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4 ГЛАВА:
ТАКА НАРЕЧЕНИЯТ КОМПЛЕКС ЗА ЗАВИСИМОСТ НА КОЛОНИЗИРАНИТЕ ХОРА

Превод: Неда Генова

В целия свят нито един бедняк не бива линчуван и никой злодей не е измъчван, 
без и аз да съм унижен и убит.
— Еме Сезар, Et les chiens se taisent

Когато започнах това изследване, ми бяха достъпни едва няколко есета на Манони, публикувани в
списание, наречено “Psyché”. Мислех да пиша на г-н Манони и да поискам заключенията, до които
проучванията му са го довели. По-късно разбрах, че е събрал размишленията си в бъдеща книга. Сега
тя е публикувана - “Просперо и Калибан: Психология на колонизацията”. Нека я разгледаме. 
Преди да навлезем в детайли, искам да спомена, че аналитичната й мисъл е неподправена. Макар че
е живял в екстремната амбивалентност, присъща на колониалната ситуация, г-н Манони е успял да
постигне разбиране – за съжаление твърде изчерпателно – на психологическите феномени, които
предопределят отношенията между колонизираните и колонизиращия. 
Основната харектаристика на настоящите психологически изследвания изглежда, че е достигането на
определена изчерпателност. Но човек не бива да губи от поглед реалното.
Предложението  ми  е  да  покажа,  че  макар  и  да  е  посветил  225  страници  на  изследването  на
колониалната ситуация, г-н Манони не е разбрал реалните й координати.
Когато  човек  се  обръща  към  проблем  така  важен  като  критичния  анализ  на  възможностите  за
разбирателство между две различни групи хора, то тогава той трябва да бъде двойно по-внимателен.
Г-н Манони заслужава благодарността ни за  това, че  е въвел в процедурата два елемента, чиято
важност вече не може да убегне никому.
Бързият анализ  се е  стремял да  избягва субективността в това поле. Целта на изследването на г-н
Манони  е  правдива,  защото предлага  да  докаже невъзможността  за  обяснение  на  човека  извън
ограниченията на способността му да приеме или отхвърли дадена ситуация. Затова и проблемът на
колониализма  включва  не  само  взаимовръзките  между  обективните исторически  условия,  но  и
човешките нагласи спрямо тези условия.
По подобен начин мога да се подпиша под онази част от работата на г-н Манони, която клони към
представянето на патологията на конфликта – тоест, да покаже, че белият колониалист е мотивиран
само  от  желанието  си  да  сложи  край  на  усещането  за  незадоволеност  на  нивото  на  Адлерова
свръхкомпенсация. 
Същевременно съм на противоположно мнение, когато чета изречение като следното: “Фактът, че
когато възрастен мадагаскарец е изолиран в друга среда, той може да стане податлив на класически
тип комплекс за малоценност, доказва почти извън всякакво съмнение, че семето на комплекса е
било латентно у него от детството му.”2

1 Този  нелицензиран  превод  е  предназначен  за  некомерсиални,  учебни и  революционни  цели.  Направен  е  по
английското издание “Black Skin, White Masks” в превод от Charles Lam Markmann, Pluto Press: London 2008.
Оригинално издание: “Peau Noire, Masques Blanc”, Editions des Seuil 1952. За обратна връзка: info@dversia.net.
бел. прев. 
2 [Dominique] O. Mannoni,  Prospero and Caliban: The Psychology of Colonization (New York, Praeger, 1964), стр.



Когато чете това,  чувства, че нещо е обърнато наопаки, а “обективността” на автора заплашва да го
вкара в заблуждение.
Въпреки това, усърдно се опитах да проследя линията му на ориентир, фундаменталната тема на
неговата книга: “Централната идея е, че конфронтацията на “цивилизовани” и “примитивни” хора
създава  специална  ситуация  –  колониалната  ситуация  –  която  довежда  до  появяването на
множество илюзии  и  погрешни  разбирания,  които  само  психологическият  анализ  може  да
позиционира и дефинира.”3

Така. Тъй като това е отправната точка на г-н Манони, тогава защо се опитва да превърне комплекса
за малоценност в нещо предхождащо колонизацията? Тук откриваме механизъм на обяснение, който
в психиатрията може да  ни доведе  до следното:  съществуват  латентни форми на психоза,  които
стават явни вследствие на травматично преживяване.
Или, в соматичната медицина, до следното: появяването на разширени вени в пациента не е поради
това, че е бил принуден да прекара по десет часа на ден на крак, а заради органическата слабост на
стените  на  вените  му;  условията  му  на  работа  са  само  усложняващ  фактор.  И  експертът  по
застрахователни компенсации,  на  когото е  бил присъден случая,  ще намери,  че отговорността на
работодателя е изключително ограничена.
Преди да се занимаем подробно със заключенията на г-н Манони, бих искал да изясня позицията си.
Веднъж завинаги искам да заявя: дадено общество е расистко или не. Докато всички доказателства
станат достъпни,  голям брой проблеми ще трябва да бъдат оставени на страна.  Изказвания, като
например, че Северна Франция е по-расистка от Южна, че расизмът е дело на дребни чиновници и
затова по никакъв начин не включва управляващата класа, че Франция е една от най-нерасистките
страни в света, са продукт на хора, неспособни на сериозно мислене.
За да ни покаже как расизмът не отразява икономическа ситуация, г-н Манони ни напомня, че “в
Южна Африка  белите  работници  са  също толкова  расистки  настроени,  както  и  работодателите  и
мениджърите, а често и много повече.”4

Надявам се, че ще ми бъде простено, ако помоля онези, които се наемат със задачата да опишат
колониализма, да си спомнят едно - че е утопично да се опитват да определят по какви начини един
вид нечовешко поведение се различава от друг вид нечовешко поведение. Нямам никакво желание
да прибавям още един към проблемите на света, но просто бих искал да попитам г-н Манони дали не
смята, че за един евреин разликите между анти-семитизма на мавританците и този на Гьобелс са
недоловими.
След представяне на “Почтената проститутка” в Северна Африка, един генерал се обърнал към
Сартр: “Би било добре, ако Вашата пиеса би могла да бъде поставена в черна Африка. Тя показва
колко по-щастлив е чернокожият на френска земя, отколкото братята му негри са в Америка.”
Искрено вярвам, че субективното преживяване може да бъде разбрано от други; не би ми доставило
никакво удоволствие да обявя, че черният проблем е мой проблем, единствено мой, и че само аз
мога да го изследвам. Но не ми се струва, че г-н Манони се е опитал да съчувства на отчаянието на
цветнокожия при сблъсъка му с белия човек. В тази творба целта ми е да предам страданието на
чернокожия човек. Физически и афективно. Не съм се стремял да бъда обективен.  А и това не би
било искрено - за мен е невъзможно да бъда обективен.
Има ли някаква разлика между един расизъм и друг?
Не показват ли всички те едно и също разпадане, една и съща поквара на човека?
Г-н Манони вярва, че презрението на бедните бели от Южна Африка към негъра няма нищо общо с
икономическите фактори. Освен факта, че тази нагласа може да бъде разбрана през аналогията с

40.
3 Курсив  Ф.Ф.
4 Манони, цит. съч., стр. 24. 



