”. 



 Втората подчаст „Параметри на предлагания нов културен и естетически 

проект” описателно и изчерпателно посочва същностните характеристики на естетиката 

на индивидуализма като промислена концепция за автономията на личността в 

художествените светове. В тази част би било уместно да се реконструира цялостното 

критическо поле, да се „въвлекат” автентичните „гласове” на модерните естети, 

идейнопораждащата мощ на разгърналата се полемика между „млади” и „стари” чрез 

емблематични текстове на времето, които не се изчерпват с няколкото статии на П. П. 

Славейков и с „Млади и стари” на д-р К. Кръстев. Представителите на първата ни 

модерна генерация въпреки небивалата борбеност, която на пръв поглед демонстрират  

в полето на художествено-естетическото, са дълбоко убедени, че литературното 

развитие представя „постоянно напрегнато движение” между канонизаторски и 

деканонизаторски тенденции и че именно тази постоянна конкурентна борба е 

„моторът на иманентното литературно движение”. В литературноисторическия разказ в 

тази подчаст някои художествено-естетически проблеми са само фрагментарно-

информативно маркирани, без нужните теоретико-критически задълбочавания с оглед 

на поставената тема. Не са посочени като източници и важни изследвания (Св. Игов, 

„Книга за Пенчо Славейков” (2006); Димитър Михайлов, „Кръгът „Мисъл” – началото 

на българския модернизъм” (2001); Николай Димитров, „Отчуждения” (2004); Ант. 

Велкова-Гайдаржиева, „Българска литературна критика и митотворчество” 1999) и др.) 

 Адмирирам направения от докторантката акцент върху философските влияния 

като белег на литературния модернизъм и по-конкретно върху рефлексиите на 

Шопенхауер и Ницше в модерната българска литература. Тук авторката разкрива 

детайлните взаимопрониквания между философска идея и художествена 

интерпретация..  

 В четвъртата подчаст „Фолклорът и литературата в търсене на „родното” ни 

среща с отдавна познати постановки по проблема. Съвсем естествен е акцентът върху 

националнохарактерологичното в наследството на творците от кръга „Мисъл”.

 Втора глава „Индивидуализмът на Петко Тодоров” е центрираща 

дисертационния труд. Смислотворчески ракурс към спецификите на П.-Тодоровия 

индивидуализъм е прочитът на неговата публицистично-епистоларна проза. В нея 

авторката откроява няколко тематични ядра, пряко свързани с индивидуализма като 

идейно-философска платформа на кръга „Мисъл”. Анализът на статиите и писмата е 

още един аргумент в полза на тезата, че модерните индивидуалистически идеи и 

образност не са плод на модна за времето си естетическа поза или на външно 

привнесени философски абстракции, а навременна потребност на българската култура, 

отворена все повече към западноевропейските духовни ценности, както и на лично 

преживян, интимно-съкровен опит на модерния творец. Своеобразен тълкувателски 

ключ към произведенията на еленския писател е следното заключение: „При П. 

Тодоров корелацията автор-герой е толкова интензивна, че между елементите й 

съществува пълен синхрон, пълно тъждество. Като че ли творецът не създава един 

художествен характер, а напротив – търси себе си, наблюдавайки се отстрани, 

осъществява динамичен диалог с вътрешното си аз” (с. 84).  

 Проблемът за автобиографизма е знаков за времето на българския персонализъм. 

Задълбочено разработен в трудове на М. Неделчев, свързани преди всичко с Яворовото 

творчество и литературна личност, той намира смислопродуктивна интерпретация и с 

оглед на П.-Тодоровото наследство. В самия образ на несретника има нещо силно 

автохарактеризиращо, върху което би могло да се съсредоточи изложението в още по-

голяма степен. Самият П. Ю. Тодоров като героите си несретници е бил вечно 

недоволен от творбите си, подлагал ги е на многобройни поправки, но не е можел да се 

надскочи, да излезе от „клопката” на идеята за несретническата съдба. 



