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Paradigme identitare ale scriitorului migrant în literatura franco-canadiană 

contemporană  

Cuvinte-cheie : identitate, exil, Montréal, Dany Laferrière, Kim Thúy, Wajdi 

Mouawad, Ying Chen, alteritate, interioritate, oraș-rizom, scriitură fractală, 

hibriditate, fragilitate, postmodernism 

Sinopsis al părților principale ale tezei 

Teza noastră este organizată în patru părți.  

În prima parte, Problematica, am vizat stabilirea cadrului teoretic, al 

contextului social și istoric de unde provin cei patru scriitori care ne interesează în 

mod deosebit și prezentarea parcursurilor lor literare.  

În partea a doua, A povesti exilul, am conturat deferitele fațete ale exilului 

și particularitățile scriiturii fractale.  

În partea a treia, A povesti interioritatea, am evocat vocile intime și 

construcția alterității în raporturile de filiație și de afinități subliniind, de asemenea, 

rănile doliului, căutarea identitară și dimensiunea mitică a unei scriituri ondulatorii 

anamorfozante.   

Chipurile orașului-rizom Montreal și eforturile eroilor de a se integra și de 

a se împlini aici au fost atent analizate în ultima parte a tezei noastre, A locui 

spațiul exilului.  

Două mărturii autentice, oferite de Kim Thúy și de Felicia Mihali, închid 

cercetarea noastră asupra narațiunilor subiectului migrant, mediateur între două 

țări, două sau mai multe identități. 
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Rezumat 

Scriitori proveniți din toate colțurile lumii (Italia, Franța, Irak, Liban, China, 

Vietnam, Brazilia, Haiti, Uruguay, etc.) publică în franceză cărți care revelează 

universul exilatului în noua țară de adopție, Chebec. Autorii literaturii migrante se 

interesează cu precădere de eroi în căutare de sine, de noul străin al secolului care 

trebuie să-și clădească o altă identitate, mai rezistentă în fața durerilor trecutului și 

a pericolelor exilului. Ei sunt, asemenea personajelor lor, torturați de nedreptatea 

Istoriei, chinuiți de atrocitățile politicului, îngenuncheați de contextul social.  

Numeroase întrebări decurg, firesc, de aici. Pe de o parte, cum va reuși 

scriitorul migrant să facă față provocărilor cu mii de fețe (lingvistică, socială, 

culturală, politică, emoțională, spirituală) ? Scriitorul migrant își părăsește patria 

natală pentru a se salva în țara gazdă. E vorba de o evadare din casa sa, din 

cartierul său, din orașul său, din țara sa. Pe de altă parte, ce demers literar 

corespunde acestei tipologii umane a ființei exilate ? Ce structură narativă este 

adecvată pentru a descrie angoasele, supliciile, revoltele, absurdul, exilul, uitarea, 

memoria, toate trăirile scriitorului migrant ? Și salvarea ? De unde vine ? Din 

partea cui ? Nu merită să ignorăm șarmul limbii franceze supuse unui proces de 

transformare (le joual, le créol) care trezește interesul oricărui filolog preocupat de 

comunicare, de cuvânt cu rolurile sale multiple de a transmite, a interpreta, a revela 

sau de a tăinui. 

În plus, aspectul antropologic al cercetării noastre indică o ipostază 

expansivă a acestui demers, deoarece Chebecul seamănă cu un creuzet de popoare 

diferite, ansamblu de culturi diverse și valorizante, fiecare în felul său. Literatura 

autohtonă pe care s-au altoit numeroși vlăstari de smochin lingvistic (francez, 

italian, libanez, vietnamez, brazilian, chinez), cum ar spune Marco Micone, 

gânditor și scriitor de literatură migrantă. Literatura quebecheză este invitată la un 

dialog perpetuu, angajat, responsabil care dă libertate de exprimare oricărui 
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scriitor, oricărei voci. Dacă literatura quebecheză este capabilă să ofere cadru 

cultural scriitorilor migranți, aceasta înseamnă că prin scriitură se poate găsi 

numitorul comun al dialogului planetar între culturi și țări, că literatura migrantă 

are drept de cetate pe Terra.  

Scriitorul migrant se salvează prin scriitură, văzută ca o terapie și un 

exercițiu catarctic care vindecă rănile trecutului și le cicatrizează în prezent. Grație 

poveștilor, povestirilor despre viață și confesiunii, izbăvirea se înfăptuiește treptat. 

Toate aceste argumente explică finalmente de ce studierea scriiturii migrante se 

dovedește o provocare pentru orice cititor interesat să devină explorator al sinelui. 

