
СТАНОВИЩЕ

за дисертационния труд

„Образи на своето и чуждото у писатели-мигранти от Балканите

в европейски посткризисен контекст. Идентичност, рецепция, превод“,

представен от редовния докторант Дарина Костадинова Фелонова за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор“

Шифър и наименование на научната специалност 05.04.06. Литература на народите на 

Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Образи на Ориента)

Трудът  на  Дарина  Фелонова  обхваща  широка  проблематика,  притежава  ясна 

структура  и  стига  до  нови  изводи  по  актуални  въпроси  на  сравнителното 

литературознание, на балканистиката и на европейските литературни проучвания.

Както личи от самото заглавие в дисертацията са разгледани, като вписани един 

в другия,  въпроси на имагологията, на обвързаната с обществените травми културна 

история,  на  антропологията,  на  теорията  и  практиката  на  превода.  Този  подход  е 

обусловен  естествено  от  днешната  отворена  структура  на  Сравнителното 

литературознание. Избраният литературен материал сам по себе си предполага подобно 

отваряне, тъй като става дума за писатели-мигранти от Балканите в Западна Европа. Не 

е  за  учудване  широкият  периметър  на  работата,  тъй  като  Дарина  Фелонова  е 

възпитаница на специалност Балканистика във Факултета по славянски филологии още 

от началото на развитието си като бакалавър и магистър до днес.  Университетският 

курс, който тя е завършила я ориентира както в литератури като румънската, гръцката и 

албанската,  така  и  в  другите  балкански  литератури.  Самата  Дарина  Фелонова  е 

надарена за изучаване на чужди езици и ползва също така английски, френски, немски 

и испански. При тези обстоятелства тримата балкански писатели с мигрантско битие – 

Думитру Цепеняг, Василис Алексакис и Юлия Кръстева - могат да бъдат изучавани от 

нея  в  оригинал  и  този  факт  прави  кандидатурата  ѝ  за  степента  „доктор“  особено 

подходяща.  Именно  в  оригинал,  текстовете  могат  да  разкрият  пълноценно  своите 

особености. И именно в съпоставка на майчин език и придобит творчески език могат да 

бъдат проследени редица особености на мигрантското писане.
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Специално бих искала да откроя сред задачите,  които Дарина Фелонова  си е 

поставила,  включването  на  писател  от  български  произход.  Българското  общо  и 

сравнително  литературознание  нерядко  оставя  българската  проблематика  на 

българистите.  Ценното в  подхода на Фелонова е,  че съумява да привлече български 

случай,  да  осмисли  българското  литературно  поле  в  съпоставка  с  балканското  и  с 

европейското.  Усещането  за  тези  общности  далеч  не  е  изучено  в  нашата 

хуманитаристика, както и в чуждестранните проучвания в тази област. Не е необходимо 

да доказвам тук колко надежден и евристичен инструмент е  сравняването и колко е 

важно  да  проучваме  своята  национална  проблематика  в  контекста  на  разхлабеното 

състояние на националните очертания в областта на културата, очертания, размивани от 

миграциите, от съвременните възможности за комуникация, както и от демократичните 

свободи за придвижване.

Може би трябва да поясня, като научен ръководител на дисертантката, и защо в 

шифъра  на  специалността  ѝ  е  привлечена  като  конкретизация  темата  „Образи  на 

Ориента“. Чрез нашата специалност Балканистика, Софийският университет е партньор 

в  Европейския  докторат  „Литературите  на  обединена  Европа“,  координиран  от 

Болонския  университет  в  Италия,  структура,  която  обединява  10  европейски 

университета. Чрез този Европейски докторат имаме възможност да съгласуваме общи 

тематични ориентири за докторантите от всеки нов випуск. Така за годината, в която 

Дарина Фелонова започна докторантурата си, „Образът на Ориента“ беше обединяваща 

тематика.  Дарина  Фелонова  възприе  с  интерес  подобна  насока  за  проучване,  още 

повече,  след  като  отчете  двойственото  звучене  на  понятието  Ориент,  което  според 

балканците  е  на  изток  оттук,  но  за  Западна  Европа  често  включва  Балканите.  Така 

проблематиката на докторантката придоби балканистична специфика и можеше да се 

насочи  към  още  по-сложния  въпрос  за  личността  и  творчеството  на  писателят, 

мигрирал в друга европейска култура и в друг език.

По отношение на структурата,  дисертацията е съобразена с изискванията,  а в 

същото време родена от самия материал. Увод, три глави, заключение и библиография, 

като в първите две глави са обособени и вътрешни деления на по две части, в цялост 

213 страници. Заслужава да отбележа все пак вътрешната логика на проследяване на 

анализа,  като  в  Първа  глава  последователно  са  представени  проблеми  на 

франкофонията и франкофилията на Балканите, проблемите на идентичността, личните 

съдби  на  тримата  писатели-мигранти,  въздействието  на  тези  външни  обстоятелства 

върху творчеството на писателите. Втора глава вече се насочва към конструирането на 
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образите,  така  както  се  случва  в  творчеството  на  тримата  писатели  мигранти.  И  с 