анти-семитския  менталитет  –  “Затова  бих  нарекъл  анти-семитизма  снобизъм  на  бедния  човек.
Всъщност изглежда, че в по-голямата си част богатите експлоатират5 тази страст за собствени цели,
вместо да се оставят на тях – те имат по-важни неща за правене. Тя е разпространена главно сред
средната класа, защото тя не притежава нито земя, нито имот, нито замък... Третирайки евреина като
по-нисше или вредно същество, едновременно потвърждавам, че принадлежа към елита.”6 – бихме
могли да посочим на г-н Манони, че пренасянето на агресията на белия пролетариат върху черния, е,
фундаментално погледнато, резултат от икономическата структура на Южна Африка.
Какво е Южна Африка? Казан, в който тринадесет милиона черни са налагани и притискани от два
милиона и половина бели. Ако бедните бели мразят негрите, това не е, както на г-н Манони му се
иска да вярваме, защото “расизмът е работа на дребни чиновници, дребни търговци и колониалисти,
които са вложили много усилия без особен успех.”7 Не, това е защото структурата на Южна Африка е
расистка:

“Негрофилството и  филантропията са обиди в  Южна Африка...  предложението е да се
разделят  местните  хора  от  европейците  –  териториално,  икономически  и  на  политическо
ниво, позволявайки на чернокожите да построят своя собствена цивилизация под насоките и
авторитета на белите,  но при минимален контакт  между расите.  Става ясно,  че  ще бъдат
изградени териториални резервати за  черните и  че  по-голямата  част  от  тях  ще трябва  да
живеят там.
...Икономическата  надпревара  ще  бъде  елиминирана  и  ще  се  постави  основата за
реабилитацията  на  “бедните  бели”,  които  представляват  50%  от  европейската
популация...
Не  би  било  преувеличено  да  се  каже,  че  мнозинството  южноафриканци  изпитват  почти
физическа погнуса спрямо всичко, което поставя местния или цветнокожия на тяхното ниво.”8

За да приключим разглеждането на тезата на г-н Манони,  нека си спомним, че “икономическото
изключване е резултат, освен всичко друго, и от страха от конкуренция и желанието едновременно да
се  защити  бедната  бяла  класа,  която  формира  половината  от  европейската  популация,  и  да  се
предотврати още по-дълбокото й пропадане.” 
Г-н Манони добавя: “Колониалната експлоатация не е същата като други форми на експлоатация, а
колониалният  расизъм  е  различен  от  други  видове  расизъм...”9 Той  говори  за  феноменология,
психоанализа, човешко братство, но бихме били по-щастливи, ако тези термини бяха придобили по-
конкретен облик за него. Всички форми на експлоатация си приличат. Всички те търсят източника на
необходимостта си в някакъв библейски декрет. Всички форми на експлоатация са идентични, защото
всички те  са  приложени срещу един и  същ “обект”  -  човека.  Когато някой се  опита да  разгледа
структурата на тази или онази форма на екплоатация от абстрактна гледна точка, то тогава просто
загърбва един главен, базисен проблем, а именно – поставянето на човека обратно на мястото му.
Колониалният расизъм не е по-различен от всеки друг расизъм. Анти-семитизмът ме удря челно - аз
съм вбесен, аз съм обезкървен в потресаващата битка, аз съм лишен от възможността да бъда човек.
Не мога да се дисасоциирам от бъдещето, което е предназначено за моя брат. Всяко едно от моите

5 Курсив Ф.Ф.
6 Jean-Paul Sartre,  Anti-Semite and Jew (New York, Grove Press,  1960), стр. 26–27. Оригинал:  Réflexions sur la
question juive (Paris, Morihien, 1946).
7 Манони, цит. съч., стр. 24.
8 Р. П. Осуин, Magrath of the Dominican Monastery of St. Nicholas, Stallenbosch, Republic of South Africa, L’homme
de couleur, стр. 140. Курсив Ф.Ф.
9 Манони, цит. съч., стр. 27.



действия ме съставлява като човек. Всяко едно от моите мълчания, всяко едно от моите малодушия
ме разкрива като човек.10

Усещам, че все още чувам Сезар:

Когато пусна радиото си и чуя, че негри са били линчувани в Америка, аз казвам, че бяхме
излъгани - Хитлер не е мъртъв. Когато пусна радиото си и чуя, че евреи са били обиждани, че
са се отнасяли зле с тях и са били преследвани, казвам, че сме били излъган -: Хитлер не е
мъртъв.  Когато,  накрая,  пусна  радиото  си  и  чуя,  че  в  Африка  принудителният  труд  е  бил
въведен и  легализиран,  тогава казвам,  че със  сигурност  сме били излъгани -  Хитлер не е
мъртъв.11

Да,  европейската цивилизация и  нейните най-добри представители са  отговорни за  колониалния
расизъм12. И отново се връщам към Сезар:

И  така,  един  прекрасен  ден,  средната  класа  се  сепва  от  зашеметяващ  удар  -  Гестапотата
отново  са  заети,  затворите  се  пълнят,  мъчителите  отново  изобретяват,  усъвършенстват и
консултират над работните си маси. Хората са удивлени, ядосани. Те казват: “Колко странно.
Но това е само нацизъм, няма да трае дълго.” И те чакат, и се надяват, и крият истината от
себе  си  -  това  е  зверство,  най-висша форма на  зверство,  персонифициращо ежедневните
зверства. Нацизъм е, да, но преди да станат негови жертви, те са били негови съучастници;
онзи нацизъм, който толерираха, преди да отстъпят пред него – те го оправдаваха, затваряха
си  очите  пред  него,  легитимираха  го,  защото  досега  бе  прилаган  единствено  върху
неевропейски народи. Това е нацизмът, който те насърчаваха, за който бяха отговорни, а сега
той  се  стича  капка  по  капка,  процежда  се  и  набъбва  през  всяка  пукнатина  в  западната
християнска цивилизация, докато не погълне същата цивилизация в море от кръв.13