În acest periplu hermeneutic, am analizat opera literară a patru scriitori aparținând 

scriiturii menționate mai sus : Dany Laferrière, Kim Thúy, Wajdi Mouawad și 

Ying Chen. Două voci feminine și două voci masculine, provenite din zone 

geografice diferite (Orientul-Apropiat, Insulele Caraibe și Orient) povestesc 

experiențele extreme ale exilului și reconstrucția identitară. 

Titlul cercetării noastre indică în mod evident problematica identitară a 

scriitorilor contemporani aparținând unui spațiu al emigranților și al unei societăți 

precise, Chebecul ultimelor două decenii ale secolului al XX-lea, care se exprimă 

în franceză.  

Inspirate de lucrările teoretice ale lui Simon Harel, François Paré și Janet 

Paterson, am examinat, pe de o parte, caracteristicile scriiturii migrante quebecheze 

și, pe de altă parte, elementele identitare specifice acestei literaturi. Din punct de 

vedere teoretic, studiul nostru a avut la bază câteva opere-far precum Le voleur de 

parcours, Les passages obligés de l’écriture migrante și L’étranger dans tous ses 

états de Simon Harel, L’identité de Claude Lévi-Strauss, Écritures migrantes et 

identités culturelles de Clément Moisan și Parcours québécois. Introduction à la 

littérature du Québec de Pierre Morel. Am realizat analizele literare plecând de la 

considerațiile teoretice ale unor lucrări centrate pe scriitura migrantă precum Les 
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littératures de l’exiguïté și Théories de la fragilité de François Paré și Figures de 

l’Autre de Janet Paterson, specialiști recunoscuți în domeniul studiilor identitare. 

Aceste axe teoretice ne-au orientat către  multiple piste de  cercetări și au deschis 

un număr considerabil de reflecții referitoare la  modalitățile discursive și legăturile 

identitare. 

Ipoteza principală s-a sprijinit pe teoriile scriiturii migrante și s-a format în 

jurul ideii că acest fenomen literar prezintă trăsături specifice și situează în centru 

individul dezrădăcinat în căutare de sine și de alții, atât în calitatea sa de scriitor, 

cât și în cea de personaj într-un sistem fractal plin de anamorfoze. Textele  

corpusului au servit drept exemple pentru o perspectivă comparativă conform 

căreia scriitura migrantă oferă o multitudine de reprezentări narative ale 

paradigmelor identitare având ca sursă exilul văzut fie ca inițiere, pierdere a 

memoriei, travaliul doliului, sfâșiere, derivă, rătăcire, fie ca o etapă formatoare, 

izvor de palingenezie. 

 Originalitatea lucrării noastre consistă, după cum sperăm, în  exploatarea 

teoriei haosului, jocurilor picturale de tip trompe-l’œil, anamorfozelor, fractalilor, 

spiralismului, aplicată scriiturii migrante care oferă o depliere îmbogățită de 

procedeele postmoderne. Am avut în vedere strategiile narative și discursive pentru 

a releva etapele disoluției identității în țara natală și a procesului de reconstrucție a 

noii identități în țara gazdă însoțită de revenirea la matricea natală, reiterată sau nu. 

Am arătat că realitatea exilului și exercițiul introspecției pe parcursul acestei 

experiențe în iarna austeră din Montreal sunt transmise într-o narațiune în fractali.  

Societatea multietnică din Chebec a permis nașterea unei scriituri migrante 

care are în centru experiența transculturală. Ținând cont de această realitate, ne-am 

limitat în a ilustra teza noastră prin intermediul câtorva romane pe care le-am 

considerat reprezentative pentru ipoteza stabilită, deși sunt multe altele care s-ar 
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preta în mod egal interogației noastre. Am făcut totuși trimiteri și la piesele de 

teatru, deoarece multe teme și strategii literare sunt similare și au răspuns în mod 

precis obiectivelor noastre. Am folosit instrumentele biografice și pe cele 

intertextuale, mărturisiri, interviuri, filme documentare și reportaje. Apariția cărții 

Tout est écriture [Totul este scriitură] de Wajdi Mouawad în 2017 am primit-o cu 

interes, deoarece ne-a permis să decelăm mai bine ansamblul scriiturii sale. 

Operele literare ale corpusului nostru au fost scrise în Chebec și publicate între 

1993 și 2018. Am încercat deci să ne/le plasăm în contemporaneitatea cea mai 

apropiată pentru a percepe mai bine evoluția acestor autori. 

Am abordat într-un mod tangențial științele (matematica, biologia) și artele 

(muzica, pictura, cinematografia) care s-au dovedit pentru noi de un interes capital 

în analiza corpusului stabilit. Pliul, perspectiva, undele, poetica scriiturii migrante, 

fractalitatea și anamorfoza au reprezentat repere-far în interpretarea corpusului 

nostru. 

