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1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Обект, предмет и проблем на изследването. Актуалност. 

Обектът на изследването е канадското френскоезично (квебекско) литературно 

течение мигрантска литература (écritures migrantes). Предметът на изследването е 

проблемът за културната принадлежност и по-точно нейното отхвърляне от индивида. С 

други думи, тезата на изследването е, че мигрантската литература внушава идеята за 

отхвърляне на принадлежността на индивида към колективната културна принадлежност. 

От самата зора на европейската колонизация на Северна Америка, Канада е 

отправна точка за много мигранти. Канадската конфедерация изработва свои собствени 

политики за прием и интеграция на имигрантите, съгласно определени принципи и 

ценности. От своя страна, провинция Квебек започва да разработва своите собствени 

политики едва през 80-те години на XX век. Квебекската политика представлява вариант 

на федералната политика на мултикултурализма, която се прилага от началото на 70-те 

години на XX век. Квебек се стреми да съчетае една гражданска форма на национализъм 

със своите национални приоритети, а именно съхраняването на културната си 

идентичност, чийто главен компонент е френският език. Една от целите на приемането на 

т.нар. закон 101 през 1977 г., който прави от френския език единствен официален език на 

територията на Квебек, е франкофонизирането на населението от имигрантски произход. 

По този начин имиграцията бива призвана да допринесе за осъществяването на 

квебекската кауза.  

Именно в този контекст, през първата година на 80-години, възниква понятието 

écritures migrantes, което настоящето изследване превежда като мигрантска литература. 

Това понятие се отнася до литературната продукция на т. нар. ново-квебекски (néo-

québécois) автори, произхождащи от т. нар. „културни общности” (communautés 

culturelles), т.е. от имиграцията. Дълго време пренебрегвана, появата на това явление в 

публичното пространство е до голяма степен плод на усилията на една конкретна група 

писатели и теоретици, а именно кръга около сп. Vice versa, както и на хаитянската 

литературна диаспора. Мигрантската литература, която се радва на значителен успех сред 
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читателската аудитория, достига своя разцвет в началото на 90-те години на миналия век, 

с излизането на романа Le Pavillon des miroirs на Сержио Кокис. Следва 

институционализирането на тази литература, и по-точно нейното преподаване в 

училищната и университетските институции, както и началото на нейното научно 

изследване. Терминът мигрантска литература започва да се използва активно в 

литературното поле, но неговият точен смисъл остава недотам ясен. В началото тази 

литература се възприема като корпус, представляващ чуждестранни форми на образност и 

въображение, които съответните писатели-мигранти са призвани да споделят с 

квебекската (подразбира се, френско-канадска) публика. Именно тук се вижда 

същественото влияние на интеграционните политики на провинцията. С други думи, тази 

литература е белязана от етнокултурната си принадлежност. Същевременно обаче, 

мигрантската литература, посредством публичната реч на писателите и идеите, 

съдържащи се в текстовете, отрича своя етнокултурен характер и утвърждава своите 

универсалност и транскултурност
1
, т.е. своя смесен и космополитен характер. Така 

писателите започват да налагат един друг прочит на собствените си произведения. Този 

прочит дължи много на постмодерната мисъл и на идеите на Едуар Глисан, прославящи 

движението, кръстосването, номадството. Тези два подхода, етнокултурологическият и 

постмодерният, си противоречат и взаимно се изключват. Единият настоява върху 

централното място на културната идентичност, а другият върху нейната деконструкция. 

От друга страна, и двата подхода се характеризират с известна абстрактност и почиват 

върху предварително оформени идеологически позиции, върху различни аспекти на една 

политическа коректност, на една докса. В следствие на тези амбивалентност на 

рецепцията и абстрактност на подходите, явлението мигрантска литература остава трудно 

за дефиниране, въпреки многобройните студии, които са му посветени и които 

дисертационният труд разглежда подробно в своята първа част. Наблюдават се и 

множество алтернативни названия (различни от мигрантска литература). 

Важно е да се ситуира исторически обектът на настоящето изследване. Критиката 

единодушно посочва, че началото на течението е средата 80-те години на XX век. 

Неговият край обаче остава труден за определяне с точност. Някои теоретици, като 

                                                 
1
 Терминът транскултура е заимстван от Фернандо Ортиз и популяризиран в Квебек от сп. Vice versa (вж 

глава I). 
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например Моазан и Илдебран, приемат годината 1997 за крайна, но повечето студии не 

прецизират позицията си по въпроса. Дисертантът приема течението за все още активно, 

но счита, че то е еволюирало в посока метафорична и екзистенциална трактовка на 

миграцията (например La Gare на Сержио Кокис, представя една фантастична миграция; в 

Le Sourire de la petite juive на Абла Фаруд, миграцията е психическа; в Un enfant à ma porte 

на Инг Чен, героинята осъществява една социална миграция, свързана с ролята на майка).  

Актуалност 

Според дисертанта, така очертаната ситуация е показателна за една проблематична 

рецепция, която очаква своето изясняване. Лесно е да забележим, че понятието културна 

идентичност, и по-специално понятието културна принадлежност, е от съществена 

важност за рецепцията на литературното течение. И наистина, етнокултурологическият 

подход, вдъхновен от политическата мисъл по въпросите на културното разнообразие, 

прокламира идеята за принадлежността на текста и на неговия герой към определено 

етнокултурно въображение. Другият подход (наричан топологически от един от 

основните теоретици, работещи върху течението, Симон Арел) също отрежда важно място 

на културната принадлежност, но в негативен смисъл – тази принадлежност съществува 

единствено, за да бъде деконструирана, релативизирана, нюансирана. Дисертантът намира 

за необходимо, с цел преодоляване на противоречието и охарактеризиране на мигрантския 

текст по един по-недвусмислен начин, да се проведе детайлен анализ на 

повествователните структури в него, за да се категоризират с точност наличните 

естетически механизми и да се определи отношението на мигрантския текст към 

понятието културна принадлежност.  

Цел 

С други думи, настоящият труд си поставя за цел да определи отношението между 

мигрантския текст и понятието културна принадлежност, с което той ще отговори на 

въпроса дали културната идентичност заема централно място в естетиката на мигрантския 

роман или, тъкмо напротив, бива изтласкана, омаловажена или отречена от него. Изхожда 

се от хипотезата, че културната принадлежност е отречена от мигрантския текст 

посредством неговия герой. Скъсването на връзката на героя с принадлежността би могло 

да бъде назовано и с термина индивидуация, която Юнг (цитиран от Дьолоне) дефинира 
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като „психологическия процес, превръщащ едно човешко същество в „индивид” – в 

уникална, неделима личност, в тотален човек”
2
. Тази индивидуация се реализира като 

отдалечаване от определено предшестващо чувство на принадлежност, което на свой ред 

отпраща към конкретна културна идентичност. Тази психологическа трансформация 

изразява дистанциране, откъсване, отдалечаване от културните идентичности. Така 

позицията на дисертанта се доближава до топологическите подходи като същевременно 

внася някои подобрения в тях, разкривайки философските и социални аспекти на 

мигрантския роман и вземайки предвид критиката на топологическия подход, предложена 

от Арел през 2005
3
.  

Задачи 

За да осъществи изследователската си амбиция, авторът си поставя като първа 

конкретна цел да охарактеризира, в Част II, чувството за принадлежност на персонажа, 

неговото мнение, представа или усещане за съответните колективни идентичности. За да 

изпълни тази задача, дисертантът извършва анализ на сюжета в романите. 

Втората задача на дисертанта представлява създаването, в Част III, на модел на 

еволюцията на мигрантския герой, а именно чрез отговор на въпроса „Какво се случва 

след скъсването на връзката на главния герой с неговата първоначална идентичност и 

неговия отказ от идентифициране с приемащата общност ?”. За реализиране на така 

поставената задача, изследването изважда на преден план някои устойчиви моменти от 

сюжета на мигрантския роман, както и един характерен за него хронотоп, анализирани са 

автентичните ценности в романите и е извършен наратологичен анализ на глобалната 

структура на текстовете. 

Изпълнението на тези две цели позволява да се определи дали мигрантският текст 

изгражда отношение на антагонизъм към понятието културна идентичност, каквато е и 

първоначалната хипотеза на изследването. Ала тази позиция, след като бъде социално 

                                                 
2
 DELAUNAY, Alain. Individuation // Encyclopædia Universalis [онлайн]. 

<http://www.universalis.fr/encyclopedie/individuation/> (date de consultation: le 9 janvier 2016) : „le processus 

psychologique qui fait d'un être humain un « individu » — une personnalité unique, indivisible, un homme total“ 
3
 HAREL, Simon. Les passages obligés de l’écriture migrante. Монреал, XYZ Editeur, 2005. 249 с. (поредица 

“Théorie et littérature”). ISBN 2892614244 
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оценена
4
 в контекста на квебекската семиосфера, се оказва носител на важно социално-

политическо послание. Поставен в семиосферата на Квебек от края на XX век, 

мигрантският роман постига своята социална оценка или своята интердисциплинарна 

функция като влиза в имплицитен диалог с друга дискурсивна инстанция – политическата 

реторика – благодарение на диалогичния и полифоничен характер на романовия жанр. 

Чрез предварително извършен анализ на няколко програмни текста на квебекското 

правителство (вж Приложение I), авторът е установил от самото начало на работата, че 

културната принадлежност е ценност от ключово значение за квебекските имиграционни 

политики. Формулираната хипотеза относно образа на културната принадлежност в 

мигрантската литература позволява да се предположи, че изследваните романи се 

противопоставят на политическите дискурси, които стъпват върху една силно 

етнокултурологическа и общностна представа за имигранта. 

Корпус 

Корпусът на изследването се ограничава до романовия жанр. Той се състои от 

единадесет романа, а именно: Tourmente от Алин Апостолска, Sans retour/Невъзвращенка 

от Соня Ангелова, Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer и Chronique de la 

dérive douce от Дани Лафериер, Le Fou d’Omar и Le Sourire de la petite juive от Абла 

Фаруд, Le Pavillon des miroirs и La Gare от Сержио Кокис, Les Lettres chinoises и 

L’Ingratitude от Инг Чен и Le Figuier enchanté от Марко Миконе. Принципът, залегнал в 

този подбор, е продиктуван от желанието на автора да се спре на автори, чийто произход е 

колкото се може по-разнообразен, така че да се гарантира общата представителност на 

корпуса и да се избегне евентуалната му по-тясна обвързаност с определена литературна 

диаспора. 

Методология 

Двете задачи са реализирани с помощта на анализ-синтез. Що се отнася до 

литературните анализи, където е уместно, се ползват някои разработени от френската 

наратология понятия, и в частност повествователния синтаксис, представен от Цветан 

Тодоров
5
. В глобален план, трудът предлага един контекстуалистки прочит на 

                                                 
4
 Относно понятието социална оценка, вж точка „Методология“. 

5
 TODOROV, Tzvetan. Qu’est-ce que le structuralisme ? 2 : Poétique. Париж, Editions du Seuil, 1968, 109 с. 

ISBN 2020006200 
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литературния текст, опирайки се по-специално върху понятието социална оценка, 

дефинирано от Павел Медведев във Формалният метод в литературознанието
6
 като 

елемент, свързващ предметната наличност на словото с неговото значение
7
. Благодарение 

на комуникативния си характер, литературното произведение има свойството да излъчва 

едно или повече послания или семантични жестове в семиосферата
8
, в която то се 

актуализира, която в разглеждания тук случай е Квебек от края на XX век. С понятието 

семантичен жест на Мукаржовски се назовава семантичното намерение, което 

неизменно присъства във всяко литературно произведение
9
. Чрез своя контекстуалистки 

подход, настоящият дисертационен труд се ситуира в областта на социологията на 

литературата. И наистина, изследването може да бъде окачествено като 

интердисциплинарно, тъй като се опира на теоретични инструменти от полето на 

социологията, антропологията, културологията, философията и дори политологията. Тази 

интердисциплинарност се обяснява със спецификата на проблема на изследването 

(отхвърлянето на културната принадлежност), който препраща към едно по-скоро общо 

социален, отколкото тясно литературен факт. Впрочем, самото название на течението, 

мигрантска литература, въвежда елемент на диалогичност между определен обществен и 

политически проблем (миграцията) и определен литературна и литературоведска 

категория. Ако, в някои преобладаващо монокултурни общества като много от 

европейските страни, миграцията се разглежда преди всичко като социален и културен 

проблем, то в Канада, където миграцията влиза в самата дефиниция на нацията, тя 

автоматично се превръща и в политически проблем. Ето защо политологическата 

перспектива към въпроса „настоява“ за своето собствено включване в настоящото 

изследване (включване, което авторът е извършил в Приложение I от дисертационния 

труд).  

                                                 
6
 MEDVEDEV, Pavel (Cercle de Bakhtine). La méthode formelle en littérature : Introduction à une poétique 

sociologique. Прев. Bénédicte Vauthier и Roger Comtet. Тулуза, Presses Universitaires du Mirail, 2008. 380 с. 

ISBN 9782858168835, различни места 
7
 Пак там, с. 259-260 

8
 Относно понятието семиосфера, вж LOTMAN, Youri. La Sémiosphère. Limoges, Presses universitaires de 

Limoges, 1999, 140 с. ISBN 2842871006 9782842871000 
9
 МУКАРЖОВСКИ, Ян. Студии по теория на изкуството. Haskovo, Наука и изкуство, 1993. 295 с. ISBN 

954-02-0139-X. Преднамереност и непреднамереност. с. 150-193, различни места 
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Понятия 

Културната принадлежност препраща към понятията чувство за принадлежност и 

култура. Чувството за принадлежност представлява афективното и когнитивното 

отношение на индивида към собственото му асоцииране с една или повече групи, като 

това отношение може да бъде положително или отрицателно, осъзнато или неосъзнато, 

изживяно като нещо положително или като травма, и т.н. За целите на настоящия труд е 

приета дефиницията на Бланше и Франкар
10

:  

„[…] съзнанието за принадлежност, у индивида, към една (или повече) 

колективни идентичности [и] към една (или повече) референтни групи”
11

.  

