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УВОД 

 

В Увода са обособени две части. В първата част се 

отбелязва „реалистичната природа” на българина, който рядко 

прекрачва „бариерата на видимото” и не показва особен интерес 

към „потайните” движения на душата, като се търсят причините 

за това. Разглеждат се обзорно противоречивите критически 

рецепции на П. Тодоровите творби.  

Във втората част са конкретизирани целта и обектът на 

изследването, като са формулирани неговите задачи и 

методологията за тяхното решаване. 

Обект на изследване в настоящия дисертационен труд е 

индивидуализмът на Петко Тодоров. Работата се опитва в 

пълнота да представи проблема, като в хода на изясняването му 

визира не само художественото творчество на автора, но черпи 

доказателства и от неговите критически и епистоларни текстове. 

Предвид темата на проучване главната цел на настоящата 

научна разработка е да се опита обективно, без да преекспонира 

заслугите на Петко Тодоров или да омаловажава творчеството 

му, да достигне до непроучени (или недостатъчно проучени) 

проблеми в литературната ни наука, които носят своите 

предизвикателства. В този смисъл, определено провокативен е 

въпросът за влиянието, което оказва върху Петко Тодоров 

Йоханес Шлаф – лидер на немската литературна група „Die 

Кommenden” в Берлин. 

Настоящата работа предлага функционален, семиотичен, 

стилистичен, компаративистичен и статистически анализ на 

творбите и същевременно оценка за мястото им в българската и 

европейската литература от края на XIX и началото на XX век.  

Аргументиран е и изборът на изследваната проблематика 

предвид нейната актуалност. 

Конкретизирани са основните задачи на настоящото 

изследване: 

1. Очертаване в най-общи линии на новата културна 

ситуация в България  (края на XIX и началото на XX 

век); 
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2. Представяне на нормативната естетиката на 

индивидуализма като идейна алтернатива, 

предложена от „младите”; 

3. Мястото на Петко Тодоров във „великата четворка”; 

4. Изясняване семантиката и етимологията на 

отделните термини, свързани с темата;  

5. Откриване и анализиране на индивидуалистичните 

елементи в сюжетната, композиционната, 

персонажната и  стилистичната основа на текстовете: 

идилии, драми, статии, писма; 

6. Изследване на диалога Петко Тодоров – Йоханес 

Шлаф. 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

СПЕЦИФИКИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕСТЕТИЧЕСКИ 

ИНДИВИДУАЛИЗЪМ 

 

Главна цел в Глава първа е цялостно и изчерпателно 

представяне на основните параметри на предлагания културен и 

естетически проект на кръга „Мисъл”. Във връзка с това се 

проследяват и идейните тенденции в художествената ни 

словесност през второто следосвобожденско десетилетие и се 

характеризира преходът към ново литературно съзнание. 

Открояват се теоретични концепции за същността на 

индивидуалистичната култура. Анализират се отношенията 

литература – философия и литература – фолклор. 

Тази част откроява както външните, така и вътрешните 

предпоставки за появата на индивидуализма у нас. Очертава се 

най-общо преходът от екстровертна към интровертна оптика. 

Акцент в работата е коментирането на отношенията личност –

маса, етноцентрични – антропоцентрични ценности, 

национално/социално – нравствено, поезия – проза, свое – чуждо, 

традиция – модерно. Представени са накратко членовете на кръга 

„Мисъл”, както и литературният статус на списанието. Откроени 

са програмните за кръга произведения, които ще са и основен 

източник за извеждане на концептите в естетическата му 

платформа. 
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Направен е опит да се дефинира понятието 

индивидуализъм, чиято семантика се свежда до „безгранична 

свобода и най-смелата истинност на творческата 

индивидуалност” (Отто Бирбаум). В България понятието 

естетически индивидуализъм се използва с цел да представи 

идейно-философската платформа на кръга „Мисъл” и в най-

голяма степен да характеризира новостта му по отношение на 

традицията. 

Поради липса на манифест на българския 

индивидуализъм, цялостно и изчерпателно се представят 

специфичните характеристики на предлагания нов културен и 

естетически проект на кръга „Мисъл”, с чиято поява българската 

литература за първи път размишлява върху себе си. За всеки един 

теоретичен концепт са приведени аргументи из художествените и 

критическите текстове на Пенчо Славейков и д-р Кръстев. Това 

се прави с оглед и на пряката задача Глава втора на това 

изследване – да се открият индивидуалистичните елементи в 

творчеството на П. Тодоров. 

В работата се анализират отношенията личност – тълпа и 

бащи – деца. Конкретизирани са фигурите на „старото”, на 

традиционното литературно начало. Паралелно с това е очертана 

и парадигмата на младите, на новото, индивидуалистичното, 

съвременното, модерното. Защитава се тезата, че българският 

модернизъм не е само чужда мода, а е и плод на появилото се у 

нас ново съзнание. Обобщава се, че „привнесеността” на новите 

философски и естетически идеи е условно понятие, защото, ако 

те не са припознати като потребни, местната културна среда не 

би ги усвоила. 

Работата формулира основните задачи  и концепти на 

новата естетическа нагласа. Огласява промяната на ценностите и 

целите пред българските духовни водачи. Изведена е 

естетическата максима на индивидуализма – създаването на 

изкуство на духа.  

Изследването поставя въпроса за ценностното разделение 

и йерархизиране на литературата ни. За първи път в историята на 

българската словесност творците от кръга „Мисъл” извършват 
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разслояване в единния образ на литературната продукция на 

висока/елитарна и ниска. 

Езиковата платформа като предмет на една от най-

показателните вътрешни полемики между Пенчо Славейков и 

Иван Вазов е следващ акцент. Очертан е обликът на новия 

модернистичен език – конотативен, въздействащ със 

стилистиката си, пораждащ асоциации, внушаващ вместо 

описващ, избягващ баналното и шаблонното. 

Работата подчертава и първия опит на кръга „Мисъл” да 

се очертаят границите на понятието художествена литература, 

както и борбата против синкретизма.  

Сериозно и съзнателно дискутиран от членовете на 

„Мисъл” е въпросът за обществената роля на литературата. 

Откроена е диференциацията между термините тенденциозност 

и социална ангажираност. Сроден с този проблем се оказва и 

следващият – политическата ангажираност на твореца. Според 

индивидуалистите човекът на изкуството не трябва да членува в 

никоя политическа партия, защото всяка партийна 

принадлежност затваря твореца в тесните си граници и не му 

позволява да проникне в дълбините на човешката душа. 

Редом с модерните концепции на естетическия 

индивидуализъм дисертационният труд представя новите задачи 

на литературната критика. Откроен е нейният нов важен 

сегмент – професионалната критика, осъществяваща се в две 

насоки – академична и оперативна. 

Обобщено е основното верую на модерните художници - 

всяка художествена творба е преди всичко израз на една личност, 

важно е да бъдеш това, което си, да разкриеш собственото си 

сърце, да създадеш смело една индивидуалност. 

Яркият персонализъм на литературното съзнание е най-

сериозната мотивация за извеждането на преден план на 

следващия проблем – въпроса около стила. В този контекст се 

проявява значимостта на идеята за стила като достатъчен гарант 

за присъствието на индивида, гарант за художественост.  

Специално внимание се отделя и на идеала на идеалите - 

нравственото възраждане на човека. Обич състрадание, която се 

проявява в искрено съпричастие с чуждите радости и мъки и в 
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безкористните жертви, които човек им принася. Така 

индивидуалистите, търсейки у човека моралните ценности, 

нравственото пречистване и вечната правда, влагат в своите 

произведения оная изконна общочовешка тема –  любовта. Пред 

тях на преден план застава грижата за завръщане към човешкото, 

за спасение от саморазрушителната омраза, за любовта към 

природата и човека. Индивидуалистичната култура издига новата 

модернистична идеологема – душата.  

В отделна част на същата глава се представя 

подчертаното присъствие на философската проблематика в 

творбите на индивидуалистите при реализиране на поетическата 

инвенция. Подробно са очертани основните тематични полета на 

модерното изкуство в творбите, повлияли най-силно при 

формирането на модернистичната естетиката на кръга „Мисъл”, а 

именно „Светът като воля и представа” на Шопенхауер и „Тъй 

рече Заратустра” на Ницше.  

Работата акцентира върху интереса на Шопенхауер към 

индийската мъдрост, към религията и мистиката на индусите, тъй 

като именно мъдростта на Изтока става за философа един от 

източниците на идеята за непознаваемостта на нещата, за 

илюзорността на битието, за разбирането, че погледът на 

обикновения човек е замъглен от булото на Майя. Проследяват се 

произходът и значението на тази основна категория в 

древноиндийската митология и философия. Работата предлага 

Шопенхауеровия отговор на въпроса какво е Майя, както и 

Яворовата реплика на питането - може ли и как да се постигне 

нирваната.  

Разработката продължава с идеологията на Ницше, 

изиграла изключителна роля при формирането на естетиката на 

индивидуализма. Представена е същността на идеята за 

свръхчовека, чийто образ допада на четиримата от „Мисъл” и 

изразява техните представи. Това е богочовекът, който е 

осъществил себе си и своята интеграция, у когото се намира 

творчеството. Той има съзнанието за своето небитие както и 

предчувствие за това, което би могъл да бъде. Той е 

интелектуален и духовен атлет, но и нещастен предтеча, 

свръхзакон и еретик, познава самотата, без да се бои от нея; 
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плаче, без плачът му да го отслаби. Потърсено е отражението на 

възгледите в статиите на Пенчо Славейков „Душата на 

художника” и „Блянове на модерен поет”. Свободата е изведена 

като ключова характеристика на свръхчовека, който, за да я 

постигне, трябва да „върви на драго сърце през моста с дълбоката 

си дори в ранимост душа” (Ницше). 

