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СПЕЦИФІКА ДЕФІНІЦІЙ

У статті здійснено спробу розкрити зміст дефініцій «антиколоніальне»—«постколоніальне», 
проаналізовано концептуальні аспекти понять, виявлено специфіку постколоніальної пара-
дигми українського літературознавства. 
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У сучасному літературознавстві вио-
кремлюється постколоніальний дискурс, в якому 
висвітлюються суб’єктивні підходи, раніше мар-
гіналізовані або заглушені колоніалізмом, спря-
мовані на подолання наслідків економічної, полі-
тичної, але перш за все культурної та літературної 
залежності. 

Однією з характерних особливостей розвитку 
української постколоніальної науки про літера-
туру стало поглиблене зацікавлення художньою 
творчістю письменників, що творили в  умовах 
тоталітарної системи й у чиїх творах (у силу різ-
них причин) відбулося «зрощення» ідеологічних 
доктрин та естетичних принципів. Йдеться про 
політичний і  художній феномени як категорі-
альну цілісність, які активно артикулює нині 
постколоніальна теорія.

Сьогодні навколо постколоніального дискурсу 
відбувається багато дискусій, що стосуються про-
блематики пострадянських і східноєвропейських 
досліджень, зокрема, особливої уваги заслуго-
вують питання «постколоніалізму», «антиколо-
ніалізму», «неоколоніалізму». Постколоніальні 
студії становлять коло наукових інтересів 
вітчизняних літературознавців: В.  Агеєвої, 
Т.  Гундорової, П.  Іванишина, С.  Павличко, 
М.  Рябчука, О.  Юрчук та представників діа-
спори — М. Павлишина, М. Шкандрія та ін.

Метою нашої наукової розвідки є спроба 
розмежування дефініцій «постколоніальне»—
«антиколоніальне», виявлення особливо стей 
постколоніальної парадигми українського 
літературознавства. До аналізу дихотомії 
«постколоніальне»—«антиколоніальне» застосо-
вуємо міждисциплінарний підхід на межі історії, 
культурології, літературознавства, політології, 
соціології тощо. 

Від початку постколоніальне прочитання було 
сконцентроване навколо текстів, що відображали 
переваги колонізатора над колонізованим. Проте 
згодом цей підхід доповнюється аналізом літера-
тури, створеної представниками раніше колонізо-
ваних країн. Основоположник постколоніалізму 
Е.  Саїд наголошує, що колоніальний дискурс є 

формою імперського впливу на «малі» культури. 
У свою чергу, антиколоніальний відображає стра-
тегію протистояння тиску [12]. Цей підхід вибу-
довує шляхи осмислення «залежних» народів та 
їхнього духовного життя, які часто набувають 
форм опозиційного протиставлення «вищості» 
колонізатора і  його мистецької, політичної та 
економічної сфер над «нищістю», другорядністю 
буття колонізованого.

Сучасний український культуролог 
О.  Кравченко, беручи за основу вчення світо-
вих теоретиків постколоніалізму (Г.  Бгабги, 
А.  Мукгерджі, Е.  Саїда, М.  Фуко), вважає, що 
різниця між антиколоніальною та постколоні-
альною концепціями полягає у формах практик 
та мірі радикальності: «Антиколоніалізм можна 
розуміти як політичну боротьбу за звільнення 
від колоніальної залежності, здебільшого у  фор
мах політичних акцій. Постколоніалізм  — 
інтелектуальна рефлексія колоніального стану  
з метою визначення розмаїття змістів колоні
альної залежності, що є умовою їх викриття та 
подолання, у  першу чергу, на рівні свідомості»  
[5, 17].

Постколоніалізм, на думку вченого, можна 
вважати «результатом деконструкції колоні
алізму, наслідком демаскувань та демонтажу 
структур культурного колоніалізму і водночас їх 
продуктивного перекодування та використання» 
[5, 22]. Таким чином за допомогою засобів декон-
струкції, герменевтики, семіотики тощо художні 
твори інтерпретуються крізь призму постколоні-
альної теорії.

Торкається проблем постколоніалізму 
й  австралійський літературознавець україн-
ського походження М.  Павлишин. Науковець 
вважає доречним розмежування протистояння 
колоніалізму в  культурі на антиколоніальний 
та постколоніальний, вбачаючи під «антиколо-
ніальним» «простий опір колоніалізму; спроби 
перевернути з ніг на голову ієрархії колоніальних 
вартостей (наприклад, не імперський псевдоуні
версалізм, а  неповторна сутність нації є джере
лом усіх вартостей); спроби на місце імперських 
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(“фальшивих”) мітів поставити (“правдиві”) 
міти національного визволення» [9]. Явище ж 
«постколоніального» поєднує в  собі, на його 
думку, «використання досвіду як колоніального, 
так і антиколоніального і розуміння відносности 
цих двох історичних структур. Постколоніальна 
свідомість зовсім не позбавлена політичної 
за ангажованости, але їй притаманна схильність 
до плюралізму, толерантности, компромісу й іро
нії» [9]. Постколоніальним М. Павлишин вважає 
«протистояння на рівні не простого заперечення 
колоніалізму й  схвалення протилежного (як зви
чайно, нації), а на рівні усвідомлення» [8, 533]. 