 Заглавието на втората подчаст на Втора глава „Жанр, стил и език” само по себе 

си предполага литературоведски теоретизации. Жанрът за българския модернизъм е 

много повече от конвенционално терминологично понятия, той е „репрезентатор” на 

творческата уникалност, на неповторимото на съответния автор. Така че „Идилии” са 

другото „аз” на писателя П. Ю. Тодоров. Тръгвайки от генеалогията на жанра „идилия”, 

дисертантката стига до новаторската му трансформация в творчеството на българина, 

до създадения от него „свой собствен жанр”. Той е този, който полага началото на 

„безсюжетната” лиризирана проза, превърнала се в повествователен модел за някои 

представители на следващите писателски генерации. 

 Заедно с типологията на героя несретник жанрово-стиловите особености на 

„Идилии” са най-физиономичното за модерниста П. Ю. Тодоров. И неслучайно още д-р 

К. Кръстев в опита си да канонизира със средствата на критическата институция 

твореца, набляга именно върху тях. 

 В тази част впечатляват задълбочените аналитични наблюдения върху творбата 

„Приказка” с оглед на тезата за двойственото „поведение” на „Идилии” на всички 

структурни равнища. Сентенционално звучи в тази посока следното заключение: 

„Обагрена с трагизма на Шопенхауер и с трагиката на Метерлинк, идилията-приказка 

се превръща в тъжен реквием за обречената човешка индивидуалност в търсене на 

непостижимото” (с. 96). 

 Милена Димитрова дълбае и в пластовете на езика на писателя, който, в синхрон 

с естетическите идеи на „Мисъл”, се стреми към неконвенционалните му употреби – 

чрез изведените до крайност стилизации, чрез „игра” със синтаксиса и словореда, чрез 

засилен акцент и повторение на ключови думи и лайтмотиви. Езикът в „Идилии” 

наистина е петкотодоровски, почерков език. Извела над 20 маркера, насочващи към 

лиризация на повествователното слово, дисертантката конструира „лирическа 

парадигма от елементи-характеристики на идилиите”, за да направи важното 

обобщение, че тъкмо лиризацията и фолклорните стилизации „спасяват текстовете на 

П. Тодоров от мелодраматичното и маргиналното”.  

 Съвсем резонно е в частта „Теми, сюжети, мотиви” авторката да се съсредоточи 

върху трагическите конфликти на индивидуалната душа, върху душевните „истории” 

на героите като същински истории на „идилиите”. Защото модерната, свободна, но 

нереализирана личност, унесената в блянове, но драматично раздвоена душа е основен 

персонаж в творбите на П. Ю. Тодоров. 

 Четвъртата подчаст на втора глава е провокативно озаглавена „Несретник или 

юберменш”. В нея аналитично е изградена типологията на несретника, на модерния 

човек, белязан от вечна неудовлетвореност и вътрешна непълнота. На базата на 

задълбочени вглеждания в детайли е проблематизирана несретата като вътрешна 

нагласа, като „структура” на съзнанието, като светоусещане и начин на съществуване.  

 Самостойно място заема частта „Женската красота в творбите на П. Тодоров”. 

Направеният семиотичен анализ води до инвентивни попадения, несрещани в 

литературоведските изследвания, а и женските образи не са били досега обект на 

задълбочен интерес. Внимателно са огледани конотативните употреби на словото, 

символиката на цветове, жестове, облекло, атрибути, народопесенни кодове, 

отвеждащи към вътрешните психологически изживявания. Така видени, жените на П. 

Ю. Тодоров влизат в обща парадигма с героините на норвежеца Ибсен, но и на 

българина Йовков. 

