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Рецензия върху докторската дисертация на Явор Петков Петков 

КРАЯТ НА КУЛТУРНАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ В КВЕБЕКСКИЯ МИГРАНТСКИ 

РОМАН 

I. Анализ на съдържанието и конкретни наблюдения 

Уводът очертава областта на изследване: мигрантската литература в Квебек (и в 

частност романа) от нейното институционално признаване през 90-те години на 20 век. 

Целта е да се открият белезите на една характерна за тази литературна продукция 

естетика, в която се наблюдава едно известно изчерпване на представата за колективна 

идентичност (тази на страната на произход и тази на приемащата страна), както и едно 

движение към автономност на писането и персонализация (назована с юнгианското 

понятие „индивидуация“) на житейския опит на мигранта. Авторът си поставя за цел 

да анализира и да тълкува този процес, който надхвърля и проблематизира въпроса за 

културната принадлежност, и да го впише в тенденцията към де-етнизиране на 

мигрантския въпрос, каквато се наблюдава при по-късната критика. За да постигне 

тази цел, авторът се позовава предимно на топологичния (постмодерен) подход на 

Симон Арел, който той ще се опита да обвърже с една философска и социологическа 

перспектива, окачествена по-късно, макар и твърде бегло, като „реалистична“ (стр. 22 

и 25), така че да се обособи социалното измерение и ангажирания характер на 

анализираните творби, противопоставяйки се на един етнокултурологичен 

(културалистки) подход, който се свежда до разглеждането на текстовите белези на 

културната идентичност и изхожда от един „топографически“ дискурс (стр. 22). 
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Изходната хипотеза относно „края на културната принадлежност“ е несъмнено 

ясна и силна, но от самото начало се налага в заглавието на дисертацията като тезисно 

твърдение. От страници 2 и 3 разбираме, че става дума по-скоро за изследване на 

различните начини на вписване на този „край“ в мигрантския роман, като се започне 

от дистанцирането (размиване, метафоризиране) и се стигне до отричането (или 

отхвърляне). Впрочем, Втора и Трета част, които са с приложен характер, ще 

представят явлението в цялата му сложност посредством разнообразни образи. 

Понятията „група на принадлежност“ на Бланше и Франкар, както и понятието 

„референтна група“ на Ландовски са уместно употребени за да се хвърли светлина 

върху процеса на взаимно идентифициране с другия. Същото се отнася и до 

разбиранията (разгледани на стр. 6-7) за „култура“ на Стюарт Хол, за идентичност на 

Остин, за „наративна идентичност“ на Рикьор и за „себеизграждане“ и 

„светоизграждане“ на Джеръм Брунър. Те ще се потвърдят като напълно валидни и ще 

послужат по-късно в рамките на анализите. Със съжаление можем да отбележим обаче, 

че понятието „хронотоп“ (стр. 3), централно и с богат потенциал за интерпретативния 

подход на автора, не е ясно представено с оглед на по-късните разработки. Така 

читателят не може да бъде сигурен дали става дума за време-пространството, 

съответстващо на контекста на създаване на тази литература (Квебек и циркулиращия 

социален дискурс, назовано по-късно с термина „мигрантски хронотоп“, глава 2.1, 

стр. 18, 21), или за бахтиновото понятие, вътрешноприсъщо на романовия свят, което 

се отнася до кристализирането в едно време-пространство на един съществен опит на 

героя, от решаващо за неговата съдба значение (онова, което ще бъде наречено едва на 

стр. 21 „хронотоп на празнотата“ и „екзистенциален праг“ в Трета част на 

дисертацията). 