Предлага се обобщение за влиянието на философските 

идеи върху литературата, а в частност – върху новия образ на 

поета като културен герой, който не се подчинява, а заповядва, 

не следва утвърдените правила, а сам създава такива; строител на 

света, месия, творец-богоизбраник, различен от общността, жрец 

на чистото изкуство. Разкриват се още няколко концепта от 

доктрината на естетическия индивидуализъм: самотата като 

неизбежен жребий, като висше благо и знак на избраничество; 

безграничната свобода като способност на силната личност да се 

освободи от условностите на бита и всекидневието, като 

съкровено човешко битие; страданието, неизбежността на 

смъртта.  

В края на Глава първа вниманието се насочва към един 

интересен елемент от диалога литература-фолклор, а именно 

враждебното и неконтактно отношение на българската 

литература към публицистичните произведения и в същото време 

съзнателното й обръщане към фолклорното творчество, което е 

също друг тип словесност. Акцентира се върху желанието да се 

изтъкне самобитността на литературата и едновременно с това 

фолклорът да бъде припознат като неин органичен извор, 

първоизточник, който да легитимира традицията й.  

Важното в случая е, че за разлика от публицистиката, на 

фолклора не се приписва липса на художественост. За да бъде 

художникът „творец на нов мир”, трябва да твори в духа на 

народната песен и да вземе от нея не само езика и външната 

форма, но и поетически мотиви, и настроение, и художествени 

похвати. Във възгледите на „Мисъл” фолклорът се възприема 

като застинал материал, който художникът не просто трябва да 

използва, а да обогатява и надмогва с личното си присъствие; не 

само да заеме народни мотиви, но и да ги обработи, да ги 

пречупи през призмата на творческия си натюрел. 
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Формулиран е извод, че въпреки прокламираната 

елитарност от кръга „Мисъл”, неговите членове не зачеркват 

националното и социалното като стойности. Индивидуализмът 

пази усета към колективните идеали, като ги пречупва през 

филтъра на своето осмисляне, извлича универсалното от тях. 

Националното става ценно като изява на народния дух (това е 

идея, предписана от романтизма; модернизмът в много 

отношения продължава идеите на романтизма). 

Като илюстрация на модерното преосмисляне на 

традиционната проблематика работата предлага паралел между 

„Под игото” и „Кървава песен”, подсказан от Иван Радославов в 

„Българската литература 1880 – 1930”. 

След като е припомнена главната цел на българските 

индивидуалисти в този начален етап на модернизма – 

приобщаването на  българската литература към европейската, се 

акцентира върху феномена фолклорна стилизация. Във връзка с 

това са коментирани някои творби на Пенчо Славейков 

(„Коледари”, „Харамии”, „Неразделни”, „Луд гидия”). 

Успоредно с коментара за фолклорните стилизации се 

поставя изключително важният проблем за родното изкуство, 

като в центъра на наблюденията е диференциацията между 

народно и родно. Защитава се тезата, че родното изкуство не 

може да се третира външнодекоративно и чрез традиционния 

националистичен патос, а е необходимо да се намерят по-

дълбоките му емоционално-психологически основи и да се 

претворят в съответствие с една модерна чувствителност.   

Като се позовава на гледната точка на Гео Милев за 

родното, изследването проследява въпроса как да се постигне 

родното и по кой път да се тръгне към него. Предложени са 

различни аспекти на разбиране и интерпретиране на понятията 

родно и родина. 

Изследването поставя въпроса за засиления интерес в 

началото на XX век и към митологията като най-древна форма 

на устното поетическо творчество. Докосвайки се до този пръв 

етап на човешката словесност, чийто език е близък до някои 

аспекти на езика на бълнуването, поетите умишлено се насочват 

към изразните средства на музиката.  
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Поради своя абстрактен характер музиката привлича 

писателите модернисти като средство за преодоляване на 

езиковата недостатъчност и реалността. Музиката не повтаря 

нищо съществуващо, въздейства силно върху душата на човека и 

предизвиква вътрешна радост в най-съкровените й глъбини. В 

музиката, в песента, от една страна, се откроява романтическата 

емоционалност и контрастност, които модернизмът наследява и 

преработва в интереса си към душевното. От друга, тежнението 

към песенното начало препраща към фолклора, към народно-

песенното начало, към народната традиция. 

Обобщава се, че в началото на XX век се наблюдава 

картина на повишено оценностяване на поезията за сметка на 

прозата. Предлага се извод, че тази тенденция оказва влияние 

върху жанровите названия, с които се осмисля творчеството. 

Песен добива статут на размито, всеобхватно, а не стриктно 

жанрово определение. Превръща се в израз на всички 

произведения, които могат да бъдат определени като поезия. 

Нейна характерна проява е честият й пренос върху прозаични и 

драматургични текстове. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

ИНДИВИДУАЛИЗМЪТ НА ПЕТКО ТОДОРОВ 

 

Глава втора изследва индивидуализма на Петко Тодоров. 

Проследяват се мегасюжетите в публицистичните и 

епистоларните текстове на автора. В писмата се търсят 

доказателства, че модерните естетическите формули „битието 

като страдание”, „самотата като екзистенциална съдба на човека”, 

„творецът, обречен на печал” не са просто копирани чужди 

философски концепти, а проживени, дълбоко промислени черти, 

импониращи на нравствения индивидуалитет на автора. 

Основната задача в Глава втора е да се докаже, че прозата на 

Петко Тодоров е нова, модерна, нарушаваща традиционния 

начин на разказване. Особено важно за правилното разбиране на 

проблема е очертаването на неповторим, собствен стил, език и 

жанр у автора. Наблюденията представят присъствието на 
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триаспектно модерно повествуване в идилиите на Петко Тодоров 

на нива: сюжет, герой, символ. 

Първият мегасюжет в статиите и писмата на художника 

от Елена е за същността и ролята на литературата. В стила на 

модерната индивидуалистична рецепция на литературното 

творчество П. Тодоров свързва възгледите си за изкуството с 

асоциативността на езика. Индивидуалистът извежда и 

основната характеристика на всяко произведение – поезията. 

В писмата си П. Тодоров налага идеята за преходността 

на социалните сюжети и заявява необходимостта от 

дистанциране на литературата (изкуството) от политиката; ясно 

формулира целта на книжнината – просвещение и будене на 

народа. 

Индивидуалистът не пропуска да посочи като пример за 

подражание поредица руски авторитети, сред които Достоевски и 

Толстой. Но много скоро литературната критическа нагласа у 

младия творец се променя и заявеният интерес вече е към 

западноевропейските литературни и философски митове.  

Истинска апология на личността Давид Койген 

представлява едноименната статия. Авторовото изложение 

извежда важните за българския контекст проблеми за душата на 

художника. П. Тодоров коментира отношението автор – 

читател, защитавайки тезата, че най-ценното у един художник е 

неговата индивидуалност и че всеки истински художник трябва 

да запази най-драгоценното си нещо на този свят: 

писателската си личност.  

Финалът на Писмото до Янко Сакъзов визира съществен 

концепт от естетическия индивидуализъм на „Мисъл” - 

истинският художник не трябва да нагодява произведението си 

според масовия вкус и не трябва никога да се съблазнява, нито 

домогва до широки успехи, защото популярен в литературата за 

индивидуалистите означава тривиалност, сензация, 

посредственост. 

Редом с образа на поета и ролята на изкуството Тодоров 

рисува портрет на тогавашната интелигенция, използвайки 

остър език и назидателен тон. Творецът въвежда и темата за 

невежеството на българския литературен критик, възмущава 
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се не само от късогледството и бездарието му, но и от 

безсмислените преводи и невежествени статии. 

Като типичен представител на естетическия 

индивидуализъм, П. Тодоров обвързва проблематиката на 

художествената литература с използването на неизчерпаемия 

извор на фолклора и около тази тема се разгръща следващият 

мегасюжет в авторовите писма. П. Тодоров вижда народното 

творчество като източник на авторитет и традиция с епическа 

давност.  

Обзет от страдалческо чувство, П. Тодоров определя себе 

си като един излишен человек, чувстващ постоянна празнота в 

душата си; човек, който някак особено живей, особено мисли и 

особено чувства. Прокуден, навред чужденец, чужденец дори в 

своето отечество, с усещането, че никога няма да може да се 

вплете в редовете на живота, да задиша с времето си, и ще гледа 

всякога всичко отстрани. Тези въплътени в епистоларните 

текстове чувства доказват, че завещаното от автора художествено 

и критическо наследство не е модерен каприз на времето, не е 

нечие копие, а е неподправено, изстрадано, лично. В случая 

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.  

Убеден, че само литературата може да облагороди 

закърменото с робско мляко поколение, в стремежа си да изгради 

религия на красотата, П. Тодоров разкрива пред нас своето 

друго Аз - като разкъсван от едновременно битийстващите в 

душата му копнежи: да бъде творец, но и да остане човек.  