Идентификационният процес представлява „разпознаването на нещо въз основа на 

определени знаци с цел неговото ситуиране в дадена когнитивна категория”
12

. Този 

процес е вътрешно присъщ на структурата на човешката психика, тъй като всяка група 

създава своите идентичностни категории, своите „референтни каталози”, които могат да 

еволюират във времето
13

. Принадлежността предполага също така самоидентифицирането 

с дадена група, но и приемането на това идентифициране от страна на съответната група. 

При изследването на принадлежността, авторът си служи с термините група на 

принадлежност (groupe d’appartenance) и референтна група (groupe de référence)
14

. 

Групата на принадлежност съответства на наложения статут (statut attribué) : това е 

колективът, към когото индивидът е причислен по начало. Референтната група (термин, 

въведен от Ерик Ландовски
15

) означава групата, която олицетворява определена норма и 

база за съотнасяне. 

                                                 
10

 BLANCHET, Philippe, FRANCARD, Michel. Sentiment d’appartenance. // FERRÉOL, Gilles et 

JUCQUOIS, Guy. Dictionnaire de l’altérité et des relations interculturelles, Париж, 2004. с. 18-25, с. 18 
11

 Пак там, с. 19: „la conscience individuelle de partager une (ou plusieurs) identité(s) collective(s) [et] d’appartenir 

à un (ou plusieurs) groupe(s) de référence“ 
12

 Пак там, на същата страница: „reconnaître quelque chose à certains signes pour pouvoir le ranger dans une 

catégorie de connaissance“ 
13

 Пак там 
14

 Пак там 
15

 LANDOWSKI, Eric. Présences de l’Autre. Париж, Presses universitaires de France, 1997. 250 с. (coll. "Essais 

de sociosémiotique" N° 2)ISBN 2130487017, с. 45-86 
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Що се отнася до термина култура, дисертантът приема дефиницията на Стюарт 

Хол, според когото културата е една „приблизително идентична концептуална карта“
16

, 

актуализираща се благодарение на общ език. Авторът подчертава, че в дисертационния 

труд, култура ще означава не само съвкупност от споделени традиции с етнически 

характер, но и споделени базисни представи у каква да е общност, била тя от расов, 

социално-икономически, политически, национален или друг тип.  

Следователно чувството за принадлежност, което е резултат от процеса на 

идентификация, е вид идентичностна конструкция. Възприемаме понятието идентичност 

като състоянието, възникващо в следствие на тази идентификация. В много случаи, 

идентичност и принадлежност се явяват синоними – през призмата на субективността, 

да имаш дадена идентичност означава да се самоопределяш чрез нея, т.е. да 

демонстрираш чувство на принадлежност към нея. 

Идентичността обозначава това да бъдеш идентичен на самия себе си, 

противопоставяйки се на евентуалната възможност да бъдещ някой друг. Според Джон 

Остин, цитиран от Жил
17

, идентичен, истински и същност са думи, които се разбират по-

добре, когато са употребени отрицателно. Безспорен е опозиционният, контрастивен 

характер на идентичността. Освен това, идентичността почива върху идеята за време: да 

бъдеш идентичен на себе си, т.е. да имаш идентичност, означава да останеш същия през 

ограничен или неограничен брой моменти. Ала онова, което ни позволява да установим, 

че даден обект е идентичен на себе си, са не друго, а възприятията. За да можем да 

установим идентичността, възприятията ни трябва да бъдат трайни и кохерентни. 

Кохерентността е не друго, а проява на въображение, чрез която се запълват интервалите, 

по време на които няма пряк контакт с обекта (създава се разказ, наратив). Следователно, 

идентичността е наративна, фикционална по характер
18

. Според Пол Рикьор, личната 

идентичност, в своето отношение към колективната идентичност, е вкоренена в 

историята
19

. Идентичността е следата и дори доказателството за историята. Един от най-

                                                 
16

 HALL, Stuart. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. Лондон/ Ню Делхи, 

The Open University, 1997. The Work of Representation. с. 13-74, с. 18 : “roughly the same conceptual maps” 
17

 GIL, Fernando. Identité : 1. Philosophie // Encyclopædia Universalis, 1985, Corpus 9, с. 754-756, с. 754 
18

 Пак там ; ROBINS, Kevin. Identity // Bennett, Tony, Grossberg, Lawrence, Morrism Meaghan (éds.) New 

Keywords. A Revised Vocabulary of Culture and Society. Молдън (Malden), 2005. с. 172-175, с. 172 
19

 Ricœur, пак там, различни места  
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известните теоретици на наративната идентичност, педагогът Джеръм Брунър, предлага 

някои фундаментални теоретични постановки за изучаване на наративите. В Self-Making 

and World-Making
20

, той предлага теория за автобиографията като процес на 

себеизграждане (self-making). 

Структура 

Дисертационният труд е написан на френски език. Състои се от три резюмета (на 

български, на френски и на английски език), благодарности, съдържание, списък със 

съкращенията, използвани за обозначаване на романите от корпуса на изследване, три 

части (първа и втора част се състоят от две глави, а трета част – от три глави), заключение, 

апробация (списък с публикации), библиография и приложение. 

Част I представлява преглед на съществуващата литература върху обекта и върху 

предмета на изследване. Глава 1 от Част I проследява научната разработеност на обекта на 

изследване, а именно мигрантската литература, като изложението се структурира около 

четири пункта – (1) история на течението, (2) неговата институционалната рецепция, (3) 

неговото определение и (4) неговите формални и естетически характеристики. Глава 2 

представя научната разработеност на предмета на изследване – проблема за културната 

принадлежност и в частност проблема за нейното отхвърляне от индивида.  

Част II е посветена на първата задача на изследване, а именно да се определи 

чувството на принадлежност на героя. Частта разглежда развитието на сюжета, и по-точно 

отношението на героя към съответните колективни идентичности, съпътстващи неговия 

житейски път. Посредством Част II, трудът установява, че сюжетът на мигрантския роман 

проследява индивидуацията на героя, изразена в критическо отхвърляне или 

преосмисляне на неговата принадлежност към колективните идентичности. Глава 1 от от 

Част II представя типовете герои в мигрантския роман, като ги разделя на индивидуални 

герои и колективни герои (т.е. колективни идентичности). Глава 2 от от Част II изследва 

начина, по който индивидуалните герои се ситуират спрямо различните колективни 

идентичности. В точка 1 от Глава 2 се представя отхвърлянето на идентичностите, 

                                                 
20

 BRUNER, Jerome. Self-making and world-making // BROCKMEIER, Jens et CARBAUGH, Donal (éds.). 

Narrative and Identity. Studies in Autobiography, Self and Culture. Philadelphia, 2001. с. 25-37,  
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свързани с мястото, от което произхожда героят. Тези идентичности биват от 

етнокултурен, расов, национален, социално-икономически и психологически тип. Точка 2 

от Глава 2 представя отхвърлянето на идентичността на приемащото място. Това място в 

някои случаи е Квебек, и по-точно Монреал, в други – един фантастичен хронотоп, а в 

трети – политическа общност. 

Част III си поставя за цел, съгласно формулираната втора задача, да определи 

психологическата трансформация, която мигрантският герой преживява, както и неговата 

последваща индивидуация. В Глава 1, изследването очертава фигурата на 

ретериториализацията на героя, която преминава през две фази. Първата от тях е 

пребиваването на индивида в една зона на междинното, на отчуждението, на 

детериториализията, която условно е наречена празнотата. Втората фаза е т. нар. 

спасение на героя, т.е неговото ретериториализиране. Психичните „места“, в които се 

извършва това ретериториализиране, могат да бъдат едно определено лично психично 

пространство (изразено най-често чрез мотива за творчеството) или единството с другите 

(но за разлика от принадлежността, това единство се осъществява свободно, без принуда), 

като в някои случаи, персонажът се присъединява към една въображаема общност на 

независимите индивиди, която се дефинира негативно спрямо мнозинството, като 

маргинална спрямо него. Глава 2 от Част III установява връзките между мигрантския 

роман и френския екзистенциален роман и обособява автентичните ценности, които стоят 

в основата на текстовете от корпуса. Тези връзки позволяват да се обвърже 

психологическата трансформация на героя с логиката на екзистенциализма и така да се 

открои философското значение на процеса на ретериториализация. Глава 3 от Част III 

изследва общата наратологична структура на мигрантския роман, с което си поставя за 

цел да формализира и обобщи еволюционната схема на мигрантския герой и да подчертае 

нейната дълбинно структурираща роля за мигрантския текст. 

Опирайки се върху резултатите от Приложение I от една страна, и на резултатите 

от частите II и III от друга страна, дисертантът окачествява в заключението идейното 

отношение между мигрантския роман и концепциите, стоящи в основата на квебекските 

имиграционни политики. Приложение I представлява по-точно анализ на известен брой 
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програмни политически текстове на квебекското правителство по въпросите на 

имиграцията и интеграцията. 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

ЧАСТ I: ПРЕГЛЕД НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ЛИТЕРАТУРА (ETAT DES 

LIEUX) 

ГЛАВА 1: МИГРАНТСКИЯ РОМАН: НАУЧНА РАЗРАБОТЕНОСТ (LE ROMAN 

MIGRANT : ETAT DES LIEUX) 

1. История на мигрантската литература 

В Точка 1, текстът проследява основните моменти в историческото развитие на 

изследваното явление, като се опира основно на един от най-значимите трудове в 

областта, този на Моазан и Илдебран от 2001 г.
21

 

2. Институционална рецепция 

Втора точка си поставя за цел да опише рецепцията на явлението мигрантска 

литература от страна на квебекската литературна институция. Този общ преглед е 

организиран около няколко основни проблема : 

2.1. Ролята на интеркултурализма. Както посочва Карин Белер
22

, начинът, по 

който приносът на писателите-мигранти бива признат от литературните институции на 

Квебек през втората половина на 80-те години на XX век, е отражение на идеите, 

заложени в квебекските имиграционни политики. Точка 2.1 уточнява именно влиянието на 

тези политики върху рецепцията на мигрантската литература. 

2.2. Институционална рецепция. До голяма степен благодарение на специфичния 

политически контекст, мигрантската литература се радва на подчертано положителна 

институционална рецепция, както в сферата на издателската индустрия, така и сред 

критиците, за което свидетелстват и Моазан и Илдебран
23

. Ала, както посочват двамата 

                                                 
21

 MOISAN, Clément, HILDEBRAND, Renate. Ces étrangers du dedans : une histoire de l’écriture migrante 

au Québec (1937-1997). Квебек, Editions Nota Bene, 2001. 364 с. ISBN 2895180814 
22

 BELAIR, Karine. L’écriture migrante au Québec : l’interculturalisme dans le discours littéraire et 

politique. Mémoire de Maîtrise. Langue et littérature françaises. Montréal, Université McGill, 2010, 94 с. 
23

 Moisan и Hildebrand, пак там, с. 277-278 
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автори, инстанцията, която „освещава” и легитимира жанра, „една област, която не може 

да излъже никого”
24

, е именно образователната институция, училищните антологии, 

учебните помагала, трудовете по литературна история и т.н. При все това, Льобрюн и 

Колес уточняват, че училищната институция се колебае дали да популяризира културите 

като различни и обособени или да работи за тяхното смесване в рамките на една обща, 

сборна култура
25

. Освен това, включването на мигрантски произведения в учебния корпус 

се оказва една слаборазпространена практика сред преподавателите в полувисшите 

училища
26

. От друга страна, въпреки че литературната институция посреща благосклонно 

мигрантската литература, същата предизвиква и сериозни обществени разногласия в 

някои среди, като най-известният случай е „аферата Моник Ларю”
27

.  

Симон Арел очертава критично няколко важни момента в тълкуването и 

осмислянето на мигрантската литература в Квебек. Критикът наблюдава едно 

първоначално „преминаване от идентичността към идентичностното”
28

, като под 

идентичностно (identitaire) (термин, въведен от Шери Саймън) се разбира скъсването с 

„господството на етнокултурното определяне”
29

 на индивида. При все това, в резултат 

на едно „изтласкване в покрайнините на периферията”
30

 на мигрантската литература, 

квебекската литература, която сама по себе си е една периферна литература, създава своя 

собствена периферия и така „заздравява основите на своята идентичност”
31

. Ето как, по 

един парадоксален начин, преминаването към идентичностното довежда до едно 

„сакрализиране на етноса”
32

.  

2.3. Основни критически методи. Люси Льокен говори за две противоположни 

позиции към зараждащото се явление мигрантска литература – отказа от оразличаване, 

                                                 
24

 Пак там, с. 279: „une zone qui ne trompe personne“ 
25

 LEBRUN, Monique et COLLES, Luc. La littérature migrante dans l’espace francophone : Belgique - 

France - Québec - Suisse. Фарнелмон (Fernelmont), E.M.E., 2007. 346 с. ISBN 978-2-930481-12-8, с. 8 
26

 Пак там, с. 32 
27

 Moisan и Hildebrand, пак там, с. 294-300: „l’affaire Monique LaRue“ 
28

 Harel, Les passages …, с. 13: „passage de l’identité à l’identitaire“ 
29

 Пак там, на същата страница: „l’emprise de l’identification ethnoculturelle“ 
30

 Пак там, с. 22: „mise à la marge de la périphérie“ 
31

 Пак там, с. 23: „solidifié ses assises identitaires“ 
32

 Пак там, с. 24: „sanctification de l’ethnicité“ 
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противопоставен на обособяването на тази литература в отделна категория
33

. Според 

Дюпюи, тези два подхода водят началото си от две традиции: тази на хуманистичния 

универсализъм (който „гетоизира” всичко локално, частно) и тази на периферното, на 

народното творчество
34

. Симон Арел също разграничава два вида рецепция на 

мигрантската литература, които се припокриват с посочените от Льокен и Дюпюи 

позиции. Според Арел, мигрантската литература бива използвана от читателя като 

средство за определяне чрез контраст на „границите на собствената идентичност”
35

. В 

този случай, на писателя-мигрант е възложена ролята на просветител; предполага се, че 

той „може да предаде определено знание за плурализма”
36

. Този подход е в основата на 

един така наречен „топографически” дискурс, който обвързва мигрантската литература с 

конкретно географско място, с определена историческа културна реалност. Това е по 

същество един етнокултурологически прочит, който подчертава антрополическата 

стойност на текстовете. От друга страна, Арел наблюдава един „топологически” дискурс, 

който скъсва с „предвидимостта на пространството като сетивна априорност”
37

, т.е. 

