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Здавалося б, Едвард Саїд, крім поход-
ження, не мав нічого особливого, що могло
зробити його наприкінці ХХ ст. певною
мірою знаковою постаттю в історії сходоз-
навства. Справді, хоч народився він 1 лис-
топада 1935 року в Єрусалимі, в арабській
родині, та родина його була християнською,
ще й належала до непоширеної на Сході
гілки протестантизму – Англіканської єпис-
копальної церкви. Освіту західного зразка
здобував у Каїрі і США: закінчив
Прінстонський університет, а ступінь док-
тора філософії (PhD) одержав у Гарвард-
ському університеті. Захистив дисертацію
з питань історії англійської літератури, на-
зивалася вона “Листи і коротка проза Джо-
зефа Конрада” (1964). Досить швидко Ед-
вард Саїд здобув визнання як спеціаліст з
теорії літератури та порівняльного літера-
турознавства, знавець англійської і, взагалі,
європейської літератури; викладав у бага-
тьох університетах США і за кордоном.
У коло інтересів ученого входили, звичай-
но, Конрад, а також Свіфт, Конан Дойл, Хе-
мінгуей, Орвелл, Йетс, Паскаль, Расін,
Р. Барт, Камю, Віко, Е. Ауербах та ін. Крім
того, він серйозно займався музикою – зно-
ву ж таки європейською, класичною – і
навіть сам виступав як піаніст, при цьому
користувався успіхом у публіки.

Але реалії другої половини ХХ ст.,
зокрема ситуація, що склалася на
Близькому Сході, трагедія палестинських
арабів, перманентна напруга на території
Палестини, де ще жили деякі його рідні, не
могла не вплинути на молодого й успішного
американського вченого Едварда Саїда.
Останнім поштовхом стала чергова арабо-
ізраїльська війна 1967 року, в результаті якої
Ізраїль окупував усю колишню британську
підмандатну територію і прихопив ще деякі
арабські землі.

У 1970 році Едвард Саїд виступив з низ-
кою публікацій з т. зв. “близькосхідного пи-
тання”, а конкретніше – “питання Палести-
ни”, у збірних виданнях та деяких ЗМІ
США. А в 1972 р. учений починає співро-
бітничати з деякими арабомовними ЗМІ,
зокрема, в журналі “Аш-шу’ун філястин” –

“Палестинські справи”. 1973-й рік ознаме-
нувався появою статті у “великій пресі”: 14
жовтня впливова газета “Нью Йорк
Таймс” опублікувала його статтю “Араби
і євреї”, яка викликала певний інтерес хоча
б тому, що в одному з передруків мала
підзаголовок “Можливість згоди”1. Далі
Едвард Саїд виступає як з питань “великої
політики”, так і з проблематики літератур-
ного життя в арабомовному світі. Слід заз-
начити, що він плідно працює і за своїм ос-
новним фахом: 1975 року опублікував
солідну книгу з проблем теорії літератури
“Початки: намір і метод”2.

Виступи Е. Саїда в пресі з питань
близькосхідної політики в 70-х рр. можна
вважати підготовкою до створення його
основної праці. Це такі статті, як “Зруйно-
вані міфи”3, огляд 11 книг з ісламу4, “Філо-
логічна лабораторія Ренана”5 і досить роз-
лога стаття “Орієнталізм” у весняному
номері “Джорджіа Рев’ю” за 1977 рік.

І ось під фірмою трьох відомих у
західному світі видавництв: “Пантеон Букс,
Нью-Йорк”, “Рутлідж енд Кіген Пол,
Лондон” і “Рендом Хауз, Торонто” виходить
великого обсягу (більше 400 стор.)
дослідження під назвою “Орієнталізм”.
Книга одразу привернула до себе увагу і
невдовзі була перевидана у м’якій
обкладинці в Нью-Йорку, Торонто і Лондоні,
у 1980 році вийшов французький переклад
у паризькому видавництві “Сей” з
передмовою популярного літературознавця-
структураліста Цветана Тодорова.
Сутність ідей Е. Саїда була відображена в
доданому підзаголовку “Схід, створений
Заходом”, а в інтерв’ю в газеті “Ле Монд”
вчений висловився ще яскравіше: “Схід –
фантазія Заходу”.

Вісімдесяті–дев’яності роки були рока-
ми зростаючої популярності Едварда Саї-
да та його книги. Один за одним вийшли
переклади: німецькою, арабською, турець-
кою, перською, іспанською, корейською,
польською мовами, а 2001 року з’явився
переклад українською.