Дисертационният труд защитава тезата, че болезнеността, 

която лъха от идилиите на П. Тодоров, извира от собствената му 

човешка душа. Това е болка, която и автор, и герой изпитват и 

обичат, и в нея виждат смисъла на живота. Житейската авторова 

болка транслира художествено в нравствеността на героите. 

Болезън, която възвеличава индивидиума до божеството и 

отъждествява писателя с човека.  
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Обобщено е, че дълбоко съкровените слова в писмата са 

най-силното оръжие на П. Тодоров срещу недоброжелателите, 

обвиняващи го в копирате на чужди шаблони и обличане на 

Ибсеновите герои в български потури и пояси.  

В Глава втора настоящата работа извежда категориите 

жанр, композиция, стил, език като най-високо ценени от 

идеолозите на кръга добродетели. Жанрът е припознат като една 

от неповторимите литературни легитимации, които трябва да 

притежава всяка творба от тази нова литература-идеал.  

Дисертационният труд проследява историята на идилията 

като жанр – от формирането й в творчеството на древногръцкия 

поет Теокрит, през буколиките от римско време и пасторалите 

през Средновековието до преосмислянето на същността й като 

Empfindungsweise – светоусещане, форма на модерното мислене.  

Защитена е тезата, че идилиите на Петко Тодоров имат 

само относително сходство с историческото развитие на жанра. 

Важен за настоящата разработка е въпросът за специфичното 

взаимодействие и взаимопроникване между поезия и проза в 

идилиите на Тодоров, чиято симбиоза генерира понякога полюсни 

жанрови номинации.  

С цел доказване на двойствеността в идилиите като игра 

между жанровите определители, са анализирани различните 

типове на повествуване в „Приказка”. Представен е символният 

аранжимент на отделни знаци в идилията. Достига до  извода, че 

идилията-приказка се превръща в тъжен реквием за обречената 

човешка индивидуалност в търсене на непостижимото. Модерно 

и приказно са в непрекъсната надпревара, приближават се и се 

отблъскват, противодействат и привличат. Особеност, която е 

една от спецификите на Петко-Тодоровия индивидуализъм. 

 Посредством функциониращия в идилията мотив за 

отражението е осъществен интересен паралел между 

литературната творба и картините на художниците 

импресионисти и символисти.  

Изследването продължава с открояване и анализиране на 

индивидуалните стилови и езикови особености в идилиите на 

Тодоров, с идентифицирането на песенното начало в тях. 

Изведени са онези маркери, които характеризират „прозата” като 
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различна, индивидуална; проза, която не се подчинява на 

традиционните правила за разказване, която разчупва 

довазовската жанрова схематичност и стилова 

конвенционалност. А именно употребата на: 

- алитерация и асонанс; 

- последователно натрупване на нечленувани 

субстантиви както в заглавията, така и в самите 

художествени текстове; 

- постоянни епитети и устойчиви словосъчетания 

(Приложение № 1); 

- поетизми; 

- инверсия; 

- фолклорна лексика (в Приложение № 2 са изведени 

200 чужди и диалектни думи, използвани в 

творчеството на П.Тодоров, като са посочени 

значението и номерът на поне една от страниците, на 

които се среща съответната дума); 

- падежни остатъци; 

- изкуствени диалектни форми за образуване на бъдеще 

време; 

- словотворчеството на П. Тодоров (Приложение № 3); 

- необичайни за прозата етимологични фигури; 

- специфичен анафоричен пренос на фрагменти 

(морфема, дума, словосъчетание) по хоризонталата на 

текстовото пространство; 

- повторението като стилистична фигура; паралелно е 

представено едно и също настроение чрез чувствата 

на героите и чрез пейзажа; 

- редуване на контрастни семантични пластове; 

- архитектоничната съразмерност на еднородни 

фрагменти (думи, словосъчетания, изречения); 

- повторение на различни по род ключови думи; 

(Таблица № 1);  

- повторение на цели части от композицията на текста; 

- синтактичен паралелизъм; 

- оригинални сравнения; 

- реторични въпроси и възклицателни изречения; 
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- редуването на глаголните времена; 

- декоративни елементи; 

- кръгова композиция на текста; 

- нарушения на книжовни норми като особености на 

поетическото и модерното; 

- нетипична схема за построяване на изреченията в 

българския език под влияние на поетическия и на 

разговорния немски език - подлогът е отдалечен от 

сказуемото чрез второстепенни части. 

Всички изведени особености, присъщи на поезията, са 

илюстрирани чрез множество примери. Дисертационният труд 

обръща внимание на факта, че именно лиризацията и  

фолклорното спасяват текстовете на П. Тодоров от 

мелодраматичното и маргиналното. 

След представянето на лирическите индикатори и 

утвърждаването на идилиите като жанрова иновация в 

българската художествена словесност, настоящата работа 

представя аспектите на модерното повествуване в творбите на П. 

Тодоров, разчетени главно на три нива: сюжет, герой, символ. 

С акцент върху сюжетите, които П. Тодоров заема от 

народните песни и митове и преработва, вниманието се 

съсредоточава върху класификацията, групираща митовете на 

национални, обикновено от дохристиянско езическо време 

(„Орисници”, „Над черкова”, „Слънчова женитба”), исторически 

(„Селим Ходжа”, „Сенки”, „Цар Симеон”), антични („Пленника 

на Калипсо”, „Касандра”), християнски („Райският ключар”, 

„Pieta”) и апокрифно интерпретиращи разказ из Светото писание 

(„В Гетсиманската градина”). Предложен е и друг тип 

класификация на идилиите - по формалния признак сюжетност 

– безсюжетност. В произведенията е преодоляна събитийността, 

свързана със социалната временност на разказа. Повествованието 

се универсализира, сакрализира. Типично за началото на 

идилиите е природното описание.  

Формално в тази част всеки мотив е разгледан отделно. 

Така избраният подход оптимизира структурната рецепция на 

изложението, но и затруднява изследването, защото мотивите се 

преплитат, заиграват се и е трудно понякога да бъдат отделени 
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един от друг. Говорейки за отделни мотиви в творчеството на П. 

Тодоров, не бива да забравяме, че те живеят в текстовете тъкмо 

като мотиви от народната песен и съчетаването им позволява 

поставянето на многостранни проблеми. Например мотивът за 

несретника трудно може да се отдели от този за любовта и 

самотата. В основата на идилията „Слънчова женитба” стои 

мотивът за женитбата на Слънцето със земна девойка, в центъра 

на драмата „Зидари” лежи мотивът за вграждането на млада жена 

в основите на строеж, а драмата „Самодива” е изградена върху 

мотива за романтичната любов на овчар и самодива. Мотивът за 

Змея-демон, отхвърлен от обществото и облагороден от любовта, 

се интерпретира в драмата „Змейова сватба” и т.н. 

Разгледани са и мотивите за орисването („Орисници”), за 

завръщането у дома („Пленника на Калипсо”), за твореца и 

творчеството („Слънчова женитба”, „Гусларева майка), за 

любовта и самотата („Змейно”, „Мечкар”, „Над черкова”), за така 

жадуваната свобода, която носи със себе си тежки последици, а 

не безметежно щастие, за сватбата между змей и земна девойка. 

Формулирано е обобщение за присъствието на любовта в 

идилиите на П. Тодоров - тъждествено функционираща като 

лудост, безумие, безпаметство; фикс идея, копнеж, устрем, сила, 

която не може да се контролира, нещо толкова просто и толкова 

непонятно за обикновения човек, което обаче е достъпно само за 

белязания, за различния, свръхчовека; един миг, едно докосване, 

един поглед: …посрещна я и забравиха се и двамата – прехвана я 

през кръст, хепна я на възбог и погледна заруменялото й лице.  

Втората реформа, която осъществява П. Тодоров в 

българската проза, е свързана с раждането на новия тип герой - 

несретника. 

Търсейки семантиката на думата несретник, работата 

извежда съответната лексикална парадигма. Достига се до извода, 

че причината за несретата на героите се състои в това, че те 

принадлежат едновременно на себе си и на другите. Това 

вътрешно противоречие, това тежнение към две полярни духовни 

орисии, е вътрешен конфликт, който не може да бъде разрешен 

положително. Отдавайки приоритет на човешката си потребност 

от любов и топлина, героите обричат на смърт онази част от себе 
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си, която жадува да живее, освободена от всякакви окови, с един 

блян по невъзможната свобода.  

 Работата откроява особеностите на Петко-Тодоровите 

герои – малък брой в една идилия, локализирането им сред 

природата, бегла портретна (физическа) обрисовка, акцент по 

посока душевни трепети, ярко изразена индивидуална воля и 

силен дух, творци на собственото си битие. 

 Изследването продължава, като насочва внимание към 

онази част от персонажите, която обикновено остава встрани от 

критическата рецепция. Вглеждайки се в женските образи (без 

значение на етнос, социално положение и роля в развитието на 

сюжетното действие), работата предлага семиотичен анализ на 

всички елементи, участващи в изграждането им. Стандартните 

белези, по които жената се определя като красива, са: 

походката, лицето, очите, устните, гърдите, ръцете, гласът, 

косата. Други знаци, чрез които се оценностява женският 

персонаж, са: белият и червеният цвят, елементите от 

космическия ред (слънце, зора, зорница, мъгла), използването на 

фитоморфния код, соларните символи, накитите. 