Teza noastră est structurată în patru părți. Prima parte, Problematica, 

compusă din șapte capitole, prezintă contextul socio-istoric unde autorii migranți  

s-au născut și motivele plecării lor. Migrantul traversează etapele inevitabile  

transculturării și inserției culturale, fin analizate de Régine Robin, Roger Bastide și 

Claude Lévi-Strauss, care surprind mai ales eforturile reconstrucției identitare. 

Eterna reîntoarcere și celebrarea exilului, atributele literaturii minorităților așa cum 

o numește François Paré, reprezintă repere ale scriiturii migrante. În primele patru 

capitole ale acestei părți am prezentat caracteristicile acestei scriituri, reprezentanții 

și teoreticienii, diferitele analize antropologice, sociologice și literare despre 

identitate, exil, hibriditate și limbă. Ne-am interesat de modul în care scriitorul 

migrant trăiește dezrădăcinarea de patria maternă, înrădăcinarea în noua patrie 

gazdă și am identificat mizele sale, strategiile utilizate în vederea inserției sociale 

în Chebec, adaptării și găsirii locului în culturile dominante. Scriitorul migrant est 
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obligat să poarte pe umeri această povară dublă : efortul de inserție culturală și 

străduința de a-și deschide un drum în literatura quebecheză. Am subliniat faptul că 

expresiile identitare se construiesc astfel într-un mod diferit, dar având ca obiectiv 

comun renunțarea la etichete. Scriitorii se vor cetățeni ai lumii și au abordări 

diferite față de țara natală. Majoritatea o păstrează în suflet și o descriu în operele 

lor, în timp ce alții se străduiesc să o uite, ca într-o terapie psihanalitică de factură 

freudiană (travaliul doliului și travaliul amintirii), chiar o terapie psihiatrică.   

 Diferențele identitare în Chebec reprezintă o latură caracteristică a 

scriiturii migrante și invită la niște interogații complexe. Am observat în scrierile 

corpusului nostru o disponibilitate de a accepta diferențele exilaților veniți din 

toate colțurile lumii și în același timp un denunț al clișeelor, al prejudecăților și al 

discriminărilor. Kim Thúy invită, dincolo de o simplă acceptare, la o celebrare a 

diferențelor și insistă asupra faptului că „nu trebuie să eliminăm diferențele”1, idee 

împărtășită de asemenea de Dany Laferrière. De altfel, merită să insistăm asupra 

schimbării de perspectivă și a denominației pe care scriitoarea Kim Thúy o 

lansează într-o conferință eliminând termenii „negru, asiatic, minoritate vizibilă”2 

în favoarea unei alte viziuni: „doi quebechezi. Am devenit multipli, fără frontiere”. 

(loc. cit.) Scriitorii depășesc frontiera identitară primită prin naștere, pecetluită în 

genele lor și se deschid către lume, devin multipli. Capitolul cinci este dedicat 

definițiilor și caracteristicilor exilului, fenomen complex, multiform, cu o tematică 

proprie scriiturii migrante. Considerat un „topos al experienței umane”3, exilul este 

un vector sfredelind sinele și istoria căreia îi cere dreptate. Exilații au conferit 

literaturii mărturisiri de o forță și de o actualitate evidente. Experiența 

traumatizantă, complexă și multiplă a exilului devine câmpul de luptă unde trecutul 

                                                             
1
Interviu pe care l-am solicitat scriitoarei Kim Thúy. 

2
K. Thúy, „Ficțiunea, o realitate fără frontiere”, face parte din Întâlnirile internaționale de la Geneva, a 

49ª sesiune, 26-29 septembrie 2016. [On line] Disponibil pe : https://www.youtube.com/ 

watch?v=FcA94KPpC9g 
3E.-W. Said, Reflecții despre exil, Arles, ed. Actes Sud, 2008, p.252. 
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și prezentul sunt participanți activi ai procesului migrator, corelat cu recompunerea 

unui puzzle identitar.  

Capitolul șase al primei părți are în centru raportul dintre hibriditate și 

limbă, dat fiind faptul că discursul identitar se relevă în scriitura migrantă prin 

caracterul său hibrid. Tocmai limba vorbită în Chebec cântărește greu în alegerea 

țării-gazdă. Franceza devine astfel un fel de adăpost lingvistic. Postulatele 

identitare țin cont de acest aspect și pun în evidență cumulul de identități multiple 

și de limbi diferite manifestate la întâlnirea cu celălalt. În capitolul șapte, 

Prezentarea corpusului, care închide această parte a tezei, ne-am preocupat de 

identificarea celor mai importante elemente biografice ale scriitorilor și de 

reușitelor lor literare. 

