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Британський літературознавець Пітер Баррі вважає, 

що постколоніальна критика заперечує «універсальний» 
стандарт літератури, канон як безумовний зразок письма і 
репрезентації реальності, оскільки виводить маргінальні лі-
тератури з явища другорядного плану. 

Дві течії постколоніалізму формують різну методологічну 
основу інтерпретації тексту. Одна з них обумовлена праця-
ми американського дослідника Едварда В. Саїда «Орієнта-
лізм» (1978), у якій аналізуються особливості стилю західно-
європейських авторів і демонструється їхній вплив на фор-
мування соціального образу європейської загальнокультурної 
«зверхності», та «Культура й імперіалізм» (1993), де перео-
смислюється проблема репрезентації «Іншого» у соціокуль-
турному просторі.  

Витоком іншої методології постколоніального тлума-
чення тексту є праці Г. Бгабги «Нація і нарація» (1990) та 
«Місцезнаходження культури» (1994), у яких використо-
вується складний комплекс кристалізації текстуальності і 
полів дискурсу, що свого часу був запропонований Ж. Дер-
ріда і М. Фуко, який формує амбівалентність нації як на-
ративної стратегії, що продукує зміщення аналогічних, а ча-
сом і метонімічних категорій, таких як народ, меншість або 
культурна відмінність, які піддаються постійному злиттю у 
процесі написання та опису нації. Постколоніальна міфоло-
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гізація у таких текстах часто співіснує і одночасно проти-
ставляється постколоніальній рефлексії [1]. 

Постколоніальні студії Е. Саїда формують методологіч-

ну основу інтерпретації тексту, оскільки дозволяють аналізу-

вати тип нарації і образ наратора, формування і руйнуван-

ня наративних національних стереотипів, процес пошуку і 

втілення ідентичності шляхом подолання постколоніальної 
рефлексії, виявлення та тлумачення прикладів співіснуван-

ня в одному текстуальному полі письма опозиції «свого» і 

«чужого». Практичне застосування постколоніального методу 

інтерпретації тексту в українському літературознавстві ос-

танніх десятиліть можемо простежити у працях українських 

дослідників С. Павличко, М. Павлишина, Т. Гундорової, Д. На-
ливайка, Г. Сивоконя, М. Рябчука, П. Іванишина, Я. Полі-

щука та ін. 

Як слушно зазначає Я. Поліщук, «проблеми колоніаль-

ного минулого лишаються актуальними, позаяк у культурі, 

зазнаючи певних мутацій, продовжує функціонувати могут-
ній, багатоаспектний, віками відпрацьовуваний колоніаль-

ний комплекс, хоча сьогодні він і позбавлений своєї ґенера-

тивної основи» [2, с. 216]. Тому метод постколоніального 

аналізу тексту сьогодні доцільно застосувати як до сучасних, 

так і до класичних творів літератури. 

Залежність художнього наративу від імперського впливу 
є базовим для подібних студій, навіть якщо ми говоримо про 

наявність концептів у тексті, що демонструють опір подібним 

впливам, оскільки, за визначенням Е. Саїда, «суспільство та 

літературну культуру слід вивчати лише у парі» [5, с. 44].  

Формування «міфічної мови» демонструє і наявність 
образів Чужого та Іншого у художньому дискурсі, які Е. Саїд 

аналізує за допомогою методу стратегічного розташування 

(розмежування наратора та автора, можливість виявлення 

та аналізу авторського погляду у тексті) та методу стратегіч-

ного впорядкування (аналіз співвідношення, співіснування 

відкритих і прихованих діалогів між текстами одного авто-
ра). Літературознавець повинен стати «чужим» стосовно до 

власної культури, відмовитись від інтелектуально обумовле-

ної «центральної позиції», змістити свій погляд до дистан-

ційованої інтерпретації «периферійності» тексту, а також 

відмежуватись від сприйняття ідеологеми «центру» як дже-
рела тлумачень. 
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