Після появи даної книги з’явилася ціла
низка книжок, зокрема, “Палестинське пи-
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тання” (1979), “Інформація про Іслам: як
ЗМІ та експерти визначають наше бачен-
ня решти світу” (1981), (перекладена, до
речі, японською мовою), “Культура й імпе-
ріалізм” (1993), “Політика позбавлення: бо-
ротьба за палестинське самовизначення,
1969–1994” (1994), “Мир і його недоліки: есе
про Палестину в близькосхідному мирно-
му процесі” (1995) (видана в США і Ве-
ликій Британії), переглянуте й оновлене ви-
дання “Інформації про Іслам” (1997),
мемуари “Без місця” (1999), “Вибране Ед-
варда Саїда” (2000), і остання велика кни-
га (більше 600 стор.) “Роздуми про вигнан-
ня та інші есе” (2000).

Продовженням “Орієнталізму” стала
велика “Післямова” (1997), в якій учений
полемізує зі своїми критиками, а також над-
руковане незадовго до смерті есе “25 років
по тому” (2003) – досить песимістичний
погляд на сучасну дійсність на Близькому
Сході в світлі зроблених свого часу вис-
новків і застережень.

Крім того, Е. Саїдом написано велику
кількість статей, інтерв’ю, передмов з пи-
тань західної і арабської літератури, теоре-
тичних питань літературознавства; часто
писав як музичний критик. Активно співро-
бітничав із західними і арабськими медіа,
виступаючи гарячим поборником справед-
ливого вирішення палестинської проблеми,
критикуючи зовнішню політику США, Ізраї-
лю, а пізніше також Ясіра Арафата, з яким
певний час співпрацював, бувши з 1977 по
1991 р. членом Палестинської Національ-
ної Ради (парламенту палестинських
арабів). Учений не сприйняв домовленос-
тей в Осло, вважаючи їх зрадою національ-
них інтересів палестинців.

Практично до останніх днів свого жит-
тя Е. Саїд продовжував виступати у пресі
з гострими статтями, в яких засуджував
нерозумну, на його погляд, політику США,
спрямовану проти арабів та Ісламу, в тому
числі втручання в афганські події і війну
проти Іраку, вимагав справедливого гуман-
ного вирішення всіх проблем Близького
Сходу, щоб в регіоні назавжди запанували
мир і спокій. Не забував учений картати і
сучасних “орієнталістів”, “експертів”,
“фахівців”, які пішли на службу до право-
консервативних сил Америки і використо-
вували свої знання і досвід для виправдан-
ня небезпечної неоімперської політики
уряду США. Багато в чому він повторю-

вав і розвивав тези, висунуті ним у 1978 році
в “Орієнталізмі”.

Що ж обстоював, а що відкидав і засуд-
жував у своїй праці Е. Саїд?

Спочатку слід звернутися до самого тер-
міна “орієнталізм”. І тут побачимо, що існує
певна відмінність значень цього слова в
англійській і українській мовах. В англійській
мові слово “орієнталізм” є, насамперед, си-
нонімом нашого слова “орієнталістика”,
“сходознавство”. “Орієнталізм” можна ро-
зуміти і як специфічне сприйняття “Орієн-
ту”–“Сходу” – чогось дуже специфічного,
відмінного від “західного”. У нас це слово
застосовують для характеристики літера-
турних і мистецьких творів, в яких за барви-
стими описами “східного життя” приховуєть-
ся відсутність необхідного заглиблення,
виходячи із загальнолюдських критеріїв, при
відтворенні історичного минулого і сучасно-
го життя східних народів. Сам запозичений
в українській мові суфікс “-ізм” передбачає
певне загальне поняття, концепцію, а не га-
лузь знання. Для Е. Саїда “орієнталізм” – це
набір поверхових суджень і оцінок, які ство-
рюють спотворене уявлення про Схід і на-
роди, що його населяють і, по суті, презен-
тують далекий від реальності Схід.