A doua parte, A povesti exilul, compusă din șase capitole, prezintă 

diferitele ilustrări ale exilului (temporal, psihic, spațial, afectiv, identitar, social) 

așa cum apar în studiile lui Edward W. Said, Robert Berrouët-Oriel, Clément 

Moisan, Pierre Nepveu, Alexis Nuselovici, etc., revelatoare pentru contextul social 

și politic, responsabil de fuga exilatului și de dificultățile de surmontat în țara 

gazdă. Dincolo de o interogație identitară, de o mărturisire autentică și de o 

cartografiere a spațiului și a rătăcirii, fenomenul exilului deschide numeroase 

perspective interdisciplinare : viziunea contrapunctică proprie muzicii, statutul 

primitiv și viziunea anamorfotică a picturii, fractalitatea matematică, Relația așa 

cum este concepută de Édouard Glissant și raportul cu Celălalt al lui Emmanuel 

Levinas. Alexis Nuselovici, Janet M. Paterson, Michel Bernard, Simon Harel și alți 

specialiști în materie de scriitură migrantă au consacrat analize complexe relativ la 

caracterul hibrid al discursului identitar și a folosirii limbii franceze în noul mediu.  

În primul capitol din a doua parte am pus în lumină principalele 

caracteristici ale geometriei fractale, aşa cum este ea teoretizată de Jean-Claude 

Maynard, demers care a constituit un instrument salutar în decodarea scrierilor lui 
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Wajdi Mouawad. Nebunia, rătăcirea, haosul, tăcerea, violența și pierderile, teme 

recurente, proiectează eroii scriitorului de origine libaneză într-un vortex 

halucinant cu aspect fractal. Ei vor reuși să se salveze grație întâlnirii cu          

omul-ipotenuză, metaforă asupra căreia am insistat în următoarele două capitole, 

explorând universul romanului Visage retrouvé [Chip regăsit] și a piesei Incendies 

[Incendii] de Wajdi Mouawad. Ansamblul Mouawad pe care am îndrăznit să-l 

concepem și să-l denumim ca atare ar putea reprezenta un alt element de 

originalitate al tezei noastre. Am examinat minuțios valențele acestei scriituri în 

care chiar și gemelitatea este exilară. Teoriile legate de fractalite ale lui Benoît 

Mandelbrot, Jean-Claude Meynard  și Fanny Soriano ne-au orientat în demersul de 

a analiza actul scriiturii, modul de a povesti experiența exilului via instrumentele 

fractalității: formele spiralate, reiterate, mărite sau micșorate, multiplicarea 

rețelelor, suprapunerile de planuri reale și onirice, puzzle-urile labirintice ale 

viziunilor și experiențele circumscrise epifaniei. Am arătat că individul sfâșiat îşi 

întâlnește inexorabil demonii fractali din strânsorile cărora arta, scriitura și / sau 

întâlnirea omului-ipotenuză ar putea să-l izbăvească. 

Ultimele trei capitole ale acestei părți au fost dedicate analizei 

metamorfozelor suferite de personajele scriiturii migrante care îi conduc către 

descoperirea ființării lor și a recuperării memoriei sfâșiate de exil. Elementele 

identitare ale personajelor și diferitele forme ale exilului în romanele Visage 

retrouvé de Wajdi Mouawad, Chronique de la dérive douce [Cronica dulcei 

derive] de Dany Laferrière și Espèces [Specii] de Ying Chen au fost analizate din 

această perspectivă. Caracteristicele dulcei derive și ale acestui exil salutar, 

construcția narativă a dublei identități (l’entre-deux identitaire) și metamorfozele 

subiectului migrant pe parcursul procesului său de înrădăcinare în noua specie / 

noul oraș ne-au permis să relevăm – aplicând o grilă de analiză naratologică și 

stilistică – în ce mod personajul vindecă, prin intermediul tuturor simțurilor sale, 
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fie fuga / refugiul într-o altă specie, fie noua identitate, rizomatică de această dată, 

într-o altă țară.  

