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Дарина Костадинова Фелонова е  магистър по балкански езици,  литератури и 
култури от Софийския университет (2012). Веднага прави впечатление много добрата ѝ 
литературоведска  осведоменост  и  отличната  ѝ  езикова  подготовка  –  английски, 
румънски,  немски,  албански,  гръцки  и  руски.  Дисертационният  труд,  в  който  има 
паралелни  текстове  на  няколко  езика,  включително  и  на  неспоменатия  в 
автобиографията  френски,  потвърждава  лингвистическата  и  преводаческата 
компетентност на Фелонова.

Дисертантката  е  публикувала  3  статии  по  темата  на  труда  и  2  други  с 
компаративна насоченост, както и 2 превода от английски на научни статии. Участвала е 
в  4  изследователски  проекта,  в  3  конференции,  в  някои от  тях  и  като  организатор, 
активен сътрудник е на електронното издание ColloquiaComparativaLitterarum.

Темата на дисертацията – „Образи на своето и чуждото у писатели-мигранти от 
Балканите в европейски посткризисен контекст. Идентичност, рецепция, превод“ - 
отговаря напълно на изискванията към подобен труд. Разгледана е актуална и важна 
проблематика, привлечени са творби,непознати за българската публика, включително и 
за повечето изследователи. Изследването достига до наблюдения, които са полезни за 
осмислянето на европейските литератури от втората половина на ХХ и началото ХХІ в., а 
и, бих казал, за осмислянето и на по-ранните периоди.

Дисертацията  е  добре  структурирана в  три  глави  (всяка  от  тях  допълнително 
разделена  на  части  и  подчасти),  увод,  заключение  и  богата  библиография. 
Структурирането и добре намереният научен стил правят общуването с текста леко и 
довеждат до читателя идеите на авторката.

Уводът  въвежда  в  проблематиката  и  обосновава  изборът  на  темата  и  на 
разглежданите автори – Василис Алексакис, Думитру Цепеняг и Юлия Кръстева. Това, 
което свързва тези писатели, е че по различни причини, но преди всичко отблъснати от 
балканските тоталитарни и авторитарни режими, през втората половина на ХХ век се 
установяват  във  Франция  и  започват  да  публикуват  на  френски.  Разбира  се,  трите 
случая в много отношения са различни и последвалите наблюдения отделят специално 
внимание на спецификите им.

Първата глава е озаглавена доста общо „Мигрантска идентичност и проблеми на 
рецепцията“.  В  нея  е  разгледан  твърде  широк  кръг  от  проблеми,  като  се  тръгва  от 
франкофонската  литература,  уместно  поставена  в  постколониален  контекст.  Едно 
нереалистично изискване би поставило въпроса за един още по-широк контекст, тъй 
като  миграцията  в  Европа  през  ХХ  век  не  е  насочена  единствено  към  Франция  – 
аналогични  или  сходни  процеси  протичат  и  в  британската  литература,  а  в  някаква 
степен – и в немскоезичните литератури. У мен възникват несъгласия към цитираното 
твърдение „…Само във Франция цялата нация гледа на литературата като на характерен 
израз на съдбата си.“ (с.  19) Авторът му е Ернст Роберт Курциус, авторитетен учен с 
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огромна ерудиция. И все пак, мисля си, че в явлението е познато и в Русия (дори в по-
голяма степен), и в Източна Европа, а вероятно и другаде.

Следващите  части  разглеждат  франкофилията  на  Балканите  и  накратко 
очертават нейното възникване и развитие сред гърците, румънците и българите. По-
пространно  е  разгледан  въпросът  за  идентичностите  и  неговото  осмисляне  в 
хуманитаристиката,  включително  и  дебатът  за  общата  европейска  идентичност. 
Акцентът тук с основание пада върху множествеността на идентичността – идея, която е 
много полезна при разглеждането на мигрантската идентичност. Тя, от своя страна, има 
различни  варианти,  определяни  от  това  дали  е  принудителна  или  доброволна,  от 
предварителното познаване на приемната култура, от желанието за интегриране в нея 
и пр.  Тримата разглеждани писатели,  които са и връстници,  представляват различни 
казуси  още  като  биография,  като  жизнен  път.  ВасилисАлексакис  произлиза  от 
католическото малцинство в Гърция, а майка му е родена в Истанбул; той учи и във 
Франция, а се установява по-трайно там по време на военния режим в родината му. 
ДумитруЦепеняг принадлежи към първоначално толерирана, а след това отхвърлена 
група румънски модернисти (т.н. течение на „естетически ониризъм“), което довежда 
до негови дисидентски прояви ирумънското му гражданство му бива отнето, докато той 
се  намира  във  Франция.  Юлия  Кръстева,  както  е  известно,  заминава  с  френска 
стипендия за Париж и се установява там.