Извеждат се общите им характеристики и отличителни 

белези. Като доминанта при изграждането се посочва 

изключителността –  както във външния вид, така и в 

поведението.  
В края на Глава втора, като нов процес в развоя на 

поетическата система, е откроен проблемът, свързан със 

символиката но поетическата форма. Тази новост се обосновава 

от необходимостта за универсализиране на художественото 

изказване. Чрез придобитата по този начин многозначност, 

текстовете си осигуряват „безсмъртие” в променящото се 

рецептивно поле. Трудът разглежда няколко произведения, които 

дължат немалка част от своето обаяние на използваните знаци. 

Проследен е символният аранжимент на: река/змия („Овчари”),  

изток/запад, връх („Над черкова”), чук, храм, кръст („Зидари”), 

гега/тояга  („Овчари”), хоро („Несретник”, „Самодива”). В 

Приложение № 4 е представен списък с най-често използваните 

от автора символи.  
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Данните от изследванията разкриват предпочитанията на 

Тодоров към символи, представящи душевната свобода. Именно 

поради това с най-висока честота на употреба е символът песен. 

Постоянното актуализиране на лексемата води до разширяване на 

семантическите й хоризонти до живот, начините на 

самоизразяване и комуникация. Този символ е пряко свързан и 

със символите несретник, гнездо, път, представящи вечния блян 

по непостижимото и трагично раздвоената душа.  

Темата за трепетите на душата е представена и чрез 

висока честота на поява на вечер, ранила вечерница, месец, 

вечерна зара, летен сумрак, злата зорница, закъсняла месечина, 

вечерна дрезгавина.  

Макар че П. Тодоров не може да бъде определен като 

поет на радостите, със изключително висока фреквентност е 

зората, която се появява в следните символни варианти: 

приветна зора, ранни зори, румена зара, самотни зори, тъмни 

зори, росни зори. С близки количествени стойности до зора са и 

символите от астралната образна система. 

Съгласно художествената практика на импресионизма и 

романтизма, в изследваните текстове на П.Тодоров ярко изразени 

количествено са и символите: мъгла, здрач, сенки, було, перде, 

маска. 

Налага се извод, че в творчеството на Петко Тодоров 

предпочитана езикова форма на проява на символите са 

съществителните имена. Афинитетът на автора към определени 

тематични ядра и символни редове може да се обясни с 

желанието на индивидуалиста за създаване на личен, оригинален 

езиков регистър. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ДИАЛОГЪТ ПЕТКО ТОДОРОВ - ЙОХАНЕС ШЛАФ 
 

Ключово място в дисертационния труд заема Глава 

трета, в която се разглежда проблемът за влиянието на Йоханес 

Шлаф върху творческата индивидуалност на Петко Тодоров. За 

разлика от други изследвания, в които само се споменава за това, 

този труд се съсредоточава върху търсене, откриване и 
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анализиране на факти, доказващи литературния диалог между 

двамата творци. 

Редом с идилиите на Петко Тодоров се анализират и 

творбите от двата сборника на Йоханес Шлаф – „In Dingsda” 

(1892г.) и „Frühling” (1896г.), които никога не са попадали в 

полезрението на българската литературна критика. Това са 

единствените творби на немския автор (до този момент – 1900г.), 

чиято рецепция би могла да окаже влияние върху П. Тодоров. 

Тези текстове се представят като неизменна част от процеса на 

литературни влияния. Трудът визира множество интертекстуални 

паралели между произведенията на Петко Тодоров и Йоханес 

Шлаф, които не са правени до този момент. 

Йоханес Шлаф е лидер на литературния кръг „Die 

Kommenden” („Идващите”), известен като народностен 

литературен клуб, основан през 1900 г. от Лудвиг Якобовски. 

Изложени са естетическите възгледи на кръжока, чиито  членове 

са не само поети, а хора на изкуството изобщо. П. Тодоров 

посещава сбирките на този кръжок и се запознава с повечето от 

представителите му: Йоханес Шлаф, Арно Холц, Хайман Флаум, 

Брюдер Харт, Елзе Ласкер, Самуел Люблински, Бруно Вилле, 

Стефан Цвайг, Клара Вибиг и др. Обикновено творбите на 

поетите се публикуват в списание „Die Gesellschaft”.  

Представена е цветната палитра на художествената 

словесност у нас и в Западна Европа в края на XIX век, 

нюансирана от различни литературни течения, чиито граници 

понякога са доста приблизителни. Характеризиран е преходът от 

натурализъм към импресионизъм. Разглеждат се двете 

формирали се в културния контекст на Германия мнения относно 

натурализма. Първото е, че немският натурализъм се счита за 

част от модернизма, т. е. той не е част от традицията и с него 

започват модерните „изми”. Другото мнение е, че натурализмът 

не принадлежи към модерната немска литература и бива 

причислен с поетическия реализъм към контрамодерните 

течения. Това се прави с оглед на факта, че в културните среди на 

Германия Шлаф е известен като един от натуралистите (заедно с 

А. Холц, Г. Хауптман). Но след разрива с Холц настъпва поврат в 

авторовите естетическите търсения. Шлаф се обръща към 
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импресията като контрапункт на реализма и натурализма. Твърди 

се, че това естетическо преориентиране е в унисон с естетиката 

на „Мисъл”. 

Първото диалогово ядро между идилиите на П. Тодоров и 

Й. Шлаф изследването открива на ниво номинации. За целта се 

представят заглавията (на немски и на български език) на всички 

творби, поместени в „In Dingsda” („Това-онова”, 1892; цикъл от 

14 разказа) и „Frühling” („Пролет”, 1896; цикъл от 15 

стихотворения в проза). И при двамата автори те са изградени 

предимно от атрибутивни експликати, функциониращи като 

смислотворни семи в творбите. Наблюдават се някои дословни 

лексикосемантични съвпадения (или близки паралели). 

Около 50% от заглавията в двата сборника на Шлаф и в 

„Идилии” са изградени от номинативни форми, при които липсва 

определителен член. Това гравитиране около нечленувани 

субстантиви в заглавията и в самите текстове е средство за 

стилизирането им и за отдалечаване от епическата 

действителност.  

Творбите в „Идилии”, „In Dingsda” и „Frühling” могат да 

се четат както поотделно, като самостоятелни „разкази”, така и 

като едно неразривно цяло, като цикъл със строга композиция, 

т.е. редом с относителната автономност се наблюдава и 

тенденция към комплексност – факт, който е в стила на 

импресионизма.  

Втория показател за близост дисертационният труд търси 

в дифузията между лирика и проза, в невъзможността творбите 

да получат точна жанрова легитимация, в специфичната жанрова 

раздвоеност на произведенията, характерна за 

импресионистичната литература и едновременно с това 

индикатор за настъпващите трансформационни процеси в прозата 

от края на XIX в. 

Тъй като проблемът, свързан с рецепцията на Петко-

Тодоровите идилии като песни, е подробно дискутиран  в Глава 

втора, тук работата съсредоточава вниманието си върху някои 

стилистични похвати, откриващи се в „In Dingsda” и „Frühling”.  

Шлаф конструира импресионистични картини, в които 

приоритетно остава да властва чувството. Във всички идилии 
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„озвучаването” на природните картини, създаването на 

определена емоционална доминанта, песенен ритъм и вътрешна 

рима се постигат чрез използване на алитерация, асонанс, 

анафорични повторения и синтактичен паралелизъм и др. 

В „Unter den tiefen dunklen Wolken” например трикратната 

анафора на Morgen провокира читателя да търси зад прозаичната 

маска друга жанрова идентичност. А чрез повторения на 

фонетично и лексикално ниво във „Frühling” се постига 

определен ритъм на фразата, както и определена доминанта в 

емоционалната атмосфера. В „Zwielicht” Шлаф налага 

светоусещането, а не светоразбирането на героя чрез интензивна 

чувствителност на описанията, необичайна концентрация на 

настроението.  

В идилиите на Шлаф пространството е изпълнено със 

светлина, многоцветност на преливащи се багри, аромати, звуци, 

моментни усещания, безпосочно движение. В „Am Graben” Азът 

е между билки и незабравки, сред хубава мека трева, сред цветя и 

бели звезди в златисто трептене. А в „Im Hеidekraut” героят е на 

скалата, високо над тъмните гори, върху затоплените скали, сред 

цвърчене на птици и разнасящи се аромати. В импресията 

„Frühling” героят лежи сред тревата, на слънце, наоколо – жълти 

лютичета, червен киселец и т.н. Шлаф рисува със звуците на 

природата, създава картини от тонове и настроения. От стария 

реализъм (последователността, реда, разбирането) се ражда нов 

натурализъм (хаос от детайли, импресии, без каузални връзки).  

Освен в жанровата размитост допирните точки между 

идилиите на Петко Тодоров и на Йоханес Шлаф настоящата 

работа открива в слабата им или почти пренебрегната 

сюжетност. В идилиите „Орисници”, „Сенокос”, „Нощен 

вихър”, „Когато кокичето цъфне”, „Над черкова”, „Овчари”, 

„Радост” и др. наративът е почти изчистен от събитийност, от 

развитие на художественото действие. Ако има някакво 

действие, то е в мислите на героя, в желанията, в мечтите, в 

поривите, в настроението, в преживяванията. Липсата на 

събитийност маркира творбите като импресии с лирическо 

начало, с непосредствени впечатления и с чистота на човешките 

чувства. 
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Що се отнася до „Am Graben”, „Im Hеidekraut”, „Unter 

den tiefen dunklen Wolken”, „Das dunkle Tor”, „Mondlicht”, 

„Nachthimmel”, „Das Lied” и др. липсата на център на 

действието, на събитийност и развитие в определена посока е 

тенденция, особено показателна за прозата на Шлаф и изобщо за 

немската импресионистична литература от края на XIX век. 