Studiul nostru continuă cu a treia parte, A povesti interioritatea, 

compusă din zece capitole, în care primul reține contribuțiile teoretice ale lui de 

Philippe Lejeune, Serge Doubrovsky, Thomas Clerc, Georges Gusdorf, Philippe 

Gasparini și Vincent Colonna despre scriitura intimă, care s-au dovedit extrem de 

profitabile în analizele noastre literare ulterioare. Oricare ar fi denumirea pe care ei  

o dau (ficțiune, scriere personală, povestire autoficțională, autobiografie, jurnal, 

scriere intimă), autorii corpusului nostru se preocupă de universul intim al 

personajelor confruntate cu o experiență traumatizantă, având drept consecință 

deconstrucția sinelui, fragmentarea identitară, travaliul pierderii. De asemenea, 

triada autor-narator-personaj și tematicile povestirilor despre sine în general și ale 

scriiturii migrante în particular ne-au interesat cu precădere. Am aprofundat în 

următoarele șase capitole deplierea scriiturii la persoana întâi, punerea în scenă a 

unui sine în descompunere identitară, filiația și ficționalizarea experienței trăite. 

Povestirea evoluției interioare a eului profund pentru subiectul migrant se 

dovedește o experiență profundă ce a fost examinată în operele în care 

interioritatea este o figură proteiformă : Tout ce qu’on ne te dira pas, Mongo [Tot 

ceea ce nu ți se va spune, Mongo] de Dany Laferrière, romanele Ru și Vi de Kim 

Thúy, La rive est loin [Țărmul e departe] de Ying Chen, Le goût du café [Aroma 

cafelei], Pays sans chapeau [Țară fără pălărie] și Journal d’un écrivain en pyjama 

[Jurnalul unui scriitor în pijama] de Dany Laferrière. Cu scopul de a surprinde 

elementele inovatoare ale acestei aventuri prin excelență migratoare, ne-am 

preocupat de caracterul  postmodern, de estetica barocului specifică acestor opere 

privilegiind raporturile lor cu spiralismul, ekphrazis-ul, anamorfoza și pliul. 

Tratatele lui Jurgis Baltrušaitis despre anamorfoză și a lui Gilles Deleuze despre 

pliuri au orientat cercetarea noastră către o analiză tematică, stilistică, 
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psihanalitică și identitară deopotrivă. Exilul, punct de inflexiune conform 

filozofiei pliului, conduce subiecții migranți către un câmp al rezilienței unde ei 

renasc găsind, fiecare în felul său, țărmul și forța de a deveni vizibili. Aceste 

metamorfoze se realizează într-un mod ondulatoriu și rizomatic într-un puzzle 

poetic al cărui arhitect este scriitorul nomad. Am arătat că eșafodajul narativ al 

romanului Tout ce qu’on ne te dira pas, Mongo are în centru un eu multiform 

(scriitor, învățăcel, exilat, înrădăcinat, reporter, tânăr, bătrân, bărbat, femeie, alb, 

negru, haitian, african, quebechez) ce refuză cu obstinație etichetele, stereotipurile, 

persiflând toate clișeele limitative ale experienței umane care constrâng raportul 

sincer și binecuvântat cu celălalt. Universul lafarrian ne-a dezvăluit cele două 

chipuri identitare ale protagonistului, maestru și discipol, pe cale să lege o filiație 

specială, fruct al exilului, al afinităților elective și al pasiunilor lor pentru literatură 

și scriitură. Cel care a trăit în ochiul ciclonului, s-a eliberat din ghearele dictaturii 

criminale și a mizeriei din Sud și a rezistat Marelui Frig din Nord urmărește cu 

obstinație obiectivele sale : să devină observatorul perfect și „să intoxice cititorul” 

cu scriitura sa haptică tributară procesului de ekphrasis. Interogarea identitară 

lansată de scriitorul primitiv Dany Laferrière îl conduce către o structură 

rizomatică fără nicio apartenență, cu excepția celei literare. Am subliniat faptul că 

diferitele fațete ale exilului explorate în acest roman depășesc pragul descrierii 

inechităților, a mizeriei sociale și a trecutului istoric însângerat în favoarea unei 

perspective educative și formatoare a exilului, potențial catalizator al creației 

literare.  

Am trecut, de asemenea, în revistă caracteristicile scriitorului primitiv la  

Dany Laferrière, construcția situațiilor de putere și recompunerea noii identități 

arătând că exilul prezintă și aspecte pozitive și că inserția culturală poate reuși dacă 

un anumit cod de decriptare și de conduită este respectat. Analiza prejudecăților și 

a caracteristicilor Sudului și Nordului, iubirea declarată Chebecului și umorul 
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rafinat se armonizează într-o manieră sensibilă în operele sale, veritabilă scriitură a 

interiorității, a autobiografiei, a memoriei.  