разглежда принадлежността като абстрактно явление, а идентичността като едно 

динамично, относително познание. Този подход се характеризира, според Арел, с една 

донякъде конформистка възхвала на движението, на неопределеността, на номадството, на 

транскултурата, която по-скоро изпразва понятието мигрантска литература от 

съдържание, отразявайки една утопична идея без конкретен смисъл
38

, без конкретно 

място (или oikos). За Арел, и двата подхода изопачават литературния артефакт, като му 

приписват едно предначертано място. Критикът препоръчва една по-реалистична и 

внимателна към социалните референти на текста екзегеза. 

3. Определение на течението 

Трета точка запознава читателя с обективната трудност да се обособи еднозначно 

понятието. Действително, същото се характеризира с известна неяснота, която 

                                                 
33

 LEQUIN, Lucie. Ecrivaines migrantes et éthique // DE VAUCHER GRAVILI, Anne (éd.). D’autres rêves. Les 

écritures migrantes au Québec. Actes du Séminaire international du CISQ à Венеция (15-16 octobre 1999), 

Венеция, 2000. с. 113-142, с. 114-115 
34

 DUPUIS, Gilles. Redessiner la cartographie des écritures migrantes // Globe : revue internationale d’études 

québécoises, 2007, том 10, бр. 1, с. 137-146, с. 140-141 
35

 Harel, пак там, с. 27: „les pourtours de sa propre identité“ 
36

 Пак там, с. 44: „peut transmettre un savoir à propos du pluralisme“ 
37

 Harel, пак там, с. 28: „la prévisibilité de l’espace comme forme a priori de la sensibilité “ 
38

 Harel, пак там, с. 39 
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многобройните студии не успяват да разсеят и за която може би дори допринасят. Все пак, 

критиката единодушно приема някои общи свойства на явлението, които обаче не са 

дискриминиращи и не позволяват да се отграничи по абсолютен начин спецификата на 

мигрантска литература.  

Важно е да се направи ясно разграничение между мигрантска литература и 

етническа литература. Последната е характерна за онова, което Моазан и Илдебран 

наричат интеркултурност в квебекската литература (interculturel)
39

. Етническата 

литература има връзка с постколониалната литература, с идеите на карибското движение 

„негритюд” (négritude) и т.н. Дори топографическият подход, макар и изхождащ от 

етнокултурността, се съгласява с това, че мигрантският герой има отворена, динамична 

същност. 

Друг отличителен белег на мигрантската литература е мястото, което тя отрежда на 

категорията на съмнението, на несигурността. Според Габриел Феврие, именно питането, 

съмнението по отношение на собствените ценности, култура и търсене е най-важната 

черта на мигрантската литература
40

. Според Режин Робен, мигрантската литература е една 

„литература на междинното, на зеещото, на пролуката, или, както красноречиво се 

изразява Жан Клод Шарл, на „entracinerrance” […], на движението, на 

преминаването”
41

. Миконе смята, че същината на явлението е именно в прехода от 

етнокултурологическото към онтологичното, от частното към универсалното, от 

стереотипа към неговото деконструиране
42

. 

                                                 
39

 Авторите разграничават интеркултурността от транскултурността в историята на квебекската 

литература, като транскултурността е именно периодът, съответстващ на появата на мигрантската 

литература. 
40

 FEVRIER, Gabrielle. Litterature migrante comme lieu de construction de cultures de convergence // 

Carnets – Revue électronique d’études françaises, 2010, Numéro spécial printemps/été, с. 27-42 
41

 ROBIN, Régine. Les champs littéraires sont-ils désespérément monolingues ? Les écritures migrantes // DE 

VAUCHER GRAVILI, Anne (éd.). D’autres rêves. Les écritures migrantes au Québec. Actes du Séminaire 

international du CISQ à Венеция (15-16 octobre 1999), Венеция, 2000. с. 19-43: „écritures de l’entre-deux, de la 

béance, de l’interstice, ou selon la belle expression de Jean Claude Charles, de l’entracinerrance […] du 

déplacement, du passage“ 
42

 VAÏS, Michel et WICKHAM, Philiс. Le brassage des cultures : table ronde // Jeu : revue de théâtre, 1994, бр. 

72, с. 8-38, с. 34 
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Прутеану
43

 разглежда мигрантската литература като жанр – мигрантския жанр – 

тъй като, според нея, тази литература притежава свои собствени тематични и формални 

особености. Под жанр изследователката разбира „онова, което свързва текста с даден 

дискурс”
44

. Тъй като всеки жанр се управлява от специфичен за него хронотоп, явлението 

може да бъде обхванато като се обособи неговият уникален хронотоп. При мигрантската 

литература това е хронотопът на безвъзвратно изчезналото, на изгубеното пространство
45

. 

Също така, благодарение на полифоничната си природа, мигрантският роман включва 

елементи от други жанрове и ги преосмисля. Той заема елементи от пътеписа и 

автобиографията, но тези жанрове са реконструирани под знака на въображението
46

. За 

разлика от възпитателния роман (bildungsroman), мигрантският роман не описва 

перипетии (или поне не перипетии в традиционния смисъл на думата), а промени в 

идентичността, психологически процеси. Опитът, предаден по този начин, въвежда „един 

специфичен вид правдоподобност”
47

. 

Жюли Берие
48

 отбелязва, че мигрантската литература би могла да се възприеме 

просто като един нов етап в развитието на квебекската литература и в този смисъл 

писателят-мигрант би бил един продължител на квебекския писател. Ала тази 

приемственост се осъществява именно в контекста на постмодернизма. Постмодернизмът 

се асоциира най-напред с една социална и политическа трансформация, а именно 

постмодерното общество, белязано от глобализацията и нео-либерализма. На второ място, 

както е добре известно, понятието дължи много на теорията на Лиотар. Дотолкова, 

доколкото постмодернизмът представлява не само отрицание, но и вид продължение на 

модернизма, и имайки предвид литературната история на Квебек, където модерната 

литература е почти съвременничка на постмодерната, мигрантската литература е и една 

модерна литература. Това дава основания на Арел да твърди, че топологическата (т.е. 

космополитната, абстрактната) позиция се вписва в логиката на модернизма, тъй като 

                                                 
43

 PRUTEANU, Simona Emilia. L’écriture migrante en France et au Québec (1985-2006) : une analyse 

comparative. München, LINCOM Studies in Language and Literature, 2013. 164 с. ISBN 9783862884117 
44

 Пак там, с. 3: „ce qui relie le texte à un discours“ 
45

 Пак там 
46

 Пак там, с. 32 
47

 Пак там, с. 52: „un type spécial de vraisemblance“ 
48

 BERRIER, Julie. Les paradoxes de l’écriture migrante : paradoxes de réception, de datation, de 

nomination // ARINO, Marc et PICCIONE, Marie-Lyne (éds.). 1985-2005 : vingt années d’écriture migrante au 

Québec. Les voies d’une herméneutique. Бордо, 2007. с. 81-92 
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космополитизмът е един от „шаблоните на модернизма в литературата”
49

. При все това, 

за разлика от модерното, постмодерното общество се характеризира с едно непознато до 

този момент разпадане на границите. Космополитизмът вече не е привилегия на западната 

буржоазия, а става достояние и на социално подтиснатите. Сигурната идентичност и 

окуражаващият образ на Другия са вече в миналото. Следователно, в съвременния на 

мигрантската литература контекст оттласкването от културната идентичност се явява или 

като отказ от идентификация, или като невъзможност за идентификация, поради факта, 

че понятието културната идентичност е само по себе си проблематично.  

Изследваното явление бива наричано по различни начини. Всеки автор обосновава 

по свой начин употребата на даден термин. Проблемът, който фразата на Наим Катан 

„Всяка литература е мигрантска”
50

 обобщава най-красноречиво, е друг значим парадокс 

що се отнася до назоваването на течението. Мигрантска литература е в този смисъл една 

смущаваща тавтология каквато би била, да кажем, литературна литература. Друг 

възможен подход към понятието мигрантска литература е категоризацията (каквото и да е 

точното название, което се използва) да бъде възприемана като въпрос, като изцяло 

работно, временно понятие, назоваващо една промяна в парадигмата, като процес, а не 

като устойчиво състояние. Що се отнася до терминологичната позиция на дисертанта, 

възприетото название е мигрантска литература (écritures migrantes) най-напред по 

прагматични причини, имайки предвид, че това е терминът, който числено преобладава в 

изследванията, посветени на явлението; освен това, авторът на труда смята, че терминът 

отразява добре естетиката на движението, като настоява върху продължителния характер 

на миграцията, върху динамичността, плуралността (écritures е в множествено число) и 

естетическото осмисляне на движението (écriture), а не върху идеологическото му 

съдържание (littérature), като същевременно назовава и основната тема на текстовете 

(буквално и метафорично) – миграцията (migration или migrance, неологизъм, измислен от 

писателя-мигрант Емил Оливие).  

Що се отнася до определението на явлението, дисертантът счита, че това е преди 

всичко една литература, при която имиграцията е главна тема или тема-катализатор, 

                                                 
49

 Harel, Les passages ..., с. 51: „poncifs de l’écriture moderniste“ 
50

 GIGUERE, Suzanne. Passeurs culturels. Une littérature en mutation. Сент-Фоа (Sainte-Foy), Éditions de 

l'IQRC, 2001. 263 с. ISBN 2-89224-318-1, с. 200 
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отключваща определен екзистенциален размисъл. Фактът, че тази литература до голяма 

степен се припокрива с естетиката и практиките на квебекската литература по никакъв 

начин не възпрепятства нейното назоваване като мигрантска. Авторът приема, че става 

дума за литература, писана в повечето случаи от автори, имигрирали в Квебек и пишещи 

на френски в края на XX век (и по-точно от средата на 80-те години на XX век нататък, 

без крайна година). Дисертантът намира, че емблематичните за жанра писатели (Чен, 

Кокис, Фаруд, Лафериер и т.н.) продължават да поместват текстовете си в естетическите 

„граници” на течението въпреки безспорните трансформации, които се наблюдават в 

текстовете им. В този смисъл, течението продължава да бъде активно в момента на 

съставяне на настоящия дисертационен труд. То се характеризира с определен брой 

относително устойчиви образи, мотиви и теми, както и с някои формални особености. 

Следователно мигрантската литература в Квебек е конкретно литературно явление с ясни 

времеви, пространствени, естетически и социологически граници. 

Въз основа на тези наблюдения, авторът на дисертацията извежда следното 

определение на явлението: франкофонска постмодерна литература, писана от автори, 

имигрирали в Квебек, чиято централна тема е миграцията (разглеждана буквално или 

метафорично) и ангажирана в квебекското литературно поле от средата на 80-те години на 

XX век нататък.  

4. Формални и естетически аспекти 

Предвид тематичния и интердисциплинарен характер на предмета на настоящото 

изследване (образът на културната принадлежност), разглеждането на формалните 

характеристики на мигрантската естетика не би следвало да се включи в него. Впрочем, 

студиите, третиращи формалните и естетически аспекти на тази литература са по-

малобройни от изследванията на нейното социологическото значение и нейните 

тематични парадигми. Дори трудовете, които отреждат по-важно място на проблемите на 

самото писане, са с по-общ, абстрактен характер. Според дисертанта, този пропуск в 

критическите студии показва, че спецификата на тази литература е главно в темите и 

сюжета; на ниво форма, обособените характеристики са повече или по-малко приложими 

към постмодерната проза като цяло. Имайки предвид, че френският не е майчин език за 

повечето писатели-мигранти, онова което би трябвало да представлява един от главните 
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отличителни белези на тази литература – специфичната употреба на френския език – се 

оказва един недотам ефективен дефиниционен признак. И наистина, език и културна 

идентичност не са синоними. Както припомня Едуар Глисан, чиито идеи по този въпрос са 

резюмирани от Робен
51

, езикът не е носител на идентичността, тъй като съвременните 

езици биват непрекъснато „заразявани” с други колективни въображения и езици. Вече не 

можем да говорим за чисти езици. Едно евентуално сравнително изследване между 

„стандартния” квебекски литературен френски (чието съществуване далеч не е безспорно) 

и френския език, ползван от авторите-мигранти, би срещнало и значителни 

епистемологични затруднения: за да говорим за отклонение от нормата, нормата трябва да 

е пълно и еднозначно дефинирана, което в този случай е трудно постижимо.  

С оглед на всичко това, прегледът на научната разработеност на обекта на изследване 

отделя сравнително малко място на формалните и естетически характеристики на 

мигрантската литература.  
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ГЛАВА 2: ОБРАЗЪТ НА КУЛТУРНАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ В МИГРАНТСКИЯ 

РОМАН : НАУЧНА РАЗРАБОТЕНОСТ (LA FIGURE DE L’APPARTENANCE 

CULTURELLE DANS LE ROMAN MIGRANT : ETAT DES LIEUX) 

 

Глава 2 от Част I извършва преглед както на общите студии, посветени на предмета на 

изследването (отхвърлянето на културната принадлежност), така и на студиите, посветени 

на конкретните автори от корпуса. 