По принцип, подборът на текстове за един литературен анализ не е никога 

неутрален и винаги предполага известен произвол, произтичащ едновременно от 

субективността и от интерпретативния подход. Одобрявам подхода на автора, който се 

е спрял на единадесет „мигрантски романа“, воден от принципа за разнородност на 

етнокултурния произход на авторите. И все пак, без да посочи на какви явления този 

подбор е съвременник (като естетическа контра-практика), нито кои са другите 

романови представи за културната принадлежност на мигрантския герой, обуславящи 
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разбирането на този подбор, последният сякаш стриктно се придържа към хипотезите 

и изводите. С други думи, не съм сигурен, че бихме могли да изведем с такава яснота 

избледняването на чувството на културна принадлежност у една Режин Робен 

(образността на еврейската култура от преди Шоа (Холокоста), т.е. идишкайт-а), един 

Наим Катан (еврейската религия и сефарадската култура), в творбите на Жерар Етиен 

или Мари-Сели Анян (обсебени от хаитянската културна памет и темата за завръщане 

в родната страна) или пък у Аки Шимазаки (подчертаното присъствие на японския 

културологичен и исторически референт). Изборът на два романа от един и същи автор 

(Фаруд, Лафериер, Кокис, Чен) в този случай остава неизяснен; впоследствие, в 

приложните части, се разбира, че това удвояване спомага за това да се улови, при един 

и същи автор, едно известно историческо развитие на трактовката на културната 

принадлежност. И все пак смятам, че един роман на Емил Оливие като „Passages“ или 

„Mille eaux“ би могъл, по-добре от „Chronique de la dérive douce“ на Лафериер, да 

послужи като материал за размисъл върху културната и идентичностна хибридност 

като обществено-естетическо предизвикателство, характеризиращо изгнаническото 

битие. Изразявам този резерв (който не е упрек) по адрес на Увода, като в същото 

време оценявам, в Части II и III, стимулиращите „close readings”, разкриващи мотиви, 

теми и поведения въз основа на избраните романи. 

Първа част („Преглед на съществуващата литература“) предлага един исторически 

и критически преглед, колкото полезен, толкова и необходим, на развитието на 

мигранстката литература в Квебек, нейното институционално осмисляне, различните 

посоки на мислене (често противоречиви) около определението на течението и 

неговата критическа рецепция. Тук ерудицията на докторанта се проявява напълно, 

като насочва вниманието си последователно към диахроничния разрез, предложен от 

Клеман Моазан и Ренат Илдебран, тематичните сходства, изведени от Пиер Непвьо и 

Жил Дюпюи, между мигранстката литература в Квебек и (пост)модерността у 

квебекските писатели-„кореняци“ (отчуждението, чувството за малоценност и 

изгнание), идеологическата близост между топографическия дискурс, вписан в текста 

(който без основание претендира да характеризира по специфичен начин културната 

територия, от която писателят-мигрант произхожда), и понятието „екзотизъм“ такова, 

каквото го очертава Тодорв (стр. 21-24), както и топологическия подход, който е 
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способен да обособи емблематичните за изгнанието места и автофикционалното 

осмисляне на писането. През цялата Глава 1 това уводно разсъждение свидетелства за 

една солидна цялостна рамка на критическата работа, която потвърждава наличието на 

систематичност при въвеждането на фактори, теоретични, критични и аналитични 

елементи, що се отнася до собствените критически твърдения на Явор Петков, както на 

епистемологическо, така и на методологическо равнище. 

Със съжаление можем да отбележим обаче, че определението на „мигрираща 

литература“ (стр. 49), предложено от докторанта, се появява извън текстовите анализи 

и остава като слепено, опирайки се на концептуални и теоретични критерии и 

изпреварвайки анализа на естетическите черти на явлението. Същият методологически 

проблем се появява във 2-ра глава на същата Част (стр. 67-68), където докторантът 

се впуска в латентен спор с прочита на „Le Pavillon des miroirs” на Кокис от Джанет 

Патерсон, или, по един по-категоричен начин, с Пиер Непвьо, който говори за 

релативизирането на идентичностната памет в мигрантските текстове. Не че трябва да 

се избягва дистанцирането от дадено твърдение или подход, но едно оспорване може 

да се разкрие като напълно валидно едва в рамките на междинните заключения, 

произтичащи от интерпретациите. Следва да се отчете като недостатък и твърде 

големият брой резерви и критики, в точка 4 (стр. 50-61), формулирани преди каквато 

и да било демонстрация, по адрес на аналитичните и интерпретативни тези (на Берние, 

