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У зв’язку з розпадом великих імперiй у другiй половинi XX столiття, на 

картi свiту з’явилося багато незалежних держав. Культури цих держав, 

знаходячись свого часу пiд впливом iмперiалiзму, ввiбрали в себе елементи 

культури колонiзаторiв. Таким чином, вони набули ознак гiбридностi та 

амбiвалентностi. В рамках постколонiального простору взаємодіючі культури 

трансформують одна одну та пiддаються взаємному впливу. Вплив 

колоніальної культури на лiтературу та культуру колишньої країни-

колонiзатора може бути рiзним в рiзних контекстах. Варто зазначити, що 

лiтература в такому разi стає «постколонiальною» в тому сенсi, що вона 

знаходиться в станi взаємодiї з культурою пiдкореної країни [1: 536].  

Термiн «постколонiальна лiтература» не має однозначного тлумачення. 

По-перше, вiн позначає лiтературу тих країн, якi були колонiями. По-друге, 

цей термiн також використовується для позначення одного з напрямiв 

лiтератури колонiзаторiв, яка так само впливає на нацiональну лiтературу 

загалом. Таким чином, поданий термiн використовується не тiльки для 

позначення лiтературного явища, а бiльше – з метою вказiвки на корпус 

художнiх творiв, до яких звертається постколонiальна критика. Очевидно, 

також помилковим є твердження, що постколонiальнi дослiдження 

спрямованi на певний пласт художнiх творiв, адже, в широкому сенсi, вони 

застосовують власну методологiю до текстiв свiтової лiтератури, видiляючи 

за певними критерiями категорiю лiтературних дiячiв, котрi в першу чергу є 

представниками вiдповiдних нацiональних лiтератур. Постколонiальну 

лiтературну творчiсть варто також розглядати поза межами 

постколонiального дискурсу, адже це – самостiйне лiтературне явище 

сучасностi, найяскравiшою рисою котрого є iнтернацiональнiсть [3].  

Лiтературнi дiячi рiзних нацiональностей, звертаючись до англiйської мови 

як до засобу вираження власних ідей, репрезентують у своїх творах типовi 

риси, притаманнi постколонiальнiй лiтературi. Мiж iншим, це призвело до 

поставлення пiд сумнiв концепцiї європоцентризму, надаючи змогу тим 

творам, що вважалися  периферiєю лiтератури, поширювати на саме «ядро» 

свої культурнi норми та традицiї.  

Основними та визначними рисами постколонiальної лiтератури вважаємо: 

привласнення мови колонiзатора, метанаративнiсть, патрiотизм, 

самоiдентифiкацiю, злам стереотипiв та власний погляд на iсторiю. Мова в 

цьому контекстi являє собою засiб заперечення авторитетностi мови 



колонiзатора. Письменники часто демонструють тенденцiю до трансформації 

цiєї мови з урахуванням дiалектної варiативностi, змiни мовних 

синтаксичних конструкцiй на свiй лад, використання барбаризмiв тощо. 

Метанаративнисть як ще один основний концепт, вводиться задля поєднання 

нацiональної нарацiї та нарацiї мови, якою ведеться оповiдь, для поєднання 

культурного та смислового дискурсiв. Таким чином, увага зосереджується на 

тому, як конструюється наратив та з якого кута викладаються подiї. 

Письменники у своїх творах акцентують увагу на самоiдентифiкацiї та 

патрiотичнiй складовiй, реалізовуючи таким чином свою культурну 

приналежнiсть. 

Творам сучасних арабсько-англiйських авторів, як і творам iнших 

письменників, якi прагнуть відтворити елементи власної етнокультурної 

спадщини, також притаманні риси постколонiальної лiтературної традицiї. Ці 

особливостi можна простежити на прикладi роману арабсько-британської 

письменницi Фадiї Факiр “My Name is Salma”. Мова в романі 

використовується як когнiтивний засiб комунiкацiї, що репрезентує 

самоiдентифiкацiю. Таким чином, автор привласнює та вiдтворює її, 

використовуючи особливi лiнгвiстичнi стратегiї, що реалізує протагонiст 

твору – Салма, від імені якої ведеться оповідь. Цi стратегiї вiдтворюють 

одразу декiлька рис постколонiальної лiтератури. Головним чином, це 

метанаративнiсть, самоiдентифiкацiя через мовнi засоби та злам стереотипiв.  

Наративнi стратегiї у творi розподiляються на двi групи: в першу чергу, 

вони є мiжмовними, тобто являють собою своєрiдний пiджин. Стратегiї іншої 

групи – зовнiшнi – репродукуються шляхом переключення мiж мовами, за 

допомогою бiлiнгвiзму, що є практикою чергування двох або бiльше мов пiд 

час комунiкацiї [2:139]. Аби проiлюструвати це, варто розглянути розмову 

Салми з офiцiантом-французом: 

“What you like drink, madam?” 

“Some water y’ayshak: may your life be long” [4: 13]. 

У цьому прикладi простежується мовне спрощення, притаманне пiджину, 

що й дозволяє досягти комунiкативної мети.  

В аспекті синтаксичної структури, мовлення Салми містить синтаксичнi 

конструкцiї, що вiдхиляються вiд норми, прийнятої в англiйській мови [2:89]. 

Очевидно, Салма таким чином накладає структуру арабської мови на 

англiйську. Така мовленнєва особливість є прикладом міжмовної 

інтерференції, або впливу рiдної мови на структуру мови, яка вивчається. 

Розглянемо реалізацію міжмовної інтерференції під час розмови Салми з 

лiкарем: 

“What can I do for you, Miss Asher?” 

“I ill, doctor. My heart beat, no sleep” 

“Any physical symptoms?”  

“Sick, yes. Arms and legs see.” 

“It is psoriasis, that’s all. A skin condition. Nothing serious.” 

“Sweet, heart beat, cannot sleep.” 

“If your heart is beating then it must be in good condition. That’s what hearts are 



supposed to do.” 

“But I ill. Please. Today alive, tomorrow dead me” [4: 69]. 

Ще однiєю особливiстю мовлення Салми є те, що вона не використовує 

допомiжнi дiєслова. Ця особливiсть є також прикладом накладання структури 

однiєї мови на структуру iншої мови. 

Через мовнi засоби проявляється самоiдентифiкацiя Салми. На початку 

твору вона плутає займенники “I” та “me”: “Me Muslim”, “Me Arab”. Таким 

чином вона чiтко iдентифiкує себе з боку релiгiї як послiдовниця iсламу та з 

боку етнiчної приналежностi – як араб. 

Варто зазначити, що письменниця використовує маркери сарказму та iронiї 

для розвiнчення стереотипiв щодо протагонiстки твору. Такими маркерами є: 

“Foreign! Alien!”, “Ignorant Bedouin! She rode a camel all the way from Arabia 

to this dump in Exeter” [4:9]. Зазначені маркери покликані зруйнувати етнічні 

стереотипи. 

Метанаративнiсть як ще одна риса, яку використовує Фадiа Факiр, виконує 

ключову роль – створити єдиний тип опису, застосовуюючи унiверсальну 

систему понять, знакiв i метафор. У творi наявний метанаратив релiгiйного 

характеру і через його призму надається пояснення iсторiї Салми та 

безпосередньо, проблематики роману. 

Таким чином, роман “My Name is Salma” містить риси, притаманнi 

постколонiальнiй лiтературi загалом: привласнення мови, метанаративнiсть, 

самоiдентифiкацiя через мову та злам стереотипiв. 
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