1. Изследвания, касаещи образа на културната принадлежност в мигрантската 

литература 

Представите за принадлежност, които имплицитно присъстват в мигрантските романи 

и които са предмет на дисертационния труд, се отнасят пряко към проблема на 

настоящото изследване. Разгледаната критика обособява няколко тематични ядра в 

проблема за културната принадлежност на героя. Ето най-важните от тях:  

- Фикционалният характер на идентичностите 

- Хронотопът на празнотата  

- Преконфигурирането на идентичността 

- Мигрантският герой 

- Изчерпването на идентичностите 

- Неопределеността на идентичностите 

- Диалектическото отношение към паметта (еманципирането на персонажа не е 

следствие от амнезия, отричане на миналото или tabula rasa; то следва по-скоро 

логиката на палимпсеста) 

- Еуфоричната миграция (според Льобрюн и Колес, мигрантската литература, писана от 

жени, илюстрира една еуфорична представа за миграцията
52

) 

- Ангажираността на писателите-мигранти (отхвърлянето на етнокултурологическия 

етикет е пряко свързано с въпроса за ангажираността на писателя-мигрант с 

етническите, националните и общностните въпроси. Арел припомня, че мигрантската 

литература често бива възприемана като жест на изоставяне на политическото. Тази 
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литература „се стреми да утвърди онова, което убягва на политическото“
53

. При все 

това, „първият въпрос, който мигрантската литература поставя, е […] свързан със 

статута на полтическото. Мигрантската литература е политическа, но по един 

трансдискурсивен начин”
54

. Следователно, мигрантската литература поставя 

политическото в перспектива, третира го като една възможна представа наред с други. 

- Транскултурата (понятието транскултура на Ортиз е сравнимо и с много по-

скорошното метаспора, въведено от Жоел Де Розие
55

).  

Авторът заключва, че разгледаната критика е топологическа по характер. Тя 

формулира фундаментални заключения за мигрантския роман: изобличаването на 

фикционалния характер на идентичностите, изчерпването на дискурса за принадлежността 

и диалектическото отношение към паметта. Авторът счита, че тези наблюдения остават 

общи, абстрактни. Те подчертават дистанцираното, резервирано отношение на текста към 

принадлежността, но не очертават следващата фаза в трансформацията на героя. 

2. Изследвания, касаещи образа на културната принадлежност в творчеството на 

писателите от корпуса 

В Точка 2, авторът представя общ преглед на главните тези и констатации на 

критиката по отношение на седемте автора, разгледани в текста, както и на обществените 

и литературни позиции, заявени от самите автори.  

2.1.  Позиции на авторите по въпросите на културната идентичност и 

представителност на авторите за мигрантския жанр 

Авторите от корпуса изразяват недвусмислено своето несъгласие с 

етнокултурологическия прочит на текстовете им, както и с етикета мигрантски. 

Дисертантът заключва, че Фаруд, Лафериер, Кокис, Чен и Миконе (за чиито позиции са 

налични библиографски материали) се противопоставят на етнокултурологическото 
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категоризиране на техните произведения. От своя страна, разгледаната критика посочва, 

че произведенията на изследваните автори проблематизират културната принадлежност, 

деконструират образите на културата и изразяват еманципирането на субекта. Миконе, 

който е автор от по-старо поколение в сравнение с останалите писатели от корпуса, говори 

за една имигрантска/имигрирала култура (culture immigrée), която е хибридна по 

характер, почива върху идеята за множественост, за натрупване, а не толкова върху идеята 

за транскултурност. Въпреки това, от гледна точка на предмета на настоящото изследване, 

неговата позиция е равносилна на тази на останалите автори.  

2.2.  Етнокултурологически интерпретации 

Подточка 2.2 представя критическите подходи, които поставят културната 

идентичност и културата в центъра на мигрантската естетика (т.е. топографическите 

подходи). Тези изследвания извеждат механизмите и характеристиките, обвързващи 

произведенията на авторите с определена естетическа традиция от етнокултурен характер 

(хаитянска, бразилска, китайска, италианска и т.н). 
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ЧАСТ II: ИНДИВИДУАЦИЯТА НА МИГРАНТСКИЯ ГЕРОЙ 

(L’INDIVIDUATION DU SUJET MIGRANT) 

Тази част има за цел да осъществи първата задача на изследването, а именно да 

определи чувството на принадлежност у главния герой. Анализът показва, че главният 

герой се дистанцира (отхвърля, критикува, оспорва) от културните идентичности, с които 

влиза в съприкосновение в рамките на повествованието. С оглед на тези резултати се 

извежда твърдението, че в разглежданите романи, фабулата винаги проследява един 

процес на индивидуация. 

Анализът може да се раздели на две големи части. Най-напред са изведени 

типовете герои (индивидуализирани персонажи), както и различните колективни 

идентичности, които присъстват в романите. На второ място, трудът определя чувството 

за принадлежност у различните персонажи като специфично отношение на героя към 

различните колективни идентичности в повествованието, или още на индивида към 

колективите, които пряко или косвено присъстват в неговия живот. Заключенията от 

анализа потвърждават, че това чувство се оформя негативно, като индивидуация.  
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ГЛАВА 1: ТИПОВЕ ПЕРСОНАЖИ (TYPOLOGIE DES PERSONNAGES) 

1. Индивидуализирани персонажи 

Като резултат от анализа си на различните типове герои в корпуса, дисертантът 

прави извода, че всички индивидуални герои се характеризират в известна степен със 

своята болезнено изживяна принадлежност към дадена колективна единица, група на 

принадлежност. Тази зависимост е преди всичко психическа, което отвежда въпроса в 

сферата на идентичностите. Корпусът представя не-индивидуирани индивиди, чиято 

идентичност е поставена в състояние на зависимост от дадена подтисническа колективна 

идентичност. 

Колективни идентичности 

Анализът обособява не само етнокултурни колективи, но и други „извори” на 

колективна идентичност, например от расов, национален, социално-икономически 

характер, тъй като тези обединения имат подобна на етнокултурната идентичност 

функция: те оформят една споделена концептуална карта, набор от представи, на които 

героят се позовава, когато моделира своето поведение в дадена ситуация.  

За установяване на отслабването на чувството на принадлежност у индивида, т.е. 

на неговата индивидуация, в Глава 2 дисертантът извършва анализ на начина, по който 

героят се позиционира спрямо различните колективни идентичности, групирани по тип 

общност. 

ГЛАВА 2: ИНДИВИДУАЦИЯ (INDIVIDUATION) 

Дисертантът разделя колективните идентичности в корпуса на две групи. Най-

напред текстът разглежда групите на принадлежност, които могат да бъдат етнокултурни, 

национални, расови или социални обединения, и които, при условие, че се следва една 

традиционна логика на миграцията, са символични транспозиции на мястото, от което 

произхожда индивидът. На второ място, анализите се фокусират върху приемащото място; 

в повечето случаи, това е Квебек, и най-вече Монреал, с изключение на La Gare, където 

мястото е село Вокзал (Vokzal) и L’Ingratitude, където това място е отвъдното. Образът на 

Квебек може да се асоциира или със западното капиталистическо общество, а не толкова с 
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конкретни квебекски особености, или с богатото буржоазно общество, като контрапункт 

на обществото на маргинализираните и бедните. Квебек е едно синтетично място, един 

общ времеви и пространствен маркер, но всеки роман актуализира различен негов аспект.  

Анализът достига до заключението, че чувството на принадлежност у индивидите, 

както към мястото на произход, така и към приемащото място, претърпява разпад. В някои 

случаи героят проявява критичност, упрек или дистанцираност, а в други стратегията на 

текстовете е деконструиране на бинарните противопоставяния с цел обезсмисляне на 

общностната принадлежност. И в двата случая, изследваните романи представят един 

процес на индивидуация, като разривът с колектива представлява началото на 

себеоформянето (self-fashioning)
56

 на индивидите. 

1. Разрив с групата на принадлежност 

В случаите, в които колективът представлява група на принадлежност от етнокултурен 

характер, в Tourmente, Sans retour/Невъзвращенка, Le Fou d’Omar, Le Sourire de la petite 

juive, Le Pavillon des miroirs, Les Lettres chinoises, L’Ingratitude и Le Figuier enchanté, 

индивидът осъществява своята индивидуация и отхвърля етнокултурната идентичност, от 

която произхожда. В много случаи, етнокултурната идентичност се представлява от 

семейството, което олицетворява ценностите и традициите на етнокултурната общност, но 

идентичността може да бъде и еманация на цяла една общност. В случаите, в които 

групата на принадлежност е от расов характер (по-специално в романите на Дани 

Лафериер), героят тръгва от една есенциалистка представа за идентичността, преминава 

през отслабване на чувството за расовата принадлежност и достига до отхвърляне на 

етническото, последвано от стремеж към естетическото. Що се отнася до групите на 

принадлежност от национален характер, в корпуса (Le Pavillon des miroirs и Le Figuier 

enchanté) фабулата отново проследява един разрив с общността. Корпусът съдържа също 

така и случаи на социално-икономическа принадлежност. В първия случай (Chronique de 
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la dérive douce, Le Pavillon des miroirs и Le Figuier enchanté), героят принадлежи към една 

социално ощетена среда, от която той се стреми да се разграничи. Във втория случай 

(Tourmente и La Gare), персонажът принадлежи към една привилегирована среда. Тук 

отхвърлената идентичност е буржоазна, свързвана с един комфортен, но фалшив и 

задушаващ начин на живот. В корпуса се наблюдава и случай, при който мястото на 

принадлежност е определено психично състояние. Много персонажи в Le Sourire de la 

petite juive са илюстрация на загубата на една екзистенциална идентичност (т.е. определа 

представа за самия себе си и за собственото битие, която е била възможна само в 

присъствието на член от семейството или на дадена социална група, но която вече е 

невъзможна, поради промяна в житейските обстоятелства). В този случай, фабулата 

проследява процес не на отхвърляне, а на сбогуване (или траур, deuil) с тази изгубена 

идентичност. 

2. Отхвърляне на идентичността на приемащото място 

Що се отнася до приемащото място, то е представено преди всичко от града Монреал. 

Отхвърлянето на принадлежността към приемащото място приема различни форми, в 

зависимост от конкретния социален аспект, който се актуализира в текста. Един такъв 

аспект е расизмът, видян като вътрешно присъщ на западното общество (Comment faire 

l’amour avec un nègre sans se fatiguer, Chronique de la dérive douce, Le Pavillon des miroirs, 

Le Fou d’Omar, Les Lettres chinoises). В други случаи, Монреал е разгледан през призмата 

на една представа за съвременната западна култура, сравнима с мисълта на Чарлс Тейлър 

и Зигмунт Бауман: стерилно, консуматорско, морбидно, разочаровано общество (Comment 

faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer, Chronique de la dérive douce, Le Pavillon des 

miroirs, Le Fou d’Omar, Le Sourire de la petite juive, Les Lettres chinoises). На трето място, и 

по-специално в Le Figuier enchanté, Монреал е и мястото на една конкретна политическа 

реалност: тази на разделеното между двете най-многолюдни общности (франкофони и 

англофони) пространство, но също и пространството на фактическия плурализъм, който 

остава непризнат от франкофонското мнозинство. Вторият тип приемащо място се 

наблюдава в La Gare и в L’Ingratitude. В La Gare, то има фантастичен характер, не 

съответства на никое реално място и читателят основателно може да се усъмни в неговата 

реалност. Въпросният топос се характеризира със своите чудовищни, макабрени черти 
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(принадлежността е възможна само с цената на загубата на себе си), но неговата 

нереалност поставя под съмнение самата възможност за вкореняване. В L’Ingratitude, 

приемащото място е едно не-място, съвпадащо с образа на празнотата, анализиран в Част 

III. Третият тип приемащо място, присъстващо в Le Pavillon des miroirs и Le Figuier 

enchanté, е приемаща идентичност от политически характер, споделяща определена 

политическа идеология, която бива философски отхвърлена от героя. 

ЧАСТ III: ВЪРЕШНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА МИГРАНТСКИЯ ГЕРОЙ 

(L’EVOLUTION INTERNE DU SUJET MIGRANT) 

Съгласно втората изследователска задача, определена от дисертанта, Част III има за 

цел да докаже, че психологическата трансформация, която протича у персонажа, е 

насочена към заместване на колективната принадлежност. На нейно място идва едно 

отваряне към другите (но този път по силата на една вече не общностна, а ризомна 

логика), а в други случаи – посвещаване на някаква творческа (в най-широк смисъл) 

дейност.  С други думи, принадлежността към колектива бива замествена от 

комуникацията и творчеството. 

В Част II, дисертантът демонстрира, че във всички романи от корпуса, индивидът 

(главният герой) се отделя от колективните идентичности, които съпътстват неговото 

битие. Тази индивидуация винаги бива последвана от една вътрешна еволюция, от една 

психологическа трансформация, която е именно предмет на изследване на настоящата 

трета част на изследването. Tя разглежда психичните механизми и фазите, съгласно които 

индивидите от корпуса (главните герои на романите) осъществяват своето 

себемоделиране. Разграничаването от идентичността на групата на принадлежност бива 

последвано от едно усещане за загуба и празнота, от пребиваване в едно психично не-

място, което се оказва мъчително и заплашва самите устои на Аза (то съответства на 

онова, което критиката често нарича изкорененост, déracinement). За нуждите на 

настоящия труд, текстът назовава този хронотоп с термина празнота. Продължителното 

пребиваване в празнотата се оказва опасно за героя и го принуждава да потърси изход, 

какъвто може да бъде постигнат само посредством ретериториализация, вкореняване в 

нова идентичност. Едно от традиционните решения на тази ситуация е прегръщането на 

алтернативна идентичност, най-често тази на приемащото място. Анализът в Част II 
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показва обаче, че това не е решението, което мигрантския герой избира. Индивидуалист, 

самотник, твърде див или твърде открит за да се ограничи до една фиксирана 

идентичност, той се стреми към изгнанието и скиталчеството, които би трябвало да му 

гарантират търсената свобода.  

Още по-задълбоченият анализ на психологическата трансформация у героите 

разкрива няколко парадигматични момента, които се повтарят в корпуса. Героят често 

намира ретериториализация чрез отварянето си към другите, чрез присъединяването към 

универсалната човешка общност. В други случаи, макар да не са никак привлечени от 

колективните идентичности, персонажите се присъединяват към една общност на 

независимите, на маргиналите, на номадите. Това е една парадоксална общност на 

отреклите се от идеята за общност, едно обединение на автономни личности, избягали от 

състоянието на зависимост, за да си проправят свой собствен път. В този смисъл може да 

се говори за общност, почиваща върху една ризомна, а не йерархична идентификационна 

логика. От друга страна, почти всички персонажи намират своето вкореняване в 

определена творческа дейност, която може да бъде не само творчеството в прекия смисъл 

на думата (актът на сътворяване), но и „консумирането” на произведения на изкуството 

(включително литературата), а също и не-художествени по характер дейности. 

