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            Дисертационният труд на Дарина Костадинова Фелонова „Образи на своето и 

чуждото  у  писатели-мигранти  от  Балканите  в  европейски  посткризисен  контекст. 

Идентичност,  рецепция,  превод“,  състоящ  се  от  увод,  три  глави  и  заключение  е 

амбициозен   проект  в  областта  на  типологизирането  и  систематизирането  на 

балканската  мигрантска  проза  в  наднационален  европейски  контекст.  Широкият 

изследователски обсег на настоящия труд, разглеждащ „уникалната междинна позиция“ 

на  мигриралия  на  Запад  писател  от  Балканите  заедно  със  съпровождащите  го 

идентичностни,  културологични  и  лингвистични  трансформации  засягат  обширна  и 

разнородна тематика, акцентираща върху хетерогенната същност на Балканите, върху 

разнородните „модалности“ при въобразяването на „родното“ и „чуждото“, центъра и 

периферията, проблема за „другостта“ в съвременната литература от средата на ХХ в. 

до  настоящия  период.  Целта  на  авторката  –  създаването  на  знакова  конструкция 

отопределени репрезентативни  модели на  миграционните  литературни  процеси, 

характеризиращи  кръстопътния  ни  регион  няма  аналог  в  сравнителното 

литературознание и имагологията.  Нафона на богат емпиричен и теоретичен материал 

от  областта  налитературната  история,  критика,  културология  и  философия  са 

анализирани литературни образи, идентичностни проблеми, билингвистични практики 
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в огледалото на взаимоотношенията между Балканите и Западна Европа. Съпоставянето 

на автори –  представители на три балкански държави – Василис Алексакис (с гръцки 

произход),  Думитру Цепеняг  (с  румънски  произход)  и  Юлия  Кръстева  (с  български 

произход),  извършено  върху  широката  европейска  карта,  търсено  в  динамиката  на 

диалога за мигрирането, рецепцията, паметта или забравата, провокира осмислянето на 

нови процеси и явления, свързани с историята на манталитетите, езиковите и културни 

граници на Другостта. Още в първата глава от дисертацията („Мигрантска идентичност 

и проблеми на рецепцията“) изследването на франкофонската литература и ролята на 

миграцията  за  нейното  утвърждаванедава  основание  за  интересни  интерпретации 

относно личното самоидентифициране на творците и критическата им и литературна 

„двудомност“ в рамките на родината и на страната, в която са се установили. Особеният 

акцент,  поставен  върху  „уникалната  по  своему  междинна  позиция  на  имигриралия 

писател” в условията на един установил се „духовен и физически номадизъм“добива 

градивно  значение  при  разгадаването  на  откроената  множественост  на 

идентичностните  и  литературни  процеси   в  условията  на  все  по-отчетливата 

европеизация  и  глобализация. Сравнителният  анализ  на  авторката,  извършен   в 

оптиката  на  доближаване  и  разграничаване  от  образцовия  модел,  позволява 

открояването  на  определени  тематични  полета,  намерили  отражение  в  романовия  и 

теоретичен  корпус  на  избраните  автори. Приносно  значение  има  концептуалното 

разглеждане на мигрантските практики през призмата на  обективните обстоятелства, 

провокирали тяхната поява,  психологическите нагласи на индивида, „неравновесните 

взаимоотношения“  между  идентичност  и  рецепция,  неразривното  свързване  на 

фикционално  и  автобиографично  или  т.н.  своеобразна  автофикционалност  в 

произведенията на „писателите чужденци“. 

Разплитайки сложния възел от регионално и универсално, във втората глава от 

дисертацията „Конструиране на образи на „свое“ и „чуждо“ в литературата на автори-

мигранти от Балканите”, Д. Фелонова извършва задълбочен интертекстуален прочит на 

„разколебаната”  идентичност  на  творците,  натоварени  както  с  двойнствеността, 

наложена  от  миграцията,  така  и  с  „изконната  балканска  „периферност“  и 

„въпросителност“, водещи до разместване на  заложените и ново придобити културни 

кодове, до  деконструирането на представите за нация  и много често до  търсенето на 

наднационални  идентичности  и  модели.  Наред  с  разностранното  вглеждане  в 

характерните  особености  на  литературния  образ  на  Франция/Западна  Европа, 
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конструиран  в  мигрантската  проза  на  В.  Алексакис,  Д.  Цепеняг  и  Ю.  Кръстева, 

присъства и критичният поглед към изградените литературни представи за напуснатото 

„свое“,  родно пространство,  за  мястото на  балканския  регион в  геополитическата  и 

духовна карта на Стария континент.  Авторката отделя специално внимание както на 

маргинализацията на балканските култури, на изградените стереотипи битуващи в т.н. 

„цивилизована  част  от  Европа“,  взаимоотношенията  между  „големите“  и  „малки“ 

европейски литератури, така и на ролята на изградените исторически и митологически 

концепции, вградени в конструирането на образите на „своето“ и „родното“.

Напрежението и  динамиката  на  тези  двупосочно  натоварени  културни образи 

намира  своя  пълноценен  прочит  в  третата  глава  на  дисертацията,  посветена  на 

основните характеристики на литературния билингвизъм, на спецификите на превода и 

автопревода при условията на двуезичие. Свидетели сме на едно богато "разклоняване" 

на  аргументите  в  полза  на  становището,  че  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. Наблюденията на Д. Фелонова са подсилени от сериозния 

концептуален анализ за ролята на преводача като културен медиатор и възприемането 

на  превода  като  вид  адаптация. Изведената  множественост  и  парадоксалност  на 

явленията  допълва  убеждението  за  комплексния  полифоничен  характер  на 

миграционните процеси на Балканите, чието успешно разглеждане е плод на солидна 

теоретична подготовка и научна аргументация, издаваща зрелостта и професионализма 

на авторката. 

В заключение, считам, че с широтата  и дълбочината в разработването на една 

неизследвана досега тема в нашата наука, дисертационният труд „Образи на своето и 

чуждото  у  писатели-мигранти  от  Балканите  в  европейски  посткризисен  контекст. 

Идентичност,  рецепция,  превод“  отговаря  напълно  на  законовите  изисквания 

запублична защита.  С  увереност  и  удоволствие  си  позволявам  да  предложа  на 

уважаемите членове на  Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание 

към Факултета по славянски филологии в СУ „Св. Кл. Охридски“ да открият процедура 

за присъждането на образователната и научна степен „Доктор“ на Дарина Костадинова 

Фелонова. 

21.07.2016г.                                                        Доц. д-р Антоанета Балчева
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