10 Когато писах това, мислех за концепцията на Ясперс за метафизична вина: “Между хората, защото са хора,
съществува солидарност, чрез която всеки един споделя отговорност за всяка несправедливост и за всяко зло,
извършено на света, особено за престъпленията, които са извършени в негово присъствие или за които не може
да не знае. Ако не направя каквото мога, за да ги предотвратя, то аз съм техен съучастник. Ако не съм рискувал
живота си, за да предотвратя убийството на други хора, ако съм стоял в мълчание, то тогава се чувствам виновен
в смисъл, който не може адекватно да бъде разбран юридически, политически или морално... Това, че съм жив,
след като такива неща са били извършени, ми тежи като вина, която не може да бъде изкупена.

Някъде  в  сърцето  на  човешките  отношения  една  абсолютна  заповед  налага  себе  си:  в  случай  на
престъпно нападение или на условия на живот, които застрашават физическото съществуване, приеми живота
само за всички едновременно или не го приемай въобще. (Карл Ясперс,  La culpabilité allemande.  Превод на
френски: Jeanne Hersch. стр. 60-61)

Ясперс заявява, че това задължение произлиза от Бог. Лесно е да се види, че Бог няма работа тук. Освен
ако човек избере да не назовава задължението като изрично човешката реалност на чувството за отговорност
към другия човек. Отговорен в смисъл, че и най-малкото от моите действия е свързано с цялото човечество.
Всяко действие е отговор или въпрос. Може би и двете. Когато се изразя по определен начин, така че същността
ми  да  може  да  надскочи  себе  си,  аз  утвърждавам  стойността  на  действията  ми  за  другите.  Обратното,
пасивността, която може да бъде наблюдавана в размирни исторически периоди, трябва да се интерпретира като
провал пред това задължение. В Aspects du drame contemporain Юнг казва, че изправяйки се пред азиатец или
индус, всеки европеец трябва да отговаря за престъпленията, извършени от нацистките зверства. Друг автор,
мадам Maryse Choisy в L’Anneau de Polycrate, успява да опише вината на онези, които остават “неутрални” по
време на окупацията  на Франция.  По объркан начин,  те  чувствали,  че  са  отговорни за  всичките смърти и
всичките Бухенвалди.
11 Цитирано по памет – Discours politiques от избирателната кампания през 1945, Fort-de-France.
12 “Например,  европейската  цивилизация  и  най-добрите  й  представители,  не  са  отговорни  за  колониалния
расизъм; той е работа на дребни бюрократи, търговци на дребно и колониалисти, които са се трудили без особен
успех.” (Манони, стр. 24)
13 Еме Сезар, Discours sur le colonialisme (Париж, Présence Africaine, 1956), стр. 14–15.



Когато и да видя арабин с онзи поглед на преследван – подозрителен, хванат в бягство, увит в тези
дълги разкъсани одежди, сякаш направени специално за него, –  си казвам: “Г-н Манони не беше
прав.”  Много пъти съм бил спиран насред бял ден от  полицаи,  които  са  ме  вземали за  арабин.
Откривайки произхода ми, те са ставали раболепни в извиненията си. “Разбира се, че знаем, че един
мартиниканец е различен от арабина.” Винаги съм протестирал разгорещено, но са ми казвали – “Ти
не ги познаваш.” Наистина, г-н Манони, не бяхте прав. Защото какво е значението на това изречение:
“Европейската цивилизация и най-добрите й представители са отговорни за колониалния расизъм”?
Какво друго  значи,  освен  че  колониализмът  е  работа  на  приключенци и  политици,  докато  “най-
добрите  представители”  остават  далеч  извън битката?  Но,  както  казва  Франсис  Джийнсон,  всеки
гражданин на една нация е отговорен за действията, извършени в името на тази нация:

Ден  след  ден  системата  разгръща  злите  си  проекти  във  ваше  присъствие,  ден  след  ден
нейните лидери ви предават, преследвайки, в името на Франция, политика, която не може да
бъде  по-чужда  не  само  на  истинските  ви  интереси,  но  и  на  най-съкровените  ви нужди...
Гордеете се с това, че се държите на разстояние от някои реалности - затова си позволявате
известни  свободи  спрямо  онези,  които  са  имунизирани  срещу  най-нездравословните
климати, защото те са онези, които ги създават със собствените си действия. И ако наглед
успеете да се запазите неопетнени, то това е, защото други вършат мръсната работа вместо
вас. Вие наемате крадците и, в крайна сметка, излиза, че вие сте истинските престъпници -
защото без  вас,  без  сляпата  ви незаинтересованост,  такива  хора никога  не  биха вършили
онова, което обрича вас толкова, колкото посрамва тези хора.”14

Току-що казах по-горе, че Южна Африка има расистка структура. Сега ще отида още по-далеч и ще
заявя, че Европа има расистка структура. Явно е, че г-н Манони не се интересува  от този проблем,
защото казва: “Франция е безспорно една от най-нерасистки настроените страни в света.”15 Бъдете
щастливи, че сте французи, мои приятели негри, защото дори и да е малко трудно, то вашите събратя
в  Америка  са  още  по-зле...  Франция  е  расистка  страна,  защото  митът  за  злия  негър  е  част  от
колективното несъзнавано. Ще демонстрираме това по-нататък (глава 6). Но нека продължим с г-н
Манони: “На практика, следователно, комплексът за малоценност във връзка с цвета на кожата може
да бъде открит само сред онези, които образуват малцинство в рамките на група от друг цвят. В
относително хомогенна общност като тази на мадагаскарците, където социалната рамка е все още
сравнително силна, комплексът за малоценност се проявява само в изключителни случаи.”16

Отново човек призовава автора да бъде някак по-внимателен. Един бял мъж в колония никогат не се
е чувствал по-нисш в никакво отношение; както г-н Манони изразява толкова добре - “Той ще бъде
или обожествен, или погълнат.” Колониалистът, макар че е “в малцинството”, не чувства, че това го
принизява.  В  Мартиник  има  двеста  бели,  които  се  чувстват  по-високопоставени  от  300,000
цветнокожи хора. В Южна Африка има два милиона бели срещу почти тринадесет милиона местни
хора, а никога не е хрумвало на нито един черен да се смята за по-висш спрямо член на бялото
малцинство.
Докато откритията на Адлер и не по-малко интересните такива на Кюнкел обясняват някои видове
невротично  поведение,  човек  не  може  да  изведе  от  тях  закони,  които  да  се  приложат  към
несравнимо по-комплексни проблеми. Чувството за малоценност на колонизираните е корелативно
на европейското усещане за превъзходство. Нека имаме смелостта да го заявим направо - расистът
създава нисшестоящия.