 В „Езикът на символа” е проследено как в интерпретацията на модерниста 

архетипните образи губят традиционното си значение, пресемантизират се, заговарят 

по нов начин, превръщат се в символи на модерната душа. Милена Димитрова е 

изследовател с подчертана склонност към инвентаризация, систематизация и 



класификация на емпиричните натрупвания и наблюдения. Показателни в това 

отношение са приложените таблици в края на работата. 

 Ключова и с категорично приносен характер е трета глава на дисертацията 

„Диалогът Петко Тодоров – Йоханес Шлаф”. За първи път в българското 

литературознание този диалог се превръща в тема на изследване. Върху основата на 

скрупульозни текстологични съпоставки авторката доказва, че близостта между 

творбите на двамата писатели не е единствено на равнището на заглавията, а е 

структурно-типологическа, мирогледна близост в начините на повествуване – в 

дифузията между лирика и проза, в слабата жанрова идентичност и минимализирана 

сюжетност, в силното присъствие на лирически индикатори и на отделни 

композиционни похвати, типични за поезията, стилизиран език, ритъм на фразата и т. н. 

 Тръгвайки от някои знакови за творческата биография на писателя „топоси” и 

моменти, като влизането на П. Ю. Тодоров в средата на немския литературен кръжок 

„Die Kommenden”, дисертантката стига и до родството в художествено-естетическите 

нагласи, а оттам и творческите взаимопрониквания. Макар и известен като 

представител на немския натурализъм, лидерът на кръга „Die Kommenden” претърпява 

поврат в художествените си търсения в посока към импресинизма като съзнателно 

оттласкване от натурализма и реализма. А тази му преориентация се оказва в унисон с 

естетическите принципи на авторите от „Мисъл”. М. Димитрова целенасочено, с оглед 

на изследователската си концепция, избира да работи с двата сборника с импресии на 

Шлаф „In Dingsda” и „Fruhling”, издадени през 1900 г. Съвсем коректно изследвачката 

отбелязва, че ще търси „контактните зони предимно на ниво номинации и жанрова 

раздвоеност”, тъй като е трудно да се посочат съзнателно направените междутекстови 

връзки. Впрочем, за изследователя с късна дата е важен наличният „диалог”, 

независимо дали той е съзнателно търсен или не. Почти надпетдесетпроцентовото 

съвпадение в заглавията на двамата автори е важен показател за силното влияние, което 

оказва немският автор върху българина модернист.      

 Идейногенеративно е наблюдението, че почти по едно и също време в две 

различно развити, но интензивно контактуващи помежду си среди в Европа, възниква 

необходимостта от „реформа”, от трансформация на класическия тип повествование и 

обръщане към дълбинните протуберанси на човешката душа.  

 Компаративистичният анализ на корпуса от творби съответно на Тодоров и  на 

Шлаф дава основание на авторката да конструира следната обща типология: „Очевидно 

става въпрос за проза, която не разказва, а внушава мисли и настроения, провокира 

съзнанието на читателя. Лирическата идентичност на творбите се определя и от по-

слабата информационност на фона на честа многозначност, логическа смътност и 

противоречивост, малък обем на творбите, значителна семантична замъгленост на 

изказа” (с. 172). 

 Аналитичните срезове, тълкувателските находки, систематизацията на 

сходствата между двамата автори в тази част заслужават специално внимание. 

Наблюденията са показателни както за силното повлияване на модерния български 

писател от неговия немски колега, така и за художествено-естетическата му 

самостойност, за творческата му суверенност и езиково-стилистична оригиналност.  

 Изключително достойнство на работата са откроените естетически предимства 

на българския писател спрямо немския му „събрат”. С други думи, авторката не само 

констатира  и тълкува приликите между художествените им светове, но и обосновава 

различията в полза на Тодоров, а причината за това е видяна най-вече в оригиналността 

на фолклорните стилизации, които придават на универсалността (а често пъти и на 

клишираността) на модерните герои специфична българска „другост”, 

народохарактерологично своеобразие. В стремежа си да защити тази теза обаче 