Фикционалната вселена на изкуството позволява едно пре-изобретяване на себе си, 

благодарение на което персонажът си изгражда една нова (наративна) идентичност. Някои 

герои намират смисъл и в свидетелството, в предаването на своето знание на бъдните 

поколения, в споделянето на опита и така постигат една собствена и достатъчно стабилна 

идентичност. 

По този начин, изследвайки онова, което идва след индивидуацията, трудът 

осъществява синтез на топологическия подход (поставящ акцент върху транскултурната 

парадигма) и реалистичния подход (поставящ акцент върху социалните референти). В 

Част II, разкриването на мотивите, обуславящи разрива на мигрантския герой с културната 

принадлежност, също представляват едно реабилитиране на мястото (и следователно едно 

обогатяване на чисто тoпологическия прочит). 
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ГЛАВА 1: ОБРАЗЪТ НА РЕТЕРИТОРИАЛИЗАЦИЯТА (LA FIGURE DE LA 

RETERRITORIALISATION) 

Дисертантът заема от Дельоз и Гатари
57

 термините детериториализация и 

ретериториализация. Те описват процеса, чрез който, в следствие на делокализацията, 

даден предмет или съвкупност от предмети сменят обкръжаващия ги контекст, губят 

своите връзки с обкръжаващия ги свят и претърпяват по този начин промяна в 

идентичността. Детериториализацията е последвана от ретериториализация. В контекста 

на миграцията често се говори и за изкорененост (déracinement) и за вкореняване 

(enracinement) (вж Силверстайн
58

). 

1. Празнотата 

Идентичностният преход често се придружава от загуба на ориентири, от пребиваване 

в един oikos, белязан от отсъствието, от неопределеното, от липсващото – това е не-

мястото, „хронотопът на изкоренеността”
59

, един културен и екзистенциален „шлюз”. 

Този oikos е следователно и едно психическо приемащо място. Според Мираглия, 

психологическото неразположение, вътрешното изгнание, моралното страдание са 

неизменна характеристика на мигрантския текст:  

„Каквито и да са мотивите, стоящи зад емиграцията и имиграцията, зад 

заминаването и завръщането, адаптирането към едно ново пространство е 

неизменно мъчително преживяване, а психологическото и идентичностно 

страдание, колкото и ефимерно да е то, може да бъде единствено 

константа на изгнаническата литература”
60
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Персонажът може да приложи различни стратегии за изход от този oikos, наречен от 

дисертанта празнотата. Настоящата Точка 1 има за цел да класифицира различните 

проявления на образа на празнотата в романите от корпуса. Едно специално място е 

отредено, в няколко мигрантски романи, на водата, на флуидността. Водата е символ на 

празнотата, на онова, което убягва на човешкия контрол, на безпорядъка, на непонятното, 

на неопределеното. Така например, при мисълта за риск от самолетна катастрофа над 

Атлантическия океан, Иара от Tourmente се страхува не от безбрежността на океана, а от 

мисълта, че може да остане „в плен на един корпус на самолет”
61

, тъй като затвореността 

възпрепятства символично излизането от празнотата. Река Сейнт Лорънс е също сред 

водните образи, съставляващи водната изотопия. „Дивачката” Роланд е също дете на река 

Сейнт Лорънс, „която е изваяла душата ѝ според дълбочината на своите води”
62

. Наред с 

вятъра, водата е един от доминиращите в описанието на блатистия нос Турмант 

елементи
63

. Това е вода, която състоянието на замръзналост прави непреклонна, 

независима:  

„Ледът е хитрината, с която си служи водата, за да се изплъзне на земята, 

за да не бъде погълната.”
64

  

Тази вода, символ на неопределеността, на вечната междинност, функционира и като 

образ на „зова на бездната”, но също и на „утробната сянка”
65

. L’Ingratitude и Les Lettres 

chinoises също съдържат множество водни образи, които се вписват в парадигмата на 

празнотата, както при Апостолска. 

В Le Fou d’Omar, лудостта, въпреки привидната си освобождаваща функция, не е 

истинско спасение: тя е едно друго лице на празнотата и на смъртта. И наистина, 

лудостта е един от многото образи на смъртта в творчеството на Фаруд – смърт, 

означаваща празнотата, неназовимото, неопределимото, не-мястото. Луиз, съпругата на 

Люсиен, се страхува от налудния поглед на Радуан
66

, тъй като в присъствието на този 
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поглед, тя рискува да се озове в съприкосновение с празнотата. Отказвайки да приеме 

лудостта на Радуан, Омар не успява да преодолее страха си от смъртта, страх от 

празнотата, от неопределимото. Според Дейхъб, „смъртта и заниманията със 

смъртта, независимо дали става дума за войната или за остаряването, е като че ли 

един преобладаващ лайтмотив в цялото литературно творчество на Фаруд”
67

. 

Ала лудостта, както и по принцип празнотата, е едновременно страдание, смърт, но и 

възможност за освобождение. Ако си послужим с определението на Рени Йотова: 

„Да живееш на границата на междинното означава да живееш в едно празно 

пространство. Чрез тази празнота, идентичността се дефинира като 

отворена към всички възможности, като една смесена културна 

идентичност, позволяваща да бъдеш едновременно себе си и другия, в крайна 

сметка една дълбоко хуманистична идентичност.”
68

 

Така, в алегоричен план, мигрантският роман достига до въпроса за самото 

съществуване, което по един абсурден изисква от човека да приеме своята смъртност, за 

да успее да живее, да обикне смъртта, за да може да обикне живота, тъй като двете са едно 

цяло. По принцип, героите на Фаруд са вътрешно разскъсани, вътрешният им мир е поле 

на една ожесточена битка между смъртта и живота. Както отбелязва Берние, 

„територията на интимното спира да бъде онова познато, свойско място и се превръща 

в обиталище на чужди, понякога дори вражески идентичности”
69

.  

Минералността, ключов образ в Le Pavillon des miroirs, е друг изотоп на празнотата. 

Освен това, начинът на живот на героя в Монреал, чрез тоталното отсъствие на 

идентичностни ориентири, е също проявление на мигрантския хронотоп. Като си задава 
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въпроса „кой говори” в Le Pavillon des miroirs, Пламондон заключва, че разказвачът е 

„свръзката между две епохи и две страни”, „разположен някъде, в някакво въздушно 

пространство, където е недосегаем за всичко”
70

. 

В Les Lettres chinoises, парадигмата на празнотата е представена чрез отказа на Саса 

да предприеме каквото и да било движение, да заеме каквато и да било позиция. 

Героинята е отчуждена от групата си на принадлежност и се чувства като изгнаник в 

собствената си страна. От друга страна, тя отхвърля всяка възможност за движение, за 

промяна, и така се лишава от възможността за ретериториализация. Постоянната 

детериториализация на Саса е видима и в отношението ѝ към езика. Професията на 

преводач има не само чисто обстоятелствена функция в романа, а е натоварена и с 

метафорични значения. Ако за емигранта Юан чуждият език е начин на мислене, който 

той си поставя за цел да придобие и който би трябвало да му осигури достъп до 

„западната” култура, то за преводачката Саса езикът е един друг свят, който тя има за 

задача да доближи до китайския свят. С други думи, ако при Юан езикът трябва да бъде 

асимилиран (Юан трябва да започне да живее в и чрез езика), то за Саса той трябва да 

бъде изучен, анализиран и сведен до китайски понятия. Разглеждан през тази призма, 

езикът спира да бъде органично свойство на човека и се превръща в една екзистенциална 

другост, в едно битие-в-себе-си
71

. И наистина, за Саса езикът е начин да „се изличиш”
72

, а 

не да се обогатиш с ново знание. 

Празнотата се явява по два начина в L’Ingratitude. По време на любовната си нощ с 

Би, Ян-Зи започва да поставя под съмнение своя план за освобождение, като това 

усъмняване се изразява най-напред в чувство на тревога, проектирано върху нощния 

пейзаж, напомнящ „гробище”
73

, а след това в едно осъзнато разочарование: Би е 

безчувствен към Ян-Зи и тя се превърща в негова „отговорност”
 74

, в негов дълг към 

обществото, в проява на конформизъм. Сцената на гарата, където Ян-Зи се чувства 
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напълно отчуждена и изгубена, може да бъде разтълкувана като проявление на 

мигрантския хронотоп. Отвъдното е последният изотоп на празнотата, който се 

наблюдава в романа на Чен. Берние също разчита отвъдното като не-място
75

, както и като 

образ на смъртта
76

. Развръзката на сюжета показва, че смъртта не е освобождение: 

божеството Господарят Нилу не се явява, за да въведе героинята в отвъдното (т.е. да я 

ретериториализира), и тя започва да губи паметта си, азът ѝ се разпада и тя бива 

проникната от празнотата.  

2. Мотивът за спасението 

Персонажите от романите намират различни начини за спасение от непоносимото 

междинно пространство, което дисертантът условно нарича празнотата. Тези средства за 

спасение са постоянен мотив в творчеството на Фаруд. За краткост, трудът нарича това 

повтарящо се събитие мотива за спасението. В някои случаи, мотивът за спасението 

съответства на едно лично психично пространство: различни дейности, страсти, 

занимания, идеи, в това число и творчеството. В други случаи, този мотив съвпада с 

фигурата на другия, на ближния: именно комуникацията позволява на персонажите да 

намерят ретериториализация, ала този път връзката с другите не е принадлежността към 

даден колектив, а едно свободно и гъвкаво асоцииране, уважаващо свободната воля и 

динамичната същност на героя. 

2.1. Спасение в едно лично психично пространство 

В Le Sourire de la petite juive, голям брой от героите се измъкват от празнотата 

като си изграждат лични психични пространства, съответстващи на дадена дейност или 

идея. За Беноа Фортен, математиката и информатиката са равносилни на онова, което 

четенето на Габриел Роа е за Хинда Рошел и на онова, което писането е за Франсоаз 

Камиран. Неспирното, безкрайно и самоцелно движение е средството, с което Рон 

Ковалски се спасява от празнотата. Благодарение на новата си наемателка Нзимбу, 

Мадлен Дероше се посвещава в чудесата на информатиката, които са ѝ непознати до този 
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момент, и така открива нови възможности да провежда своите дейности от разстояние
77

. 

Мотивът за спасението тук приема облика на технологията – един философски богат 

образ. По този начин, по един плавен и естествен начин и в следствие на съдбовен обрат, 

Мадлен губи една скъпа за нея идентичност, но, посредством друг съдбовен обрат, тя си я 

възвръща. За разлика от Сизиф у Камю, въпреки непоносимото бреме на мъките си, 

Жасент Больо продължава да вярва, в Бога. Следователно, нейната вяра е и нейното 

спасение
78

. Единствената надежда, единственото средство, с което Батсева разполага все 

още, въпреки напредналата си възраст и безспирните кошмари, които я връхлитат, е 

същото като при Жасент – вярата.
79

 При Жано Патерсон, мотивът за спасението приема 

един изненадващ образ – рутинните задачи на помощник-магазинер.  

Спасението в творчеството 

В голяма част от случаите, личното психично пространство, което предоставя 

възможност за ретериториализация на героя, приема образа на художественото 

творчество. Този мотив е една от най-често срещаните характеристики на мигрантския 

роман. Образът на изкуството има по-специален статус, тъй като творческият акт е 

всъщност един акт на само(пре)създаване – той дава възможност за преизграждане на 

идентичността. Понятието наративни идентичности на Пол Рикьор и теориите на Брунър 

за автобиографията като възможност за идентичностно себеизграждане подкрепят това 

твърдение
80

. Творчеството може да се прояви под формата на писане (откъдето и 

многобройните случаи на огледална композиция, mise en abyme) или рисуване, но също и 

четене и консумиране на изкуството (рецепцията също е творчески акт, тъй като 

предполага интерпретация), както и просто себеизразяване в по-общ смисъл. 

Образът за творчеството логично води и до въпроса за неговия адресат, и цялостно 

за неговото предназначение. Текстовете на Фаруд изразяват една абсурдна представа за 

изкуството (творение без бъдеще, по Камю). Този проблем е разгърнат в Toчка 1 от Глава 

2 на Част III. Изкуството е възприето не като средство за комуникация, а като инструмент 
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за себепознание, като авто-терапевтично средство. При все това, парадоксално, когато 

героите на Фаруд се изправят пред проблема за смисъла на творчеството, въпросът, който 

изниква, е именно този за завещанието, за идния ден. Тогава изкуството се явява 

свидетелство; то придобива смисъл когато бъде предадено на другите. Следователно, 

творческото съзнание е самодостатъчно, а артефактът е един чисто евристичен 

инструмент, който чрез самата си безполезност препотвърждава абсурдния характер на 

света, но именно това откритие, тази безполезна полезност на артефакта е ценност, която 

героите завещават на идните поколения. Иначе казано, това, което артистът завещава, е 

собствения си автотерапевтичен акт, собственото си съзряване, собствения си метод. 

Зад тази апория може да се открие една от аксиомите на мигрантската литература : 

нейното послание не се свежда до обект, а до метод. Бидейки постмодерен, мигрантският 

роман си поставя за цел преди всичко да деконструира представи и идеологеми, като ги 

изведе на преден план, като ги направи видими и разпознаваеми в качеството им на 

конструирани дискурси. С други думи, това, което персонажите завещават на бъдните 

поколения, е именно трезвият поглед, способността за дистанциране от фиксираните 

идентичности, способността за миграция. 

2.2. Спасението в другите 

Le Sourire de la petite juive представя и един друг вариант на ретериториализация, а 

именно когато персонажите намират спасение чрезс разтварянето към и в другите. 