14 Франсис Джийнсон, “Cette Algérie conquise et pacifi ée . . . ,” в Esprit, април 1950, стр. 624.
15 Манони, цит. съч., стр. 110.
16 Пак там, стр. 39.



Това заключение ни връща към Сартр: “Евреинът е онзи, когото другите хора възприемат като евреин
-  това  е  простата  истина,  от  която  трябва  да  започнем...  Анти-семитът  е  онзи,  който  създава
евреина.”17

Какво се случва в изключителните случаи, за които г-н Манони ни разказва? Казано просто, те са
моменти, в които образованият негър изведнъж открива, че е отхвърлен от цивилизация, която при
все това го е  асимилирала.  Така че  заключението би ни довело до следното:  докато истинският,
типичен мадагаскарец, за когото Манони говори, възприема “поведение на зависимост”, всичко е
наред. Ако обаче забрави мястото си, ако си въобрази, че е равен на европееца, то тогава въпросният
европеец е възмутен и прогонва самозванеца – който, при тези обстоятелства, в този “изключителен
случай”, заплаща за собственото си отхвърляне с комплекс за малоценност. 
По-рано разкрихме в някои от изказванията на г-н Манони грешка, която най-малкото е опасна. На
практика, той поставя мадагаскареца пред избора между малоценност и зависимост. Извън тези две
решения няма спасение.  “Когато той [мадагаскарецът]  е успял да заформи такива отношения [на
зависимост] с по-висшестоящите от него, тогава малоценността му вече не го притеснява - всичко е
наред. Когато не успее да ги установи, когато усещането му за несигурност не е смекчено по този
начин, той претърпява криза.”18

Основната грижа на г-н Манони е да критикува методите, които до този момент са били прилагани от
различни  етнографи,  обърнали  вниманието  си  към  примитивните  народи.  Но  ние  виждаме,  че
критика трябва да бъде упражнена и върху собствения му труд. 
След  като  е  запечатал  мадагаскареца  в  собствените  му  привички,  след  като  е  развил
едностранен анализ на светогледа му, след като е вписал мадагаскареца в затворен кръг, след
като е отбелязал, че мадагаскарецът има отношение на зависимост спрямо предците си – силна
племенна  характеристика  –  г-н  Манони,  отхвърляйки  всякаква  обективност,  прилага
заключенията  си  върху  билатерална  тоталност:  целенасочено  игнорирайки  факта,  че  от
Галиени19 насам мадагаскарецът е престанал да съществува. 
Това, което искахме от г-н Манони, беше обяснение на колониалната ситуция. Забележително, той
пропусна да го предостави. Съгласни сме, че нищо не е изгубено или спечелено. Пародирайки Хегел в
есе20,  посветено  на  Кардинер  и  Линтон,  Жорж  Баландие  казва  за  динамиките  на  личността:
“Последната от нейните фази е резултат от всичките предхождащи я такива и би трябвало да съдържа
нейните  елементи.”  Звучи  ексцентрично,  но  това  е  принципът,  по  който  се  водят  много  учени.
Реакциите и моделите на поведение, породени от пристигането на европееца в Мадагаскар, не са
заковани в  предварително  съществуващ  набор  от  елементи.  Няма  натрупване  върху  по-ранно
психическо цяло. Ако, например, марсианци биха предприели колонизация на земляните – не да ги
въведат в марсианската култура, а да ги колонизират – ние бихме се усъмнили в просъществуването
на  каквато  и  да  била  “землянска”  личност.  Кардинер  промени  мнението  на  много  хора,  когато
написа: “Да учиш на христианство хората на Алор би било доста донкихотовско начинание... Не би
имало  никакъв  смисъл,  дотолкова,  доколкото  човек  би  се  занимавал  с  личности,  изградени  от
елементи, които са в пълно противоречие с християнската доктрина: при всички положения това би

17 Сартр, Anti-Semite, стр. 69.
18 Манони, цит. съч., стр. 61-62.
19 Генерал  Joseph-Simon  Galliéni,  “героят  от  Марн”,  е  играл  съществена  роля  във  френската  колониална
експанзия. След завоеванията си в Африка и службата му на Мартиник, той е назначен като генерал-резидент на
Мадагаскар през 1896, когато той е направен френска колония, а по-късно става губернатор-генерал. Според
Енциклопедия Британика (14-то издание), “Той е извършил подчинението на острова, който се бунтувал срещу
французите...  Неговото управление било насочено към развитието на икономическите ресурси на острова и
било отстъпчиво спрямо не-френското европейско население.” (бележка на преводача на английското издание)
20 “Où l’ethnologie retrouve 1’unité de l’homme,” в Esprit, април 1950.



означавало да се започне от грешната страна.”21 И ако негрите са неподатливи на христовите учения,
това не е защото не са способни да ги асимилират. За да разберем нещо ново значи, че трябва да сме
готови за него,  да бъдем подготвени; то включва образуването на нова форма. Утопично е да се
очаква, че негърът или арабинът би положил усилие да интегрира абстрактни ценности в светогледа
си, докато едва има достатъчно храна, за да осигури съществуването си. Да поискаш от негър от Горен
Нил да носи обувки, да му кажеш, че никога няма да бъде Шуберт, е не по-малко абсурдно, от това да
се изненадаш, че работник във фабриката за камиони Берлиет не прекарва вечерите си в изследване
на лирицизма в индуската литература или да му кажеш, че никога няма да бъде Айнщайн.
Всъщност, в абсолютния смисъл, нищо не пречи на това такива неща да се случват. Нищо – освен, че
въпросните хора не разполагат с възможностите.
Но те не се оплакнат! Ето доказателството:

