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Превод от френски език 

 

СТАНОВИЩЕ ЗА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ 

ЯВОР ПЕТКОВ: КРАЯТ НА КУЛТУРНАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ В КВЕБЕКСКИЯ МИГРАНТСКИ РОМАН 

 

Докторската дисертация на г-н Явор Петков „Краят на културната принадлежност в 

квебекския мигрантски роман” се състои от XI + 397 стр. Тя обхваща (наред с резюметата и 

благодарностите) увод, три части, заключение, приложение и библиография. Дисертацията си 

поставя за цел да демонстрира отхвърлянето на културната принадлежност в квебекския 

мигрантски роман, разглеждано от автора в контекста едновременно на канадския 

мултикултурализъм и на квебекската политика, изразяваща желание за съхраняване на 

културната идентичност на провинцията. 

В увода авторът излага своята изходна хипотеза: културната принадлежност бива 

отречена от мигрантския текст и това явление се доближава до онова, което Юнг нарича 

индивидуация. За да провери тази хипотеза, авторът използва методи от тип анализ-синтез, 

които изхождат от частното, за да достигнат до общото, и обратното, и които той прилага върху 

конкретните произведения. Корпусът на неговото изследване обхваща единадесет романа, 

чиито автори са от най-различен произход: „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. Авторът на 

дисертационния труд разглежда най-напред чувството за принадлежност у главния герой, а 

след това трансформациите, които последват неговия разрив с изходната идентичност и отказа 

му да се самоопредели като принадлежащ към идентичността на приемащото място, като по 

този начин извежда някои общи  характеристики, позволяващи формулирането на 

еволюционен модел на мигрантския персонаж. Изследването му има интердисциплинарен 

характер, което се обяснява със спецификата на изследваното явление, надхвърлящо 

границите на литературата: в Канада, и особено в Квебек, миграцията е част от самата 

дефиниция на нацията и се превръща в политически проблем. 

Дисертацията е добре подкрепена с библиографски източници не само от областта на 

литературната теория, но и от областта на социологията, антропологията, културологията, 

философията, политологията (Моазан и Илдебран, Цветан Тодоров, Павел Медведев, Юри 

Лотман, Ян Мукаржовски, и т.н.). Едно друго нейно качество е терминологичната й прецизност. 

Авторът дефинира термините, които употребява (мигрантсска литература, чувство за 

принадлежност, група на принадлежност, референтна група, култура, идентичност, наративна 

идентичност, общност и т.н.), като се позовава на различни теоретици  от съответните области 

(Бланше и Франкар, Ландовски, Остин, Рикьор, Брунър, Юдис, Уилиамс, Фереол и т.н).  

Дисертационният труд се състои от три части. Първата част („Преглед на 

съществуващата литература”) съдържа две глави. Първата глава („Мигрантският роман: научна 
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разработеност”) се фокусира върху състоянието на мигрантската литература, в която романът е 

преобладаващият жанр. След като очертава еволюцията на течението, като се опира върху 

труда на Моазан и Илдебран „Ces étrangers du dedans : une histoire de l’écriture migrante au 

Québec (1937-1997)”, авторът разглежда неговата институционална рецепция (издателска, 

училищна и университетска, критическа), наблягайки върху ролята на интеркултурализма като 

благоприятстващ течението фактор,  позовавайки се най-вече на теоретичните разработки на 

Симон Арел. Констатирайки, че двата противоположни подхода към явлението – 

топографическият или още етнокултурен, разглеждащ културната идентичност като 

централно за явлението понятие, и топологическият или постмодерен, предлагащ една 

апология на движението и номадството – изопачават литературния факт като му отреждат едно 

предопределено място, авторът подчертава необходимостта от един по-реалистичен подход, 

осъзнаващ сложността на човешкото същество като зависещо от социалните условия в средата, 

която то обитава или от която то произхожда. След това дисертантът прави преглед на 

определенията на мигрантската литература, формулирани от различни автори (Феврие, Робен, 

Миконе, Арел, Катан), за да предложи и своето: „франкофонска постмодерна литература, 

писана от автори, имигрирали в Квебек, чиято централна тема е миграцията (разглеждана 

буквално или метафорично) и принадлежаща към квебекското литературно поле от средата на 

80-те години на XX век нататък” (стр. 50). Първа глава завършва с преглед на студиите, 

посветени на формалните и естетически аспекти на мигрантските романи, като този преглед 

заема едно второстепенно място в дисертацията, имайки предвид, че спецификата на 

романите е преди всичко от тематичен характер. 