Звертаючись до вивчення означеної дефіні-
ції, не варто зосереджуватись на хронологічному 
аспекті, тобто періоді, що бере свій початок після 
звільнення колоній. Таким чином, «постколоні
альне, відмежовуючись від колоніального, рівно
часно вбирає в себе його історичний досвід, а то 
й  співіснує з ним в  одному часі, місці і  навіть 
одному культурному явищі» [9].

Враховуючи означені концепти, М. Шкандрій 
пропонує застосовувати до сучасної української 
літератури й культури три підходи: колоніальний, 
антиколоніальний і  постколоніальний. Перший 
належить до тих елементів у літературі, що слугу-
ють поширенню «структур і  міфів колоніальних 
відносин влади». Другий  — до тих рис, які від-
кидають або шукають можливості змінити їх, аби 
здобути реванш над «імперією» шляхом прини-
ження культури «метрополії» та віддаючи пере-
вагу культурним надбанням «колонії». І, зрештою, 
третій придатний до обох цих категорій у літера-
турі й культурі, що розглядає ці підходи як рівно-
правні [13].

Вагомими у розвитку постколоніальної думки 
в  сучасному українському літературознавстві є 
наукові доробки П. Іванишина. У свої працях він 
осмислює сутність постколоніалізму, дефініціює 
та диференціює його на засадах національно-
екзистенціального витлумачення. П.  Іванишин 
розглядає постколоніалізм крізь теоретичні кон-
цепти, а  саме: поняття національної культури 
та імперіальної традиції, що дає змогу «зосере
дитися на системотворчому методологічному 
рівні й  окреслити різні (передусім, суперечливі) 
типи метадискурсу» [3, 65]. Детально вивчаючи 
наукові праці з означеної проблеми, науковець 
пропонує власну «робочу» дефініцію аналізо-
ваного явища. Постколоніалізм, з точки зору 
П.  Іванишина,  — це «актуалізована (найчас
тіше) постімперською історичною ситуацією 
загальногуманітарна методологія, в  котрій 

підставою для інтерпретації служать: пріори
тетність збереження й  розвитку національної 
культури, утвердження її самодостатності та 
поборення імперських дискурсів. Тому справжній 
постколоніалізм завжди націоцентричний та 
антиколоніальний» [3, 73].

Сучасна дослідниця О. Юрчук наголошує, що 
у  закордонній літературі існує чіткий поділ на 
постколоніальні та антиколоніальні студії, проте 
в  українському літературознавстві переважає 
їх інтеграція [15]. На її думку, «українські філо
логічні студії мають системніше враховувати 
напрацювання постколоніальної теорії як сукуп
ності ідей, поглядів, концепцій, орієнтованих на 
дослідження культурної спадщини колоніального 
минулого шляхом інтерпретації імперського та 
колонізованого дискурсів, їх взаємодії та взаємо
впливів» [15,  16]. Саме тому для осмислення 
антиколоніального та постколоніального досві-
дів необхідно застосовувати «власне український 
варіант постколоніальної теорії» [15, 206].

Спираючись на обґрунтування дослідниці, 
погоджуємося, що антиколоніалізм є дієвим під 
час перебування нації в колоніальному становищі, 
а не після виходу з нього, «опір відбувається тут 
і  сьогодні, але не для сучасності й  майбутнього» 
[14, 40]. 

Полярним антиколоніалізму є постколоні-
алізм, «який не орієнтований на заперечення 
колоніалізму, але налаштований на вироблення 
стратегії розвитку нації, що звільнилася від 
колоніального гніту шляхом аналізу різних видів 
досвіду: колоніального, антиколоніального, пост
колоніального» [14, 44].

Отже, можемо констатувати, що інтелекту-
альний світ останніх десятиріч активно проду-
кує тему свого колоніального минулого, осми-
слюючи колоніальну свідомість та її вплив на 
формування поколінь і  взаємодію між ними, 
що відображено у  творах художньої літератури, 
інтерпретує їх за допомогою новітніх наукових 
підходів. Антиколоніалізм за своєю сутністю є 
опором колоніалізму, боротьбою за звільнення 
від колоніальної залежності з метою «реваншу 
над імперією» під час перебування нації в коло-
ніальному стані. Постколоніалізм шляхом побо-
рення імперських дискурсів набуває колоніаль-
них та антиколоніальних рис і  спрямований на 
розвиток та  збереження національної культури 
звільнених. Характерна особливість постколо-
ніалізму в  українській літературознавчій науці 
полягає в інтеграції антиколоніальних та постко-
лоніальних студій.
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ДИХОТОМИЯ «АНТИКОЛОНИАЛЬНОЕ»—«ПОСТКОЛОНИАЛЬНОЕ»: СПЕЦИФИКА ДЕФИНИЦИЙ

В статье сделана попытка раскрыть содержание дефиниций «антиколониальное»—
«постколониальное», проанализированы концептуальные аспекты понятий, определены осо-
бенности постколониальной парадигмы украинского литературоведения.
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DICHOTOMY OF "ANTICOLONIAL" — "POSTCOLONIAL": SPECIFICS OF DEFINITIONS

The article makes the attempt to reveal the essence of the deinitions of “anticolonial”—“postcolo-
nial”, analyses conceptual aspects of the consepts, determines peculiarities of postcolonial paradigm  
of Ukrainian literary criticism.
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