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              Р Е Ц Е Н З И Я 

            

от проф.дфн Дина Манчева 

 

за дисертационния труд на Явор Петков 

  на тема 

Краят на културната принадлежност в квебекския миграндски роман 

за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ 

 

 

 

Дисертационният труд на Явор Петков, озаглавен Краят на 

културната принадлежност в квебекския мигрантски роман (La fin de 

l’appartenance culturelle dans le roman migrant québécois) се вписва в 

контекста на широко разпространените съвременни проучвания върху 

диалога между културите в мигрантските литератури, писани извън 

етническите си и езикови области. Тези изследвания са особено силно 

изявени в Канадски Квебек, където мигрантското творчество се е 

наложило като значимо явление във франкофонската литература още от 

края на 80-те години на 20 век. Ето защо, избраната в дисертационния труд 

тема, свързана с културологичната проблематика във франкофонския 

квебекски роман, има безспорно дисертабилен характер. Тя засяга ключов 

и все още дискусионен въпрос в значима за литературата на франкофонска 

Канада тенденция, разгледана чрез един от основните й жанрове – романа.  

Задачата, която си поставя Петков е да изследва проблема за 

културната принадлежност в наративните текстове с оглед на героите и 

механизмите в изграждането на интригата им, за да хвърли допълнителна 

светлина върху двете противоположни интерпретации на канадската 
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мигрантска литература, наложили се в критиката – етнокултурната и 

топологичната. 

 Избраната комплексна методология на анализ в дисертацията 

отговаря напълно на така определената задача. В нея се съчетават 

елементи от социологическия, структурален и тематичен подход на 

изследване. 

 Корпусът на труда е подбран много удачно с оглед на богатството и 

многообразието на разглежданото явление. Той съдържа 11 мигрантски 

франкофонски наративни текста, които обхващат хронологичното развитие 

на течението от началото му през 80-те години (Laferrière, Comment faire 

l’amour avec un nègre sans se fatiguer, 1985) до наши дни (Farhoud, Le 

Sourire de la petite juive 2011 г.). Писателите, включени в корпуса 

(китайката Чен, ливанката Фару, бразилецът Кокис, хаитянинът Лафериер, 

италианецът Марконе, македонката Апостолска и българката Ангелова), 

представляват едни от основните културно-етнически региони – източно и 

западноевропейския, азиатския и южноамериканския. По този начин, 

избраният корпус своеобразно синтезира и мултикултурното богатство на 

мигрантската литература. Сред авторите, от които 4 писателки и 3 

писатели,  фигурират както вече утвърдени творци, представени с по две 

произведения, така и не толкова известни, представени с по 1 

произведение. И накрая корпусът съчетава и жанровото разнообразие на 

мигрантското повествование. Съставен е от различни жанрови форми - 

роман, новела (Усмивката на малката еврейка, Фару), епистолярна форма 

(Chen, Lettres chinoises), хибриден текст, включващ разказ и драматична 

форма. (Омагьосаната смокиня, Марконе). 

  Освен тези 11 текста, дисертантът разширява корпуса като взима под 

внимание и някои други творби от разглежданите автори като Quatre mille 
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marches…,от Чен, Lettre а mes fils qui ne verront jamais la Yougoslavie от 

Апостолска и др.  

Дисертационният труд, изграден от 3 части, увод, заключение и 

анекс, има ясна структура.  

В увода франкофонският мигрантски роман е ситуиран в контекста 

на канадската литература и култура. Обосновани са задачата, хипотезите, 

методологията и плана на изследването, представен е корпуса на анализ и 

са изяснени някои понятия, свързани с темата.  

 В първата част се проследяват критическите проучвания върху 

разглежданото направление и избраната тема, както и естетическите 

възгледи на включените в корпуса писатели.  

Втората и третата част са посветени на конкретния анализ.  

 В заключението са очертани изводите от анализите и приносите на 

дисертацията.  

 За яснотата на работата допринася и структурата на всяка една от 

трите части и съставляващите ги глави. В началото на всеки раздел е 

посочена хипотезата на изследването, а в края са изведени заключенията от 

конкретния анализ.  

 Намирам тази структура за напълно мотивирана.  

Така, обстойният библиографски преглед върху рецепцията, 

историята и поетиката на франкофонския мигрантски роман в първата 

част, както и върху включените в корпуса произведения и тема на 

изследване, позволяват ясно да се откроят все още спорните за критиката 

въпроси, към които се насочва дисертантът във втората и третата част на 

труда си.  

Петков разглежда проблема за културната принадлежност с оглед 

поведението на характерния за тази литература персонаж на мигранта към 

своята и чуждата културна общност. Това отношение е проследено на 

широка основа с оглед типологиите на главния герой и на отделните 
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представители на средата, както и във връзка с етапите на 

декултурализация на мигранта.  

Много добре са очертани сходното поведение и еволюция на 

мигранта в търсене на нова извънкултурна идентичност, чувството му на 

самота и отчужденост, отделните стратегии, които той възприема, за да се 

утвърди чрез независимата си ретериторизация. Едновременно с това са 

откроени и някои специфични различия на мигранта в отделните романи, 

свързани с произхода, възрастта, националността, пола, които определят и 

специфичните им форми на поведение при отхвърляне на културната 

идентичност.  