Проти такого “орієнталізму” спрямовані
основні вістря Саїдової критики. Хроноло-
гія його дослідження охоплює період від
початку ХVІІІ ст. до першої половини
ХХ ст., хоча торкається і проблем сучас-
них. До початку епохи Просвітництва,
вважає він, осмислення Сходу в Європі дик-
тувалося релігійним протистоянням мусуль-
манства і християнства і відзначалося
крайнім невіглаством щодо Сходу (тоді
йшлося практично лише про Близький Схід),
арабів, Ісламу та його засновника Пророка
Мухаммеда. Зразки такого “знання” про
східних сусідів у нас можна прочитати в
“Повісті временних літ” в епізоді, де йдеться
про “вибір віри” Великим князем Володи-
миром6, або ж у компілятивних творах Йо-
аннікія Ґалятовського (пом. 1688) 7.
У ХVІІІ ст. почалося ближче знайомство
європейців зі Сходом, особливо після екс-
педиції Наполеона Бонапарта в Єгипет.
Його, як відомо, супроводжувала велика
група вчених різних спеціальностей, адже
майбутній імператор хотів знати все док-
ладно про землі, які він мав намір завоюва-
ти. Таким чином Схід, вважає Е. Саїд, став
об’єктом вивчення для сильнішого на той
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час Заходу. Це дало останньому, згідно з
беконівською тезою “знання=сила”, ство-
рити такий образ Сходу і “орієнтала”, який
виправдовував панування над ними. Знан-
ня про Схід, оформлені певними текстами
з-під пера “експертів”, котрі ніби пропону-
ють знання, а по суті творять описувану
ними реальність, бо поступово такі знання
стають традицією, яку вже не можуть по-
хитнути емпіричні знання інших людей.
Це – результат діяльності орієнталістів, які
часто йшли на службу до тих, хто завойо-
вував “нові землі” і розбудовував колоніальні
імперії. Результати їхньої діяльності Едвард
В. Саїд називає “презентацією Сходу”, а не
реальним позитивним знанням. Ним наво-
дяться приклади активного залучення вче-
них до вивчення Сходу Ост-Індською ком-
панією, яка фінансувала велику кількість
наукових проектів. Недарма одне з най-
більших спеціалізованих видавництв орієн-
талістичної літератури E.J. Brill знаходить-
ся в Нідерландах. У критиці сходознавців
Заходу він йде вслід за президентом
Арабської академії в Дамаску Мухамме-
дом Курд Алі (1876–1953), який вважав, що
останні принижують арбів і їх святині.8

Закидає Е. Саїд орієнталістам і те, що
вони, незважаючи на всілякі членування ма-
теріалу, показують Схід як “завжди один і
той самий, незмінний, однорідний і радикаль-
но специфічний об’єкт”9. Звідси – тверджен-
ня про статичність східного суспільства, його
нездатність до трансфомацій і, взагалі, вся-
ких реформ. У писаннях “орієнталістів”, на
думку Саїда, Схід дегуманізовано, перетво-
рено на якусь однолику масу, тоді як Схід
різноманітний, багатобарвний і складний.
Попри те, що певні дослідження стосують-
ся деталей побуту, духовного чи політично-
го життя народів Сходу і несуть конкретні
знання, все ж на рівні синтезу виступає про-
сто “Схід”. Особливо гостро вчений крити-
кує кіно і телебачення, які створюють спот-
ворені образи арабів. “В кіно та на
телебаченні, – пише він, – араб асоціюється
або з розпусником, або з кровожерливою
безсовісністю. Він виступає там як хвороб-
ливо сексуальний дегенерат, правда, спро-
можний на обмірковані й лукаві інтриги, але
за самою своєю суттю схильний до садиз-
му, зради, підлоти. Работорговець, їздець на
верблюді, контрабандист, смаглявошкірий
розпусник – ось лише кілька традиційних ро-
лей араба в кіно”10.

Причому, зазначає Е. Саїд, цей створе-
ний “орієнталізмом” Схід весь час перебу-
ває в стані антитези “Заходові”, він постійно
йому протиставляється як уособленню всіх
можливих чеснот. З епохи Наполеона підхід
орієнталістів визначався протиставленням:
“ми” – європейці, “вони” – “орієнтали”.
А мусульманська релігія й араби подава-
лися й подаються, як щось абсолютно во-
роже Заходові. На думку вченого, таке про-
тиставлення, наполягання на “іншості”
народів Сходу несправедливе і веде тільки
до увічнення конфліктів, адже людство по
суті єдине і тому толерантність і відкритість
до співпраці повинні демонструвати і прак-
тикувати і Схід і Захід.

