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 Дисертационният труд „Образи на своето и чуждото у писатели-

мигранти от Балканите в европейски посткризисен контекст. Идентичност, 

рецепция, превод“ се състои от три глави, увод, заключение и библиография на 

използваната и цитираната литература, с общ обем от 213 страници. 

Изследователският обсег на настоящата разработка се вписва във все по-

налагащата се в европейски и световен мащаб тенденция на научните проучвания 

да се занимават с проблемите на миграцията и съпровождащите я идентичностни, 

културологични и лингвистични трансформации. Същевременно обаче тази 

твърде обширна и разнородна тематика тук е обвързана главно с областта на 

сравнителното литературознание и балканистиката. Проследяват се определени 

литературни явления в европейски контекст от средата на XX век до днес и се 

акцентира конкретно върху въздействието на миграционните процеси спрямо 

осъзнаването на „своето“ и „чуждото“ от страна на националните литератури и 

създаването на пътища за общуване с диаспората. Основната ни задача е да 

представим уникалната междинна позиция на мигриралия писател от Балканите, 

установил се в западноевропейска държава, по отношение на  съставните 

компоненти на новата му идентичност, което му позволява да разглежда 

явленията едновременно „отвън“ и „отвътре“ и да генерира двупосочно 

натоварени литературни образи. Проблематиката допълнително се задълбочава и 

усложнява, когато намесим и без това заложената „кръстопътност“ и 

„преходност“ на Балканите, често мислени като граничен регион между Изтока и 

Запада. Тогава бихме могли да твърдим, че тези писатели-мигранти с балкански 

произход са двойно натоварени с едно своеобразно междинно битие, тъй като 

освен двойствеността, наложена от миграцията, са носители и на изконната 

балканска „периферност“ и „въпросителност“ по отношение на европейския си 

статут. Така постулираната им особеност предполага изграждането в 

произведенията им на разнообразни и многозвучни модели за въобразяване на 

родното и чуждото, на центъра и периферията, на Другия, с чието разглеждане и 

анализиране се занимаваме тук. 

Друг важен момент в композицията на труда ни е отразяването на 

напреженията между личното самоидентифициране на автора и критическата и 
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литературната му рецепция в рамките на родината и на страната, в която се е 

установил. Освен това се търсят специфичните индивидуални проявления на 

наложения от обстоятелствата литературен билингвизъм и се извеждат 

проблемите на превода и автопревода на произведенията на съответните 

писатели, произтичащи именно от двуезичната и мигрантската им позиция. 

Авторите, върху чието творчество този труд се спира, са представители на 

три балкански държави – Василис Алексакис (с гръцки произход), Думитру 

Цепеняг (с румънски произход) и Юлия Кръстева (с български произход). Макар 

и привидно подборът да изглежда случаен, при избора на тези писатели сме се 

водили по няколко критерия. Първо, да са мигрирали в периода между 60-те и 70-

те години на двайсети век, когато на Балканите са се установили тоталитарни и 

авторитарни управления – комунистическите режими в България и Румъния, 

военната диктатура в Гърция, – т.е. по своеобразен начин да са носители на 

цивилизационния сблъсък между свободната Западна Европа и несвободните 

Балкани. Второ, да са имигрирали в една и съща западноевропейска среда – в 

случая това е Франция, - за да се развиват творчески при сходни условия. И трето, 

както теоретично (в научни трудове, есета, дневници, интервюта), така и в 

художествените си текстове, да са изразили по определен начин позициите си 

относно мигрантското си положение и отношението си към разнородните 

културни кодове, които ги съставляват.  

Художествените произведения, които представляват основен обект на 

компаративните ни изследвания са: романите „Талго“ [Talgo] (1983 г.), „Париж-

Атина“ [Paris-Athènes] (1989 г.) , „Майчиният език“ [La Langue maternelle] (1995 

г.), „Чуждите думи“ [Les Mots étrangers] (2002 г.), „Ще те забравям всеки ден“ [Je 

t’oublierai tous les jours] (2005 г.) и „Гръцкото дете“ [L'Enfant grec] (2012 г.), с 

които е представен гръцкият писател Василис Алексакис (без да изключват от 

вниманието ни и другите негови романи); романите „Хотел Европа“ [Hotel 

Europe] (1996 г.), „Марамуреш“ [Maramureş] (2001 г.), „Красивата румънка“ [La 

belle Roumaine] (2004 г.) и „Българският камион“ [Camionul bulgar] (2010 г.), с 

които главно е разгледан румънският писател Думитру Цепеняг; романите 

„Старецът и вълците“ [Le Vieil Homme et les Loups] (1991), „Обладаване“ 

[Possessions] (1996) и „Убийство във Византия“ [Meurtre à Byzance] (2004) на 
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Юлия Кръстева. Това, което обединява съответните произведения и ги прави 

необходими за нашето изследване, е фактът, че основните им персонажи са 

литературни двойници на писателите – те също са мигранти, най-често от 

Балканите, които изразяват чувствата и настроенията, породени от напускането на 

родината и интегрирането в новата среда. Именно в тези романи проследяваме 

сложните нюанси на формиралата се мигрантска идентичност и проектирането 

на образите на „свое“ и „чуждо“, както и отношението на авторите и героите им 

към собствения им билингвизъм, типовете двуезични практики и 

психологическите мигрантски трансформации, които те претърпяват. 

По отношение на културологичните, историческите и литературните 

аспекти на въпроса за идентичността и миграциите, за центъра и периферията, 

тази разработка се опира от една страна на постиженията на българското 

сравнително литературознание, балканистика и по-широко - хуманитаристика1. 