Ne-am preocupat și de alte romane de Dany Laferrière în care dispozitivul 

fractal și anamorfotic depliază călătorii de tot felul : Le goût du café, Pays sans 

chapeau și Journal d’un écrivain en pyjama. Protagonistul acestor romane, la 

vârste diferite, îmbracă ținutele prințului răsfățat în universul mitic al copilăriei cu 

gust de cafea, cunoaște iubirea galbenă pentru Vava, își pune pălăria de fiecare 

dată când vizitează lumea reală și renunță la ea pentru a pătrunde într-un dincolo 

guvernat de zombi și de zeițele voodoo. Dany Laferrière pune astfel în mișcare o 

hibriditate culturală date fiind apartenențele multiple ale subiectului migrant și 

stilisticii caracterizate prin rupturi la nivelul timpului, al povestirii, al spațiului și al 

identității personajului. În codul vestimentar al scriitorului, pijamaua galbenă cu 

dungi albastre reprezintă  « ținuta de lucru » a eroului-scriitor care își ține 

« manuscrisul său durduliu » secret precum o comoară, o capodoperă. Journal      

d’un écrivain en pyjama este celebrarea actului sacru de a scrie, beatitudinea 

acestei „sărbători perpetue” și bucuria plenară oferită de cele douăzeci și șase de 

litere ale alfabetului.  

În capitolul opt al celei de-a treia părți, Ru de Kim Thúy sau lectura unui 

exil regenerator, am analizat aspectele fragilității și căutarea de sine în romanul 

menționat în titlu, mărturisirea unui personaj în situația exilului, așa cum dezvăluie 

autoarea : „Am vrut într-adevăr ca cititorul să viziteze un univers […] cum trăiau 

imigranții vietnamezi în acele vremuri în universul lor”4. Am investigat realizarea 

dimensiunii alterității și ne-am interesat totodată de strategiile folosite pentru a 

povesti evenimentele traumatizante, naufragiul colectiv și eforturile de 

înrădăcinare. Am dat o atenție specială modului în care Kim Thúy revelează grupul 

                                                             
4Kim Thúy, emisiunea Adio Saïgon, pe TV5Monde, 11 februarie 2011. [On line] Disponibil pe : 

https://www.youtube.com/watch?v=09NQS5SEl1w (Consultat pe 3 februarie 2017). 
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de referință, construcție teoretizată de Janet M. Paterson, al Celuilalt. Am constatat 

că scriitura lui Kim Thúy valorizează exilul regenerator folosind simbolul elocvent 

al cuvântului ru (leagăn, râu, cântec de leagăn) cu scopul de a sublinia fragilitatea 

condiției umane, disponibilitatea salutară a societății quebecheze de a-i primi pe 

refugiați și determinarea boat people de a se înrădăcina în pământ montrealez. 

Experiențele traumatizante ale adulților și ale copiilor în lupta lor pentru 

supraviețuire și pentru inserție culturală constituie un admirabil exercițiu de stil și 

de recuperare a memoriei. Dacă în Ru am urmărit construcția rezilienței, pentru Vi 

am ales cu precădere ca metodologie abordarea mitologică, aspect tratat în 

capitolul al nouălea. De altfel, am arătat că aceste trei elemente (reziliența, care și 

dimensiunea mitică) reprezintă numitorii comuni ai romanelor lui  Kim Thúy.  

Apoi, în ultimul capitol al acestei părți, am examinat scriitura interiorității 

în romanul La rive est loin de Ying Chen. Am studiat fragilitatea sinelui și a celulei 

familiale, căutarea sinelui și identitățile multiple ale personajelor sale. Am pus în 

lumină l’entre-deux-ul, acel între specific scriiturii sale și multiplele identități pe 

care personajul său le adoptă pentru a găsi limanul. Am subliniat faptul că acest 

roman se diferențiază de alte scrieri din corpusul nostru prin eliminarea mai multor 

mărci identitare : nume, prenume, țări, indici spațio-temporali. Totodată, am 

demonstrat că punctul de inflexiune, reprezentat de maladie, determină cuplul să 

încerce pentru o ultimă dată să refacă podurile afective distruse, să ajungă la țărmul 

iubirii. Am arătat că metamorfozele partenerilor în fața morții au aceeași fluiditate 

precum marea și visarea în care eroii plonjează frecvent.  

În sfârșit, cea de-a patra parte a lucrării noastre, A locui spațiul 

exilului, a fost dedicată Montrealului, acest oraș-rizom, oraș-iarnă unde 

confruntarea identităților multiple și mozaicul de culturi diverse creează scena 

reconstrucției identitare. Cele trei capitole care compun a patra parte au în centru 

capitala Chebecului. În primele două capitole, am făcut o sinteză de impresii 
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despre acest spațiu gigantic unde personajul însingurat se pierde, renaște și ulterior 

se împlinește. În capitolul următor, Chipurile Montrealului, locurile preferate din 

oraș în romanele lui Dany Laferrière, am expus multiplele configurații urbane și 

eforturile eroului de a le înțelege. Tout ce qu’on ne te dira pas, Mongo, Journal 

d’un écrivain en pyjama și Je suis un écrivain japonais au servit în demonstrația că 