Погледът на Франсоаз към нейните съседи прониква в тяхното интимно и ежедневно 

пространство. Това, което тя описва, е не толкова тяхната социална или емоционална 

история, а техният екзистенциален път, т.е. начинът, по който се справят с празнотата, с 

ежедневието
81

. Позицията на Франсоаз напомня за емпатичния поглед на Люсиен Лафлам 

от Le Fou d’Omar – и двамата са добронамерени воайори, две камери, изпълнени с 

човешка доброта
82

. Силвен Мароа говори за един: 

 „Фарудов вирус, обширен и флуиден, белязан с целия хуманизъм на 

наблюдаващия, който, извънпоставен и ненамесващ се, отстрани наблюдава 
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с интерес валса на себеподобните си без да може наистина да се включи в 

него, без да е поканен”
83

.  

Човешкият контакт и свободната воля 

Някои персонажи напразно се опитват да намерят прост, спонтанен, искрен контакт 

с ближния си, и по-специално семейството. Стремежът към този контакт свидетелства за 

една неудовлетворена нужда от общуване с другия, съответно за едно невъзможно 

спасение в другите. Тази спонтанност в отношенията, която ще наречем човешки 

контакт, се противопоставя на социалната предопределеност, на тиранията на дискурса, 

на есенциализма, и позволява да си представим общността не като извор на определена 

колективна идентичност, а като обединение между свободни индивиди. Отказът или 

неспособността на средата да предостави на персонажа търсения от него човешки контакт 

води до не-комуникация, до изолация, до отчуждение и до разрушаване на общността. 

Така например, когато разказвачът на Comment faire l’amour avec un nègre sans se 

fatiguer се озовава сам, чувството, което го завладява, е чувство на разочарование и самота 

(а не на задоволство от отмъщението)
84

. Ако прокараме паралел с идеите на Фанон
85

, 

който говори за митичното желание на чернокожия мъж да притежава бяла жена и за 

неизбежния му провал, можем да забележим, че, в романа на Лафериер, това желание се 

реализира, но то не е достатъчно на чернокожия, за да го излекува от травмата му. 

Истинското единство, онова, което е комуникация и любов към ближния, не се 

осъществява; контактът между мъжа и жената в романа е злонамерен и отмъстителен; той 

прилича повече на битка (от гледна точка на чернокожия мъж) или на перверзно 

удоволствие (от гледна точка на бялата жена), отколкото на любов. Обратната 
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колонизация
86

 се случва (cf. „Колонизирани бели жени”
87

), но тя не слага край на 

несправедливостта, тъкмо напротив. 

Ето още един пример от изложението: L’Ingratitude съдържа множество следи от 

любовта на Ян-Зи към майка ѝ. Както посочва Абубакари, „Ян-Зи предава на читателя 

своята мълчаливата неприязън, примесена с фрустрирана обич, към майка си”
88

. Когато 

Ян-Зи я сварва усмихната, „тази така бленувана майка”
 
ѝ изглежда „ослепителна и 

божествена”
89

. След като напуска жилището на родителите си, Ян-Зи се отдава на 

носталгично умиление и признава: „искаше ми се да кажа на мама, че моят затвор ми 

липсва”
90

. Тази носталгия скоро се разсейва, но свидетелства за дълбоката привързаност 

на героинята. Причинявайки страдание на майка си, тя се надява да я накара да разбере, че 

напразно се е опитвала да получи насила дъщерната привързаност, която е можела да 

получи като просто прояви обич: „тя ще разбере, че този автобус я е чакал през всичките 

тези години”
91

. Бунтът на Ян-Зи има за цел да разтопи леда, обгръщащ сърцето на майка 

ѝ, за да разкрие нейното истинско човешко, спонтанно, естествено лице. Следователно, 

истинската причина за самоубийството на Ян-Зи е нейното желание да достигне до 

човешкия контакт: спонтанността, искреността на чувствата, човечността. Именно този 

контакт е липсвал в семейството на младата жена, както и в обществото, чиито ценности 

то олицетворява – за него самата идея за обич е белязана с нещо нечовешко („обич на 

паяк, властващ над територията си, чрез една смес от кръв, слюнка, пот и сълзи”
 92

; 

„Две създания, събрани в едно легло, никога си казват мечтите си”
93

). 

  

                                                 
86

 Идеята за обратната колонизация е на Ападураи, който вижда в нея възможността да се надмогне 

ситуацията на подчинение и който посочва като пример „поиндийчването“ на крикета. Вж APPADURAI, 

Arjun. Modernity At Large: Cultural Dimensions of Globalization. Минеаполис, University of Minnesota 

Press, 1996. 229 с. ISBN 0816627924,  
87

 Laferrière, Comment ..., с. 103: „Blanches colonisées“ 

ABUBAKARI, Salimat. La Quête identitaire dans l’œuvre de Ying Chen. Sarrebruck, Editions universitaires 

européennes, 2011. 92 с. ISBN 6131560994, с. 39: „Yan-Zi fait partager au lecteur l’animosité taciturne mêlée d’un 

amour frustré envers sa mère“ 
89

 Chen, L’Ingratitude..., с. 34: "[c]ette mère tant rêvée"; "éblouissante et divine" 
90

 Пак там, с. 139: „je voulais dire à ma maman que je regrettais ma prison“ 
91

 Пак там, с. 12: „elle comprendra […] que cet autobus l’a attendue […] durant toutes ces années“ 
92

 Пак там, с. 52: „un amour d’araignée dominant son territoire, par un mélange de sang, de salive, de sueur et de 

larmes“ 
93

 Пак там, с. 55: „Deux êtres unis dans le même lit ne se disent pas leurs rêves“ 



37 

 

Общността на независимите 

Макар персонажите от корпуса да се еманципират и да скъсват с всички 

съпътстващи ги колективни идентичности, тяхната нужда от споделяне и социализация 

понякога ги води до друг вид единение с другите, почиващо върху понятието свободна 

воля. Те се присъединяват към една въображаема общност, общност на различието, 

съставена от независими, маргинални, ексцентрични личности, от индивиди, които 

избират да не се подчиняват на колективистичния дискурс и да си проправят свой 

собствен път. Дисертантът назовава това обединение с условния термин общност на 

независимите. 

Така например, в Chronique de la dérive douce, ситуацията на разказвача е в 

основата на една естествена близост с други маргинални личности
94

. Литературните му 

позовавания позволяват аналогии с битието му на беден интелектуалец, и по-специално 

Любовни истории на обикновената лудост на Чарлз Буковски
95

 и Спокойни дни в Клиши 

на Хенри Милър. Разказвачът открива сходство между неговия собствен начин на живот и 

съдбата на наемен убиец, работещ за Ник Рицуто, „кръстник на монреалската мафия”:  

„Не е много различно от моята ситуация, / като изключим, че никого не съм 

убивал”
96

.  

Саркастичният паралел с убиеца разобличава една социална несправедливост, а 

именно факта, че бежанците са социално асимилирани с престъпници (историята на 

Жозеф и Жозафа е друга илюстрация на тази идея). От друга страна, когато полицията 

претърсва разказвача, единствената конфискувана негова вещ е книгата на Буковски
97

. 

Сцената напомня на разказвача подобно преживяване от детството му. Става дума за 

книга на Картър Браун, еротичен и скандален писател, която авторитетът в онзи момент 

(учителят по география) му е конфискувал. Така романът изгражда противопоставяне 

между авторитета, въплъщаващ нормалността, и маргиналността.  
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В La Gare, Адриан се стреми да се отскубне от властта на смъртоносно 

обездвижения свят на Вокзал, но симпатията му към стария Сирил
98

 и към Теодор 

(единствения чужденец, освен Адриан, който пребивава във Вокзал) говори за едно 

желание за ретериториализация в самата маргиналност, тъй като Сирил и Теодор са 

именно маргинали и независими спрямо селската общност. 

В Sans retour, любовниците на Калина в Куба, образът на Мая и нейното 

семейство
99

, както и кубинците като цяло също са част от колективния образ на 

независимите, които се самоопределят като свободни спрямо господстващата българска 

идентичност. Служителите на канадското летище, самото летище, както и бежанците от 

центъра за бежанци също се дефинират като независими от колективните 

принадлежности. Образите, които най-пълно въплъщават общността на независимите 

обаче, са Канада и нейните жители. Канада, за разлика от България, не е извор на 

ентокултурна принадлежност. Тя е видяна първоначално като „анонимното място”
100

 на 

летището. Именно в него Калина намира „свободна територия”
101

. Обликът на не-място 

характеризира не само летището, но и пътя, който трябва да заведе Калина в Гандер: тя 

описва едно „безкрайно време” и един „път, който не води до никъде”
102

.  

В Tourmente, при колективния персонаж на „диваците” (Роланд, Такя и компанията 

от последните страници на романа), се наблюдава известен парадокс. От една страна, този 

персонаж се характеризира с независимостта си от социалните структури, със своята 

маргиналност и близост до природата. От друга страна, това е общество, стоящо близо до 

традициите, до предмодерността. В този смисъл, персонажите са почти фолклорни образи. 

Парадоксът идва от съчетанието между колективистичното начало (традицията, фолклора) 

и ексцентричността, независимостта. 

Всеки от романите, разгледани в тази подточка, представя различни образи на 

общността на независимите. Общият знаменател при всички тези образи е тяхната 
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отчужденост от колективната принадлежност, от фиксираните идентичности, от които 

героят също се еманципира (вж Част II). 

ГЛАВА II: ЕКЗИСТЕНЦИАЛИСТКО ЗНАЧЕНИЕ (TENEUR EXISTENTIALISTE) 

Авторът формулира твърдението, че мигрантските романи, които изследва, 

позволяват значителни аналогии с идеите и мотивите на френския екзистенциализъм в 

литературата, и по-специално с творчеството на Сартр и Камю. По-долу накратко са 

представени няколко ключови за двамата автори понятия. 

В Екзистенциализмът е хуманизъм, Сартр дефинира екзистенциализма като 

развита форма на атеизъм. Ако приемем, че Бог не съществува, човекът е сам на тази земя 

и нищо не предопределя неговите действия – той е фундаментално свободен. 

Следователно, неговото съществуване предшества неговата същност, т.е. „човекът първо 

съществува, среща самия себе си, изниква в света, и […] след това се определя. Ако 

човекът, както го възприема екзистенциализмът, не може да бъде дефиниран, това се 

дължи на факта, че той първоначално не е нищо”
103

. Ала тази свобода означава и 

отговорност: човекът не може да не се ангажира, т.е. да не поеме отговорността за 

последствията от избора си. При все това, неговите избори са най-често плод на 

произвола, тъй като човекът не може да предвиди последствията от делата си, тъй като 

съзнанието му се ограничава до самото себе си, а светът и неговите закони остават извън 

неговия обсег (което съответства на понятието абсурд при Камю). Макар и поставен в 

абсурдна ситуация, човекът трябва да направи избор. Ако избере да не поеме 

отговорността за действията си и се укрие в успокоителни илюзии (лъжливи надежди), то 

той попада в плен на нечестността (mauvaise foi):  

« Ние сме сами, без оправдания. » 
104

 

Вместо да се крие зад напразни надежди, човекът трябва да действа без надежда. 

Според Битие и нищо
105

, тъй като единственото сигурно знание на човека е това, че той 
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съществува, то той никога не може да надхвърли своето субективно възприятие. Светът се 

представя като чуждо и самодостатъчно битие: битието-в-себе-си (физическия свят). 

Когато човекът успее да възприеме света като свой, да го усвои, то той достига до едно 

битие-за-себе-си. Тъй като всеки индивид се стреми към своето битие-за-себе-си, 

контактът между индивидите е отношение на доминация, на притежание: всеки се опитва 

да си присвои другия, да го интегрира в своето битие-за-себе-си. 

В Митът за Сизиф, Камю дефинира абсурда като резултат от сблъсъка на 

зажаднелия за яснота човек с ирационалността на света. Като Сизиф, човекът се намира в 

задънена улица. Да се спаси в илюзиите си без да разчита на силата на разума си 

(екзистенциалистки скок) би било равносилно на това да се подчини на абсурда и да се 

откаже от достойнството си. Човекът трябвада се разбунтува и неговият бунт би бил в 

това никога да не напуска съзнанието за съществуването на абсурда, запазвайки един 

странен отчаян оптимизъм :  

„Трябва да си представяме Сизиф щастлив”
106

 

Камю разсъждава над различни аспекти на абсурдния човек, сред които абсурдното 

творчество или „творението без бъдеще”
107

, което представлява важно за настоящото 

изследване понятие. Придобиването на „абсурдната свобода”
108

 означава помиряване със 

случайния, произволен характер на света. За краткост, авторът нарича това състояние 

екзистенциалистка мъдрост, като заема термина мъдрост от Камю
109

. Тази мъдрост 

представлява претръпналият поглед на абсурдния човек – любов към света, почиваща не 

върху надежди, а върху самото съществуване. Като един щастлив Сизиф, един Мьорсо, 

развълнуван от „нежното безразличие на света”
110

 или един Кирилов, провикващ се 
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„Всичко е наред”
111

, мигрантският персонаж постига онова състояние, при което 

„античната мъдрост достига съвременния героизъм”
112

. По този начин героят 

преодолява нечестността, родена от отказа му да приеме абсурда. Редно е да се подчертае 

хуманистичният смисъл на тази мъдрост: тя позволява едно помиряване с вселената, с 

участта на човека и води до една любов към света не заради това, което той е, а заради 

това, че той е. Както Мьорсо, някои мигрантски персонажи, особено тези на Фаруд, трябва 

да се изправят пред смъртта и да я приемат. Парадоксално, едва след като се приемат за 

смъртни, хората стават способни да живеят, да обичат живота (и така да напуснат 

празнотата). 

По-долу излагаме един общ преглед на допирните точки между 

екзистенциалисткия роман и корпуса (представени са само някои примерни откъси от 

анализа). 