В часа преди изгрев, от далечната страна на баща ми и майка ми, цялата колиба се пука и
подува като грешник, нападнат от циреи; изхабеният от времето покрив е закърпен тук и там с
ламаринени парчета от резервоари, които оставят ръждиви петна в мръсната, сива, смърдяща
кал,  която  слепва сламата.  А  когато вятърът  задуха,  цялата тази бъркотия  издава странни
звуци – първоначално нещо като цвърчене в тиган, а после като горяща дъска, захвърлена във
водата  сред  порой  от  разлетяли  се  искри.  И  дъсченото  легло,  от  което  моята  раса  се  е
надигнала,  цялата  моя  раса  от  това  дъсчено  легло,  положено  върху  газови  кутии,  сякаш
старото легло има слонова болест, покрито с козя кожа, с изсушените си бананови листа, и с
дрипите си, призракът на матрака, който е леглото на баба ми (над леглото, в съд, пълен с
масло, краят на свещ, чийто пламък прилича на голямо лале, а от другата страна на съда, със
златни букви – MERCI).22

Окаяно,

тази  нагласа,  това  поведение,  този  окован  живот,  заклещен  в  примката  на  срама  и  на
бедстващите бунтовници, мрази себе си, мъчи се, вика и, боже мой, другите питат:

“Какво можеш да направиш за това?”
“Започни нещо!”
“Да започна какво?”
“Единственото нещо на света, което си заслужава усилието да бъде започнато: краят на света,
за Бога!”23

Това, което г-н Манони е забравил, е, че мадагаскарецът сам по себе си вече не съществува; той е
забравил,  че мадагаскарецът  съществува  с  европееца.  Появяването на белия човек в  Мадагаскар
разбива не само неговите хоризонти, но и психологическите му механизми. Както всички отбелязват,
другостта  за  чернокожия  не  е  в  черния,  ами  в  белия  човек.  Остров  като  Мадагаскар,  нападнат
посреднощ от  “пионери на  цивилизацията”,  дори  когато  тези  пионери  се  държат  по  най-добрия
възможен им начин, страда от загубата на основната си структура. И още, дори г-н Манони казва
следното:  “Всички  дребни  крале  бяха  нетърпеливи  да  се  сдобият  с  бял  човек”. 24 Както  и  да
обясняваме това по смисъла на магическо-тотемични модели, с нуждата от контакт с внушителен бог,

21 Цитиран от Жорж Баландие, пак там, стр. 610.
22 Еме Сезар, Cahier d’un retour au pays natal (Париж, Présence Africaine, 1956), стр. 56.
23 Пак там.
24 Манони, цит. съч., стр. 80.



с това, че е доказателство за система от зависимост – фактът, че нещо ново, с което останалите трябва
да се съобразяват,  се е появило на острова, си остава.  В противен случай анализът е обречен на
лъжливост, на абсурдност, на невалидност. След въвеждането на нов елемент, става задължителен и
опитът за разбиране на новите взаимовръзки.
Появяването  на  белия  човек  на  Мадагаскар  нанася  неизмерими  поражения.  Последствията  от
нахлуването  на  европейци  на  Мадагаскар  са  не  само  психологически,  тъй  като,  както  всички
авторитети  вече  са  отбелязали,  съществуват  вътрешни  връзки  между  съзнанието  и  социалния
контекст. 
А икономическите последици? Защо, самата колонизация трябва да бъде изправена на съд!
Нека продължим с изследването си.

С други думи, мадагаскарецът не може да понесе да не бъде бял човек; това, което жестоко го
боли, е, първо, откритието (чрез идентификация), че е човек и после, че хората са разделени
на  бели  и  черни.  Ако  “изоставеният”  или  “измамен”  мадагаскарец  продължи  с
идентификацията си, той става заплашителен; започва да изисква  равенство по начин, по
който преди това никога не би сметнал за нужен. Равенството, което търси, би могло да му е
било от полза преди да е започнал да го изисква, но след това се оказва недостатъчно, за да
излекува болките му – защото всяко нарастване на равенството прави останалите разлики да
изглеждат  все  по-недопустими,  защото  те  изведнъж  изглеждат,  сякаш  са  мъчително
непоклатими.  Това  е  пътят,  по  който  [мадагаскарецът]  преминава  от  психологическа
зависимост към психологическа малоценност.25

Тук отново се изправяме пред същото неразбиране. Естествено, че е очевидно, че мадагаскарецът
може да понесе съвсем добре факта, че не е бял. Мадагаскарецът е мадагаскарец; или не, той не е
мадагаскарец,  а  по-скоро “живее”  своето  мадагаскарство.  Ако  е  мадагаскарец,  то  това  е  защото
белият човек се е появил, а ако на даден етап е бил доведен до там да се пита дали наистина е човек,
то това е, защото неговата реалност като човек е била поставена под въпрос. С други думи, започвам
да страдам от това, че не съм бял, до такава степен, до която белият ме дискриминира, превръща ме
в  колонизиран местен,  отнема  ми  всякаква  ценност,  всякаква  индивидуалност,  казва  ми,  че  съм
паразит на този свят, че трябва да вляза колкото е възможно по-бързо в крачка с белия свят, “че съм
гадно животно, че аз и народът ми сме като ходеща купчина фекалии, която гнусно наторява сладката
захарна тръстика и копринения памук, че няма никаква полза от мен на този свят.” 26 Тогава аз чисто и
просто се опитвам да направя себе си бял - това значи, че ще накарам белия човек да признае, че съм
човек. Но г-н Манони би възразил – не можеш да сториш това, защото в дълбините ти има комплекс
за зависимост. 
“Не  всички  хора  могат  да  бъдат  колонизирани;  само  онези,  които  изпитват  тази  нужда  [от
зависимост].” И малко по-нататък: “Когато европейците са основали колониите от типа, който ние
разглеждаме,  може сигурно да се  каже,  че  идването  им е  било подсъзнателно очаквано –  дори
желано  –  от  бъдещите  хора,  които  ще  бъдат  завладяни.  Навсякъде  са  съществували  легенди,
предсказващи пристигането на странници от морето, носещи приказни дарове със себе си.”27 Става
ясно,  че  белият  човек  действа  в  съгласие  с  властови комплекс,  с  комплекс  за  лидерство,  докато
мадагаскарецът се подчинява на комплекс за зависимост. 
Всички са доволни. 
Когато някой се опита да разбере защо европеецът, чужденецът, е бил наричан vazaha, което значи

25 Пак там, стр. 84.
26 Сезар, Cahier d’un retour.
27 Манони, цит. съч., стр. 85-86.



