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Abstract 

 

 

Precondition:Research of personal self-identification issues in (post)colonial 

enritonment, based on two novels: Avelum by Otar Chiladze and The Shadow Lines by Amitav 

Ghosh.  

Methodology:Interpretation of the two novels. Finding parallels between contents and 

discourse. Search of relevant historic and theoretical conclusions in the works of: Amartya Sen, 

Gayatri Spivak, Ernest Gellner, etc.  

Results:Each novel shows the opposing characters, by their evaluation of environment 

and attempts of resistance.Writers’ autobiographical and historical parallels were found, which 

are importantly defining characters and their behavior. The interpretation of the stories was 

based on theoretical works ans theses. 

Conclusion: Almost every character seeks for self-identification within resistance, 

opposing the repressive environment.Attempts and narratives are different for different 

generations. Freedom and love are the mainstream values of all characters. 

Key Words: Colonial, Postcolonial, Empire,Self-identification, Oriental,Partition, 

Nationalism, Traumatic Memory, Subaltern.  
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