Розглядаючи в основному твори англійсь-
ких і французьких авторів ХІХ ст., Е. Саїд
стверджує, що письменники-мандрівники,
котрі побували на Близькому Сході чи в
Магрибі (Ламартін, Флобер, Шатобріан,
Нерваль, Бертон та ін.), переважно спира-
лися на праці таких учених-“орієнталістів”,
як Сільвестр де Сасі, Лейн, Ренан, Воль-
ней, на наполеонівський “Опис Єгипту”, а
також на записки прочан. З цими матеріа-
лами вони засвоювали багато абсолютно
неправильних даних і тверджень щодо Ісла-
му та його засновника, життя арабів, турків,
персів.

Учений досить детально розглядає до-
робок таких учених, як С. де Сасі, Е. Ре-
нан, К. Маркс, наголошує на непристойній
одіозності заяв таких учених, як Р. Дозі
(1820–1883) та У. Мюїр (1819–1907)11 і
відзначає їхню упередженість і “небажан-
ня” зрозуміти іншого. Тож, озброївшись
такими “науковими знаннями”, письменни-
ки дивилися на Схід, як на спектакль з чу-
довими фантастичними декораціями, а
потім спрощено й невірно все це описували
і навіть побачене на власні очі майже не
впливало на їхні оцінки і висновки. Мабуть,
у зв’язку з цим Е. Саїд помітив, що “...орієн-
талізм можна краще осмислити як су-
купність примусів та обмежень, які накла-
даються на думку, аніж як позитивну
доктрину”12.

Е. Саїд нераз стверджує, що нейтраль-
ної, об’єктивної науки про Схід на Заході не
було; було лише вироблено низку уявлень-
кліше, які потім тиражувалися, подаючи
знання про цілий регіон схематично, двови-
мірно, міфологізовано. Вчений піддає кри-
тиці методику досліджень “орієнталістів”
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ХХ ст., які щедро цитують своїх поперед-
ників без бажання поглянути свіжим оком
на “матеріал”, тобто Орієнт, де відбувають-
ся різноманітні процеси в політичній, еко-
номічній та ін. сферах. “Орієнт, – пише він, –
орієнталізується”13 і таким подається чи-
тачеві-неспеціалістові, примушуючи його
споживати препаровані знання. Таким чи-
ном, правда залежить від оцінки вченого, а
не від самого матеріалу, який, “з часом,
здається, має завдячувати саме своє існу-
вання орієнталістові”14. Виходить, що старі
авторитети тиснуть на нові покоління
фахівців, крім того “орієнталізовані” знання
нав’язуються самому Сходові, особливо
тепер, через західну систему освіти і на-
уки. Навіть компаративістичні студії вико-
ристовуються для приниження арабів.
Е. Саїд пише: “Орієнталізм опирав своє існу-
вання не на свою відкритість, не на свою
сприйнятливість до реалій Сходу, а радше
на свою внутрішню зібраність, яка діяла
постійно щодо його органічної волі-до-вла-
ди над Сходом. У такий спосіб орієнталізм
спромігся пережити революції, світові війни
та буквальний розпад імперій”15. До речі,
британських і французьких учених він вва-
жає подібними, відмінність бачить лише в
стилі їхніх писань16.

Третій великий розділ своєї книги Е. Саїд
назвав “Орієнталізм сьогодні”. Жоден з
британських, французьких чи німецькомов-
них сходознавців другої половини ХІХ –
початку ХХ ст. (Гольдцієр, Снук-Хургроньє,
Макдональд) схвальної оцінки від нього не
заслужив. Це ж стосується і нової орієнта-
лістики, яка бурхливо почала розвиватися
після Другої світової війни, але – як пише
дослідник, – “Старий орієнталізм розбився
на тисячу шматків, однак кожен з них про-
довжує служити традиційним орієнталістсь-
ким догмам”17.

Е. Саїд вважає, що школа справжніх
орієнталістів закінчилася на Л. Масіньйоні
(1883–1962) та Г.А.Р. Ґіббі (1895–1971),
тепер настав час “соціальних наук” (social
sciences). Об’єктом критики у цьому зв’яз-
ку виступає відомий сучасний політолог
Бернард Льюїс18 і новітня форма “орієнта-
лізму” – “неоорієнталізм”, який нічим не
відмінний від “старого орієнталізму” і вірно
служить неоімперіалізмові19. При цьому
вчений зазначає, що коли у вивченні афри-
канського континенту з’явилося дещо нове,
то для арабістів та ісламознавців “і сьогодні