почтен непознат; когато става дума за разбирането на това защо корабокруширалите европейци са
приети с отворени обятия; защо европеецът, чужденецът, никога не е мислен като враг, то тогава
вместо тези неща да бъдат обяснени в езика на човечността, на добрата воля, на вежливостта като
базови характеристики на онова, което Сезар нарича “старите вежливи цивилизации”, то учените ни
казват, че това се е случило просто защото има нещо, закодирано в “съдбовни йероглифи” – по-точно,
несъзнаваното – което прави белия човек очаквания господар.
Да, несъзнаваното – стигнахме до него. Но човек не трябва да екстраполира. Един негър ми разказа
съня си:  “Бях  ходил  дълго  време,  бях  изключително изморен,  имах  чувството,  че  нещо ме чака,
изкачвах барикади и стени, влязох в празна зала и  чух звуци зад една врата. Поколебах се преди да
вляза, но накрая се реших и отворих вратата. В тази втора стая имаше бели хора и аз разбрах, че също
съм бял.” Когато се опитам да разбера този сън, да го анализирам, знаейки, че приятелят ми има
проблеми в работата, стигам до заключението, че този сън изпълнява несъзнато желание. Но когато
извън кабинета ми на психоаналитик трябва да вместя заключенията си в световния контекст, ще
изтъкна:
1. Пациентът ми страда от комплекс за малоценност. Неговата психическа структура е застрашена от
дезинтеграция. Това, което трябва да бъде направено, е да бъде спасен и, малко по малко, да се
освободи от това несъзнато желание.
2. Ако до такава степен е смазан от желанието да бъде бял, то това е, защото живее в общество, което
прави  комплекса  му  за  малоценност  възможно,  в  общество,  което  извлича  стабилността  си  от
продължението  на  този  комплекс,  в  общество,  което  пропагира  превъзходството  на  една  раса.
Степента, в която обществото му създава трудности, е идентична на тази на невротичната ситуация, в
която ще се окаже. 
Това, което се явява на преден план е, в такъв случай, нуждата от комбинирано действие на върху
индивида  и  върху  групата.  Като  психоаналитик  аз  трябва  да  помогна  на пациента  си  да  осъзнае
несъзнаваното си и да изостави опитите за илюзорно избелване, но също така и да работи в посока
на промяна на социалната структура. 
С други думи, чернокожият не би трябвало повече да бъде изправян пред дилемата “стани бял или
изчезни”, а би трябвало да му е възможно да възприеме възможността за съществуване. И отново с
други думи, ако обществото му създава трудности заради цвета му, ако в сънищата му установявам
несъзнато желание да смени цвета си, моята цел не би била да го разубедя като го съветвам “да си
стои на мястото”, ами напротив, целта ми, щом мотивациите му ми станат ясни, би била да го поставя
в позиция, в която да избере действие (или пасивност) по отношение на действителния източник на
конфликта – т.е. спрямо социалните структури.
Добросъвестен в желанието си да изследва проблема от  всеки ъгъл,  г-н  Манони не е пропуснал
проучването  на  несъзнаваното  на  мадагаскареца.  За  тази  цел  изследва  седем  сънища  -  седем
разказа, които разкриват несъзнаваното за нас, като в шест от тях откриваме доминантната тема на
терора. Шест деца и един възрастен разказват сънищата си, а ние ги виждаме треперещи, търсещи
убежище, нещастни.

Сънят на готвача.  “Бях преследвав от разярен  черен28 бик. Ужасен,се покачих върху едно
дърво и останах там, докато опасността отмине. Слязах, целият треперещ.”...

Сън  на  тринадесетгодишно  момче,  Рахеви.  “Докато  се  прибирах  от  разходка  в  гората,
срещнах двама черни29 мъже. “О, помислих си, свършено е с мен!” Опитах се да избягам, но
не можах. Те препречиха пътя ми и започнаха да дърдорят на странен език. Потръпнах от

28 Курсив Ф.Ф.
29 Курсив Ф.Ф.



страх и се помолих, “Моля Ви, господа, оставете ме да си вървя, толкова ме е страх.” Един от
тях  разбираше  френски,  но  въпреки  това  казаха,  “Ще  те  заведем  при  водача  си.”  Когато
тръгнахме, те ме накараха да вървя напред и ми показаха пушките си.  Бях по-уплашен от
всякога,  но преди да стигнем до лагера им, трябваше да прекосим една река.  Гмурнах се
дълбоко под водата и заради самообладанието си намерих каменна пещера, където се скрих.
Когато двамата мъже си отидоха, избягах обратно в къщата на родителите ми.”... 

Сънят на Жозет. Сънуващата, младо момиче, се изгубва и сяда на повален дънер на дърво.
Жена в бяла рокля й казва, че се намира сред банда крадци. Разказът продължава: “Аз съм
ученичка”, й казах, “и се изгубих тук, докато се връщах вкъщи от училище”. А тя отговори:
“Последвай тази пътека, дете, и ще намериш пътя към къщи.”...

Сън на четиринадесетгодишно момче, Разафи. Той е преследван от (сенегалски) войници,
които  “звучат  като  галопиращи  коне,  когато  тичат,”  и  “носят  пушките  си  пред  себе  си.”
Сънуващият избягва като става невидим; изкачва стълбище и намира вратата на дома си... 

Сън на Елфин, момиче на тринадесет или четиринадесет. “Сънувах, че разярен черен30 вол
ме преследва. На главата му, която беше почти изпъстрена с бяло, имаше два дълги рога с
остри  върхове.  “О,  колко  ужасно”,  си  помислих.  Пътеката  се  стесняваше.  Какво да  правя?
Покачих се на едно дърво от манго, но волът разкъса дънера му. Уви, паднах сред храстите.
Той притисна рогата си в мен; стомахът ми изпадна навън и той го погълна.”...

Сънят на Раза.  В съня си момчето чува някой в училище да казва,  че сенегалците идват.
“Излязох на училищния двор да видя.” Сенегалците наистина идвали. Той изтичал към къщи.
“Но къщата ни също беше опустошена от тях.”...