Основен инструмент на повествователното действие става 

вътрешният живот на личността.  

Предлагат се наблюдения и върху лишените от 

събитийност импресии: „Mondlicht”, „Andacht”, „Am Graben”, 

„Die Vehikel”. Изследването проследява крушенията на душата и 

у героя в „Abseits” и  „Zwielicht”. 

Като провокация за осмислянето на диалога П. Тодоров – 

Й. Шлаф се предлага интересна съпоставка между разказа 

„Marie” и идилията „Сенокос”, доказваща, че и в двете творби 

конфликт има, но той е пренесен в душата на героя. Резултатът –  

духовното израстване на героя и откриването на любовта. 

Сходствата между двата текста дават основание за изказване на 

доста смелата хипотеза, че ако в случая има влияние (а може да е 

и съвпадение), то не е по посока от Й. Шлаф към П. Тодоров, а 

обратно, тъй като разказът „Мари” е написан през 1921 г., т.е. пет 

години след смъртта на П. Тодоров. 

Следващия маркер за междутекстова връзка изследването 

открива в композиционната постройка на творбите. Тази 

особеност в „Идилии” е анализирана в Глава втора, затова в 

Глава трета работата визира само идилиите на Шлаф. 

С „постройка”, имитираща ефекта на кръга, е още първата 

„идилия” от „In Dingsda” – „Abseits”. В края на разказа героят се 

връща там, откъдето е тръгнал – в града с белите електрически 

луни, с широките улици, с великолепието на безбройните 

магазини, изтъкани от светлина, с движещите се коли и всички 

странни, неспокойни хора. В центъра на кръга остава идиличният 

свят на родното гнездо, свят, който поражда копнеж у героя, 

желание да се върне отново там.  

„Am Graben” започва и завършва с мечтаното „тук”, без 

това наречие за място да е географски конкретизирано. 

Фантазията „Mondlicht” започва с описание на стаята, в която е 
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ситуиран героят и в която наднича голямата кръгла луна, и 

завършва отново с тази стая, превърнала се в края на „песента” в 

„нашия Родос”. Кръгова композиция се наблюдава и в 

„Zwielicht”.  

Дисертационният труд предлага сравнителен анализ 

между композиционните стилистични похвати за ритмизиране на 

творбите. За целта се анализират използваните от П. Тодоров и Й.  

Шлаф два основни принципа на романтическата поетика – 

контраст и антитеза. В изследването се привеждат множество 

примери за употреба на контрастни семантични единици на 

лексикално и синтактично ниво, както и примери за антиномия 

на абзаци. Във връзка с това работата предлага три таблици: 

таблица № 4, представяща композиция на антиномии в „Радост” 

по абзаци, таблица № 5, в която са посочени други антонимични 

употреби в „Идилии”, и таблица № 6, в която са представени 

контрастни семантични единици на ниво абзаци в песента 

„Glück”. Проследява се и симетричният пространствен модел в 

„Zwielicht”. 

Обобщава се, че в известна степен общите елементи 

между авторите се дължат както на сходната им художествена и 

нравствена индивидуалност, така и на факта, че поетите творят 

във време, когато императив на творчеството стават 

оригиналността, новаторството, различието от предходниците.  

Изследването продължава, като в отделна част на същата 

глава проследява функционирането на онези съществени 

характеристики от арсенала на Романтизма, които в различна 

степен са приложими към идилиите на двамата поети и приятели 

– индивидуалистите Петко Тодоров и Йоханес Шлаф. 

В края на XIX и началото на XX век в стила на поетите 

романтици П. Тодоров и Й. Шлаф създават своите идилии, в 

които рисуват възвишени и свободни личности, въплъщаващи 

вечния порив към духовна свобода.  

В „Zwielicht” Шлаф вплита имената на световните 

спасители и мислители: Конфуций, Буда, Христос, като извайва 

образа на новия герой – „красив и изтънчен като елински бог, с 

големи слънчеви очи” и с мъдростта на Буда. Умен и пъргав, без 

фалш, добър, нежен, благороден, радостен, уверен в силата си. 
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Цялата мъдрост ще остане в него и той ще е император на златни 

подмладени времена. Образът на новия герой – новия бог, новия 

спасител, свръхчовека, роден от смесването на елементите, 

затоплени и оплодени от силата на слънцето.  

Този нов герой се изправя срещу световното зло, 

персонифицирано в образа на дракона. Шлаф очертава ясно 

лицето му: „тези капани се наричат закони, институции, свещени 

завети”. Отхвърлен е традиционният рационалистичен поглед 

към света. Капани са „държава, църква, традиции, чест, морал, 

Бог”.  

Срещу някои от тези капани, срещу закостенелите 

морални норми се изправят и волните Косьо, кривоврат делия 

Нено, Бойко, Калина – творци на собственото си битие. Волни 

индивидуалисти са и Рале , „същински бродник”, който „несретен 

само се лута насам-нататък” и никоя несрета не може да 

„смръкне ведрите му очи”, и двамата синове на Рахманбеговица, 

които няма „да превият шия под людски закон”, и Трака, който 

„не бръсне никого и никакъв чужди закон не признава”.  

Към цялата тази поредица от волни и силни можем да 

прибавим и персонажа от „Das Lied”, лаконично характеризиран 

от автора: „героят на духовните битки”, по-силен от всички 

храбреци от минали времена. 

Различност, сила, свобода – ключови понятия при 

изграждането на героите. Идеи, поднесени по различен начин, 

въплътени в различни образи, но все пак с обща точка. Ако Шлаф 

пише една малка песен за новия герой, който е по-скоро образ-

мечта, образ-сън (във всички разкази от сборника „Frühling” 

повествованието се води от 1 л., ед. ч.), то П. Тодоров вплита 

философските идеи в конкретни лица, родени от българската 

Душа, с много повече майсторство, финес и творчески замах.  

В стила на Романтизма Й. Шлаф и П. Тодоров се обръщат 

към Античността („Mondlicht”, „Пленника на Калипсо”, 

„Касандра”), фолклора (Шлаф въвежда фолклорните герои: 

героят Браак-Клаас, малчуганът Mosjöh от „Früliling”, Зигфрид в 

„Zwielicht”, а що се отнася до идилиите на младия еленчанин, то 

във всяка негова творба има по нещо, взето от народните песни – 

езикови средства, мотиви, образи), историческото минало 
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(„Zwielicht”, „Früliling”, „Цар Симеон”), интерпретират 

библейски мотиви („Zwielicht”, „В сянката на назарянина”, 

„Райския ключар”), потапят се в екзотиката на Изтока или във 

фантастичния свят на приказката. 

Афинитетът на П. Тодоров и Й. Шлаф към мъдростта на 

Изтока се изразява в употребата на образи с близък символен 

аранжимент – мъгла, сенки, було, перде, маска. В идилиите на 

Шлаф четем: weißen Sonnendunst, roten Dunst, Lange Schatten, 

toten Nebeln, Dunst, Nebelball, ungewisses Licht, nebeligen Konturen. 

Контактната зона в сферата на романтическата символика 

се уплътнява чрез употребата на съня като символ на преходното 

състояние между живота и смъртта. Всичко преживяно минава 

през героя като в сън („Abseits”). Романтиците възприемат съня 

като действителност, защото там се сбъдват мечтите. Между 

реално и нереално е ситуиран героят от „Zwielicht”. Като 

потайно, изумително вслушване в себе си е представен сънят в 

разказа „Früliling”, достигайки до конкретния образ. 

В стила на Романтизма се появяват и следните символи 

при Шлаф: кулата – знак на духовно извисяване, изолация от 

реалността („Abseits”, „Rendezvous”), синият цвят (среща се 

почти във всички идилии), звездата (слънце, лъчи, светлина, 

небе) – алюзия на светлината, доброто, божеството.   

Изобщо цялата астрална образна система присъства в 

идилиите на П. Тодоров и Й. Шлаф не само като декор на 

случващото се, но и като страничен наблюдател, съпреживяващ 

емоциите на персонажа. Тази система подготвя прехода на героя 

от „бащини широки двори” към „скъпи блянове”, а с думите на 

Шлаф – от „Getreidefeld und dem Erlengebüsch” към „tiefe, klare 

Bläue”. Таблица № 7 представя съпоставка между използваните 

елементи от астралната образна система в идилиите на Йоханес 

Шлаф и Петко Тодоров. 

Често срещани символи са птичката, гнездото, гората, 

мъглата, тишината и др., в които особено интензивно се 

проявява разгръщащият се смисъл на цялото, а чрез тяхното 

многократно повторение се създава ритмическо движение на 

текста. Авторите не се интересуват от формата и точните контури 

на тези обекти, а от тяхната обагреност и цветови ефекти. 
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Настоящата работа извежда като предпочитан темпорален 

маркер нощта. Привеждат се примери от „Rendezvous”, 

„Frühling”, „Zwielicht”, „Несретник”, „Приказка”, „Една”. 

Проследява се особената стойност в символиката на пътя. 