Мунемне, Робен, Патерсон, Форже, Говен, Шери Саймън, Жирар, Бувие-Лафит, 

Вармузинска-Рогоз) и позоваващи се на мотиви като тези: за една теза се предполага, 

че се отдалечава от тематичния фокус на автора, а друга „далеч не характеризира 

целия корпус“ (стр. 55) или „не може да претендира да характеризира мигрантския 

роман в неговата цялост“ (стр. 59). По този начин познанията на докторанта, 

несъмнено много широки, върху научната разработеност, се сблъскват с един 

повърхностен „ревизионизъм“ който се стреми да очертае a priori границите на 

определени постижения или на утвърдените в критиката схващания, което не е добър 

метод за едно начало на докторска дисертация, да не говорим, че често става дума за 

критически трудове с фундаментален принос за разбирането на мигрантската 

литература в Квебек. 
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Глава 2.2 от Част първа, касаеща изследванията върху образа на културната 

принадлежост в мигрантската проза в Квебек, донася едно относително затишие в тези 

полемики и по-малък брой самомнителни съждения. Като изключим факта, че 

заклейменото твърдение на Натали Прюд‘ом за „търсенето на една точна колективна 

идентичност и нуждата от конкретна принадлежност“ (стр. 64-65) е изразена в увода 

(стр. 24-25), а не в заключението на труда й, както и че то се отнася до квебекските 

писатели-кореняци, а не до мигрантските писатели, които, според критичката 

„изследват квебекската идентичност от гледна точка на периферията“ (стр. 25). Що се 

отнася до разсъждението относно креолизацията или относно негритюд (стр. 77), 

авторът бърка неодобрителното отношение на Еме Сезер към креолския език като 

„език на колонизатора“, обеднял и схематичен, с отхвърлянето от него на метрополния 

френски. Жалкото е, че тази грешка, вероятно дължаща се на невнимателен прочит на 

електронната статия на Доминик Шансе (цитирана в бележка под линия на 

страницата), се появява отново, изразена със същите думи, в Част трета на стр. 209. 

Освен това не виждам как приликите, за които говори Пиер Л‘еро, между „Le Figuier 

enchanté“ на Марко Миконе и приказката като форма, биха могли да бъдат следствие 

от едно „културалистко тълкуване“ (стр. 109-110). Но като цяло, разсъждението (стр. 

64-69) относно фикционалния характер на идентичността (Барейро, Арел), 

прминаването от идентичността към „идентичностното“ като процес на идентичностно 

изграждане (Шери Саймън и Пиер Л‘еро), хронотопичната стойност на „празнотата“ 

(лишаването от идентичност) и „детериториализацията“, изискваща 

„ретериториализация“ (макар и определението на тези понятия от Дельоз и Гатари да е 

предложено в пълна яснота и строгост едва на стр. 251) е важна и добре представена. 

Този преглед на критическите подходи ясно извежда характеристиките на 

„мигрантския герой“, неговите: текстуален статус и начини на представяне (Клаус, 

Ертлер, Йелена Новакович), номадска (Арел), ризомна (Пьотр Килушек) идентичност, 

„вкореноскиталчество“ (enracinerrance) (Жан-Клод Шарл), фрагментарност (Симон 

Арел) и идентичностна неопределеност (Даниел Форже, Рени Йотова). Като 

положителна следва да се отчете и появата в тази част (точка 2.1, стр. 80-104), но и в 

целия текст на дисертацията, на позовавания на мнения или позиции (неправилно 

наречени „postures“, стр. 80) на писателите-мигранти по отношение на тяхното 
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собствено писане, (и)мигрантски опит, критическа рецепция и институционално 

осмисляне в Квебек. Така очертаните връзки и поставяния в контекст са полезни и 

валидни. В допълнение към анализите на литературните похвати, те позволяват да се 

избегне подхлъзването към биографизма и, разкривайки как авторите възприемат 

самите себе си, както и техния конкретен житейски опит (индивидуален, 

поколенчески, семеен или социо-икономически), придават една по-голяма 

убедителност на проблематизирането на културната принадлежност. 