існують такі речі, як унікальне ісламське
суспільство, унікальна арабська мен-
тальність, унікальна орієнтальна душа.
Навіть ті, чия спеціальність – сучасний
ісламський світ, при знайомстві з будь-якою
гранню сучасного єгипетського або ал-
жирського суспільства анахроністично ко-
ристуються таким текстами, як Коран.
Вважається, що іслам, або його ідеальний
варіант сьомого сторіччя, конституйований
орієнталістом, залишається в тому незмінно-
му унітарному стані, який непідвладний
більш недавнім і потужним впливам колон-
іалізму, імперіалізму і навіть повсякденної
політики.”20

Об’єктом критики дослідника стало й
таке авторитетне на Заході видання, як дво-
томна “Кембриджська історія ісламу”21. На
його думку, як би не препарували свої вис-
новки новітні орієнталісти, що зрадили своє
покликання вчених, вони всеодно виступа-
ють апологетами імперій.

Книга Е. Саїда мала великий успіх і по-
клала початок тому, що стало називатися
“постколоніальні студії”. Як пише Річард
Бернстейн в опублікованому в “Нью Йорк
Таймс” некролозі: “Орієнталізм” утвердив
п. Саїда як надзвичайно впливову постать
в американських і європейських універси-
тетах, як героя для багатьох, особливо
молодих студентів і аспірантів лівого спря-
мування, для яких “Орієнталізм” був свого
роду інтелектуальним кредо, основополож-
ним документом галузі досліджень, які ста-
ли називатися постколоніальні студії”22. Не
дивно, що і книга Е. Саїда, і новий напря-
мок наукових праць викликали шалену кри-
тику з боку американських правих консер-
ваторів. Заради справедливості скажемо,
що труд Е. Саїда не скрізь зустрів схвален-
ня в арабському світі: багато хто закидав
йому недостатню гостроту.

Слід пам’ятати і про політичні погляди
вченого: він виступав проти всякого фана-
тизму і терору (засудив акцію 11 вересня і
вирок Салманові Рушді), за співжиття євреїв
і арабів у Палестині, назвавши палестинців
“жертвами жертв, маючи на увазі Голо-
кост”; засуджував іракський режим й розв-
’язану проти Іраку війну, а також незаконну
“імперську окупацію” цієї країни. Він
відійшов від Ясера Арафата, коли той, на
думку Саїда, пішов занадто далеко в по-
ступках Ізраїлю. Але разом з відомим му-
зикантом Даніелем Баренбоймом учений
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започаткував створення спільного єврей-
сько-арабського оркестру під промовистою
назвою “Східно-Західний диван”.

Е. Саїд не міг не відгукнутися і на оді-
озну публікацію американського політоло-
га правого штибу Самюеля Хантінгтона
“Зіткнення цивілізацій” (1993), яка набула
певного поширення, і тези, викладені в ній,
через російські мас-медіа досягли й
дніпровських берегів. На думку Хантінгто-
на, все дуже просто: у ХХІ ст. всі конфлік-
ти у світі виникатимуть між цивілізаціями,
насамперед, ісламською і християнською.
Отже, слід забути про реальні причини
конфліктів і воєн: боротьбу за геостратегічні
плацдарми, природні ресурси, насаджуван-
ня силою своєї волі народам “Третього
світу”. Хантінгтон писав: “Я вважаю, що в
світі, який народжується, головним джере-
лом конфліктів буде вже не ідеологія і не
економіка... найважливіші конфлікти у гло-
бальній політиці відбуватимуться між на-
ціями та групами, що належать до різних
цивілізацій. Зіткнення цивілізацій стане до-
мінуючим фактором світової політики. Лінії
розлому між цивілізаціями – це і є лінії май-
бутніх фронтів”23.

У журналі “Нейшн” (22.10.2001) Е. Саїд
надрукував дві статті: “Зіткнення визна-
чень” і, більш розлогу – “Зіткнення не-
вігластв”, у яких розбив антинаукові посту-
лати і “пророкування” Хантінгтона,
показавши його довільні, необґрунтовані
твердження, побудовані на старих ідеях “ор-
ієнталістів” щодо вищості Заходу над Схо-
дом і жорсткої відокремленості їх один від
одного. Цю думку американського профе-
сора взяв на озброєння прем’єр-міністр
Італії С. Берлусконі, котрий сказав, що, мов-
ляв, у мусульман немає Мікеланджело і
Моцарта, а у нас, європейців, є. Правда,
пізніше він був змушений вибачатися.