Героите на Тодоров – индивидуалисти по душа, несретници, 

керванджии (за разлика от героите на Шлаф, които са по скоро 

типизирани, а не индивидуализирани), ще извървят пътя си в 

търсене на собствената си идентичност. Дългият път за Аз-а от 

„Das Lied” е тъмна борба, а целта – постигане на Нирваната –

огромното море от тишина, където ще изчезнат всички души и 

слънца и всички вълнения. Героят от „Abseits” предприема 

пътуване до своето родно място сред природата, където ще може 

да диша свободно, далеч от шума, колите и хората. А в 

„Zwielicht” чрез използваните изразни средства се оформя 

„парадигма на пътуването”. 

За по-добро и по-пълно осмисляне на литературния 

диалог дисертационният труд представя лексикално-семантична 

съпоставка между идилията „Певец” на П. Тодоров и разказите на 

Й. Шлаф (Таблица № 8).  

Въпреки условността на текстуалните сравнения, тъй като 

фрагментите са извадени от контекста, изградена е парадигма на 

подобието. При съпоставка на текстовете се открива относителна 

лексикална синонимия. Картините са изградени от едни и същи 

обекти: поля, гори, трева, птички, крава, слънце, песен; властва 

една и съща емоционална доминанта; душевното състояние на 

персонажа е сходно: със силна болка в душата, обзет от желание 

„да изкрещи”, да върви, да върви, докато от цялата тази болка се 

родят радостта, щастието, светлината, любовта, песента. 

Усещането за близост се опира и на някои съответстващи 

образни конфигурации, които могат да се систематизират според 

семантичната им принадлежност: 

1. Песента - ключова метафора и при двамата поети.  

2. Безсъние, безпокойство: Характеризира крушенията и 

раздвоението на Аз-а, вътрешната борба.  

3. Наслада в болката: Уникално душевно състояние на 

героите в творбите и на двамата автори. 
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4. Тишината: Необходим конституент на обективността; 

изгражда конотации със самотата и свободата.  

5. Самотата: Интерпретира се в два аспекта: като 

физическа човешка липса и като екзистенциална съдба на човека; 

само в своята така жадувана самота героят може да постигне 

мечтаната свобода. 

6. Свободата: Индивидуалната свобода на индивида е 

издигната в култ. Тя е върховна ценност и при двамата 

художници. Именно свободата ще се окаже разковничето, 

„окото”, чрез което Аз-ът вижда света. Всичко, дори и природата, 

се възприема не чрез очите, а чрез сърцето. Само свободата може 

да достави на човек силна възхитителна и необозрима радост.  

7. Природата: Противопоставена е на 

рационалистическото разбиране за света. Превръща се в символ 

на спонтанната творческа сила и свободата. Любими теми на 

изображение: планината, бурята/вятъра, безкрайното поле и т.н. 

Изключително важен елемент от дисертационния труд е 

представянето не само на приликите, но и на разликите между П. 

Тодоров и Й. Шлаф (при Шлаф липсват: драматизъм, героика, 

патетизъм, изгаряща страст, ярки индивидуалности, фолклорни 

елементи; различна е интерпретацията на някои мотиви). 

Настоящата научна разработка недвусмислено подчертава, че при 

сравнителния анализ на текстовете се констатира предимството 

на Петко Тодоров в естетическо отношение в сравнение с 

идилиите на Йоханес Шлаф, което предимство се основава 

главно на заимстваните от българския фолклор мотиви. 

Изследването продължава с разгръщане на мотива, който 

натрапчиво присъства и при двамата автори – любовта. 

Отбелязват се както приликите, така и различията при 

интерпретацията. Любовта в произведенията на Шлаф е почти 

мистично изживяване. Тя е извисяващо потапяне в 

безкрайността, сливане с вселената, усещане за хармония и 

пълнота на живота, съпричастност в някаква ненакърнена цялост 

на света. Ако любовта при Шлаф е само чувство, интерпретирано 

еднопланово и представено чрез шаблонна матрица, без да се 

разкрива обектът на това изживяване, то любовта в „Идилии” е 
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една от най-всепоглъщащите и опияняващи екзистенциални 

доминанти в живота на човек.  

В стила на модерното мислене, работата излага и мотива 

за смъртта, като разчита различията в интерпретацията при 

Йоханес Шлаф и Петко Тодоров.  

Следващата пресечна точка, с която продължава 

дисертационният труд, е мотивът за твореца и творчеството, 

чието разгръщане гради образа на Слънцето, образ символ, 

присъстващ отчетливо в почти всички разкази на Шлаф. Ролята 

на творческия гений е издигната до богоравна. Възприета е 

идеята, че творецът създава своето произведение от нищото, 

воден единствено от божественото вдъхновение и своя блян-

копнеж (вж. „Sehnsucht”). П. Тодоров, интерпретирайки този 

централен мотив, го дообогатява, като вплита и някои от най- 

популярните български фолклорни мотиви: за любовта между 

слънцето и девойката, за отношенията между майката и нейния 

син нехайник, за орисията на художника. 

Проблемът за твореца и творчеството диалогизира в 

художественото пространство с концептите за същността на 

поезията, семантически отъждествена в идилиите на Шлаф с 

истина и светлина. А в жанровата йерархия на индивидуалистите 

от „Мисъл” е отредено водещо място именно на поезията.  

Обобщено е, че с основание можем да наречем и Йохас 

Шлаф, и Петко Тодоров поети, а творбите им – стихотворения в 

проза (използваме този термин въпреки противоречието, което 

носи семантиката на играждащите го лексеми). 

Диалогът между идилиите на П. Тодоров и Й. Шлаф се 

основава не само на външно декоративното, постигнато с езикови 

средства и стилистични похвани, но и на вплетените философски 

и естетически идеи. За разлика от Й. Шлаф обаче П. Тодоров 

„модернизира” персонажната система, като изгражда нови тип 

герой – несретника. Стилизацията, творческата преработка и 

дообогатяването с фолклорни мотиви не позволяват идилиите на 

Петко Тодоров да попаднат в сферата на маргиналното. 

Освен следите на Романтизма като интелектуално 

движение в творчеството на П. Тодоров и Й. Шлаф се открива 

влиянието и на импресионизма. Дисертационният труд изследва 



 29 

П. Тодоровия индивидуализъм като специфичен импресиониъм. 

Работата извежда някои импресионистични техники в идилиите 

на П. Тодоров, които придават специфична окраска, характерен 

нюанс на творческата му индивидуалност. Разбира се, поради 

различията между езиците не се търсят точни еквиваленти.  

Без да степенува особеностите по важност, работата 

насочва вниманието към характерния белег на 

импресионистичната литература – тенденцията към 

неопределеност, неяснотата като съзнателно използвано 

стилистично средство за завоалиране на съдържанието. Във 

връзка с това е висока фреквентност на синия цвят в текстовете 

на Шлаф. Този цвят е въведен от Романтизма като символ на 

неяснота, на „забулена в омара далечина” (Ана Димова). Среща 

се в следните лексикални съчетания: синьото цвете – емблемата 

на романтическата поезия („Die Rezension”); син дим, син 

часовник, синкав здрач („Abseits”), сини гори („Zwielicht”), сини 

планини („Früliling”), синкави височини („Unter den tiefen dunklen 

Wolken”), синкава светлина („Mondlicht”). 

В единични случаи синият цвят се появява и в идилиите 

на П. Тодоров: синкава мъгла  („От прозореца”), тъмносиня 

мъгла („От една дрипа”), синкав дим („Заговезни”), синия вир 

(„Овчари”). 

Тъй като художествената творба цели постигането на 

неопределеност, привидност и неразграничимост на 

възприеманите явления, то в импресионистичния стил намират 

израз лексикални средства, словообразувателно и семантично 

свързани с Dämmer : dichten Ranken, weißen Sonnendunst, braunen 

Dämmer, Dämmerstunde, der erste Morgen rot, Dämmerung, weißen 

Nebeln, das erste Morgenlicht, die milchweißen Nebel и др. 

 Здрачът, зората, дрезгавината, полумракът, мъглата, 

сенките се оказват не само идеален фон за изразяване на 

емоционални субективни впечатления и в идилиите на Тодоров, 

но употребата на тези преходни състояния е може би една от най-

осезаемо присъстващите импресионистични особености в тях (16 

примера). 

Стилистичната черта неопределеност в идилиите на Шлаф 

се постига и чрез употребата на неопределителни и безлични 
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местоимения като стилистични елементи. Две от най-

характерните за импресионистичния стил неопределителни 

местоимения са etwas и irgend. Първото се използва в най-широк 

смисъл, а второто подчертава единичност на обекта. Негираната 

форма на това местоимение nicht има подобно значение с 

отрицателен знак. За означаване на неопределеността като 

обобщаваща категория се употребява alles. Особено място в тази 

импресионистична концепция заема безличното местоимение es  

(общо 13 примера). 

Местоименията (отрицателни, неопределителни и 

обобщителни) в идилиите на П. Тодоров са често употребявани 

лексикални средства за назоваване на неопределеността на 

описаните явления или нежеланието да се поставят точни 

контури (16 примера). 

Предпочитани маркери за локална и темпорална 

неопределеност и от двамата автори се оказват различните видове 

местоименни наречия, както и семантични техни еквиваленти (7 

примера от творби на Шлаф и 11 от идилиите на Тодоров). 