Втора част, която има приложен характер („Индивидуацията на мигрантския 

герой“), е по-стеганата и има пряко отношение към самата теза. Вместо на изолирани 

прочити на романите, авторът се е спрял на тяхното диференциално съпоставяне. Този 

подход със сигурност има преимуществото да предлага микроанализи, които уверено и 

въздействащо очертават сходствата и различията в „индивидуационния сценарий“ 

(стр. 116) и проследяват разнообразни начини за освобождаване от общностните 

изисквания. Но при този тип подход, който предполага една спираловидна композиция 

(или композиция тип лист на Мьобиус), и при който всяка тематична категория е 

последователно разгледана („индивидуални персонажи“, „колективни идентичности“, 

„разрив с групата на принадлежност“ и „oтхвърляне на идентичността на приемащото 

място“), има риск от многословие и повторно позоваване на вече изследвани данни. 

Така например, анализът на индивидуалните персонажи (точка 1.1 от глава 1), 

съпоставен с този на проявленията на разрива с групата на принадлежност (глава 2, 

точка 1), води до преутвърждаване на аксиоми и ретроспекции. Все пак, основният 

залог, а именно кризата на идентичността, причинена от изгнаничеството или 

имиграцията при индивидуалните герои (с изключение на „еуфоричния“ случай на 

Юан от “Les lettres chinoises”), е ясно демонстриран и подкрепен с един проницателен 

контрастивен анализ. Понятието „self-fashioning“ (самоизмисляне) на Грийнблат (стр. 

137) е използвано на място и улеснява аргументирането на „отслабването на чувството 

за принадлежност или индивидуацията“ (стр. 137-138) – което не бива да се бърка с 

„отхвърлянето“, както ще стане ясно от анализа на „Figuier enchanté“ (вж 

заключението на стр. 238) – т.е. на основното значение, което се открива в 

отношението към културните идентичности. Силно оценявам в тази част анализите на 

интригата и разгръщанията й по оста родна страна/приемаща страна. Те поставят 
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съществени евристични, почти политически и съвсем актуални въпроси – как 

индивидът може да се справи с манията по идентичността, със семейното, социо-

икономическо господство, с идеологическото вербуване ; как изгнаникът или 

икономическият мигрант може да се освободи от тези колективни полюси и да запази 

автономността си. С оглед на тези въпроси, опозициите „българска идентичност“ 

(комунистически морализъм) – морал и индивидуално достойнство при Соня 

Ангелова, „ливанска идентичност“ – лудост (номадска идентичност) при Абла Фаруд, 

„китайска идентичност“ – „вътрешно изгнаничество“ (или универсални ценности) при 

Инг Чен, „западна идентичност“ – „народна култура“ при Кокис, „чернокожа 

идентичност“ – „естетическа родина“ при Лафериер (но би трябвало повече да се 

подчертае иронията и космополитната пулсация при този автор) се оказват значими и 

уместно изградени. Прочитът на Явор Петков тук е личен, често проникновен. 

Заслужават приветствие и перспективите, очертани от трите глави на Част III 

(„Вътрешната трансформация на мигрантския герой“). В глава 1 (разглеждаща 

образите на ретериториализацията), различните стратегии за изход от клопките на 

идентичността (напр. чрез художественото творчество или чрез непринудената 

отвореност към другостта) са изследвани по убедителен и балансиран начин, макар 

аргументацията на места да съдържа сливания на понятия (а именно хронотоп, изотоп 

и образ на „празнотата“, напр. стр. 256, 269, 291), терминологични неточности (защо 

не е дефинирано понятието „идеологема“, стр. 280?) и повторения (точките „Спасение 

в творчеството“, стр. 274 и следвашите, както и точка 2.1 „Спасение в едно лично 

психично пространство“ преповтарят твърдения, които срещаме и във Втора част, стр. 