Също така влизаме в диалог с възприетите за базисни в областта на имагологията 

книги на Едуард Саид2 и Авишай Маргалит и Иън Бурума3, които разглеждат 

моделите на въобразяване на Изтока и Запада през призмата на 

противопоставянето им, както и труда на Мария Тодорова4, която вписва и 

Балканите в тази източно-западна съпоставителна парадигма. Разбира се, в 

дисертацията се основаваме върху много по-обемен теоретичен и литературно-

критически корпус, за който ще стане дума в при представянето на отделните 

глави. 

 

                                                           
1 Вж. Станчева, Румяна. Европейска литература/европейски литератури. Европейски ли са 

балканските литератури. София, Балкани, 2012. 

   Вж. Станчева, Румяна. Среща в прочита. Сравнително литературознание и балканистика. 

Монографичен труд, София, Балкани, 2011. 

   Вж. Голямото вписване. Какво сравнява сравнителното литературознание. Съставител Румяна 

Л. Станчева. София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2009. 

   Вж. Балкански идентичности в българската култура. Съставител Николай Аретов. София, 

Кралица Маб, 2003. 

    Вж. Балканите. Модернизации, идентичности, идеи. Сборник в чест на проф. Надя Данова. 

София, Институт за балканистика, 2011. 

    Вж. Мигриращи култури и социални практики. Съставител Румяна Л. Станчева. София, 

Библиотека Голямото вписване, УИ „Св. Климент Охридски“, 2013. 
2  Вж. Саид, Едуард. Ориентализмът. Превод Леонид Дуков. София, Кралица Маб, 1999. 
3Вж. Маргалит Авишай, Иън Бурума. Оксидентализмът: Кратка история на 

антизападничеството. Превод Гриша Атанасов. София, Изд. „Кралица Маб”, 2006. 
4 Вж. Тодорова, Мария. Балкани-балканизъм. Превод Павлина Йосифова-Хеберле. София, УИ „Св. 

Климент Охридски”, 2004.  
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I глава. Мигрантска идентичност и проблеми на рецепцията е поделена на 

две основни части. 

 В Част 1 от Първа глава (Що е франкофонска литература и ролята на 

миграцията в нейното утвърждаване? Частният случай на Балканите.) се 

разглеждат следните няколко въпроса. Първоначално проследяваме зараждането 

на идеята за франкофонията през 60-те години на ХХ век и постепенното ѝ 

излизане извън границите на бившите френски колонии, за да се разпространи и в 

страни, които нямат институционална историческа връзка с Франция. Извеждат се 

различните гледни точки по отношение на дефинирането и по-точното 

класифициране на основните характеристики на понятието франкофонска 

литература. Представяме трите основни в момента позиции – някои учени 

предлагат унифициране и неразграничаване на френска и франкофонска 

литература, другите предлагат да се говори за литература и автори с френски 

израз, трети предлагат термина „световна литература на френски език“. 

Избраното от Юлия Кръстева определение „литература на френски език“ 

оценяваме в този контекст като съответно на реалното присъствие и място на 

френския език и литература в този двуезичен писателски процес. Във всеки 

случай неоспорим остава фактът, че представата за Франция като литературна 

нация и авторитетният френски литературно-културен модел се оказват 

изключително привлекателни и благоприятни за писатели както от по-малки и 

маргинализирани, така и от по-големи литератури, и съответно водят до активна 

писателска миграция във френска среда и възприемане на френския език като език 

на изразяване и писане.  

Балканският регион не остава чужд на подобна преценка, затова и 

изследването ни представя франкофилските нагласи в Гърция, Румъния и 

България. Забелязваме ги във възприемането на основни френски литературни 

течения и интензивната рецепция на класически френски автори, често 

възприемани като образци за посоките на развитие в балканските литератури. 

Ставаме свидетели как навлизането на идеи от романтизма, символизма, 

реализма, натурализма и други силни френски литературни течения в 

литературите на балканските страни превръща Франция в желана дестинация за 
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писателското себеутвърждаване на редица балкански творци. За всяка от трите 

балкански държави се посочват няколко етапа на активна миграция във френска 

среда. Акцентът обаче пада върху миграционните процеси по време на 

установяването на комунистическата власт в България и Румъния и на военната 

диктатура в Гърция. Разглежданите от нас автори – Василис Алексакис, Думитру 

Цепеняг и Юлия Кръстева – също са представителни  за тази миграционна посока 

от 60-те и 70-те години на миналия век. Миграцията в чужбина им позволява да 

избягат от идеологическата цензура и притесненията от тоталитарните и 

авторитарните управления, наложени на Балканите, и да творят във Франция, в 

среда която символизира свободния западноевропейски дух. 

 В Част 2 от Първа глава (Въпросът за идентичността през призмата 

на мигрантската литература.) започваме с обзорен преглед на общите 

теоретични постановки за понятието идентичност (Част 2.1.), който включва 

приетите за основополагащи и вече класически дефиниции на Ерик Ериксън5 и на 

Антъни Смит6 за същността на идентичността и факторите, които я съставляват. 

Спираме си на различните видове идентичност (естествено акцентът при Смит 

пада върху извеждането на особеностите на националната идентичност) и на 

теоретичните нагласи на Ернст Гелнер, Ерик Хобсбом7, Бенедикт Андерсън8 и 

редица др., които преосмислят възгледите за нация, етнос и общност като цяло и 

защитават представата, че „нациите като естествен, от Бога даден начин за 

класифициране на хората… са мит“9. Това обаче, което ни прави впечатление и 

извеждаме като закономерно наблюдавана тенденция въз основа на тези 

разнообразни дефиниции, е изначално заложената множественост на понятието 

идентичност (още Ериксън акцентира върху множествената същност на 

идентичността, която според него е съвкупност от различни идентификации; 

Смит пък говори за различни типове колективни идентичности) и непреодолимата 

                                                           
5 Вж. Ериксън, Ерик. Идентичност. Младост и криза. Превод Людмила Андреева. София, Наука и 