Закінчує Е. Саїд цю статтю такими сло-
вами: “Зіткнення цивілізацій” – це штамп,
подібний до “війни світів”, що годиться
більше для підсилення власної захисної гор-
дині, ніж для критичного розуміння вражаю-
чої взаємопов’язаності всього в наш час”24.

Остання велика стаття Е. Саїда –
“Орієнталізм” через 25 років” має підзаго-
ловок “Земний гуманізм проти будівників
імперій”. Вчений знову наголошує, що “Схід
у тому вигляді, в якому його представля-
ють на Заході вчені, що зрадили науку, є кон-
структом, створеним, щоб володарювати

над Сходом”25. Він відстоює ідею співісну-
вання людських спільнот, творення згідно з
думкою Гете “світової літератури”, закли-
кає вивчати мови й історію народів, особ-
ливо підкреслюючи значення філології як
науки, що містить великий гуманістичний
заряд.

Едвард В. Саїд підкреслює, що людство
має багато спільних турбот і мусить їх відпо-
відно зустріти, хоча ніхто ще не знає всієї
складності глобалізованого світу. Як пере-
конаний прихильник терпимості й гуманіз-
му, він пише такі слова: “Жахливі конфлік-
ти, які заганяють людей у такі фальшиво
поєднуючі рубрики як “Америка”, “Захід”
чи “Іслам” і винаходять колективні ідентич-
ності для великого числа індивідумів, які на-
справді є зовсім різними, не можуть мати
таку силу, як нині, і їм треба протистояти.
Ми все ще маємо в розпорядженні
здатність раціонально мислити – спадщи-
ну гуманістичної освіти – не як сентимен-
тальне благочестя, що згуртовує нас, аби
повернутися до традиційних цінностей чи
класиків, а до активного застосування зем-
ного секулярного раціонального дискур-
су”26. І закликає до гуманізму.

Зі свого боку скажемо, що ми поділяємо
основний пафос і багато думок Е. Саїда, та
все-таки не можемо погодитися з недифе-
ренційованою критикою орієнталістики і до-
робку відомих світил цієї науки. Цю думку
поділяють і деякі зарубіжні вчені27. На наш
погляд, слід розрізняти наміри замовників і
творчий порив дослідників, адже існує й таке
поняття як інтелектуальний виклик – бажан-
ня вченого дослідити те чи інше явище. На
жаль, як відомо і з інших галузей науки, не
всі результати праці вчених використвували-
ся на благо людства. Розрізнення “ми” –
“вони”, яке так дратувало автора “Орієнта-
лізму”, це – нормальний засіб аналізу в дос-
лідницькій роботі. На нашу думку, вивчати
щось чи когось не означає автоматично його
принизити або підкорити, як це інколи здаєть-
ся Е. Саїду, хоча, можливо, й відчувається
певний психологічний дискомфорт. Звичай-
но, історичні умови склалися так, що
ісламські спільноти були у зв’язку з різними
причинами ослаблені з початком колоніаль-
ної ери, але ж були спроби й з боку мусуль-
ман вивчати Захід, щоб оволодіти необхід-
ними знаннями. За приклад може служити
діяльність Мухаммеда Алі в Єгипті, аль-
Афгані, шейха Мухаммеда Абдо, І. Гас-
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принського, деяких сирійських і ліванських
діячів культури ХІХ ст.

Немає сумніву, висловлені Е. Саїдом
думки заслуговують на пильну увагу вітчиз-
няних науковців, котрі працюють над дос-
лідженням історії і культури народів Сходу,
в тому числі й наших співвітчизників східно-
го походження.

Ідеї Е. Саїда ще не набули поширення
серед українських сходознавців. До них
звернулася у своєму відомому дослідженні
про А. Кримського Соломія Павличко28, їх

згадували у своїх статтях М. Рябчук,
О. Толочко, О. Галенко, В. Остапчук,
О. Винников, автор цієї праці. Деякі
переклади текстів були опубліковані в
журналі “Всесвіт”29, у “Критиці”30. Слід
додати, що одна з тез Е. Саїда була
застосована і при розгляді проблематики
Східної Європи з Україною в тому числі31.
На смерть ученого, що після тяжкої хвороби
настала 25 вересня 2003 року, широко
відгукнулися світові ЗМІ, в Україні –
“Критика”32 та газета “Львівська правда”.
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