Във втора глава („Образът на културната принадлежност в мигрантския роман: научна 

разработеност”), авторът прави преглед, демонстрирайки понякога критична дистанция, на 

изследванията, посветени на културната принадлежност в мигрантската литература, които той 

класифицира съгласно дванадесет тематични ядра (фикционален характер на идентичностите, 

хронотоп на празнотата, преконфигуриране на идентичността, мигрантски герой, изчерпване 

на идентичностите, неопределеност на идентичностите, диалектическо отношение към 

паметта, еуфорична миграция на жените, ангажираност на писателите-мигранти, транскултура), 

а след това и на изследванията, касаещи културната идентичност в произведенията на 

писателите от корпуса си, като се опира на типологията на културните зони на Самюел 

Хънингтън, изразявайки в същото време своето полемично отношение към тази типология, 

която окачествява като есенциалистка. Дисертантът констатира, че изследваните писатели 

изразяват несъгласие с етнокултурологическия подход, докато литературната критика настоява 

върху проблематизирането на културната принадлежност и деконструкцията на образите на 

културата: рецепцията на мигрантския роман се колебае между „един етнокулурологически, 

топографически прочит, един прочит на абстрактния космополитизъм, топологически, и един 

реалистичен, социален прочит”, а формалните му аспекти се свеждат до една естетика на 

разнородността, белязана от смесването на жанровете. 

Втората част от дисертационния труд („Индивидуацията на мигрантския герой”) е също 

разделена на две глави. В първа глава („Типове персонажи”), авторът разглежда персонажи-

мигранти, за да определи тяхното чувство за принадлежност (първа цел на неговото 

изследване). Той изследва най-напред индивидуалните персонажи, като очертава тяхната 

„болезнена зависимост” от една подтисническа колективна идентичност, а след това 

преминава към анализа на колективните идентичности (културни, расови, национални, 
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социално-икономически, и т.н.), които обуславят поведението на индивида. Втора глава се 

фокусира върху „Индивидуация”-та. Веднъж разгледал групите на принадлежност на 

мигрантския герой, които често се явяват символични транспозиции на мястото на произход, 

авторът насочва вниманието си към приемащото място, Квебек, като всеки роман актуализира 

различен негов аспект. Този преглед достига до заключението, че чувството за принадлежност 

при персонажите се разпада, и че изследваните романи представят една индивидуация, която 

е в основата на едно преизграждане на идентичността. Първата крачка в този процес е разрива 

с групата на принадлежност и отхвърлянето на неговата културна идентичност, най-често 

представлявана от семейството. Втората стъпка е отхвърлянето на идентичността на 

приемащото място, представлявано най-често от град Монреал. Това отхвърляне най-често се 

свързва с един критичен поглед към съвременното западно общество, който авторът 

доближава до идеите на Чарлс Тейлър и Зигмунт Бауман. Заключението от втората част на 

дисертацията е, че във всички романи от корпуса индивидът се дистанцира от колективните 

идентичности, с които влиза в съприкосновение по своя житейски път. 

Този извод по един доста сполучлив начин изгражда връзка с третата част на 

дисертацията („Вътрешната трансформация на мигрантския герой”), в която авторът си поставя 

за цел да докаже, че психологическата трансформация, придружаваща или последваща 

индивидуацията, замества идентифицирането с дадена група с едно отваряне към другите или 

с  дадена творческа дейност (втора цел на изследването). 

Тази част е разделена на три глави. Първата от тях се фокусира върху „Образа на 

ретериториализацията”, чийто анализ ползва терминологията на Дельоз и Гатари: 

изкоренеността на мигрантския герой, която авторът назовава с термина „празнота”, налага 

едно ново вкореняване, едно установяване в нова идентичност, свързана с мотива за 

спасението. Анализирайки романите от корпуса си, авторът разглежда най-напред различни 

проявления на чувството за загуба и за празнота, което последва откъсването от 

идентичността на групата на принадлежност, и което застрашава цялостта на персонажа, а след 

това, опирайки се върху понятието наративна идентичност на Пол Рикьор и върху 

изследванията на Брунър за автобиографията като възможност за идентичностно 

себеизграждане, той изследва средствата, чрез които мигрантският герой се спасява от 

празнотата. Героят може да открие своята ретериториализация или в литературата (или друга 

артистична дейност), посредством която той си изгражда едно лично психично пространство, 

или в общуването с другите, като този път героят се вкоренява не в дадена колективна 

идентичност, а в една „общност на независимите”, почиваща върху понятието свободна воля. 

