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Az észak-amerikai etnikai kisebbségek és emigránsok egy részének vágya, hogy valamilyen
szinten azonosuljon a többségi fehér kultúrával, érthető. De vajon mi az oka annak, ha a
fehér középosztály egyik tagja indiánná vagy afro-amerikaivá válik külsőleg és/vagy
személyiségének mélyebb rétegeiben? Ez a kurzus az identitásváltás ezen fajtájának
pszichológiai és szociológiai hátterét vizsgálja néhány irodalmi mű és film vonatkozásában.
Az utazás, határátlépés, metamorfózis, átalakulás, „társadalmi halál és újjászületés”
motívumai jelenítik meg a multikulturális társadalmak olyan folyamatait, mint az
asszimiláció, integráció, faji azonosulás, nemzeti identitásváltozások a poszt-koloniális
Kanada és USA mindennapjaiban. Ez az un. Othering, vagy Mássá válás, Másba vágyás
látható a fogságnaplók némelyikében, a Szürke Bagoly és Buffalo Child Long Lace
történetekben csakúgy, mint az utóbbi évtizedek irodalmából R. Kroetsch: Gone Indian
(1973) és Badlands (1975), M. Ondaatje: In the Skin of a Lion, T. Berger: Kis Nagy Ember
(1964) és a Kis Nagy Ember visszatér (1999), S. Mayr: Moon Honey (1995) és D. Larsen: A
Fehér (2003) c. írásaiban, és olyan filmekben, mint a Farkasokkal táncoló vagy a Clear Cut.
Ezen művek mindegyikében a főszereplő valamilyen fizikai vagy érzelmi túlélés és
értékváltás érdekében egy marginálisnak itélt társadalmi csoport tagjává válik. Azt is
vizsgáljuk, hogy az ún. Kötőjeles identitás és hibriditás hogyan jelenik meg napjaink
amerikai és kanadai kultúrájában.
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