Сън на четиринадесет годишно момче, Си. “Вървях в градината и усетих нещо като сянка зад
себе си. Навсякъде около мен листата шумоляха и падаха, сякаш крадец се спотаяваше сред
тях,  дебнейки  ме.  Докато  вървях  нагоре-надолу  по  алеите,  сянката  продължаваше  да  ме
следва. Изведнъж се уплаших и започнах да тичам, но сянката крачеше с големи крачки и
протегна огромната си ръка, за да хване дрехите ми. Усетих, че ризата ми се къса и изпищях.
Баща ми скочи от леглото си, когато ме чу да викам, и дойде да ме види, но голямата сянка31

вече беше изчезнала и вече не беше страх.”32

Преди около десетина години изумено научих, че северноафриканците презират цветнокожи хора. За
мен беше абсолютно невъзможно да установя контакт с местното население. Напуснах Африка и се
върнах във Франция без да съм проумял причината за тази враждебност. Междувременно, някои
факти ме накараха да се замисля. Французинът не харесва евреина, който не харесва арабина, който
не харесва негъра. На арабина му се казва: “Ако си беден, то това е, защото евреинът те е обезкървил
и ти е отнел всичко.” На евреина се казва: “Ти не си от същата класа като арабина, защото наистина си
бял  и  защото  имаш  Айнщайн  и  Бергсон.”  На  негъра  се  казва:  “Вие  сте  най-добрите  воини  във
Френската империя; арабите се мислят за по-добри от вас, но грешат.” Но това не е вярно - на негъра
не се казва нищо, защото никой няма какво да му каже. Сенегалският десантчик е десантчик, добрият
войник, който се командва, смелият другар, който само знае как да се подчинява.

30 Курсив Ф.Ф.
31 Курсив Ф.Ф.
32 Манони, цит. съч., стр. 89-92. 



“Ти влизаш не.”
“Защо не?”
“Аз не знам. Ти влизаш не.”
Неспособен да отговори на всички изисквания, белият мъж се отърсва от отговорностите си. Имам
име за тази процедура: расово разпределение на вина. 
Отбелязах, че някои неща ме изненадаха. Когато и да е имало опити за въстание, военните власти
вкарват  в  действие  само  цветнокожи  войници.  Те  са  “цветнокожи”,  които  заличават  опитите  за
освобождение  на  други  “цветнокожи”,  доказателство,  че  няма  причина  да  се  универсализира
процедурата - ако на тези нехранимайковци, арабите, им хрумне да се разбунтуват, това не е в името
на някакъв приемлив принцип, а чисто и просто, за да се освободят от тяхното “bicot”33 несъзнавано. 
От африканска гледна точка, цветнокож студент казва на 25-ия Конгрес на католическите студенти по
време на дискусията си върху Мадагаскар: “Искам да протестирам срещу изпращането на сенегалски
трупи там и злоупотребата,  която се  извършва върху тях.”  Знаем от други източници,  че един от
изтезателите в полицейската щаб-квартира Тананарив е бил сенегалец.  Следователно, щом знаем
всичко това, щом знаем какво би могъл да репрезентира архетипът на сенегалеца за мадагаскареца,
откритията на Фройд не ни вършат работа тук. Това, което трябва да бъде сторено, за  да се върне
сънят към своето правилно време, е периодът, при който осемдесет хиляди местни са били убити –
или един на всеки петдесет човека от населението. А  правилното място  на съня е един остров с
четири милиона души, в центъра на който не може да се установи никакво истинско отношение,
където  раздорът  избухва  във  всички  посоки,  където  единствените  господари  са  лъжата  и
демагогията.34 Човек  трябва  да  признае,  че  при  някои  обстоятелства  социумът е  по-важен  от

33 “bicot” - силно обидна и трудно преводима дума, използвана, за да характеризира населението на Магреб, но 
също така и арабите като цяло. Предполага се, че етимологически произлиза от “arbicot”, което от своя страна е 
умалително от “l'arbi” (арабин). (бел. прев. Н.Г.)
34 В тази връзка се позоваваме на следните показания, дадени по време на процес в Тананарив.

(Сесия от 9-и август. Ракотовао разказва:)
Г-н Барон ми каза: “След като отказваш да приемеш това, което току-що ти казах, те изпращам в “стаята

за мислене”...” Бях откаран в една свързана стая. Подът на въпросната стая вече беше покрит с вода. Имаше
кофа,  пълна  с  мръсна  вода,  да  не  говорим за  други  неща.  Г-н  Барон ми  каза:  “Сега  ще  се  научиш да се
съгласяваш с това,  което казвам,  че трябва да заявиш под клетва.” Даде заповед на един сенегалец да “ми
направи същото като на останалите”. Сенегалецът ме накара да коленича с китките, обърнати навън; след това
взе дървени клещи и притисна ръцете ми една в друга;  след това, докато коленичех, а двете ми ръце бяха
притиснати една в друга, сложи крак на врата ми и ми набута главата в кофата. Виждайки, че съм на път да
припадна, той махна крака си, така че да мога да поема въздух. Това беше повторено отново и отново, докато
бях напълно изтощен.  Тогава  г-н Барон каза:  “Отведи го и го набий.” За това сенегалецът използва  кожен
камшик, но този път г-н Барон дойде в стаята за изтезания и лично взе участие в боя. Мисля, че това продължи
около  петнадесет  минути,  след  което  казах,  че  не  издържам  повече,  защото  въпреки  младостта  ми  беше
нетърпимо. Тогава той каза: “В такъв случай трябва да се съгласиш на онова, което ти казах преди!” 

“Не, monsieur le directeur, това не е вярно.”
Тогава  той  ме  изпрати  обратно  в  първата  стая  и  извика  друг  сенегалец,  понеже  един  не  беше

достатъчен, и ме накара да ме държат за краката и да ме потопят в кофата чак до гърдите. Направиха това
няколко пъти. Накрая им казах: “Това е прекалено! Дайте ми да говоря с г-н Барон”, а на него самия казах:
“Искам поне да се отнасяте с мен по начин, отговарящ на френските порядки,  monsieur le directeur”, на което
той отговори “Получаваш френско отношение!”

Тъй като не издържах повече, му казах: “Добре, ще приема първата част на изказването Ви”. Г-н Барон
отговори: “Не, не искам първата част, искам всичко.” “Трябва да лъжа тогава, така ли?” “Лъжа или не, трябва да
се съгласиш с това, което ти казвам...”

(Свидетелството продължава:)
Незабавно г-н Барон каза: “Изпробвайте друг метод върху него.” Бях отново отведен в свързаната стая,

където имаше малко каменно стълбище. Ръцете ми бяха вързани зад мен. Двамата сенегалци ме държаха за
краката във въздуха и ме караха да се качвам надолу-нагоре по стълбите по този начин. Това започваше да става
нетърпимо,  и,  дори  и  да  имах  някаква  останала  морална  сила,  физически  беше  твърде  много.  Казах  на
сенегалеца: “Кажи на шефа си, че ще се съглася на това, което иска от мен да кажа.”