Работата обръща внимание и на честата употреба на 

глаголи като sehen, aussehen, fühlen, scheinen, erscheinen, 

erschauernden, във връзка със стремежа да се насочи вниманието 

към различността, нетипичността, към възприятието на 

персонажа и към усещането, което създава явлението у 

възприемащия (8 примера). 

В идилиите на П. Тодоров срещу sehеn се срещат 

следните лексикосемантични варианти: загледа, зарнала, 

обзърна, погледна, взира, изгледа, вдигна поглед, вдигна очи, 

виждат се, мерне се пред очи, впила поглед, извиха погледи и др. 

Шлаф проявява афинитет към сложните прилагателни 

имена (lilaweiß, silberweiß, rauchflaumig, weißgrün), към употреба 

на словосъчетания, изградени от по две двукоренови лексеми 

(milchweißen Frühlingswolken, dunkelgrüne Binsenstrecken, 

lilaweißes Schaumkraut и др.). Почти не се откриват 

съществителните имена без добавен към тях епитет, поради което 

стилът му се характеризира с натруфеност на фразата: Und unter 

weitentfachter, goldiger Pracht wandre ich mit eiligen Füßen durch 
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weiße Nebel den Lichterchen zu, den armen, glimmenden, heimlichen 

Lichterchen. („Frühling”). 

Шлаф използва съществителни за усещания (Gefühl, 

Eindruck, Stimmung, Sehnsucht); отглаголни съществителни 

(Staunen, Biegen, Wiegen, Brüllen, Taumeln, Plätschern und 

Murmeln,  erschrecktes Erwachen, das Kreischen, Flinkern und 

Leuchten, Vogelgezwitschern, wunderliches Tönen ); 

субстантивирани прилагателни имена и наречия (des Einzigen; 

Unbegreiflichen; das Verstreute; Der andre? Die andre?; Die Arme!; 

herrliche Breiten, Höhen, tiefen Blau, ruhende Tiefen, kühlen Dunkel); 

глагола hören за слухово възприятие. 

Работата проследява и изразните средства на Тодоров: 

отглаголни съществителни (чуруликания,  вайкания), 

конструираните типични за стила сложни прилагателни 

(свилокоса, едностръка, вироглав, белоснежен, островърха, 

ранобуден, голобрад, гороцвет), които по подобие на цветовата 

символика при художниците импресионисти, се освобождават от 

дескриптивната си функция и се превръщат в символ на 

душевното състояние на героя.  

Отбелязва се, че обичаен похват при Шлаф е 

изграждането на картини с минимална глаголна употреба,  

използване на глаголи с нединамична семантика (liegеn, pfeifen, 

simulieren, liebkosen, fühlen, sitzen, schnaufe, wittre), причастни 

форми (6 примера), като в стремежа си към глаголна бедност 

лидерът на „Die Kommenden” дори достига до изобразяване на 

картини без всякакви глаголни форми.  

Проследена е тенденцията към ниска глаголна 

температура и в „Идилии”, която се реализира чрез употребата на 

глаголи с нединамична семантика (гледам, захласвам се, дремя, 

унасям се и др.) или чрез заместване на сказуемото с причастие 

(14 примера). 

Следващата особеност, която сближава стиловете на 

Петко Тодоров и Йоханес Шлаф, дисертационният труд открива 

на изреченско ниво. Става въпрос за приоритетно използване на 

съчинителни връзки в синтактичните цялости (на всички 

равнища). Тази важна особеност кореспондира със стремежа на 

импресионистите да създадат в текста илюзия за едновременност 
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на възприятията, а не за последователност. Дори и при бегъл 

прочит на изследвания корпус от текстове прави впечатление, че 

доминират съчинителните и безсъюзните синтактични връзки. 

Привидността на описваните явления, субективността на 

възприятията в творбите се изразяват експлицитно чрез 

употребата на апосиопеза – стилистична фигура, графично 

изразена чрез многоточие. Тя е похват, обичан от 

импресионистите. Недоизказаността разколебава 

категоричността в изказа, внася известен нюанс на съмнение, 

колебание, като че ли размива границите на изразеното чувство. 

Тази особеност присъства във всички текстове, затова работата 

привежда само по 4 примера от творбите на двамата автори. 

 Наблюденията представят като важна импресионистична 

особеност и честата употреба на нечленувани съществителни 

имена в текстовете (употребата на нечленувани субстантиви е 

проследена в началото на Глава трета). 

На фона на резултатите, свързани с езикови, стилови и 

лексикални особености, се търси отговор на въпроса какво 

затруднява рецепцията на П. Тодоровите идилии. Уточнява се, че 

това са използваните около 200 диалектни и чужди думи (вж. 

Глава втора и Приложение № 2). Факт, поради който често П. 

Тодоров е бил упрекван от българската критика. Интересно е, че 

за преводачите езикът на идилиите не е създавал проблем.  

Обръща се внимание на специфичния синтаксис, 

натруфеността на фразата, честата употреба на неологизми, на 

композити, получени от съчетаването на две- или трикоренови 

лексеми, както и на стари немски думи и латински сентенции в 

идилиите на Шлаф.  

Следва обобщението, че изследваните особености в Глава 

трета визират основните прояви на специфичния П. Тодоров 

индивидуализъм. Функционалната определеност на тези 

характеристики е в пряка зависимост от индивидуалните жанрови 

и стилистични особености на П. Тодоровите идилии.  

Въз основа на представените наблюдения се предлага 

изводът, че може да се говори за литературен диалог между П. 

Тодоров и Й. Шлаф, като в този процес на интеркултурни 
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влияния е откроен специфичният Тодоров индивидуализъм като 

значим елемент от цялостното развитие на българската проза. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ИНДИВИДУАЛИЗЪМ И ДРАМАТУРГИЯ 

 

Глава четвърта разкрива причините за неизбежното 

динамично развитие на драмата у нас, като причините се търсят 

както в желанието на модернистите за изравняване на 

българското драматургично изкуство с европейското, така и в  

диалога с утвърдени модели и по-устойчиви представи за 

задачите на изкуството в условията на интертекстуалност и 

възможности за свободен избор на образци от чуждия опит. 

Без да се спира обстойно върху проблема за 

възприемането на Тодоровите пиеси, дисертационният труд 

отбелязва, че налагането на новатора драматург не минава 

безпроблемно, а оценките, които получават драмите му, са 

полюсно диаметрални.  

Очертани са двете налагащи се в началото на XX век 

критикоинтерпретативни парадигми. Първата, обединяваща 

апологетите на индивидуализма, групирана около идейно-

естетическата платформа на  сп. „Мисъл” и узаконяваща пиесите 

на духовния аристократ като емблеми на новата образност в 

изкуството. И втората, събираща по-неутрални гласове (Алберт 

Гечев, Андрей Протич, Александър Балабанов) и отрицателите на 

модернизма, обединени около сп. „Българска сбирка” (Никола 

Атанасов, Спас Ганев, Велико Йорданов). 

Работата насочва внимание към най-острите критически 

стрели, отправени главно към организацията на 

драматургическото действие, в подмяната му с настроение. 

Изследването утвърждава драматургичните творби на П. 

Тодоров като новаторски, полагащи началото на нов вид драма. 

Акцентира върху жанровата разноречивот на пиесите, 

определени като „драматизирани идилии”, „драматизирани 

елегии”, „драматически песни”, „народни песни в проза” и др. 

Различните нива на конструиране на действието в пиесите 

на П. Тодоров дават повод на настоящото изследване да говори за 
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тяхната двумоделност. Единият модел е на битово-романтичната 

(за разлика от историческите и социални драми на Друмев и 

Вазов), чийто модел на действие се свързва с новата 

реалистична/натуралистична пиеса (препратки към драмите на 

Ибсен). Вторият модел е символно-асоциативният (препратки 

към драмите на Метерлинк). 

Редом с фолклорната основа в драматургичните творби на 

П. Тодоров дисертационният труд извежда биографичното като 

много силно и определящо, като същевременно отчетливо се 

налага и новият начин на мислене. Акцентира се върху новата 

личност със собствените си мисли, чувства, желания и влечения. 

Всяка от тези личности ревностно търси свой собствен път в 

живота, формира свое виждане, издига решително борбения си 

глас, за да се роди най-важното – индивидуалистът. Само той 

може да променя монотонната, еднообразна и непоносима 

обществена действителност. Именно в поведението и страстите 

на новия тип герой – индивидуалист и самотник, в чиято 

противоречива същност се оглеждат преживяванията на 

модерната душа, д-р Кръстев открива новаторството в драмите на 

П. Тодоров. 

В драматургичните творби на еленчанина главното 

противоречие, което се разчита, е между нормите на колектива и 

поривите на индивида, между патриархалната рутина и 

свободната личност. Конфликтът между личността, която иска да 

живее напълно свободен и неограничен живот, и старите форми 

на живот, рутината и традициите, които не й позволяват да 

прояви цялата широта на духа, е водещ както в пиесата 

„Самодива” (1904), така и в „Змейова сватба” (1910).  

В изследването се анализират образите на Цена, Змея, 

Милкана, Христо, Рада и др. Очертани са двата типа 

индивидуалисти. От една страна, това са бунтарите от 

ницшеански тип, които докрай отстояват своята различност. А 

другият поведенчески модел се разкрива чрез образите на овчаря 

Стилян, невяста Боряна, Страхил – индивидуалисти, познали 

цената на страданието от направения житейски избор. Това, което 

обединява двата типа герои, е осъзнатият личностен порив по 

другото, различното, по онзи блян-мечта за дом и хармония, 
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недостижими във времето на еснафския бит, т.е. водещи понятия 

в характеристиката на персонажа стават блян, раздвоение, 

съзерцание, съмнение; качества на модерната душа, които се 

разпознават като отклонения от традиционните модели. 