И тримата автори,  всеки по свой начин,  се налагат на френската литературна 
сцена.  Рецепцията  им  в  родните  им  страни  е  различна,  според  Фелонова  – 
несиметрична,  ще  рече,  че  те,  според  нея,  не  получават  адекватно  признание  там. 
ВасилисАлексакис  често  се  оказва  изключен  от  прегледите  на  съвременната  гръцка 
литература и в някои случаи не е виждан като част от нея, въпреки че творбите му 
достигат до гръцката публика, а някои от тях са писани и на гръцки език. И писателят 
възприема  болезнено  това  положение.  Още  по-драматично  преживява  сходната 
ситуация  ДумитруЦепеняг,  който  също  се  завръща  към  писането  на  румънски  и 
болезнено реагира на отсъствието си от прегледите на румънската литература. Случаят 
с Юлия Кръстева е по-различен – тя е на първо място изследовател, който по-късно се 
насочва  и  към  литературата.  Всичките  ѝ  литературни  произведения  са  писани  на 
френски  и  са преведени на български.  По-малобройни са  преводите  на  научните ѝ 
трудове,  което  насочва  Фелонова  към  констатацията,  че  Кръстева  е  недостатъчно 
превеждана  на  български  (с.  71).  Казусът  предполага  известни  уговорки,  тъй  като 
академичните  трудове  са  насочени  към  една  по-тясна  аудитория,  която  до  голяма 
степен ползва и езиците (френски и английски), на които първоначално са публикувани 
изследванията на Кръстева. Сравнението със сходния случай с Цв. Тодоров, чиито книги 
са широко издавани в България през последните двадесетина години,  подсказва,  че 
отношението на автора към възможността за издаване на негови преводи също има 
значение.

Известно роля в по-трудната рецепция на Кръстева вероятно има критичното ѝ 
отношение към България или поне към някои страни от живото тук. По-важни са обаче 
специфичните ѝидеи за номадството и принципната отчужденост на индивида (още 
повече –  на  интелектуалеца)  от  средата,  в  която  се  намира.  Тези идеи,  внимателна 
представени и анализирани от Фелонова, са сред сериозните приноси на Кръстева в 
световната хуманитаристика и далеч надхвърлят рамките на явлението миграция.

Централно място в труда заема разглеждането на „художествени измерения на 
мигрантската  идентичност“  при  тримата  автори,  при  които  Фелонова  с  основание 
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открива „свързване на фикционално и автобиографично или… автофикционалност“. (с. 
76) При Алексакис вниманието е насочено към романи, в които протагонистът е грък, 
живееш  във  Франция,  много  често  и  писател  –  на  практика  двойник  на  автора. 
Разсъжденията  и  действията  на  тези  персонажи  основателно  са  разглеждани  като 
показателни за мисленето и на автора. Фелонова познава и споменава и други книги на 
Алексакис, които не са пряко свързани с имгрантската тема, не са „автофикционални“; 
голямо  предизвикателство  е  да  се  потърси  и  в  тях  специфично  балканското  (не 
непременно да се намери), да се видят измеренията на своето и чуждото тук, не само в 
етническия им смисъл.

При Думитру Цепеняг се открива сходна автофикционалност, като че ли отново 
по-болезнена, но и струва ми се, на места се открива по-значително отдалечаване от 
реалната биография на автора, както е в романа „Красивата румънка“, в центъра на 
който стои персонаж (жена), представена през погледите на други, които я виждат по 
свои си начини, но тя, както показва анализа, до края остава загадка и трудно може да 
бъде идентифицирана с автора.

Случаят с романите на Юлия Кръстева отново е по-различен, въпреки че и при 
тях може да се говори за „автофикционалност“. Сюжетите са разположени 
въвфикционалнатадържава Санта Барбара, в която лесно може да се разпознае 
България, но несъмнено романистката се насочва и към по-универсални обобщения. 
При това, както самата Кръстева пояснява в различни интервюта, в основата на романа 
„Старецът и вълците“ лежи историята на нейния баща и нелепата му смърт. Интересни 
са наблюденията и върху различните двойници на авторката в романите ѝ, като тук, 
Филонова се позовава на изследвания на Р. Станчева и други критици.