възхита  можем  да  видим колко  сложно  е  изграждането  на  образите  на  Другия  при 

писателите-мигранти от Балканите. От една страна и Запада, и Балканите, мислени от 

интелектуалеца  от  Балканите  като  свои;  от  друга  преосмислянето  на  тези 

митологизирани  представи  при  вписването  в  новата  западна  среда.  Заглавията  на 

параграфите във Втора част на Втора глава съдържат понятията, които описват сложно 

движение от своето към чуждото и обратно, на нови образи, породени от нови познания 

за  реалностите  и  от  двете  страни:  изграждане,  разграждане,  разобличаване  на 

стереотипите,  самокритичен  поглед,  ново  конструиране.  Трета  глава  се  опира  на 

проучванията  от  първа  и  втора,  като  се  заема  с  езиковите  аспекти  на  писателския 

творчески процес: литературният билингвизъм, осъзнаването на тази проблематика от 

самите писатели и случаите на превод към родния им език. Заключението очертава ясно 

постигнатото  в  анализа  и  подготвя  за  възможните  посоки  на  развитие  на 

проблематиката  в  бъдеще.  Библиографията  е  правилно  структурирана  на  Основна 

литература  и  на  Критическа  и  теоретична  литература,  като  в  нея  са  включени 

публикации на пет езика, общо над сто позовавания.

Накрая бих искала да посоча кои са ценните за сравнителното литературознание 

и  балканистиката  анализи  и  изводи,  както  и  да  повдигна  някои  въпроси,  по  които 

дисертантката да вземе отношение по време на защитата. Анализирането на сложната 

ситуация  на  писателите  в  емиграция,  и  особено  в  изгнание  (както  се  случва  при 

напусналите  несвободните  си  родини  трима  писатели),  допринася  за  изясняване  на 

междинната им разположеност, на сложното им отношение при изграждане на образа за 

свое и чуждо, на ясното им насочване към междинни идентичностни решения за себе си 

и творчеството си. Не мога да не отбележа таланта и смелостта на Дарина Фелонова да 

даде названия на тези ситуации и по този начин да трасира своя път към проблема. 

Например в дисертацията са посочени доброволните и насилствени миграции; говори 

се за три характеристики на мигрантската идентичност: множественост, полифоничност 

и номадизъм; обсъдени да проблеми на понятието космополитизъм; ясно са обособени 

идеализирани  и  митологизирани  образи,  различни  от  стереотипите,  отделно 

самокритичните представи; литературният билингвизъм е характеризиран като активен, 

пасивен или междинен. Не на последно място е важно да се посочи, че дисертантката 

въвлича анализа си и в съвременни проблеми като въпроса за националната литература. 

Тя също така отчита, че е създала модели за мигрантското самосъзнание. А примерите 

ѝ, нека да напомня още веднъж, са ценни с това, че миграцията е транспонирана върху 
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европейски материал. Балканите, част от Европа, са също извор на мигранти за Западна 

Европа, включително и на писатели-мигранти. 

Мисля,  че  тази  доста  деликатна  материя  позволява  да  се  мисли  и  за  по-

нататъшно  задълбочаване  на  проучванията  по  въпроса.  Попадам  на  синонима  за 

номадичност, който Дарина Фелонова е нарекла „бездомие“. Все пак словотворчеството 

крие и рискове. Бездомието е изградено върху отрицание, отсъствие, липса. И докато на 

места в текста понятието успява успешно да замести „номадичност“, другаде се оказва 

според мен изместено, неточно. Напр. там където се говори за „своеобразно духовно 

бездомие“ (с. 198) понятието зазвучава като бездуховност. Би било добре при бъдещото 

публикуване на труда да се обмислят още уточнения по въпроса за понятието „другата“ 

Европа,  което  днес  широко  се  ползва  и  в  политически  контекст,  контекст  който 

обременява разбирането по въпроса. Неслучайно на стр. 48 авторката обръща внимание 

на нуждата от специфично описание на мигрантската идентичност и въвежда своето 

понятие  „умножаване“.  Бих  искала  да  чуя  мнението  на  дисертантката  по  въпроса 

доколко разбира понятията множественост и полифоничност като синоними и къде и 

как  ги  разграничава.  Имам  и  въпрос  по  отношение  на  термина  „междинен 

билингвизъм“. Дали „регресивен“ би бил приемлив вариант?

Задавам  тези  няколко  въпроса,  защото  ми  се  струва,  че  Дарина  Фелонова  е 

постигнала отлични резултати в проучването си и докторската ѝ дисертация заслужава 

да бъде обсъдена задълбочено. Надявам се да провокирам у нея нови идеи, полезни за 

бъдещото ѝ развитие като учен.

В  заключение  ще  обобщя,  че  оценявам  дисертацията  „Образи  на  своето  и 

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

Идентичност,  рецепция,  превод“  от  Дарина  Костадинова  Фелонова  като  завършен 

научен  труд  с  убедителни  приноси  за  сравнителното  литературознание  и 

балканистиката  и  предлагам  да  ѝ  бъде  присъдена  образователната  и  научна  степен 

„доктор“.

6 август 2016 г.                                            Проф. дфн Румяна Л. Станчева, 

Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“
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