Оказва се, че изключително важно място в разгръщане на 

драматическото действие в Тодоровите драми заема вътрешният 

конфликт. Това е във връзка със изгарящата борба, развихрила се 

в душевния свят на отделната личност; особеност, която от своя 

страна предопределя една от най-важните особености на новата 

модерна драма – „бездействието”. 

Нахлуващата субективност и статичност в 

драматургичните творби на П. Тодоров води да пренареждане на 

познатата от векове композиция. Пиесите на младия творец 

пренебрегват категорично петактния модел на класическата 

трагедия, като по този начин тотално преобръщат традицията.  

Появата на епически елементи и изместването на 

настоящите събития от разказите и анализите на миналото се 

оказват основни елементи от поетиката на ранномодерната драма.  

Не на последно място работата анализира езика на 

Тодоровите драми. Изобразявайки селския бит с типичните му 

прояви, цялото внимание на Тодоров е съсредоточено върху 

подбора на думите, обмисля ги, групира ги, пренарежда ги. 

Оригиналните лексикалносинтактични комбинации придават 

индивидуален отпечатък на стила му. Жива, колоритна, 

емоционална, във връзка с преживяваното настроение, речта се 

движи ритмично и напевно.  

Изследването достига до следното обобщение - въпреки 

че пиесата се пише, за да бъде изиграна на сцена, 

драматургичните творби на младия индивидуалист могат да се 

четат като чисто литературни произведения, поради 

съдържащите се в тях модернистични елементи. Драмите на П. 

Тодоров са свързани с порива по индивидуализация и 

европеизация на българската литературата, с отварянето на 

вратите към новото и модерно драматургично изкуство. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящото изследване е опит за откриване на 

основополагащи концепти в художествените, критическите и 

епистоларните текстове на П. Тодоров, през които тече 

осмислянето на индивидуализма..  

Основната теза на дисертационния труд, подкрепена с 

редица примери, е, че прозата на Петко Тодоров е нова, модерна, 

нарушаваща традиционния начин на разказване. 

Забележителната системност в употребата на значителна част от 

лирическите маркери и похвати доказва, че творбите носят 

индивидуалистичния дух на своя създател, представляват 

жанрова иновация в българската художествена словесност и 

заслужават да заемат достойно място в оценъчната й йерархия. 

Анализът на разгледания корпус от текстове разчита конкретно 

присъствието на триаспектното модерно повествуване в идилиите 

на П. Тодоров на нива: сюжет, герой, символ. 

Най-важният проблем, за чието решение, изследването 

представя достатъчно убедителни аргументи, е въпросът за 

създадения от П. Тодоров уникален собствен стил и език. Без 

значение е дали този език ще бъде определен от критиката като 

добър или лош. Негативният рецептивен критически отзвук е 

главно поради наличието на стотина-двеста диалектни думи. 

Трудът застава зад тезата, че действително употребата на тези 

лексеми затруднява читателя при възприемането на текста, но 

счита, че при оценяването на един артефакт, какъвто безспорно е 

художественото творчество, подобни критерии, като лични 

компетенции на реципиента, са нефункционални.  

За разлика от други изследвания, настоящият 

дисертационен труд доказва, че част от спецификата в 

индивидуализма на П.Тодоров се обяснява и с активния му 

литературен диалог, осъществен с немския литературен кръг „Die 

Кommenden”.  

Множеството предложени примери недвусмислено 

подкрепят тезата, че съществуват диалогови ядра между 

идилиите на Йоханес Шлаф и Петко Тодоров главно в езиково, 

лексикално и жанрово отношение. В текстовете и на двамата 
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автори е много крехка границата между поезия, проза, музика, 

песен. Езикът е емоционален, стилизиран. Прозата е 

индивидуална по жанр, силно лиризирана, ритмична, с 

преобладаващ субективизъм в представянето на съответния 

проблем, без демонстрация на социална ангажираност, чужда на 

обществените движения и политическите борби.  

И двамата автори не се стремят към представяне на 

действителността, а се вглеждат в копнежите и лутанията на 

човешката душа. Изразителността, силното емоционално 

въздействие, лаконичността, яркостта на описанията, 

доминирането на емоционалния компонент над изобразително-

повествователния характеризират текстовете като лиризирана 

проза със слаба или почти пренебрегната сюжетност. 

В идилиите си П. Тодоров и Й. Шлаф издигат в култ 

народното творчество и природата. В стила на поетите романтици 

представят възвишени свободни личности, въплъщаващи вечния 

порив към духовна свобода, блянове и копнежи. Любими мотиви 

са: любовта, смъртта, творчеството, пътешествието, самотата и 

страданието. А наблюдаващата се парадигма на подобието, 

изведена при лексикално-семантичната съпоставка между 

„Певец” и идилиите на Шлаф, потвърждава основанието да се 

говори за литературен диалог между двамата автори. 

Изследването сочи не само приликите, но и разликите между 

авторите, като недвусмислено подчертава предимството в 

естетическо отношение на Петко Тодоров над Йоханес Шлаф. 

В работата се обръща внимание на един съществен 

момент – представяне на П. Тодоровия индивидуализъм като 

специфичен импресионизъм. В очертаната парадигма на 

изследването с устойчивост се открояват няколко 

импресионистични тенденции: стремеж към постигане на 

неопределеност, неяснота, номиналност, едновременност на 

възприятията, недоизказаността и др. 

Новаторско явление е и драматургията на П. Тодоров. 

Оценена противоречиво, тя носи белезите на новата насока на 

развитие в драматургичното изкуство от действие към 

бездействие. Основните звена на отклонение от модела на 
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класическата драма се разчитат главно в композицията, 

вътрешния конфликт, типа герои. 

Тези наблюдения представят в сбит вид най-характерните 

особености на Петко-Тодоровия индивидуализъм. Обърнато е 

внимание на всички по-особени прояви, те са коментирани в 

съответните глави на разработката и са доказани чрез множество 

примери. Наред с това в работата се търси и предлага отговор на 

въпроса за изолираността и недооценеността на П. Тодоров. 

Може да се обобщи, че основната задача на 

дисертационното изследване – да се представи индивидуализмът 

на Петко Тодоров, е изпълнена.  

Основните резултати от изследването са обобщени в 

приложената Справка за научните приноси и са отразени в 

публикациите по темата на дисертационния труд. 

 

 

 

 

 

Справка за приносните моменти на дисертационния 

труд: 

1. Настоящият труд разглежда проблема за индивидуализма 

на Петко Тодоров в пълнота, като в хода на изясняването 

му визира не само художественото творчество на автора, 

но черпи доказателства и от неговите критически и 

епистоларни текстове. 

2. Посредством включването на епистоларните текстове е 

направен опит да се потърси доказателство за 

самобитността на Петко-Тодоровия индивидуализъм и да 

се опровергае тезата за „копиране” на чуждите идеи. 

3. За разлика от други изследвания, в които само се 

споменава за влиянието на Йоханес Шлаф върху Петко 

Тодоров, този труд се съсредоточава върху търсене, 

откриване и анализиране на факти, доказващи безспорно 

литературния диалог между двамата творци. 

4. Редом с идилиите на Петко Тодоров са анализирани и 

идилиите от двата сборника на Йоханес Шлаф – „In 
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Dingsda” и „Frühling”, които никога не са попадали в 

полезрението на българската литературна критика. Тези 

текстове се представят като неизменна част от процеса на 

литературни влияния. Трудът визира множество 

интертекстуални паралели между произведенията на 

Петко Тодоров и Йоханес Шлаф, които не са правени до 

този момент. 

5. Дисертационният труд дава нови насоки за прочит на вече 

познатите творби на Петко Тодоров, като доизяснява 

характера на някои специфични черти от индивидуализма 

на Петко Тодоров, разглеждайки го като специфичен 

импресионизъм. 

6. Този труд се съсредоточава върху човешкото у субекта, 

като е направен опит да се говори за творбите без оглед 

на причисляването им към даден социално-идеологически 

ляво или дясно ориентиран дискурс. 

 

 

 

 

Списък на публикациите по темата  на дисертационния 

труд: 

1. Димитрова, М. За някои литературни дифузии.- В: 

Любословие, Шумен, кн.15, с.85. 2015. 

 

2. Димитрова, М. Импресионистични техники в „Идилии”.- В: 

Български език и литература, София, год.LVII, кн.2, с. 138-

149, 2015. 

 

3. Димитрова, М. Романтическата трактовка в идилиите на 

Петко Тодоров и Йоханес Шлаф, ЛитерМедия, 2015. 

 

4. Димитрова, М. Литературният диалог между Петко 

Тодоров и Йоханес Шлаф. XXI-те „Епископ-Константинови 

четения”, 2014, с.113. 

 



 40 

5. Димитрова, М. Непознатият П.Тодоров. XXII-те „Епископ-

Константинови четения”, Шумен. 2015. (под печат) 

 

6. Димитрова, М. Женската красота в творбите на П.Тодоров- 

В: Български език и литература, София. год.LVII, 2015. (под 

печат) 

 