изкуство, 1996. 
6 Вж. Смит, Антъни. Националната идентичност. Превод Николай Аретов. София, Кралица Маб, 

2000. 
7Вж. Хобсбом, Ерик. Нации и национализъм от 1780 до днес. Програма, мит, реалност. Превод 

Мария Пипева и Емил Георгиев. София, Обсидиан, 1996. 
8Вж. Андерсън, Бенедикт. Въобразените общности. Размишления върху произхода и 

разпространението на национализма. Превод Яна Генова. София, Критика и хуманизъм, 1998. 
9 Гелнър, Ърнест. Нации и национализъм. Превод Ивана Ватова и Албена Знеполска. София, 

Панорама и УИ “Св. Климент Охридски”, 1999, с. 68. 
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склонност на идентичността допълнително да се умножава, усложнява и да 

размива границите си, в зависимост от външни (историко-политически и 

социални) и вътрешни (психологически) фактори. 

 Миграцията е фактор, който влияе особено силно върху многопластовата 

структура на идентичността и предизвиква допълнителното ѝ умножаване, 

разконцентриране и трансформиране. В Част 2.2. Особености на мигрантската 

идентичност ще си позволим да говорим дори за възникването на един нов тип 

идентичност под въздействието на миграционните практики – мигрантската 

идентичност. Тя е изключително крехка и дълбоко дихотомна в своята същност, 

поради факта, че не може да бъде изцяло обусловена от националните рамки и 

същевременно постоянно се намира под натиска на произхода. Мигрантската 

идентичност най-често се характеризира с разнообразни и дори разнопосочни 

проявления в зависимост от индивидуалната мигрантска ситуация и 

психологическите нагласи на въпросния индивид. Затова и при разглеждането на 

особеностите на мигрантската идентичност възприемаме изградените от Стоян 

Атанасов10 и Александра Врънчану11 изследователски модели, които постулират 

следното – мигрантската позиция и идентификационният избор зависят от 

причините, довели до акта на мигриране: ако миграцията е била доброволна и 

резултат на личен избор, тогава мигриралият индивид би могъл по-лесно да се 

интегрира в новата среда и по-безболезнено да възприеме настъпилите промени в 

самоидентификацията си, както и да се превърне в символичен посредник между 

съставляващите го културни пространства; ако миграцията е била насилствена 

(равносилна на изгнание), какъвто е случаят при политическите бежанци, то 

отношението към напусната родина, както и към новата среда, е много по-

проблематично и обикновено се съпровожда със силен душевен дискомфорт и 

неспособност за примиряване с наложената ситуация. Както обаче посочва 

Врънчану, единият тип миграция би могъл да премине в другия, особено когато 

настъпват политически и исторически промени, т.е. мигрантската идентичностна 

позиция не е неизменна величина. Освен това, независимо от факторите, довели 

                                                           
10 Вж. Атанасов, Стоян. Цветан Тодоров за идентичността на имигранта. – В: Мигриращи култури 

и социални практики. Съставител Румяна Л. Станчева, Библиотека Голямото вписване и УИ „Св. 

Климент Охридски“, София, 2013. 
11 Vrânceanu, Alexandra. Teme specifice literaturii migrante în proza lui Dumitru Țepeneag. – Caiete 

critice. Revista editată de Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2011, nr 3 (238). 
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до мигрирането, при някои мигранти се засвидетелства интересен поведенчески 

феномен – появата на един вид духовен и физически номадизъм, един 

непрестанен стремеж към мобилност и настъпващото като резултат своеобразно 

„обезкореняване“, които бихме могли да обвържем с образа на модерния 

космополитен мигриращ пътешественик. 

В Част 2.3. (Василис Алексакис, Думитру Цепеняг и Юлия Кръстева – 

„писателите чужденци“ и НЕравновесните взаимоотношения между 

идентичност и рецепция) анализираме мигрантската ситуация в конкретните 

случаи на избраните автори – Василис Алексакис, Думитру Цепеняг и Юлия 

Кръстева – като първоначално се спираме на неравновесните взаимоотношения 

между идентичността и рецепцията на творчеството им и как това неравновесие 

е представено чрез личните коментари на писателите в техни интервюта, 

мемоари, есета и теоретични трудове. За типична дуална идентичност бихме 

могли да говорим при Василис Алексакис, който доброволно напуска Гърция през 

1968 г. след установяването на властта на Хунтата в търсене на по-благосклонни 

условия за неограничавана творческа дейност. Може би именно той в най-голяма 

степен отговаря на представите на Цветан Тодоров за идеалната мигрантска 

позиция – непреодолимата двойственост, частичното вписване и в двете 

националности (гръцката и френската), без някоя от тях да може да надделее или 

да го припознае за напълно „свой“. Алексакис дори реализира в живота си 

формулираната от Цветан Тодоров представа за имигранта като безпристрастен и 

леко отчужден наблюдател, но и медиатор между две културни начала.  

Думитру Цепеняг пък е писател дисидент, емигрирал от Румъния през 1975 

г. след гонения от страна на властите в комунистическа Румъния (той бива 

подведен под съдебна отговорност за антиправителствени действия и румънското 

му гражданство бива отнето с декрет на Чаушеску). И макар Врънчану с право да 

смята, че румънският писател постепенно излиза от графата на изгнаническата 

литература (периода на насилствено изгнание) и преминава към създаване на 

мигрантска литература (периода, в който би могъл вече свободно да пребивава в 

Румъния, но избира да твори в Париж), това не променя факта, че писането и 

философско-литературните му възгледи са дълбоко повлияни именно от 

принудителното откъсване от родината и от румънския литературен канон. 
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Въпреки че усеща силно въздействието на френския език и култура, Цепеняг през 

целия си писателски път се опитва да утвърди именно румънската си 

литературно-културна принадлежност. С времето румънският писател изработва 

техники за справянето си с болезнено усещаната мигрантска ситуация (най-вече 

тези техники са свързани с постоянното физическо придвижване и непреодолимия 

душевен номадизъм), които обаче не успяват да намалят изначалната обида от 

акта на изгонването му и зачеркването на името му през 80-те години на миналия 

век от румънската литература.  