1. Творение без бъдеще 

В Le Fou d’Omar, писателят Рауи се доближава до твореца на Камю в Мита за Сизиф: 

творението му е „без бъдеще” и се стреми единствено към самото себе си:  

„След като приключа историята и завърша книгата, съм в същото 

положение. Книгата ме е направила щастлив докато съм писал, това е 

всичко”
113

  

В Le Sourire de la petite juive, преминаването от юношеските съчинения към 

„сериозната” литература за Франсоаз се оказва преминаване в „двора на големите”
114

, 

като че ли литературата си остава по същество една игра. Писането е самодостатъчна 

дейност. То не е отражение на някаква реалност, а самото изобретяване на тази реалност и 

е една покана за обмен:  
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„Приготовлението на едно празнично ястие много прилича на написването на 

една книга”
 115

  

При разказвача на Le Pavillon des miroirs, този субективен характер на изкуството е 

още по-ясно изразен, тъй като картините му не са предназначени за излагане или 

продажба, а остават за лично ползване: 

„Ако продължавам да рисувам, то е без никаква илюзия, заради самото 

удоволствие да ги виждам вън от главата си.”
116

  

2. Екзистенциалистка мъдрост 

Състоянието на духа, достигнато от Рауи в Le Fou d’Omar е именно онази 

eкзистенциалистка мъдрост, която Омар се оказва неспособен да култивира в себе си. В 

Le Sourire de la petite juive, Антонела въплъщава също eкзистенциалистката мъдрост, до 

която всички герои на Фаруд, при щастлива развръзка на фабулата, достигат в края на 

пътя си:  

„Такава си беше Антонела, притежаваше талант за живота, който тече и 

не се връща назад”
117

. 

Мари Лажоа започва да пише текстове на песни, по които една млада пианистка 

приема да напише музика и да изпълни. Така, в една от песните си, Мари пише:  

„Неотлъчното щастие / е нашият единствен шанс да се изплезим / на края, 

който наближава”
118

. 

3. Усъмняване в приетото за сигурно 

Придобиването на абсурдната свобода бива предшествано от осъзнаването на 

абсурда, което от своя страна предполага едно усъмняване в приетото за сигурно, в 

                                                 
115

 Пак там, с. 69: „Préparer un repas de fête ressemble beaucoup à écrire un livre“ 
116

 KOKIS, Sergio. Le Pavillon des miroirs. Ла Тур Д’Ег (La Tour d’Aigues), Editions de l’aube, 1999. 334 с. 

(поредица “Regards croisés”) ISBN 2-87678-467-X, с. 64: „Si je continue à peindre, c’est sans illusion aucune, 

pour le seul plaisir de les voir hors de ma tête“ 
117

 Farhoud, Le sourire..., с. 101: „Elle était comme ça, Antonella, elle avait le talent de la vie qui coule, et qui ne 

revient pas en arrière“ 
118

 Пак там, с. 247: „Le bonheur inaliénable / Est notre seul pied de nez / A la fin qui s’en vient“ 



43 

 

предварителните представи, в същностите. В този смисъл, мигрантската празнота 

съответства именно на абсурда при екзистенциалистите. 

В корпуса, Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer представя, на втори 

план, един образ на абсурда, който се доближава до празнотата, изследвана в предишната 

глава. Еволюцията на персонажа се придружава и от едно критическо дистанциране от 

собственото поведение, от едно усъмняване в приетото за сигурно. Ето един ключов 

момент от това преосмисляне на собственото поведение: 

„Защо казах: знаеш ли, в моята страна котките се ядат? Какво ме прихвана, 

та да кажа такова нещо? Добре, че не изглежда крайно засегната. И все пак, 

защо?”
 119

 

Разобличаването на комунизма в Sans retour се трансформира в едно отхвърляне на 

предразсъдъците по принцип. В Прага, единствената истина излиза от устата на майките, 

които закрилят децата си, както и от устата на Анна, а не от официалните информационни 

източници
120

. Режимът се възползва от случая, предоставен от убийството на Кенеди, за да 

заклейми Запада. Ала Калина ще открие револвер не другаде а в жилището на собственото 

си семейство, в чекмеджето на баща си. Тя ще се сблъска с убийствата дори в църквата
121

 

и ще се запита как поляците могат да бъдат едновременно комунисти и вярващи
122

. 

Комунизмът проповядва равенството, но комунистическото семейство на Калина е с 

открито расистки възгледи (така например семейството ѝ не би одобрило, според Калина, 

връзката ѝ с чернокож младеж
123

: „Кубинец, не!”
124

). Друго погрешно схващане е че 

бедността не съществува в комунистическите страни – това е постулат, който намира 

своето опровержение в сцената с двете млади и просещи циганки
125

.  
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В Les Lettres chinoises, Да Ли не се замисля и за миг да се върне в Китай, а решава 

да продължи пътуването си към Париж. Този път тя е по-разочарована отколкото преди да 

замине за Монреал, тъй като знае, че „престоят ми в Париж няма да е лесен. Никога не е 

лесно да се изправиш лице в лице с нещата, за които си мечтал дълго време”
126

. И все 

пак, тази емиграция в Париж не е придружена от ново желание за асимилация, за културна 

ретериториализация, защото Да Ли философски заключва:  

„Какво да се прави? Човек живее заради мечтите си.” 
127

 

Осъзнаването на относителността на представите и деконструирането на 

идеологическите дискурси изразяват екзистенциалисткото усъмняване в предварителните 

истини, включително собствените убеждения и решения. 

4. Избор 

В единствения пасаж от La Gare, в който разказвачът изпълнява идеологическа 

функция (интерпретира своята собствена диегеза), „изживяването до край на трудните 

ситуации”
128

 отпраща всъщност към въпроса за избора, тъй като „да изживееш до край“ 

означава всъщност да приемеш, да се ангажираш. Както града С., Вокзал е едно царство 

на нечестността (mauvaise foi), на отказа да избереш, на моралното „изоставяне” на 

личността, символ на което e състоянието на физическа разруха, завладяло селото. 

Постепенното разкриване на мотивите на Адриан, осъществено благодарение на липсата 

на някои сведения, придава на La Gare динамиката на криминален роман, в който 

главният герой се оказва виновният (например, Ален Роб-Грийе използва същия похват в 

Гумите). Посвещаването на Адриан в неговата собствена истина, в истината за неговите 

собствени пориви, прилича на решението на математическа задача:  

„При всички случаи, Адриан беше изпитал същото усещане за близост до 

решението на задача, което толкова пъти бе изпитвал, когато е ставало 
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дума за математически въпроси. Обикновено, решението можеше да няма 

нищо общо с явната тема, която занимава ума му в дадения момент”
129

.  

Шахът, игра на вероятности и следствия, е образ, който се вписва в същата 

математическа парадигма. Тази математическа логика акцентира именно върху 

невъзможността да се избяга от последствията на избора, върху неизбежността на избора. 

Движението на Адриан от неосъзнатост към осъзнатост е всъщност неговият акт на 

поемане на отговорност за собствения избор, за собствения живот. 

5. Феноменологически поглед към света 

Осъзнаването на абсурда води след себе си и един нов поглед към света. Този поглед 

изключва идеологическите представи, за да се съсредоточи върху сетивното, върху 

непосредственото, върху субективното съзнание. Както в Чужсденецът на Камю, Le 

Pavillon des miroirs и Sans retour са романи, в които се наблюдава подобен писателски 

почерк.  

Като цяло, стилът на Ангелова е забележително сетивен – една характеристика, която 

се проявява още в книгата ѝ Abécédaire des années d’exil. Sans retour започва с описание на 

усещанията, донесени от наближаващата зима, като противопоставя мрачното настояще 

на топлите спомени – канадския студ на мириса на печени чушки в София. В текст, 

публикуван през 2009 г. В България, Ангелова разсъждава: 

„Как се проявяват тези различни „Аз"? Всеки път щом езикът, музиката, 

ароматите достигнат до ушите ми, погъделичкат ноздрите ми, тези други 

мои Азове се съживяват, разцъфват, прераждат се.“
130

 

Употребата на сегашно време с разказвателна функция в някои глави на романа е също 

част от тази феноменологическа стратегия. Чуждестранното пространство се въвежда 
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посредством книгите, изпратени от чехословашката приятелка на Калина, Анна. Тези 

книги изглеждат винаги по-хубави от онези, които се намират в България. В Куба, Калина 

усеща страната „чрез кожата си”
131

, „цяла една страна за изживяване, със своя ритъм, 

своята храна, своите думи, своята музика, своя колорит”
132

. Бащата на Мая не е в добри 

отношения с Партията, защото „е чувствителен към хубавите неща”
133

. Изброените 

примери илюстрират важността на сетивните възприятия за героинята на Ангелова и за 

изборите, които тя прави. 

6. Автентични ценности 

Социалният характер на литературното произведение произтича от факта, че никой 

индивид не е способен да изгради своя автономна и цялостна представа за света, тъй като 

всяка интелектуална конструкция е еманация на определена социална група. Според 

Голдман, романистът придава на тази представа една висока степен на вътрешно единство 

и я превръща в художествена измислица
134

. Според Лукач
135

, романът се появява тогава, 

когато хармонията между индивида и света престане да съществува, т.е. той проследява 

историята на последиците от един разрив. Типичният герой на романа е проблематичен 

герой в търсене на автентични ценности – онези, които имплицитно структурират 

основата на романовия свят. Авторът приема, че проблемът за автентичните ценности 

имплицитно включва въпроси от екзистенциален характер (с което се обяснява и мястото 

на точка 6 в настоящата глава), тъй като спомага да се обясни глобалната ориентация на 

действията на индивида, или иначе казано, смисъла на неговото съществуване. 

В резултат на изследването си на автентичните ценности в корпуса, дисертантът 

заключва, че романите се изграждат около следните типове автентични ценности: 

a) Близостта с Другия: идеята за единение (Comment faire l’amour avec un nègre sans se 

fatiguer), за човешки контакт (Le Fou d’Omar, L’Ingratitude) 
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b) Индивидуалната свобода: моралният живот (Chronique de la dérive douce, Le Sourire 

de la petite juive), верността на себе си (Tourmente), свободата на действие (Sans 

retour), мисловната, духовната свобода (Le Pavillon des miroirs, La Gare) 

c) Щастието (пълнотата, хармонията със света): Les Lettres chinoises, Le Sourire de la 

petite juive, Le Figuier enchanté 

Общият знаменател между трите групи е субективизмът (става дума за индивидуални 

ценности, пречупени през едно субективно съзнание). 
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ГЛАВА III: ПОВЕСТВОВАТЕЛНА СТРУКТУРА (STRUCTURE NARRATIVE) 

Изхождайки от убеждението, че „всеки текст може да се разгради на минимални 

единици”
136

, Тодоров постулира нуждата да се класифицират типовете връзки между тези 

единици, както синтаксисът характеризира отношенията между езиковите единици
137

. 

Според отношенията между тези единици, може да се разграничат няколко различни 

текстови структури. Тодоров се позовава на Томашевски, за да разграничи логическия и 

времеви ред от пространствения ред в повествованието. Повествователният 

синтаксис
138

 обхваща три единици: съждение (proposition), епизод (séquence) и текст 

(texte). Съждението може да бъде разделено на фукнции (актанти и предикати). Актантите 

съответстват на функциите на падежите в лингвистиката, а предикатите могат да се 

разделят на динамични и статични мотиви. Освен това, Тодоров разграничава причинно-

следствените от времевите и пространствените отношения между съжденията.  

Дисертантът се опира върху тези теоретични предпоставки, за да разграничи три 

съставни елемента на повествованието, които оказват важно влияние върху изграждането 

на романовия смисъл. Става въпрос за причинно-следствените връзки между 

повествователните епизоди, за функциите и за предикатите на повествованието. Този 

методологичен избор се обосновава с факта, че вътрешната еволюция на персонажа не се 

проявява единствено на нивото на хронотопа и на конкретните повествователни мотиви 

(откроени в Глави 1 и 2 от Част III), но и, по-фундаментално, в дълбинната направа на 

мигрантския наратив. С други думи, Глава III си поставя за цел да провери до каква степен 

и как мигрантският роман успява да предаде посредством самата си структура идеите, 

които интердисциплинарният анализ е позволил да се отграничат. Като се има предвид 

изначалния интерисциплинарен характер на проблема за културната принадлежност, по-

голямата тежест на анлиза, поставящ акцент върху референта на литературния дискурс, е 

основателна. При все това, амбицията на изследването е да покаже, че наблюденията на 

автора върху мигрантския роман не се ограничават до едно-единствено измерение на 

разглежданите произведения, а засягат неговата дълбинна структура. Така 
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интердисциплинарността е успешно подложена на проверката на иманентисткия подход. 

Успоредяването на двата подхода дава една допълнителна гаранция за надеждността на 

получените резултати. Резултатите от анализите в настоящата глава позволяват и да се 

установят общите параметри на мигрантския роман, с което се поставя основата на 

изграждането на неговия наратологичен модел.  

1. Причинност 

Логическият ред обхваща преди всичко явлението причинност на повествованието или 

причинно-следствени връзки между отделните епизоди. Тодоров разграничава чисто 

причинните повествования (портрети), чисто времевите повествования (саги), 

повествованията с директна причинност (митологични разкази), повествования с 

причинност, зависеща от определена глобална закономерност (идеологически разкази), 

повествованията с фантастична причинност, причинността на състоянията 

(психологически разкази), както и повествованията с експлицитна и имплицитна 

причинност. В мигрантския корпус, изследването на причинността позволява да се 

определят мотивите, стоящи зад действията на персонажите, както и да се констатира, че в 

повечето случаи става дума за причинност на състоянията, най-често неизказана, 

имплицитна. 

Изследването достига до извода, че при Дани Лафериер причинността е много слаба. 

При Кокис, тя е много слаба в Le Pavillon des miroirs и по-силна в La Gare. Силна е при 

Апостолска, Ангелова и Миконе. При Чен, причинността е силна в Les Lettres chinoises и 

слаба в L’Ingratitude. При всички случаи, освен в този на Миконе, става дума за 

причинност на състоянията, за психична причинност. Тя е имплицитна във всички романи 

без Sans retour. Тази констатация позволява да се изведе твърдението, че мигрантският 

свят е преобладаващо субективен, управляван от психични процеси без изрична връзка с 

външната среда. Последователността на психичните състояния е най-често дискретна, 

трудна за обособяване (имплицитността преобладава). 
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2. Функции 

Наратологията разделя съждението на функции (актанти и предикати). 