Втората  глава  на  труда  разглежда  конструирането  на  образите  на  „свое“  и 
„чуждо“  в  произведенията  на  автори-мигранти.  Изходната  точка  е  представяне  на 
„балканските идентичности като част от европейското културно пространство“. В него, 
следвайки  Мария  Тодорова  и  др.,  Балканите  са  разгледани  като  граничен 
(„лиминален“)  и  поради  това  –  маргинализиран  регион,  който  обаче  е  част  от  по-
голямото  европейско  пространство.  Тази  специфика  определя  и  образите,  които 
„центъра“ изгражда за своята „периферия“. Както и другия тип представи – балканските 
образи на Франция и (Западна) Европа. Тези образи, както е известно, са амбиваленти 
и  Фелонова  внимателно  разкрива  както  „положителните  им  аспекти“,  така  и 
„разграждането  на  митологизирания  образ“,  несъгласията  на  тримата  автори.  Те, 
разбира  се,  не  съвпадат,  като  че  ли  Алексакис  е  по-ентусиазиран,  а  Цепеняг  –  по-
критично  настроен.  В  дисертацията  се  подчертава  и  идеята  на  Алексакис,  че  чрез 
посредничеството на френската културна среда той се е върнал към елинската древност 
– един процес,  който характеризира откриването на древното наследство не само у 
гърците и  не само през  ХХ век.  Ю.  Кръстева,  която  от  тримата е  най-космополитно 
настроена,  наред  с  другото,  насочва  към  един  по-различен  аспект  от  образа  на 
Франция, който тя си гради. За нея се оказва особено важно „усещането за висок стил, 
което се приема за характерно за французите“ (с. 118, цитат от романа „Обладаване“). 
Но  и  тримата,  в  различна  степен,  забелязват  и  критикуват  националистическите 
настроения,  които  нерядко  обземат  французите,  „остатъчния  империализъм“  и 
проявите на грандомания (с. 121). Трудът разглежда отношението на тримата автори 
към  разпространените  в  Западна  Европа  стереотипи  за  Балканите,  включително  и 
склонността те да бъдат виждани като екзотични и романтично първични. Тъй като не 
го открива при тримата разглеждани автори, Фелонова не се занимава с един друга 
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аспект  на  същото  явление  –  автоекзотицирането  (Д.  Йордановаи  др.)  или  дори 
автоколонизирането  (Ал.  Кьосев  и  др.)  Вниманието  основателно  е  насочено  към 
използваните  от  тримата  автори  „исторически  и  митологически  концепти  при 
конструирането на „своето“ и  „родното“.  При Алексакис те  са свързани с  образа на 
Карагьоз от театъра на сенките (за чийто произход се спори дали е гръцки или турски), 
както и с елинската митология и литература. При Цепеняг фокусът пада върху идеята за 
т.н. „миоретично пространство“, лансирана от Л. Блага като характерна за румънската 
национална  специфика.  При  Кръстева,  за  която  националното  като  че  ли  е  не  чак 
толкова  важно,  на  преден  план  излиза  православието  и  някои  исторически  и 
туристически обекти.

Третата  глава  е  посветена  на  литературния  билингвизъм,  проблемите  на 
превода и особено на автопревода – несъмнено важни проблеми, някои от които – като 
автопревода  -  са  по-малко  изследвани  в  българската  хуманитаристика.  Фелонова 
определя билингвизма на Алексакис като „активен“,  т.к.  той използва и двата езика 
(гръцки  и  френски),  а  и  тематизира  проблема.  Цепеняг  приема  наложения  му 
билингвизъм „по-драматично“ и след като временно е изоставил родния си румънски, 
целенасочено  се  връща  към  него.  Ю.  Кръстева  (както  впрочем  и  Цв.  Тодоров) 
преминава окончателно на чуждия език (френски, а и английски) и не се насочва към 
автопревод на своите текстове, поне не на български, вероятно при някои от научните ѝ 
трудове,  има авторпревод на публикувани текстове или на ръкописи от френски на 
английски, а може би – и обратен – от английски на френски. Дисертацията предлага и 
полезни  наблюдения  върху  промените,  които  Алексакис  и  Цепеняг  правят  при 
преводите на собствените си произведения.

Трудът на  Дарина Фелонова „Образи на своето и чуждото у писатели-мигранти 
от  Балканите  в  европейски  посткризисен  контекст.  Идентичност,  рецепция,  превод“ 
представлява компетентно и добре написано изследване, което ще бъде полезно на 
по-широк кръг изследователи, които се интересуват не само от балканската култура, от 
литературите на три балкански народа, но и от все по-актуалната теорията на превода 
(или  транслатология).  Дисертантката  има  необходимите  публикации  и  отговаря  на 
всички изисквания на закона. Затова, без колебания препоръчвам да ѝ бъде присъдена 
образователната и научна степен „доктор“.
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