Когато пък говорим за Юлия Кръстева (също имигрант по избор като 

Алексакис; тя напуска България през 1966 г. и се установява в Париж с 

докторантска стипендия), навлизаме в едно още по-сложно и изключително 

трудно за анализиране психоаналитично пространство. В научните си трудове 

френско-българската изследователка и писателка е анализирала задълбочено и 

разностранно проблема за собствената си идентичност, като многократно е 

заявявала, че не се възприема нито като „повече българка“, нито като „повече 

французойка“, независимо от непрестанните опити да бъде категоризирана по 

един или друг начин. Кръстева вижда себе си като един съвременен номад, който 

не може да бъде обвързан с понятия като произход, националност и етнос; тя 

търси себе си в непрестанното движение, в космополитния размах на модерната 

личност и се идентифицира чрез самия процес на мигриране.  

Творчеството на Василис Алексакис, Думитру Цепеняг и Юлия Кръстева е 

силно повлияно от специфичното им мигрантско светоусещане и от сложните 

идентичностни търсения и сътресения, оставили неизличим отпечатък върху 

житейската им съдба. В Част 2.4. (Художествени измерения на мигрантската 

идентичност в прозата на Василис Алексакис, Думитру Цепеняг и Юлия 

Кръстева) като характерна особеност на „мигрантското“ писане на тримата 

автори се очертава именно неразривното свързване на фикционално и 

автобиографично или, ако използваме налагащия се все повече термин, 

своеобразната автофикционалност. В романите им откриваме герои, които 

изпълняват ролята на техни своеобразни литературни двойници – те споделят 

мигрантската съдба на създалите ги писатели, обитават в тяхната другост и 

реализират страховете и надеждите им. Дори сюжетите и тематичните рамки на 
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произведенията им са конструирани около мотива за отпътуването, за чуждостта, 

за преходната менталност на мигриращия индивид.  

Отчетливи данни получаваме от прегледа на мигрантската тематика в 

романовия корпус на Алексакис, съставен от произведенията „Париж-Атина“ 

(автобиографичен роман, проследяващ заминаването на писателя от Гърция и 

установяването му във френска среда), „Ще те забравям всеки ден“ 

(автобиографичен роман в епистоларна форма, конструиран около писмата на 

наратора към майка му), „Талго“ (също в епистоларна форма; основните 

персонажи са атинянката Елени и любовникът ѝ Григорис, който е грък, 

имигрирал в Париж преди осемнайсет години), „Майчиният език“ (главният 

персонаж е Павлос Николаидис, гръцки карикатурист, установил се във Франция, 

който се завръща в Гърция след двайсетгодишно отсъствие) и „Чуждите думи“ 

(романът е под формата на дневник, който се води от М. Николаидес, гръцки 

двуезичен писател, намиращ се в Банги – столицата на Централноафриканската 

република, и поставил си за цел да анализира изучаването на чужди езици). Както 

виждаме от краткия обзор, романите на Алексакис са силно автобиографични, 

героите, подобно на самия писател, са гърци, които отдавна са напуснали 

родината си и са си създали нов живот във френската държава. Като основна 

тематична нишка в творчеството му се налага чувството за необратимата 

двойствена идентичност на литературните му персонажи-мигранти, отразяваща и 

неговата лична мигрантска дуалност. Често като катализатор на действието в 

художествените му текстове се налага стремежът да се запазят непокътнати и 

равностойни и двете съставляващи го културни пространства – от една страна, 

авторът и героите му не могат да се откажат от френското, от друга страна, ако се 

появи усещането, че гръцките език и идентичност са застрашени от настъпващата 

забрава, веднага се предприемат опити за преоткриване и утвърждаване на 

гръцките идентификационни кодове.  

При разглеждането на творчеството на Думитру Цепеняг акцентът пада 

върху серията му от романи (наричаме ги серия, защото в повечето от тях 

нараторът е един и същ и някои от героите се повтарят), включваща 

произведенията „Хотел Европа“, „Pont des Arts“, „Марамуреш“, „Красивата 

румънка“ и „Българският камион“. Общото тематично звено на романите е 
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конструирано около представянето на съдбите на румънците, емигрирали от 

родината си по време на управлението на комунистическата партия, както и след 

румънската революция от 1989 г., в търсене на по-добър живот в Европейския 

Запад. Персонажът-наратор в първите три романа, както и в последния пети 

роман, „Българският камион“, е румънски писател дисидент, избягал от 

тоталитарния режим и установил се в Париж (очевидно е, че този наратор е 

литературният двойник на Цепеняг и по този начин усещането за преплитането на 

автобиографичното с фикционално се засилва). Чрез неговия образ Цепеняг 

многократно затвърждава непоколебимата си принадлежност към румънската 

литература и изразява личното си разочарование от продължителното си 

отсъствие от румънския литературен и културен живот. Същевременно 

забелязваме, че в произведенията му се налага идеята за непрестанната физическа 

и психологическа мобилност на неговите персонажи, затова и не е случаен 

фактът, че според някои румънски критици тези му романи са „истински 

номадски превъплъщения“. Бихме могли да кажем, че в художествените си 

текстове Цепеняг запазва тенденцията на мислене на мигрантската си 

идентичност в две посоки – утвърждаване като румънски писател на всяка цена, 

независимо от територията, в която твори физически, същевременно обаче 

изживяване на вътрешна отчужденост, прераснала в постоянна неуседналост и 

бездомност. 

