
РЕЦЕНЗИЯ 

за дисертационния труд на Дарина Костадинова Фелонова 

Образи на своето и чуждото у писатели-мигранти от Балканите в европейски 

посткризисен контекст. Идентичност, рецепция, превод 

за придобиване на образователната и научна степен „доктор” 

Шифър и наименование на научната специалност 2.1 Филология Литература на 

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

Предложеният на нашето внимание дисертационен труд представлява обзорно 

изследване на съществено явление в съвременната френскоезична литература, а именно 

миграционните процеси довели до напускане на родната  страна,  установяването във 

Франция  и  възприемането  на  нов  език  на  писане  –  френския  и  свързаните  с  тази 

промяна проблеми на идентичността и на рецепцията на тези писатели в родна и чужда 

среда.

След обстойно проучване на съществуващата научна литература по темата, както 

е  видно  от  библиографията  състояща  се  от  103  заглавия  на  български,  френски, 

румънски, гръцки и английски език докторантката изработва собствена методология и 

подход към темата. 

Задачите  са  ясно  формулирани,  подборът  на  тримата  автори  съставляващи 

корпуса на изследването – румънеца Думитру Цепеняг,  българката Юлия Кръстева и 

гърка Василис Алексакис е сполучлив и добре аргументиран. Авторите са обединени от 

балканския си маргинализиран произход и травматичните  спомени за тоталитарното 

минало на този регион. Похвално е усилието да се впишат тези писатели от Балканите 

във франкофонските литератури, да се проследят националистическите предразсъдъци 

спрямо писателите-емигранти. Тяхното междинно битие е разгледано многопластово – 

както в перспективата на изконната „кръстопътност“ на Балканите, така и с оглед на 

балканската „периферност“ по отношение на европейската идентичност. В този смисъл 

изследването  безспорно  е  от  областта  на  сравнителното  литературознание  и 

балканистиката.  

Трудът се състои от увод, три глави, заключение и библиография с общ обем от 
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След обзорната Първа глава, посветена на мигрантската идентичност и проблеми 

на  рецепцията  в  която  са  изложени  съществените  изследвания  по  темата, 

методологията,  корпуса  и  целите  на  дисертационния  труд,  Глава  II е  посветена  на 

конструиране на  образи на  „свое“  и  „чуждо“  в  литературата  на  автори-мигранти от 

Балканите. В Глава III се разглеждат литературния билингвизъм, превода и автопревода.

Докторантката обвързва по интересен и напълно аргументиран начин въпроса за 

идентичността с мигрантската литература, като показва как тази литература допринася 

за  разцвета  на  франкофонската  литература,  но  също  и  как  изгражда  отношение  на 

антагонизъм  към  понятието  културна  идентичност.  Търсенето  на  наднацинални 

идентичности и  модели е  обусловено от  деконструирането на  представата  за  нация. 

Твърденията  са  доказани  чрез  разглеждане  на  художествените  похвати  в 

произведенията на избраните автори. Изведена е константата на автофикционалността 

чрез  свързването  на  фикционалното  и  автобиографичното.  Авторката  съвсем 

основателно  говори за номадична душевност и култ към непрестанното движение на 

мигриращия  индивид.  Тримата  автори   са  наречени  съвременни  номади,  чиято 

творческа сцена би могла да бъде не само цяла Европа, но и целия свят.

Много точни са заключенията на докторантката, че за разлика от ориентализма 

на Саид и оксидентализма на Бурума и Маргалит, в отношението Европейски Запад – 

Европейски  (юго)Изток  не  се  съдържа  цивилизационен  сблъсък,  а  по-скоро 

„вътрешноевропейска незавършеност“ и различност на база недостатъчното познаване 

от  страна  на  Центъра  на  периферния  европейски  „друг“  и  на  идеите,  които  той 

представлява. Положителната нагласа на разглежданите автори-мигранти към Франция 

и символизираната от нея западна култура в никакъв случай обаче не означава, че те не 

си  дават  сметка  за  парадоксалните  проблеми,  пораждани  често  от  стремежа  на 

западната политика да доминира над всички останали и да налага своите виждания като 

най-авторитетни.  Така  се  стига  до  обобщението,  че  чуждият  писател,  особено 

балканският,  е  силно  маргинализиран,  като  често  личността  му  е  сведена  до  едно 

непроизносимо име  и  странна  и  будеща неразбиране  романова  тематика.  Като  цяло 

изследването постига успешно своите цели.

Страниците посветени на превода и автопревода при двуезични автори мигранти 

имат своето важно място в подобно изследване.  Те го обогатяват,  но и много умело 

разкриват сложността на ролята на културен медиатор и неизбежния диалогозъм между 

езиците,  както  е  особено  видно  от  автопреводите  на  Алексакис.  Съгласна  съм  и  с 
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наблюдението за полифоничния характер на романите на Юлия Кръстева и за диалога, 

който установяват с българската действителност. 