(В сесия от 11-и август, Робърт, подсъдим, свителства:)



индивидуалното. Припомням написаното от Пиер Навил:

Да  говориш  за  сънищата  на  обществото,  както  говориш  за  сънищата  на  индивида,  да
дискутираш колективния стремеж към власт, както се дискутира индивидуалният нагон, значи
отново  да  обърнеш  наопаки  естествения  порядък  на  нещата.  Това  е  защото,  обратното,
икономическите и социални условия на класовите конфликти са онези,  които обясняват и
предопределят  реалните  условия,  на  базата  на  които  индивидуалната  сексуалност  се
изразява, и защото съдържанието на сънищата на човешкото същество, при последен анализ,
също зависи от общите условия на културата, в която живее.35

Разяреният черен бик не е фалосът. Двамата чернокожи мъже не са двете бащини фигури – едната
представляваща истинския баща, а другата – изначалния предтеча. Ето какво един обстоен анализ би
открил на същата основа като заключенията на г-н Манони в секцията му “Култът към мъртвите и
семейството.”
Пушката  на  сенегалския  войник  не  е  пенис,  а  истинска  пушка,  модел Lebel  1916.  Черният  бик  и
крадецът не са  lolos - “преродени души” - а в действителност нахлуването на истински фантазии в
съня. Какво репрезентира този стереотип, тази централна тема в сънищата, ако не завръщане към
правия път? Понякога имаме  чернокожи войници, понякога  черни бикове, осеяни с бели петна по
главата, понякога, направо, бяла жена, която е доста мила. Какво друго откриваме във всички тези
сънища, ако не тази централна идея:
“Да се откъснеш от рутината, значи да бродиш в гора без установени пътеки; там ще срещнеш бика,
който ще те накара да избягаш през глава отново към къщи.”36

Установете се, мадагаскарци, и стойте там, където принадлежите.

След  като  е  описал  мадагаскарската  психика,  г-н  Манони  решава  да  обясни  причините  за
съществуването  на  колониализма.  В  хода  на  тази работа,  той добавя  нов  комплекс  към  приетия
списък - “комплексът Просперо”. Той е дефиниран като съвкупността от онези несъзнати невротични
тенденции, които едновременно описват “картината” на патерналистичния колониалист и портрета
на “расиста, чиято дъщеря е претърпяла [въображаем] опит за изнасилване в ръцете на по-нисше
същество.”37

Просперо, както знаем, е главният герой в Шекспировата комедия “Бурята”. От другата страна имаме
неговата дъщеря, Миранда, и Калибан. Спрямо Калибан Просперо прилага нагласа, добре позната на

Полицаят ме хвана за яката на ризата и ме изрита отзад и удари с юмрук в лицето. Тогава ме накара да
коленича и г-н Барон отново започна да ме рита.

Без да знам как е успял, той се оказа зад мен и усетих нагорещено желязо на врата си. Опитах се да се
защитя с ръцете си и те също бяха изгорени... 

На третия път, когато бях повален на земята, изгубих съзнание и повече не знам какво се е случило. Г-н
Барон ми каза да подпиша документ, който беше подготвен. Поклатих главата си: не. Тогава директорът отново
извика сенегалеца и той почти ме пренесе в стаята за изтезания. “По-добре се предай или си мъртъв”, ми каза
сенегалецът. Директорът каза, “Това е наглеждачът му, по-добре започвай, Жан.” Ръцете ми бяха завързани зад
гърба ми, бях принуден да коленича и главата ми беше завряна в кофа, пълна с вода. Точно преди да се задуша,
ме издърпаха. Тогава направиха същото нещо отново и отново, докато съвсем изгубих съзнание...

Нека припомним, така че никой да не може да предяви незнание на факта, че свидетелят Ракотовао бе 
осъден на смърт.

Така че, когато четем подобни неща, със сигурност изглежда сякаш г-н Манони е оставил един аспект 
на изследвания от него феномен да му се изплъзне: черният бик и чернокожите мъже са нито повече, нито по-
малко от сенегалските полицаи-изтезатели.
35 Psychologie, Marxisme, Matérialisme, 2-ро издание (Париж, Marcel Riviere, 1948), стр. 151.
36 Манони, цит. съч., стр. 70.
37Пак там, стр. 110.



американците от южните части на Съединетите американски щати. Не повтарят ли те до безкрай, че
негрите само изчакват сгоден случай да се нахвърлят на белите жени? При всички случаи интересното
в  тази  част  на  книгата  е  интензитетът,  с  който  г-н  Манони  ни  кара  да  изпитаме  неразрешения
конфикт, който сякаш е в основата на колониалното призвание. На практика той ни казва:

Това, което липсва и на колониалиста, и на Просперо, е съзнанието за света на Другите, свят, в
който Другите трябва да бъдат уважавани.  Това е свят,  от  който колониалистът  е избягал,
защото  не  може  да  приеме  хората  такива,  каквито  са.  Отвърлянето  на  този  свят  е
комбинирано с желанието да доминира, желание, което е инфантилно по произход и което
социалната адаптация не е успяла да дисциплинира. Причината, която самият колониалист
дава  за  това  бягство  –  дали  желанието  за  пътуване,  за  бягство  от  люлката  на  “древните
парапети” или пък че просто е искал по-свободен живот – е без значение... При тях винаги
става дума за посредничество между стремежа към свят без хора.38

Ако някой добави, че много европейци отиват в колониите, защото за тях е възможно бързо да станат
богати  там,  че  с  редки  изключения  колониалистът  е  търговец  или  по-скоро  трафикант,  ще  сме
схванали  психологията  на  човека,  който  предизвиква  в  отколешното  население  “чувството  за
малоценност”. Що се отнася до “комплекса за зависимост” на мадагаскареца, поне в единствената
форма,  която  ни  е  достъпна  и  свободна  за  анализ,  той  също  следва  от  появяването  на  белите
колонизатори на острова. От тази друга форма, от този първоначален комплекс, който в чистия си вид
би трябвало да характеризира мадагаскарския манталитет в целия преколониален период, на мен ми
се струва, че г-н Манони няма никаква основа, върху която да положи заключение, което да бъде
приложимо за ситуацията, проблемите или потенциала на мадагаскарците в днешно време. 

38 Пак там, стр. 108.