Montreal este locul unde devenirea lui Gilles Deleuze și a lui Felix Guattari se 

înfăptuiește pe deplin. Cum rădăcinile pământului natal au fost tăiate în mod brutal, 

eroul migrant trebuie să-și dezvolte o rețea de rizomi care să-i permită 

supraviețuirea și renașterea. Este, de altfel, ceea ce au dovedit aceste trei romane în 

care împlinirea literară a naratorului-personaj este o mărturie a reușitei și a 

optimismului. Dany Laferrière afișează în aceste romane o fascinație irefutabilă 

pentru acest pământ de azil și de renaștere unde individul oscilează între rătăcire, 

singurătate, șomaj, discriminări pe de o parte și  înrădăcinarea în țara gazdă pe de 

lată parte, de îndată ce noul cod de savoir-vivre montrealez a fost asimilat. 

Experiența non-locului converge către fugă, revoltă, teamă. Descoperirea orașului 

se face prin frecventarea cafenelelor, a parcurilor, a librăriilor, în compania 

autorilor preferați și înarmat cu un carnețel negru, palimpsest al rătăcirilor și al 

observațiilor sale. 

Montreal est scena multiplelor efigii identitare și sociale: privilegierea 

multiculturalismului, re-teritorializarea diferenței, valorizarea cosmopolitismului. 

Cartografierea spațialității oferă un caleidoscop de imagini unde alteritatea ocupă 

un loc central. Montreal este de asemenea locul unde scriitorul se naște și se pune 

la masa de lucru, în fața mașinii de scris, ia cuvântul și se manifestă în dinamica 

literară. 

Am subliniat că poetica postmodernă caracterizează scriitura migrantă : 

dezordinea, sfârșitul marilor povestiri, jocurile de limbaj, pledoaria pentru o 

luciditate ascuțită într-un context social, istoric și politic tumultuos, confuzia 
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vocilor narative, multiplicitatea simbolurilor, a temelor, a fugilor onirice și a 

viziunilor premonitorii, contradicțiile, autoreflexivitatea, fragmentarea, 

discontinuitatea, identitatea fragilă și rizomatică. 

  Teza se finalizează așa cum impun normele academice prin concluzii, 

bibliografie, anexe și indexuri. În ceea ce priveşte anexele, ele conțin două 

mărturisiri autentice oferite de Felicia Mihali și de Kim Thúy. Am propus reflecții 

asupra romanelor celor două scriitoare, Une deuxième chance pour Adam [O a 

doua șansă pentru Adam] de Felicia Mihali și Mãn de Kim Thúy, cu scopul de a 

evidenția aspectele esențiale ale operelor lor, perioade traumatizante din viețile lor 

și renașterile lor de asemenea. Astfel, Felicia Mihali a vorbit despre experiența sa 

în Marele Nord în timp ce Kim Thúy a insistat pe imaginea simbolică a 

funambulescului, pe rolul limbii în exprimarea unei idei și micii pași ai vieții care 

pregătesc marile reușite.  

Rezultatele cercetării noastre au condus către o interpretare a exilului ca 

pe o trecere, o renaștere identitară, o salvare, iar scriitura migrantă ca pe o scenă a 

măreției umane în care legăturile de filiație se ramifică către relații de afinități. 

Discursul hibridității aduce în prim plan marile teme ale memoriei, identității, 

rătăcirii, exilului și fragilității.  

Am arătat – și este partea pe care o considerăm drept originală – că în 

textele corpusului nostru anamorfozele subiectului migrant (reziliența, care) și  

metamorfozele identitare numite de noi ansamblul Mouawad sunt caracteristice 

pentru artistul în devenire. Luarea în posesie a noii renașteri se realizează deci prin 

actul scriiturii. Și este vorba despre o scriitură-oglindă a deplierilor identitare : cerb 

tânăr – tigru, chip pierdut – chip regăsit, femeie ignorată-invizibilă – pisică – 

femeie vizibilă, iubirea pierdută pe țărmurile unui râu – iubirea regăsită pe celălalt 

liman al apei, învățăcel – inițiat, exilat într-o țară cosmopolită – străin – însingurat 

– cetățean al lumii – maestru în inserție culturală. Toate aceste deschideri 
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artistice se lasă citite și interpretate printr-un dispozitiv circular și de interacțiune 

specifică perspectivei fractale. Metafora animalieră dublă marchează începutul și 

finalul înrădăcinării văzut ca o rătăcire în jungla citadină, o vânătoare de repere, de 

clarificări. E vorba deci despre un cuvânt fractal, rizomatic care traversează 

experiența doliului, exilul și reziliența, se redefinește, se înrădăcinează și renaște în 

spațiul literaturii. 