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. Учудващо е, че 

не е посочила в автобиографията си и ползването на френски език. 

С известно съжаление установявам отсъствието в библиографията на текста на Юлия 

Кръстева  „България,  мое  страдание“,  ключов  за  разбирането  на  отношението  на 

авторката към родната страна и език. 

Дарина Фелонова представя обзорно критичното отношение на тези двуезични автори 

към френския език и култура. Това е особено видно в романите на Алексакис, който 

разобличава  френския  егоцентризъм  и  подчинената  роля,  която  е  отредена  на  не-

френските  писатели.  Думитру  Цепеняг  пък  пресъздава  наложените  във  френското 

съзнание  стереотипи  за  румънеца  и  най-общо  за  балканеца,  което  му  позволява  да 

подчертае двойнствената позиция на Балканите,  които са и не са европейски. Юлия 

Кръстева също изтъква отрицателните стереотипи, наложени в западното пространство. 

Когато се спира на двуезичните концепции и темата за езика авторката прави много 

точно наблюдение по отношение на Юлия Кръстева: „Чрез психоанализата Кръстева се 

преражда във френския език и го припознава за „свой“. Това го трансформира от просто 

приемен език в език на най-интимните и лични моменти и му придава доминираща 

роля над отчуждения майчин език“. (с.177).

Да не забравяме, че полето на мигрантската френскоезична литература е много широко 

и  разнолико,  поради  което  има  твърдения  в  дисертационния  труд  строго  валидни 

спрямо тримата изследвани автори, но неточни в по-общ план. Например: „в съзнанието 

на югоизточноевропейския творец битува наложената нагласа,  че Франция е едно от 

най-великите литературни и миграционни средища и че там той би могъл да реализира 

свободно творческите си търсения.“ (с.197). Подобно обобщение е невярно, тъй като 

миграционните  процеси  не  се  органичават  само  до  Франция,  а  също  така  и  в 

Швейцария,  Канада  и  др.  Няколко  подобни  примера  са  албанката  Беса  Мюфтиу 

живееща в Швейцария, унгарката Агота Кристоф, която създава цялото си творчество 

на френски език в Швейцария, българката Соня Ангелова, емигрирала още през 70-те 

години на миналия век в Канада и много други. Без да подценявам притегателната сила 

на френската столица, приютила емигранти и творци от цял свят, държа да подчертая, 
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че  франкофонията  излиза  извън  пределите  на  Франция  и  се  разпростира  на  петте 

континента.  Поради  тази  причина  ми се  струва  по-уместно  да  се  използва  термина 

„френскоезична  литература“,  а  не  „франкофонски  литератури“,  термин,  който 

маргинализира  в  известна  степен  тези  писатели,  които  остават  извън  френската 

литература,  тоест  има  велика  френска  литература  и  маргинални  франкофонски 

литератури.

В заключение, бих искала да изтъкна приносните моменти в изследването, които 

могат да бъдат обобщени така: 

1. Разграничаване  на  два  вида  миграции  на  писателите  –  доброволни  и 

насилствени.  Те  съответно  се  характеризират  и  с  изграждане  на  различни 

техники за справяне с мигрантската ситуация.

2. Това е и първият дисертационен съпоставителен труд в България, посветен на 

мигрантската литература на Балканите. 

3. Трудът  разкрива  и  нова  перспектива  към  мултикултурализма  и 

интеркултурализма.

4. Предложено  е  тристепенно  разделение  на  типовете  билингвизъм  –  активен, 

когато  писателят-мигрант  пише  симултанно  и  на  родния,  и  на  вторично 

възприетия си език (такъв е случаят при Василис Алексакис);  пасивен,  когато 

авторът своеобразно се преражда в чуждия език, а майчиният е маргинализиран 

и  играе  само  пасивна  роля  във  възприятията  му (такъв  е  случаят  при  Юлия 

Кръстева); междинен, когато писателят пише и на двата езика, но майчиният му 

език му език  си остава основен език за написване на художествените текстове 

(такъв е случаят при Думитру Цепеняг).

Въз  основа  на  гореизложеното  дисертационният  труд  на  Дарина  Костадинова 

Фелонова отговаря  на  всички  изисквания  за  научен  оригинален  труд  с  приносни 

моменти  в  значима  научна  област.  Безрезервно  предлагам  да  ѝ  бъде  присъдена 

образователната и научна степен „доктор“.

София, 22/08/2016 г.

Доц.д-р Рени Йотова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
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