Актантовите позиции съответстват на падежите в езикознанието. Що се отнася до 

актантовия модел на Греймас
139

, който е използван в изследването, теоретикът 

разграничава субект, обект, изпращач, получател, противник и помощник. 

Анализът на повествователните функции в романите от корпуса позволява да се 

отграничи една константа при всички тях. Забелязва се, че почти всички функции са 

дадени на главния герой. В един първи случай, неговият Противник е колектив, който се 

стреми да узурпира позицията на Субект. Във втория случай, героят е свой собствен 

Противник и неговата цел е да преодолее дадено вътрешно препятствие, така че да се 

домогне до Обекта, т.е. до самия себе си. Една трета група от персонажи, които са 

малцинство в корпуса, са Субекти, чийто Обект е друг персонаж – тук става дума за 

Омар и Люсиен от Le Fou d’Omar, за Франсоаз Камиран и Уила Колридж в Le sourire и за 

персонажите на Les Lettres chinoises (според една от двете гледни точки, приложими към 

сюжета на романа). Един четвърти случай, който е изключение в корпуса, е този на Нино 

от Le Figuier enchanté, който, според една от двете обособени в анализа гледни точки, 

заема единствено ролята на Обект. Като цяло може да се твърди, че сюжетите на 

мигрантските романи се структурират около разминаването и припокриването между 

Субекта и Обекта: това са романи на отвоюването на себе си, героите си възвръщат 

контрола над собствената съдба. Това отвоюване може да зависи от външни фактори 

(определен колективен персонаж) или от вътрешни фактори (самия герой). Sans retour е 

представителен за първия тип сюжет, докато Le Pavillon des miroirs е пример за втория 

тип. 

3. Предикати 

Друго важно разграничение за анализа е противопоставянето между динамични 

мотиви (действия в истинския смисъл на думата) и статични мотиви (описания или 

реакции към извършени действия) или вторични предикати. Анализът на типовете 

предикати в мигрантския роман води до заключението, че в една част от романите се 
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наблюдава категоричен превес на статичните мотиви, изразяващи мисли, душевни 

състояния, реакции. Вторият обособен случай се характеризира с надмощието на 

динамични мотиви. И в двата случая обаче, предикатите изразяват психични състояния и 

процеси. Следователно, мигрантският роман е един психологически роман, разкриващ 

вътрешната трансформация на героя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ I: 

АНТАГОНИЗМЪТ МЕЖДУ МИГРАНТСКАТА ЛИТЕРАТУРА И 

КВЕБЕКСКАТА ИМИГРАЦИОННА ПОЛИТИКА (L’ANTAGONISME ENTRE 

LES ECRITURES MIGRANTES ET LA POLITIQUE D’IMMIGRATION 

QUEBECOISE) 

 Приложение I от дисертационния труд представя анализ на понятието за културна 

идентичност, залегнало в няколко правителствени политически програмни документа с 

ключово значение, с цел да се демонстрира, че това понятие се противопоставя на идеите, 

откроени в литературния корпус. Резултатите от този анализ позволяват на дисертанта, в 

заключението, да определи дискурсивното отношение между мигрантската литература и 

правителствената инстанция и така да охарактеризира диалога, който се изгражда между 

мигрантската литература и нейния социално-политически контекст. 

Заобиколена от едно либерално мултикултурно общество, провинция Квебек 

достига до необходимостта да дефинира своя собствена плуралистична политика, която 

същевременно да съответства на нейните исторически амбиции – нейната политическа 

независимост и най-вече нейната културна еманципация. Отдалечавайки се както от 

либералните идеи, стоящи зад мултикултурализма, така и от строгия и оеднаквяващ дух 

на френския якобинизъм, квебекският интеркултурализъм се заявява като една 

чувствителна и отворена към сцецификите на индивидите и общностите политика. 

Основното предизвикателство пред Квебек се състои оттук насетне в прилагането на тази 

теоретична рамка, тъй като разликите между теорията и социалната реалност стават все 

по-осезаеми, свидетелство за което са споровете около т. нар. разумни споразумения 

(accommodements raisonnables), последвала доклада на Комисията Бушар-Тейлър. 

Крехкостта на квебекския интеркултурализъм произтича също и от самата му 
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парадоксална същност; Квебек преследва две наглед противоположни цели – еднаквостта 

и смесеността, единството и разнообразието. 

Тази концепция логично оформя понятието за гражданственост (citoyenneté), така 

както то е дефинирано от разгледаните правителствени текстове. Първоначално почиващ 

върху една класическа идея за националната държава, основана на обща култура, 

идентичност и гражданственост, на Квебек се налага да преосмисли структурата на своята 

държавност като преразгледа тези три елемента през призмата на плурализма: етническият 

плурализъм води до културна хибридност, която на свой ред позволява и налага появата 

на едно плуралистично гражданско общество. За да осъществи тази своя цел, Квебек 

трябва да обърне гръб на етническия национализъм, на изключителната принадлежност 

към триединството етнос-култура-гражданственост, и да прегърне една динамична визия 

за идентичността, един граждански национализъм. Гражданският национализъм 

предполага наличието на споделена публична култура, която обаче не е вкоренена в 

традициите на даден етнос. 

Тази трансформация, започнала през 60-те години на XX век, за да достигне своята 

зрялост в първото десетилетие на XXI век, вдъхновява квебекските имиграционни 

политики от 80-те години на XX век нататък, като се започне от текста Autant de façons 

d’être québécois. Със своя следващ програмен текст от 1990 г., квебекското правителство 

дефинира по-ясно основите на своята политика, интеркултурализма. Така имиграцията в 

Квебек започва да почива на четири принципа (разрешаване на демографския проблем, 

повсеместно налагане на френския език, икономически ръст на провинцията и отваряне 

към света), които всички трябва да спомогнат за изграждането на едно действително 

гражданско и единно общество и в крайна сметка за достигане на автономия, ако не на 

суверенитет на провинцията. Важно място е отредено на отвореността към света и, в тази 

връзка, на културата. Идеята да включиш другия в себе си се превръща в начин да станеш 

по-единен, т.е. по-силен. Именно в осмислянето на културата като политически приоритет 

се състои и оригиналността на квебекската политика. 

Квебекският интеркултурализъм, както и канадския мултикултурализъм, имат за 

основна ценност понятието култура, и по-точно културна идентичност, което е видно и от 

етимологията на термините мултикултурализъм и интеркултурализъм. Дисертантът 

установява, че, макар и да подсигурява основата, на която и двете политики стъпват, 
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културната идентичност остава едно неясно понятие. Самото позоваване на понятия като 

културна идентичност, културна общност и т.н. често бива мишена на критики. 

Същевременно, населението на Квебек става все по-смесено и новите поколения граждани 

на провинцията се поддават все по-трудно на еднозначно етнокултурологическо 

категоризиране. 

За нуждите на настоящия труд, дисертантът счита за важно да се подчертае 

важността на културната идентичност и на колективното начало в квебекските 

имиграционни политики. Тази културалистка представа за обществения живот е обратна 

на идентичностните концепции, съдържащи се в мигрантския роман. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Чрез недвусмислената демонстрация на антагонизма между мигрантската 

литература и понятието културна принадлежност, иазследването предлага решение на 

проблема, който бе откроен в началото, а именно противоречивата рецепция на явлението. 

Получените резултати силно оспорват етнокултурологическия подход и извършват синтез 

между топологическите и реалистките подходи, като не само открояват образите на 

движението и номадството, но и конкретизират обвързаността на индивида с определени 

социални реалности, идентифицирайки с точност местата на неговата 

ретериториализация. Мигрантският герой избира номадската идентичност не за да 

откликне на определен вкус, вдъхновен от постмодерната докса, а за да намери решение 

на проблематичната социална ситуация, в която се намира (неговата зависимост, 

несамостоятелност), като същевременно утвърждава своята епистемологична позиция, 

издигайки истината във върховна ценност. 

Разрешаването на противоречието позволява да се формулира и ясно определение 

на мигрантския жанр: това е една франкофонска литература, писана предимно от автори, 

които са имигрирали в Квебек, имаща за централна тема миграцията (буквално и 

метафорично), принадлежаща към квебекското литературно поле от средата на 80-те 

години на XX век до днес, изразяваща един постмодерен бунт срещу идеята за културна 

идентичност, политически подривна, повлияна от или близка до екзистенциализма, и 

притежаваща известен брой устойчиви мотиви : болезнената зависимост на индивида от 
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колектива, прекъсването на принадлежността към колектива, празнотата и 

ретериториализацията в творчеството или комуникацията. Що се отнася до формалните 

аспекти, мигрантският роман не се различава особено от постмодерния роман, като 

изключим подчертаната културна хибридност на неговата естетика. 

Сравнението между литературните анализи и анализите на реторическите текстове (вж 

Приложение I) води дисертанта до заключението, че мигрантският роман изгражда 

отношение на антагонизъм по отношение на квебекските политически дискурси върху 

имиграцията. По този начин, първоначалната хипотеза, че мигрантската литература 

започва имплицитна полемика с квебекските политики (интеркултурализма) е потвърдена. 

Мигрантската литература, в качеството си на инстанция, вплетена в дискурсивния 

контекст на своето време-пространство (своята семиосфера), представя мигрантския герой 

като личност, стремяща се към освобождаване от културната си принадлежност, като 

личност, за която индивидуацията и индивидуализацията се явяват спасителна промяна. 

По този начин тази литература отрича принадлежността и културната идентичност като 

обединяващ фактор и изразява едно гледище, по-близко до либерализма, отколкото до 

интеркултурализма и мултикултурализма, тъй като почива върху идеята за отсъствие на 

ограничения и за самоопределяне. Разумното споразумение (accommodement raisonnable) е 

в този смисъл един адекватен на мигрантския светоглед инструмент, дотолкова, доколкото 

успешно обединява частното с общото. Впрочем, констатацията, че интеркултурализмът 

си остава теоретично понятие, недостатъчно познато сред широката общественост, може 

да обясни разликите в позициите към течението: от една страна, един прочит, възхваляващ 

културното различие, но опиращ се върху една абстрактна теория, една предварително 

изградена аргументация (точно както и мулти-/интеркултурализма), а от друга страна – 

една враждебна рецепция, черпеща идеи от квебекския национализъм и от чувството за 

културна уязвимост, с което се характеризира т. нар. философия на оцеляването (survie). 

Ако мигрантският роман бъде приет за гледна точка, съдържаща потенциални полезни 

сведения за полтическите практици и теоретици, то същите би следвало да вземат предвид 

критиката на културализма в неговата цялост, нуждата да се гледа на индивида като на 

сложна и автономна личност и, преди всичко, зависима от социално-икономическите 

условия, в които той пребивава или от които той произхожда. 
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Приносни моменти 

1. Категоричното демонстриране на противоречието между мигрантската литература 

и понятието културна принадлежност позволява да се изгради по-адекватна 

критическа рецепция на явлението, като се съчетаят топологическия и реалисткия 

подход и по този начин се разрешава и очертаният проблем (противоречивата 

рецепция на явлението). 

2. Благодарение на анализите, представени в дисертационния труд, е възможно да се 

изведе повествователен модел, който да стане част от определението на 

мигрантския жанр (той би обхващал разгледаните в Част II и Част III 

характеристики на сюжета и структурата). 

3. Освен, че разрешава споменатото противоречие и изработва определение на жанра, 

изследването позволява мигрантският роман да се разгледа като социално и 

политически ангажиран текст. 

4. Аналогията между мигрантската литература и френския екзистенциализъм също е 

един оригинален принос на настоящия труд.  

5. Това е и първият дисертационен труд, посветен на квебекската литература в 

България.  

6. Анализът на романа на Соня Ангелова, който е преведен и в България, 

представлява принос и към изследванията на българската литература в нейния по-

широк смисъл.  

7. Настоящият труд разкрива и нова перспектива към мултикултурализма и 

интеркултурализма , както и по-общо, към интеграционните политики на Канада, а 

именно недостатъчната им адекватност спрямо мигрантския дискурс.  

Практическа приложимост 

Направените заключения могат да намерят приложение в изследванията на 

течението мигрантска литература, както и в училищното и университетско преподаване на 

мигрантския роман. Методологията на дисертационния труд може да бъде използвана за 

изследване на представата за културна идентичност и в други литературни корпуси, 

съпоставими с този на настоящото изследване. Тази методология би могла да се състои 

по-конкретно в едно изследване на чувството за принадлежност у героя спрямо 
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идентичностите на мястото на произход, както и спрямо тези на приемащото място, в 

извеждането на местата на ретериториализация на персонажа, в извеждането на общата 

повествователна структура на текста и на потенциалното наличие на възможни аналогии с 

екзистенциализма, както и в паралелното изследване на един литературен и един 

реторически корпус около ключовото понятие културната принадлежност. Предвид факта, 

че отношението между индивида и колективната идентичност представлява и 

политически проблем, настоящата изследователска структура би могла да послужи и за 

оценка и поставяне в перспектива на имиграционните политики в страните, в които се 

наблюдава засилен имиграционен приток. Така мигрантският роман може да бъде взет 

предвид в изследвания от политологически и социологически характер. 

Перспективи 

Дисертантът уточнява, че едно разширяване на корпуса на изследване би 

позволило заключенията да се разгърнат и нюансират в още по-голяма степен. В този 

смисъл, разработената от автора методология може да се ползва и за една дългосрочна 

изследователска работа върху мигрантския роман. Прилагането на методологията върху 

драматургични текстове е също възможно. Друга перспектива за разширяване на 

получените резултати би била изработването и усъвършенстването на херменевтичния 

инструмент, посветен на политическата интерпретация на мигрантските текстове 

(политическа критика на мигрантската литература), за което настоящият труд би могъл да 

послужи като първичен модел. 
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