Картината на културната среда е проследена също в широк аспект не 

само с оглед на етническите й компоненти, но и във връзка с редица други 

черти от икономически, идеологически, расов, национален, професионален 

и религиозен характер, които определят многообразието й. То изпъква и 

чрез конкретните представители на общността, включващи семейството, 

родния край и село, професионалната общност и др.  

Така, избраният ъгъл на изследване представлява своеобразен общ 

знаменател, който позволява да се обхванат от една и съща гледна точка 

отделните романи, за да се откроят както типологичните им прилики с 

оглед на сюжета, на пространствената конфигурация, на отделни теми, 

мотиви, метафорични картини и т.н. така и специфичните им 

конкретизации.  

Петков разглежда отношението между мигранта и културологичната 

му среда и с оглед на механизмите при изграждане на интригата. 

Проследяват се актантовите функции на героите, преобладаващите във 

фабулната структура статични предикати, които подчертават 

психологическия, субективен и есеистичен характер на мигрантските 

романи. 



5 
 

При самия анализ,  дисертантът умело прилага някои понятия, 

заимствани от психоаналитичната или социологическата критика, както и 

някои структурални модели каквито са актантовите структури, въведени от 

Гремас и Бремон, или механизмите при свързаността на фабулата, 

формулирани от Тодоров.  

Като цялост, анализите са направени с вещина, с добро познаване на 

мигрантската литература, със стремежа да се подведат отделните 

наблюдения към конкретната проблематика. Положителен е и стремежът 

на Петков към изчерпателност. Това проличава както от предложените 

различни типологии на поведението, мотивацията и еволюцията на 

героите, така и от анализите на всеки един от включените в корпуса творби 

по разглежданите въпроси. С основание, Петков се стреми да покаже както 

безспорните прилики между отделните романи, така и да открои някои 

техни специфични черти. Много добро впечатление прави и критичния 

поглед на дисертанта към някои проучвания по въпроса, ясно изразената 

му позиция, която понякога влиза в полемика с някои утвърдени 

изследователи.  

Заключенията до които достига авторът във връзка с индивидуацията 

и декултурализацията на мигранта, както и по отношение на характера на 

повествованието и жанровите особености на франкофонските романи  

също са убедителни.  

Работата е написана на ясен и добър френски език. 

Все пак, намирам, че дисертационният труд щеше да получи още по-

завършен характер, ако на места анализът беше по-пълен. Имам предвид 

по-конкретно третата част, където актантовите функции и някои 

механизми в интригата като каузалността и предикативността са 

представени по-скоро тезисно.  

Би ми се искало и съпоставките с романа на екзистенциализма да 

бяха по-нюансирани, тъй като някои изведени общи белези като 
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феноменологичния поглед, ирационалния характер на света, чувството на 

отчужденост и др. са характерни и за други естетики и особено за 

постмодернизма. При това, докато екзистенциалистите отхвърлят 

„есенциалните“ измерения като психологически характер на героя и 

съществуването на Бог, тук е обратното. 

Някои твърдения, направени без съответните обяснения пораждат 

също известни възражения. Не е ясно какви са основанията на Петков да 

твърди, че Мьорсо, героят от романа Чужденецът на Камю, възприема 

„правилата на социалния живот“ (стр.169). Допълнителна обосновка би 

била уместна и при изведената от дисертанта теза за разделянето на разума 

от тялото при героя на Просвещението под влияние на Кант, който започва 

да твори, както е известно чак в края на 60-те години на 18 век (стр. 205). 

Като цяло, дисертантът употребява правилно литературните понятия, 

но са допуснати някои неточности. Такива са терминът „хронотоп“, който 

авторът свързва единствено с пространството, но не и с времето (253), 

определянето на франкофонската мигрантска литература едновременно и 

като течение и като жанр (стр. 113).  

 Мисля че работата щеше да спечели и ако основните положения в 

анекса, свързани с културната политика на франкофонски Квебек бяха 

представени в увода, където именно се говори за институционализирането 

на мигрантската литература, а самият анекс беше отпаднал.  

Независимо от направените отделни бележки и пожелания считам, че 

предложеният дисертационен труд е мащабно самостоятелно изследване с 

приносен характер. Анализира се неизследван досега голям корпус от 11 

романа, някои от които се проучват за първи път. Предложена е нова 

гледна точка към франкофонската мигрантска канадска литература, която 

своеобразно съчетава и обогатява двата основни подхода на  критиката по 

темата. Това е и първо за България изследване върху канадската 

франкофонска мигрантска литература.  



7 
 

Спазени са и всички изисквания на закона за придобиване на 

академичните степени.   

Явор Петков е редовен докторант в катедра Романистика, отчислен с 

право на защита през 2016 г. Трудът му беше обсъден в първичното звено 

и насочен за защита. Кандидатът има 3 публикации по темата на 

дисертацията, от които една в чужбина и две у нас. Участвал е и в 3 

международни научни форуми, от които 2 в чужбина и 1 у нас. 

 Авторефератът резюмира дисертационния труд и отговаря напълно 

на съдържанието му.  

 Като заключение, считам че предложената работа представлява 

сериозно научно изследване върху все още дискусионен във критиката 

въпрос. Трудът съдържа редица приносни моменти и отговаря на 

необходимите изисквания за докторска дисертация. Това ми дава 

основание да предложа на журито да присъди на Явор Петков 

образователната и научна степен „доктор“. 

 

 

София, 25.7.2016 г.                   Проф. дфн Дина Манчева  

 

  

 

  


