
С Т А Н О В И Щ Е

от доц. д-р Юра Константинова,

Институт за балканистика с Център по тракология, БАН

за дисертацията на Дарина Фелонова, докторант в Катедра по общо, 

индоевропейско и балканско езикознание във Факултет по славянски 

филологии  на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“

Темата на дисертационния труд на Дарина Фелонова „Образи на своето и 

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

Идентичност, рецепция, превод“ е безспорно сложна, новаторска и приносна за 

българската наука. Дисертационният труд представлява пръв опит да се потърси 

идентичността на писатели, емигрирали от Балканите през 60-те – 70-те години 

на ХХ в. Безспорен негов принос е сравнителният анализ между вижданията и 

националната  самоидентификация  на  трима  автори,  напуснали  три  различни 

балкански държави и установили се във Франция. 

Впечатление прави отличната теоретична и езикова подготовка на Дарина 

Фелонова,  които  са  й  позволили  да  се  справи  с  предизвикателствата  на  една 

толкова  сложна  и  многопластова  тема,  която  се  вписва  както  в  полето  на 

модерните напоследък изследвания на миграционните процеси и съпътстващите 

ги  културно-идентичностни  изменения,  така  и  в  полето  на  сравнителното 

литературознание.  Тази  интердисциплинарност  на  темата  позволява  на 

докторантката,  стъпвайки  стабилно  на  текстовете  на  Василис  Алексакис, 

Димитру  Цепеняг  и  Юлия  Кръстева,  да  направи  интересни  и  много  логични 

заключения  за  връзката  между  личното  самоидентифициране  на  авторите  и 

критическата  и  литературната  им  рецепция,  за  конструирането  на 

идентичностите и за отношението „свое“ - „чуждо“. 

Дарина Фелонова демонстрира отлично познаване не само на текстовете 

на  авторите,  които  изследва,  но  и  на  научната  литература  по  многото  теми, 

застъпени в дисертацията й – миграционни процеси, национална идентичност, 
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имагология, балканистика, лингвистика. Резултатът от съчетаването на отлична 

подготовка, трудолюбие, интерес към изследваната проблематика и аналитични 

умения  е  новаторско  изследване,  което  се  отличава  с  направените  удачни 

сравнения,  с  поставените  интересни  въпроси  и  със  задълбочения  си  анализ. 

Докторантката  демонстрира  траен  интерес  към  изследване  на  балканските 

литератури, видно от участието й в много проекти и от публикациите й, които 

надхвърлят тематиката на дисертацията.

Дисертационният труд има ясна структура – разделен е на увод, три глави 

и заключение.  Главите са  оформени на тематичен принцип с  добро смислово 

разграничение на части и параграфи. Отлично впечатление правят изведените 

сравнителни  заключения  след  всяка  глава,  които  придават  аналитичност  и 

завършеност на текстовете. В увода ясно са дефинирани задачите, които Дарина 

Фелонова си поставя: 1. Да разкрие причините, обуславящи степента и времевата 

обусловеност на миграциите на писателите във френска среда; 2. Да анализира 

проявленията на мигрантската им идентичност в техния романов и теоретичен 

корпус;   3.  Да  анализира  моделите  за  въобразяване  на  Западна  Европа  и 

Балканите,  на  „своето“  и  „чуждото“  в  мигрантската  проза;  4.  Да  посочи 

основните  характеристики  на  литературния  билингвизъм  и  спецификите  на 

превода и автопревода в условията на двуезичие. 

Трябва да се подчертае, че Дарина Фелонова много успешно е подбрала 

авторите за сравнителното изследване, което прави. Те са представители на три 

балкански  нации,  емигрирали  са  във  Франция  приблизително  в  един  и  същ 

исторически период и в резултат на сходни причини, което прави сравнението на 

техните  виждания  за  мигрантското  им  положение  и  разнородните  културни 

кодове, които ги съставляват, напълно логично и оправдано. Авторката правилно 

извежда  като  определящ  за  възгледите  и  нагласите  на  тримата  автори  към 

дилемата  „свое“  –  „чуждо“  вида  на  миграцията  им  –  доброволна  или 

насилствена.  Логично  и  доказано  е  заключението  й,  че  авторите-мигранти 

постепенно се отчуждават и от двете културни пространства и преминават към 

„своеобразно духовно бездомие и първичен стремеж към мобилност“ без тази 
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множественост на идентичността им да отрича националния произход. Въпреки 

това интеграцията на Василис Алексакис, Димитру Цепеняг и Юлия Кръстева 

във френската среда и отношението им към родното и чуждото са  факторите 

определящи техния тип билингвизъм – активен, пасивен, междинен.

 Друг  интересен  въпрос,  изследван  в  дисертационния  труд  е  този  за 

позицията на авторите мигранти спрямо дихотомията Западна Европа – Балкани. 

Дарина Фелонова аргументирано доказва, че всички те възприемат Франция като 

олицетворение на свободата и едно от най-великите литературни и миграционни 

средища. Едновременно с това, изследваните от нея автори-мигранти са убедени 

в европейската принадлежност на своя регион и се борят със стереотипите и 

негативните  представи  на  Запада  по  отношение  на  него.  Напълно  споделям 

мнението  на  докторантката,  че  националните  литератури  още  не  са  създали 

подходящи техники за дефинирането на такива автори, въпреки тенденцията за 

отваряне на националните литературни граници. 

От казаното до тук е  видно,  че  изводите на Дарина  Фелонова  напълно 

съответстват на задачите, които си поставя. Те са добре обосновани с емпиричен 

материал,  логично  следват  различните  периоди  в  живота  и  творчеството  на 

изследваните  автори  и  са  изведени  в  съответствие  с  научните  принципи. 

Правилно  е  заявен  основният  принос  на  труда  –  очертаване  на  диалектиката 

„свое”  –  „чуждо”  при  вписването  на  изследваните  автори  в  две  различни 

културни  и  имагологични  ситуации.  Авторефератът  съответства  на 

съдържанието  на  дисертацията.  Като  имам  предвид  казаното  по-горе, 

препоръчвам  на  уважаемото  Научно  жури  да  присъди  на  Дарина  Фелонова 

образователната и научна степен „доктор“.

10.08.2016 г. доц. д-р Юра Констанинова
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