Teoria grafelor, metafora enigmei destinului, anamorfozele (vindecarea 

rănilor trecutului și ale exilului) și metamorfozele exilatului revelează o uimitoare 

palingenezie a subiecților migranți. Rezultă din aceste analize că tematica exilului 

în literatura franco-canadiană contemporană este intrinsecă problematicii 

identității, a memoriei, a rătăcirii, a valenței autobiografice și a specificității 

spațiului montrealez. Se cuvine să subliniem îmbogățirea literaturii quebecheze cu 

opere literare de o profunzime și o valoare artistică incontestabile. 

În concluzie, actul fondator de a scrie investește cartea văzută ca o cărămidă a 

unei casa nomade, o cărămidă rizomatică în interstițiile căreia sunt vizibile 

nervurile rătăcirii, însingurarea traumatizantă, memoria sfâșiată pe de o parte și 

afinitățile umane, literare, ale unei noi filiațiuni vădit anamofozante și fractale pe 

de altă parte. 

Cât despre eventualele piste de reflecții pe care demersul nostru academic  

le-ar putea aprofunda, precizăm câteva. Dintre cei patru scriitori migranți care    

ne-au interesat cel mai mult în cercetarea noastră, Dany Laferrière și Wajdi 

Mouawad și-au schimbat domiciliul la Paris, în timp ce Ying Chen locuiește încă la 

Vancouver, iar Kim Thúy la Montreal. Aventura identitară continuă și ar fi 

important să explorăm motivațiile lor, proiectele lor pariziene actuale, raporturile 

lor cu râvnita capitală. Metamorfozele identitare pătrund în anamorfozele de 

dincolo de mare? Cum se re-integrează în Paris scriitorul care a consumat o dată 

experiența exilului departe de fosta-insulă din Caraibe, pe bătrânul continent ? E 
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vorba de un exil / ex-île (ex-insulă) sau de un post-ex-île(ex-insulă) ? Ce tematică a 

luat locul doliului de țară? E vorba de o înlocuire, o substituție –  termenul ar putea  

lipsi – sau de altceva ? Ce ? Care ar fi termenul apt să desemneze starea actuală de 

fapt, rămânând totodată pe această paradigmă oscilantă a postmodernismului ? Pe 

de o parte, ar fi util să descoperim cum trăiește Dany Laferrière în noul univers 

parizian, dacă se angajează într-o altă construcție identitară sau continuă să 

alipească noi vlăstari pe rizomii haitieni și montrealezi. E vorba de un exil sau de o 

trecere ?  

Wajdi Mouawad, regizorul, actorul, scriitorul și directorul Teatrului Național 

Parizien La Colline este implicat în numeroase proiecte artistice pentru ca 

spectacolul și lirismul să le permită verbelor dragi lui, a citi, a scrie, a număra, a 

vorbi și a gândi, să ofere frumusețe, emoții, angajare, speranțe. În plină izolare 

pandemică, el redactează o scrisoare către fiul său al cărei final conține o veritabilă 

lecție de viață : „Inspiră curaj în jurul tău și nu accepta niciodată ceea ce-ți 

repugnă”.  

La rândul lor, Kim Thúy și Ying Chen își continuă activitatea lor de scriitoare 

în Canada. În vara lui 2020, Kim Thúy a dezvăluit pregătirile în curs pentru 

adaptarea cinematografică a romanului său Ru. Ar merita să identificăm 

transpunerea artistică aplicată a acestei opere de o sensibilitate și de o forță 

narativă deconcertante. Ru ecranizat este o provocare notabilă. Ambasadoare a 

autismului, Kim Thúy a scris cărți despre această maladie de care suferă unul 

dintre cei doi fii ai săi, L’autisme expliqué aux non-autistes [Autismul explicat non-

autiștilor] (2017) și L’estime de soi et l’autisme [Stima de sine și autismul] (2019). 

Ying Chen, după ultimul său roman Blessures [Răni] (2016), povestea unui medic 

care trăiește războiul pe front, va publica cât de curând o lucrare având ca subiect 

viața științifică și importanța științei. Ea este extrem de discretă atât în viața de 

scriitoare, cât și în cea privată. 
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Analiza rizomilor euro-canadieni în literatura contemporană ar deschide 

perspective de interpretare care ar permite decodarea misterelor în compania unei 

pisici, felină recurentă dacă nu cvasi totemică, devenită cel puțin un frumos 

laitmotiv la autorii noștri, pe o colină unde jocul este lege, maestru, rege.
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