Преплитане на автобиографично и фикционално и задълбочено вглеждане 

в на мигрантската идентичностна тематика откриваме и в романите на Юлия 

Кръстева – „Старецът и вълците“, „Обладаване“ и „Убийство във Византия“, 

съставящи трилогия от наглед криминални романи за потъналата в пороци Санта 

Барбара. В същината си тези произведения са своеобразна манифестация на 

множествената идентичност на Юлия Кръстева и един вид психологически анализ 

на дълбоката отчужденост и непринадлежност на мигранта към заобикалящата го 

действителност. Като своеобразни литературни двойници на Кръстева в романите 

ѝ се открояват персонажите Стефани Дьолакур (френска журналистка, чиято 

майка е украинка), Себастиан Крест-Джонс (изследовател на миграционните 

процеси, чийто баща е български имигрант) и Алба Рам (с марански произход), 

които изключително лично възприемат проблемите на мигрантското себеусещане. 
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Чрез техните образи Кръстева реализира и утвърждава теоретичните си 

постановки за вечната междинност, неопределеност, преходност и другост на 

чужденеца номад, само преминаващ през дадено пространство, без да е истински 

обвързан с него. 

 

II глава. Конструиране на образи на „свое“ и „чуждо“ в литературата на 

автори-мигранти от Балканите е организирана в две основни части. 

 В Част 1 от Втора глава (Балканските идентичности като част от 

европейското пространство – опериране с културни, национални и 

литературни образи.) се спираме на проблемите на имагологията като цяло и на 

образа на балканския субект като част от европейското културно пространство в 

частност, като се извеждат най-основните тенденции в диалога между 

Европейския Запад и Европейския (юго)Изток. Както вече споменахме в самото 

начало, ние включваме в анализа на този диалог оснополагащите идеи на Саид, 

Бурума и Маргалит и формираните от тях понятия ориентализъм и 

оксидентализъм, отразяващи двустранното противопоставяне на Изтока (в 

техните изследвания се има предвид Азия и най-вече Близкия изток) и Запада 

(Америка и Европа), както и формулирания от Мария Тодорова термин 

балканизъм. Разбира се, самата Мария Тодорова, макар че излага подробно 

негативните стереотипи и представи, които Балканите будят в съзнанието на 

западноевропейския човек, ясно заявява, че не може и не бива да се търси пълно 

припокриване между понятията ориентализъм и балканизъм, тъй като има 

прекалено много въпросителни, а и говорим за два региона с напълно различни 

културни, религиозни и политически характеристики – Балканите, макар и често 

ненапълно „свои“ за Западна Европа, са все пак част от европейската цялост и не 

могат да се оприличат на „регионално неконкретизирания Изток“, който Саид има 

предвид. В западноевропейските представи Балканите „не са изградени като 

Другия, а като самонезавършеност“ на европейския континент и образът им се 

конструира около идеите за европейска „лиминалност“ и „маргиналност“. 

Същевременно самите балкански народи, макар и да са запознати с битуващите 

стереотипи по свой адрес и често да критикуват западноевропейския 

цивилизаторски и империалистичен модел, все пак възприемат положително 
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културните постижения на Западна Европа и ги превръщат в образец за 

собственото си държавно развитие. Именно тези представи за „маргиналността“ 

на Балканите, но и за неизменния им стремеж да се утвърдят културно, 

литературно и политически като равностоен европейски регион, залягат и в 

нашите разсъждения.  

 В Част 2 от Втора глава (Литературни образи на Франция/Западна 

Европа („чуждото“) и Балканите („своето“) в мигрантската проза.) се 

разглеждат различните литературни техники и лични възгледи в творчеството на 

тримата автори-мигранти – Василис Алексакис, Думитру Цепеняг и Юлия 

Кръстева – при изграждането както на образа на Франция, символизираща в 

повечето случаи и образа на Западна Европа като цяло, така и на образа на 

напуснатата родина, а и на Балканите въобще.  

Образът на Франция/Западна Европа в романовия корпус на разглежданите 

писатели е натоварен както с положителни, така и с отрицателни конотации. От 

една страна, имаме представен митологизирания образ на френската държава и 

столица като литературно и културно средище, като пространство, в което се 

зараждат и процъфтяват едни от най-високите образци за качествена европейска 

литература – в романите им е изказано многократно възхищението от редица 

класически френски писатели като Александър Дюма, Жул Верн, Оноре дьо 

Балзак, Виктор Юго и други. Този факт демонстрира отвореността на балканския 

европеец към западноевропейските културни и литературни достижения и 

усещането за своеобразна съпричастност към европейското културно наследство. 

От друга страна обаче, тримата писатели не пропускат да отбележат и 

парадоксалните проблеми, пораждани често от стремежа на западната политика 

да доминира над всички останали и да налага своите виждания като най-

авторитетни. Посредством многозначната си мигрантска позиция авторите 

разкриват несъвпаденията между високопарните твърдения и стремежи на 

френското и западноевропейското културно пространство и действителното им 

отношение към по-малките и периферни общности и етноси, което не винаги е 

достатъчно коректно и напълно обосновано. Най-вече критиките им са насочени 

към крайните националистически настроения, които не рядко обземат 

французите, а и други западноевропейски народи (въпреки наглед отворените им 
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общества), към остатъчния империализъм и известна грандомания, които са 

присъщи на цивилизаторския западен модел, както и към недостатъчно доброто 

познаване на Другия и склонността към неговото маргинализиране, въпреки 

претенциите за задълбочено изследване на културното многообразие. Тяхната 

критичност обаче със сигурност не трябва да се възприема като някаква форма на 

изразен оксидентализъм, а по-скоро като резултат от проникването им в новата 

среда, по-пълноценното ѝ опознаване и постепенното разпадане на идеализирания 

предварителен образ, който са си изградили за нея. Писателите от Балканите, след 

като са имигрирали в Европейския Запад, вече не могат да се считат за изключени 

от произтичащите в геополитическите му рамки процеси. Същевременно обаче те 

винаги ще си останат и ненапълно „свои“ в тази друга среда, т.е. имат уникалната 

възможност да заемат една своеобразна неутрална, „отдалечена“ и едновременно 

с това „вътрешна“ позиция по проблемите, които ги вълнуват. 