Във втора глава („Екзистенциалистко значение”), авторът разглежда мигрантските 

романи в контекста на френския екзистенциализъм, което представлява един оригинален 

подход. След кратко представяне на сартрианския постулат „Съществуването предхожда 

същността” и на няколко ключови понятия от философията на Сартр и Камю (абсурд, свобода, 

отговорност, нечестност, бунт), дисертантът опитва да докаже, че изследваните от него романи 

въплъщават техните тези. Аналогиите, които той открива между мотивите в тези романи и 

мотивите в произведенията на Сартр и Камю, и които той разпределя в шест категории 

(творение без бъдеще, екзистенциалистка мъдрост, усъмняване в приетото за сигурно, избор, 

феноменологически поглед към света, автентични ценности), се явяват аргументи в подкрепа 
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на твърдението му, че мигрантската „празнота” съответства в някои отношения на 

екзистенциалисткия „абсурд”. 

Глава трета е посветена на „Повествователната структура” на мигрантските романи. 

Позовавайки се на теоретичната постановка на Цветан Тодоров, авторът изследва три съставни 

елемента от повествованието, които участват в изграждането на смисъла: причинно-

следствената връзка между повествователните епизоди (имплицитна  психологическа 

причинност, обуславяща преобладаващо субективния характер на мигрантската вселена), 

повествователните функции (почти всички функции са заети от главни герой) и 

повествователните предикати (изразяващи психични състояния). Този преглед потвърждава 

заключенията, формулирани чрез предшестващите анализи, според които мигрантският роман 

представя вътрешната трансформация на персонажа. Идеите, които този роман провожда, не 

се ограничават до неговото тематично измерение, а са следствие от неговата дълбинна 

структура, което позволява и дефинирането на неговия наратологичен модел. 

Трите части на дисертационния труд са последвани от приложение („Антагонизмът 

между мигрантската литература и квебекската имиграционна политика”), което си поставя за 

цел да определи отношението между мигрантската литература и нейния обществено-

политически контекст. Авторът установява, че това отношение е отношение на антагонизъм, 

което произтича от характерното за квебекския интеркултурализъм противоречие – 

преследването на две противоположни цели, „еднаквостта и смесеността”.  

Резултатите от изследването на културната принадлежност в квебекския мигрантски 

роман оспорват етнокултурологическия или топографически подход в подкрепа на един синтез 

на топологическите и реалистични подходи, белязани от образите на движението и 

номадството. Често поставен в една непоносима социална ситуация, мигрантският герой 

осъзнава необходимостта да се освободи от своята културна принадлежност и да избере едно 

пре-изграждане на идентичността, достигайки в крайна сметка до идентичността на номада. По 

този начин, първоначалната хипотеза, според която културната принадлежност е отречена от 

мигрантския роман, е потвърдена. 

Чрез своя изследователски труд, авторът е демонстрирал задълбочено разбиране на 

изследвания проблем, задълбочено познаване на франкофонската мигрантска литература и 

способност за прилагане, в своите анализи, на теоретичните достижения на няколко области. 

Едно от качествата на тази дисертация е логичната организация на доста разнородния 

материал, обхващащ разнообразни текстове, за които е трудно да се намери общ знаменател, 

различен от определението „мигрантски”. Хибридността, която е една от фундаменталните 

характеристики на мигрантската литература, обхваща разнообразни и дори противоречащи си 

явления, така че употребата на понятието в множествено число1 е напълно уместна. 

Посредством своя анализ на мигрантските романи, засягащ понятията културна принадлежност 

и културни идентичности, авторът на дисертацията ни предлага един методологичен модел, 

който би могъл да послужи и при изследване на други проявления на мигрантския феномен. 

С оглед на всички тези причини, смятаме, че докторската дисертация „Краят на 

културната принадлежност в квебекския мигрантски роман” отговаря на всички критерии за 

                                                           
1
Френският термин écritures migrantes (мигрантска литература) е в множествено число – б. пр. 
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присъждане на нейния автор, г-н Явор Петков, на степента доктор и я препоръчваме за защита 

пред журито. По време на дискусията, ще се спрем отново върху някои елементи, които биха 

могли да бъдат допълнени или нюансирани. 

 

Белград, 10 юли 2016 г. /подпис/ 
Йелена Новакович 

Преподавател по френска и франкофонски литератури 
Белградски университет, Филологически факултет 

 

 

 

 

 