148, 201, 209-213). Глава 3, която изследва наративната структура в зависимост от 

причинността, функциите, разпределението на актантите, както и статичните и 

динамичните мотиви, добре осветлява (но твърде in extermis спрямо съдържанието) 

изконно психологическия характер на сюжета в изследваните романи, където 

терзанията и душевните състояния са с по-голяма тежест, отколкото евентуалната 

подривна дейност или бунт срещу идентичностните предопределения. По отношение 

на това интериоризиране на опита, глава 2, третираща „екзистенциалисткото 

значение“, притежава забележителни убедителност и оригиналност. Явор Петков отива 

по-далеч и предлага един синтезиран по интелигентен начин преглед на абсурда при 
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Камю, свързан с идеите за „творение без бъдеще“, „избор“, „изоставеност“, 

„нечестност“ у Сартр, както и с „проблематичния герой“ и „търсенето на автентични 

ценности“ (за които навремето говореше Лукач) – всичко това е споменато от автора 

не за да се налага някакво волунтаристично тълкуване, слепено по един изкуствен 

начин към разглежданите автори, а за да предложи един дързък и съвсем оригинален 

прочит на екзистенциалистките залози в анализираните текстове – там, където 

съмнението, чувството за изолираност или за несигурност, отсъствието на ценности-

убежища и едно търсене на цялост и на свобода се превръщат в израз на „мигранстката 

участ“, разкриваща социални и психологически значения, отразени в мигрантския 

мигрантски роман. Смятам, че поне първите две глави от тази 3-та част би трябвало да 

бъдат публикувани в Квебек. 

Общото Заключение е приемливо, макар и написано малко тромаво и схематично 

(изброяването на научните приноси прилича на педагогически отчет). Питам се каква е 

необходимостта от формулиране на едно определение на мигрантския роман, каквото 

намираме на стр. 350, тъй като, както вече посочих, би било лесно да намерим контра-

примери, които биха оборили парадигмата на „края“ на културната принадлежност. 

Приложението, със своята историческа перспектива върху имиграцията в Квебек, 

неговата равносметка на квебекските имиграционни политики и въпросите, касаещи 

официалния дискурс на културния плурализъм, е със сигурност интересно и добре 

оформено. Струва ми се обаче че това разсъждение би било по-валидно и по-уместно 

ако беше представено по един далеч по-лаконичен начин в Увода или пък под формата 

на кратка глава, въвеждаща в първата част на дисертацията. 

Библиографията е изключително богата, впечатляваща, без пропуски. Моят 

еднопластов прочит на дисертацията ми позволява да кажа, че докторантът наистина е 

прочел с разбиране 388-те международни публикации – книги и справочни издания, 

статии в научни списания и литературната преса, докторски дисертации, дори 

магистърски дипломни работи. Една единствена забележка: в „първичния корпус“, 

обхващащ анализираните произведения, първото издание (princeps) би трябвало 

винаги да фигурира в квадратни скоби преди използваното за целите на дисертацията 

издание. 
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II. Обща оценка 

Тази дисертация има значителни качества. Първо, тя е действително теза, т.е. 

поставя по един систематичен начин една определена проблематика и формулира една 

цялост от взаимосвързани хипотези и твърдения около понятията „културна 

идентичност“, „чувство на принадлежност“ и „мигрантски герой“. Ерудицията на 

автора в областта на франкофонската литература в Квебек, естетиката на романа и 

културната критика е безупречна – не в смисъл, че липсват критикуеми твърдения (аз 

изразих многократно критиките си в предходните страници), а поради факта, че е 

обширна, активно оползотворена, като цяло проницателна, често фрапираща. 

Накратко, в своята цялост, дисертацията е обширно документирана, солидна (макар и 

спорна в някои отношения), свидетелстваща за една добра обща култура, за 

способност за сериозно разсъждение и за осведомена критика. Моята рецензия със 

сигурност съдържа резерви спрямо композицията или спрямо някои твърде 

повърхностни формулировки, които повече подсказват отколкото развиват 

съответното значение. При все това, както при всяка оценка, резервите и възраженията 

се отнасят до конкретни поводи и в контекста на една много положителна обща 

оценка. Предвид това, считам, че дисертацията на господин Явор Петков Петков 

напълно отговаря на всички изисквания на академичната степен Доктор, за която той 

кандидатства в областта Филология (франкофонски литератури). 

/Подпис – не се чете/ 

 

  

 

 

 