След разностранното вглеждане в характерните особености на 

литературния образ на Франция/Западна Европа, конструиран в мигрантската 

проза на Алексакис, Цепеняг и Кръстева, идва ред на обръщане на погледа към 

изградените литературни представи за напуснатото „свое“, родно пространство, за 

мястото на балканския регион на европейската геополитическа карта и в 

европейския културен живот. В романите си авторите засягат основните 

стереотипи, битуващи в западноевропейското съзнание, когато става въпрос за 

Балканите и населяващите ги народи. От една страна, е представено отношението 

цивилизация-варвари, в което Западът представлява просветителската и 

закрилящата сила, а Балканите са значително по-слабо развитата, материално 

бедна и почти варварска и дива периферия на европейския континент – затова и 

литературните им персонажи често се сблъскват с предразсъдъците и нереалните 

очаквания на френските си познати. За западноевропееца балканските народи са 

белязани от ориенталската близост и многовековното османска владичество, 

макар и да не са в пълния смисъл на думата носители на ориенталското, затова и 

много често те биват разглеждани като екзотични и романтично първични. Този 

своеобразен екзотизъм и усещането за различност се усилват и с оглед на общото 

тоталитарно и авторитарно минало на Балканите, разграничаващо ги дори днес от 

„свободната“ и „цивилизована“ част на Европа. Освен чисто културните и 
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национални асоциации, свързани с балканските народи, разглежданите тук 

писатели се интересуват активно и от въпроса за положението на 

маргинализирания балкански автор и взаимоотношенията между големите и 

малките европейски литератури. Като проблем се издига често срещаното 

игнориране на по-малките литератури, както и опитите за диктуване от страна на 

Запада каква трябва да бъде тематиката на дадено произведение, за да бъде 

прието то за европейска или световна литература, както и каква роля трябва да 

изпълнява писателят, за да се впише в престижния западен канон, към който се 

стреми. Въпреки тази си критичност обаче към стереотипизирането на Балканите 

и въпреки осъзнаването на болезнената кръстопътност на балканското 

позициониране между Ориента и Европа, както и на своеобразната му европейска 

„незавършеност“ и „междинност“, авторите-мигранти непрестанно се опитват да 

утвърдят изконната европейска принадлежност на този регион. 

Важна роля играят и различните исторически и митологически концепции 

при конструиране на образа на „своето“ и на „родното“. Всеки от авторите 

използва уникални и устойчиви във времето културни кодове и образи, чрез които 

преоткрива и възпроизвежда загубената връзка с родното в паметта си. Така 

например Алексакис в художествените си текстове си служи с препратки към 

образа на Карагьозис (герой от гръцкия театър на сенките, който символизира 

както гръцката борбеност и устойчивост, така и мизерията и глада, изстрадани по 

време на Османското владичество и по-късно при управлението на Хунтата), към 

образите на древногръцки герои и богове, символизиращи духовната 

принадлежност на гръцкия мигрант, независимо къде се намира, към гръцкото  

културно пространство, както и изгражда своеобразна географско-историческа 

карта на Гърция чрез ситуирането на героите си във важни храмове, музеи и други 

забележителности, останали от древногръцкото минало. Думитру Цепеняг пък 

използва миоритичната културологична представа на Лучиан Блага12, за да обясни 

                                                           
12 Известният румънски поет и културолог Лучиан Блага изгражда представата за „миоритичното 

пространство“ като рамка, характеризираща румънската народна култура. Той построява една 

теория за пространствения хоризонт на подсъзнателното. Този специфичен пейзаж, Блага 

определя за румънеца като „безкрайно вълнообразен“, а също като „платото или ритмичното 

пространство, съставено от хълм и долина“. Епитета за това пространство „миоритично” Л. Блага 

извежда от заглавието на фолклорната балада „Миорица“. Героят на баладата, представен в 

критичен момент, предпочита да мисли за смъртта си като за сливане с красотата на природата, а 

не за възможността да се спаси или поне за възмездие. Вече е станало обичайно тази балада да се 
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някои основни румънски поведенчески особености, между които е и 

критикуваната от него склонност на румънеца към съзерцателност и бездействие. 

Също така Цепеняг разглежда и друга теория на Блага (теорията за семето), която 

говори за скрития потенциал на румънския народ. Авторът не пропуска да 

отбележи латинския произход на румънския език и силното чувство за 

принадлежност на румънеца към романското семейство, като по този начин сякаш 

се опитва за пореден път да напомни на френския/западноевропейския читател за 

приобщеността на румънския народ към общото европейско културно наследство, 

въпреки постоянната му маргинализация. По своеобразен начин моделът на 

обрисуване на родното, който Юлия Кръстева избира в романите си, напомня за 

историко-митологическите техники на Алексакис. И тук наблюдаваме географско 

и историческо ситуиране на България, като се посочват редица религиозни, 

културни и туристически обекти. Акцентът пада върху обрисуването на 

православната традиция и многовековните църкви по българската територия, като 

именно в църковната живопис някои от персонажите на Кръстева виждат 

неподправения европейски порив на българския народ. 

 

III глава. Литературен билингвизъм, превод и автопревод е поделена на три 

основни части. 

 В Част 1 от Трета глава (Какво представлява литературният 

билингвизъм?) се разглеждат особеностите на понятието литературен 

билингвизъм и основните черти, с които се характеризира. Според Моник Виане и 

Шантал Естран, съществуват три категории двуезични писатели: тези, които 

произлизат от бивши колонии, в които е наложен чужд език; тези, които са 

принудени да имигрират поради икономически или политически причини; тези, 

които сами избират да напуснат родината, без да бъдат принуждавани13. След 

                                                                                                                                                                          
цитира, за да докаже съзерцателната и миролюбива натура на румънеца. – Вж. Blaga, Lucian. 

Opere. 9. Trilogia culturii. Ed. ingrijita de Dorli Blaga. Ed. Minerva, Bucuresti, 1985. Също така 

обобщеното ни представяне на основните идеи за „миоритичното пространство“ на румънеца, 

формулирани от Блага, е заимствано от статията на Румяна Станчева: Балканите в 

културологичната перспектива на Лучиан Блага.  

http://www.bulgc18.com/pari/stancheva.htm. (04.04.2016)  
13 Viannay, Monique, Chantal Estran. Écrire, entre deux langues. Schreiben, zwischen zwei 

Sprachen. Dir. Monique Viannay. – In: Acte du Colloque de l’Institut Français de Munich 

(octobre 1989), Sirene 8 (1991), p. 20. 

http://www.bulgc18.com/pari/stancheva.htm
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кратък обзор на личните възгледи на редица двуезични писатели и интелектуалци 

като Ариел Дорфман, Цветан Тодоров, Нанси Хюстън и други, виждаме, че 

билингвизмът е явление, съпроводено от различни психологически състояния: за 

едни двуезичието се свързва с дълбоко чувство за вина и се оприличава на 

изневяра или двуженство, а дори и на болестно състояние като шизофренията 

например, за други то е обогатяващо и освобождаващо изживяване. В 

разработката ни предлагаме и следното допълнително разграничаване на три 

възможни типа билингвизъм: активен – когато писателят пише текстовете си и на 

двата езика – майчиния и чуждия, такъв е случаят с Василис Алексакис, Самюъл 

Бекет, Нанси Хюстън, Милан Кундера; пасивен – когато авторът избира да пише 

текстовете си на чуждия език, а майчиният остава като вторично присъствие – 

Юлия Кръстева, Цветан Тодоров, Еуджен Йонеску; междинен – когато авторът е 

писал и продължава на моменти да пише текстове на чуждия език, но основната 

му продукция е създадена на майчиния му език – Думитру Цепеняг. Както ще 

проследим и по-нататък, типът билингвизъм зависи от психологическите и 

теоретични нагласи на съответния писател, отношението му към двете страни и 

двата културни кода, които го съставляват, както и от степента на интегриране в 

новата среда. 

 В Част 2 от Трета глава (Двуезични концепции и темата за езика 

(майчиния и френския) у Василис Алексакис, Думитру Цепеняг и Юлия 

Кръстева) проследяваме как специфичното раздвоение между френския и 

майчиния език (съответно гръцки, румънски или български) се проявява при 

тримата автори-мигранти и по какъв начин е мотивирано от различните им 

настроения към заобикалящата ги среда. Тъй като играе важна роля в житейския и 

творческия път на писателите, както и в осмислянето на идентичностното им 

самоопределяне, билингвизмът, освен начин на писане и изразяване, се превръща 

и в една от най-разискваните теми в прозата им.  

 Василис Алексакис приема и реализира напълно своята езикова 

дуалност, затова нарекохме и неговия тип билингвизъм активен. Той редува 

писането на френски и на гръцки език, като същевременно и сам превежда 

романите си на съответния език. Тази му непреодолима езикова двойственост се 

отразява и в тематиката на романите му, където като основни мотиви се явяват 
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непрестанното балансиране между френския и гръцкия език, нежеланието да бъде 

загърбен който и да било от двата езика, както и постоянният стремеж да се 

закрепва и преоткрива връзката с гръцкия език, за да не бъде забравен под 

влияние на френския.  

Думитру Цепеняг, за разлика от Василис Алексакис, приема по доста по-

конфликтен начин двуезичната си ситуация. Дори след трайното си установяване 

в Париж, той първоначално продължава да пише на румънски език, като преводът 

на романите му на френски се извършва от известния преводач и негов личен 

приятел Ален Паруи. Следва кратък период, в който пише директно на френски 

(през 80-те години на миналия век), но след румънската революция от 1989 г. 

отново се завръща към румънския език. Цепеняг не смята, че е възможно 

пълноценното функциониране на писател, който принадлежи едновременно на 

два езика. Обяснение за това интересно явление би могло да се търси в самата 

идейно-теоретическа нагласа на автора, който приема, че единственият критерий 

за определянето на дадена литература е езикът, на който е написана. Имайки 

предвид желанието му да се утвърди в румънския национален канон и да възвърне 

полагащото му се място на румънската литературна сцена, румънският език се 

оказва средството, чрез което може да постигне целите си. Тези си идеи Цепеняг 

открито изразява и в художествените си текстове, чрез коментарите на персонажа-

наратор, който изпитва явна носталгия към румънския език.  

Случаят на Юлия Кръстева е особено интересен от гледна точка на това, че 

тя теоретично самоанализира собствената си двуезична ситуация, и то 

изключително задълбочено. Казахме, че нейният тип билингвизъм би могъл да се 

разглежда като пасивен – тя пише научните и художествените си трудове само на 

френски, като през последните години е започнала да пише и статии на 

английски. Неслучайно е насочването ѝ към двата най-глобализирани и 

космополитни езика – това отразява порива ѝ към максимална свобода на 

изразяване. И в теоретичните си трудове, и в романите си (предимно чрез образа 

на Стефани Дьолакур) Кръстева изразява идеята, че чрез психоанализата се е 

преродила в яснотата и логичността на френския език, като майчиният ѝ език е 

останал като пасивен конструкт да битува на подсъзнателно ниво. Прераждането 

във френския език според нея е един вид духовна и физическа трансформация, 
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катарзис от бремето на националния произход. Характерен за нея е фактът, че в 

теоретичните и художествените ѝ текстове на многоезичието се гледа като на 

типична номадска черта – то е дар и наказание, като едновременно освобождава 

индивида, но и го превръща в аутсайдер, в необратим „чужденец“. 

В Част 3 от Трета глава (За особеностите на превода и автопревода 

при двуезични автори мигранти) първоначално извеждаме някои съществени 

теории за превода, свързани с ролята на преводача като културен медиатор и 

възприемането на превода като вид адаптация. Позицията на разглежданите от 

нас автори обаче не е стандартната за преводача – те самите са медиатори и 

частични носители на две културни пространства, т.е. когато се стигне до 

превеждането им от трето лице на един от езиците, съставляващи тази им 

двойственост, липсва състоянието на отчужденост и дистанция от процесите на 

литературата, в рамките на която биват превеждани. Напротив, те имат 

отношение към литературата-рецепиент и нейната културна среда, даже са я 

представили по някакъв начин в произведенията си, следователно биха могли да 

влязат в спор с преводачите си по отношение на интерпретационните им техники 

(както прави самият Цепеняг например). Това положение се усложнява още 

повече, ако авторът реши да се превежда сам, какъвто е случаят с Алексакис. 

 При Алексакис и създадените от него автопреводи забелязваме силен 

диалогизъм между гръцкия и френския език, като съответно авторът си позволява 

да добавя цели изречения и допълнителни пояснения в самия текст, в зависимост 

от това, към коя публика е насочен – така например в гръцките текстове някои 

обяснения са пропуснати, тъй като не са необходими за гръцкия читател, докато 

във френските им преводи съответно са добавени цели пасажи, за да разяснят 

определени лингвистични, културни или литературни особености, непознати за 

френския читател.  

Романите на Думитру Цепеняг се превеждат от румънски на френски от 

Ален Паруи и тъй като прозата на Цепеняг е изпъстрена със споменавания на 

румънски писатели, политици, както и на определения събития от румънската 

история, на Паруи му се налага много често да се включва под линия и да 

разяснява неяснотите за френския читател (тук липсва свободата, с която 

разполага Алексакис, да въвежда видоизменения в самия художествен текст).  
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Що се отнася до Юлия Кръстева – макар че тя пише текстовете си 

изключително на френски език, това, което забелязваме в романите ѝ от 

трилогията за Санта Барбара, е, че те са полифонични сами по себе си и влизат в 

диалог с българската действителност посредством инструментариума на френския 

космополитен език. Затова и въпреки че се превеждат на български език, 

адаптационните решения се отнасят по-скоро до някакви индивидуални 

преводачески решения, а не толкова до необходимост от поясняване на самите 

послания и културната образност на текста. 

 

*** 

 Казано обобщено, дисертацията обхваща анализи на мигрантската 

идентичност в цялата ѝ множественост, полифоничност и номадичност, на 

„маргиналността“ на балканския субект и сложните модели на въобразяване на 

Европейския Запад и Европейския (юго)Изток през призмата на мигрантската 

литература, на различните типове билингвизъм и адаптационните проблеми на 

превода и автопревода. Изводите ни се основават на три конкретни случая на 

мигрирали автори от Балканите, като получените резултати хвърлят светлина 

върху част от особеностите на миграционните процеси на Балканите. 

Проучването на художествения и теоретичния принос на тези писатели позволява 

да се стигне до модели на мигрантско самосъзнание, които могат да служат и в 

по-нататъшни занимания с проблематиката. Основният ни принос се отнася до 

очертаването на сложната диалектика на „свое“ и „чуждо“ при вписването на тези 

писатели в две различни културни и имагологични ситуации. Надяваме се, че 

изведената сложна ситуация и компаративните разнопосочни изводи биха могли 

да служат като матрица и за следващи проучвания на системата, по която се 

изграждат и си взаимодействат балканските и европейските литературни, 

културни и идентификационни образи. 
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СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: 

1. Осъществява се компаративен анализ на миграционните литературни процеси 

на Балканите и на особеностите на мигрантската идентичност на базата на 

творчеството на автори от три балкански литератури (българска, гръцка, 

румънска), в контекста на писането им в друга литературна среда – в 

разглежданите случаи това е френската литературна среда, – като по този начин 

се затвърждават изследователските модели и се реализират на практика редица 

задачи на балканистиката и на сравнителното литературознание. 

2. Описват се различни типове мигрантски ситуации и се проследяват външните 

фактори и вътрешните настроения, които влияят върху изграждането на новата 

мигрантска идентичност. Проследяват се различните характеристики, които тази 

мигрантска идентичност би могла да придобие – своеобразен душевен номадизъм, 

идентичностна двойственост или множественост, носталгия към родното и 

желание за неговото утвърждаване или стремеж към освобождаване от 

националния произход и утвърждаване на космополитизма. 

3. Представят се моделите на въобразяване на своето и чуждото, на Европейския 

(юго)Изток и Запад, на центъра и периферията,  чрез които се разкрива 

непреодолимата вътрешна междинна позиция на писателя-мигрант, засилена и от 

усещането за допълнително заложената у него балканска двойственост и 

кръстопътност.  

4. Разгледани са и особеностите на билингвизма, както и произтичащите от него 

специфични проблеми на превода и автопревода. И тук интересният момент се 

появява при прилагането на компаративния подход – съпоставят се 

индивидуалните специфики на всеки автор, но с оглед на обединяващата ги 

мигрантска съдба на двуезични писатели. 
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