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ВСТУП 
Монографія задумана і виконана як мультикультурне дослідження 

постаті та творчої спадщини Джозефа Конрада (1857–1924, справжнє 
ім’я Юзеф Теодор Конрад Коженьовський)  – відомого англійського 
романіста, новеліста, драматурга, есеїста польського походження.

Доля була невблаганною до щедро обдарованого Джозефа Конрада, 
ускладнюючи його життя тяжкими випробуваннями – вигнанництвом, 
поневірянням світами, всілякими пригодами – водночас формуючи в 
ньому сильну людину, здатну на вчинок щодо різкої зміни свого жит-
тя. В історії культури відомий вислів-міф, озвучений Конрадом: «Give 
me the right word and the right accent and I will move the world» («Дайте 
мені точне слово і вірний наголос і я переверну світ»)1. Афоризм, філо-
логічно перефразований, був підпорядкований розумінню того, що 
це має бути англійське слово, а, отже, і англійська література. У такий 
спосіб Конрад зробив найважливіший вибір життя і здійснив перехід 
із західно-слов’янської, польської культури до англійської, з її більш 
відчутними зрушеннями у світобаченні та творчих відкриттях. Таким 
чином Конрад виплекав у собі мультикультурну особистість (навіть за 
умови відсутності такого поняття на ту мить) із саме йому властивим 
витонченим англійським словом, що дало вагомі підстави дослідникам 
наголошувати на віртуозній роботі письменника із цим словом, уви-
разненій англійськості літературної мови.

Започаткований складний, далеко не без нових випробувань життє-
вий і творчий шлях Конрада тісно пов’язаний із привнесенням істотних 
новацій у високий європейський літературний ландшафт. Вражало його 
вміння «зачепити звичайного читача», активізувати і здивувати його 
своїми неординарними пошуками і відкриттями, оціненими, щоправда, 
не завжди з належною глибиною і повнотою, принаймні щодо мульти-
культурної специфіки. Значущості набував створений митцем тип героя 
з мужнім і непохитним характером, який відповідав англійським запи-

1 Conrad J. A Familiar Preface // Conrad J. A Personal Record. – Garden City ; New York, 
1925. – P. XIV. Тут і надалі переклад наш.
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там. Це продукувало включення творів Конрада до англійських антоло-
гій та збірників у статусі еталону високої літератури. До таких належить, 
зокрема, антологія «Of Men and Manners: The Englishman and His World» 
(«Людина і її характер: Англієць та його картина світу. Зібрання творів, 
що дають виразне уявлення про індивідуальність англійця та його спо-
сіб життя», 1970), метою якої було ознайомлення американського читача з 
типово англійською літературою, «a kind of literature which is typically Eng-
lish» («такою літературою, яка за своєю суттю є глибоко англійською»)1, що 
всеохоплююче розкриває суть енергійної, але стриманої англійської нату-
ри; чи ґрунтовна праця Патріка Перріндера «Nation and Novel: The English 
Novel from its Origins to the Present Day» («Нація і роман: Англійська літера-
тура від зародження до сьогодення», 2006)2, в якій досліджуються пробле-
ми національної історії, міфології та ментальності в контексті англійської 
національної ідентичності. У ній поруч з такими видатними представ-
никами англійської культури як Деніель Дефо, Семюель Річардсон, Генрі 
Філдінг, Джейн Остін, Шарлотта Бронте, Чарльз Діккенс, Вільям Теккерей, 
Редьярд Кіплінг, творчість яких позначила інтелектуальний та суспільний 
вектор національного розвитку, стоїть ім’я й Джозефа Конрада.

Осмислення мультикультурного напряму творчості Конрада перед-
бачало необхідність започаткувати його з критичних рефлексій про 
творче надбання митця з їх систематизацією, обґрунтуванням, виокрем-
ленням мультикультурної спрямованості, надавши їм належну оцінку. У 
роботі наголос зроблений на подарованій долею комбінації культурних 
кодів, що увиразнює компаративний зріз роботи. Передусім, безсумнів-
но, це польські, з орієнтацією на епоху романтизму, а також російські 
традиції, навіть за умови негативного сприйняття певних їх тенденцій, 
але із шанобливою повагою до надбань Федора Достоєвського та Івана 
Тургенєва. Наявний тут і ехо-резонанс український, а також усвідомлені 
симпатії до англійського та французького літературного канону. 

Мультикультурність, розгорнута Конрадом як провідна тема його 
творчості, набула статусу і як наукова, явивши собою благодатне поле 

1 Feldberg K. Preface // Of Men and Manners: The Englishman and His World. A Collection 
of Writings that Give Brilliant Insight into the English Personality and Way of Life / essays comp. 
by Katherine Feldberg. – Coral Gables, FL , 1970. – P. VII.

2 Parrinder P. Nation and Novel: The English Novel from its Origins to the Present Day. – 
Oxford ; New York, 2006. – 514 р.
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для досліджень – справжній дар Конрада науковцям. Передусім це вия-
вилось у пильній увазі до біографії письменника, яка розглядається у 
роботі як важливий чинник мультикультуралізму. Біографія Конрада 
осмислена як історія життя окремої особистості, спосіб явлення її в 
культурі як цінності індивідуального людського існування за Леонідом 
Шамшиним1. Основні специфічні якості біографії Конрада, на яких ми 
зосередились, акцентовані в спогадах, епістоляріях, оповідних текстах, 
що ідентифікують це існування. 

Дотримуючись концепції Олега Кривцуна щодо творчої біографії 
письменника2, ми вибудовували її як поняття більш широке за «життє-
вий шлях», проте, менш узагальнене, ніж «доля». До того ж, зафіксувати 
взаємозв’язки індивідуальної біографії з історичною своєрідністю епохи 
доволі непросто: часто такі впливи проявлялись опосередковано, контек-
стуально. Саме тому ми поглянули на біографію Конрада через поняття 
«біографічна свідомість епохи», яке поєднує в собі англо-польські коди.

Одним із найбільш цікавих і водночас складних питань є осмис-
лення теоретизувань щодо специфіки поняття мультикультуралізму, 
національно-культурної ідентичності, акультурації як явищ культури 
та літератури. 

Розлоге трактування поняття «мультикультуралізм» і особливо про-
цес переходу від його теоретичного обґрунтування в площину емпірич-
ного обживання в політиці держав актуалізовані в культурній свідомості 
через осмислення проблем толерантності щодо до проявів «іншої» куль-
тури, свободи в наслідуванні даної культурної традиції, моно- і бікуль-
турного соціального устрою та т. ін., що, фактично, явило ознаки транс-
формації культурної свідомості в мультикультурну. У зв’язку із цим 
позначилася проблема формування мультикультурної ідентичності та, 
водночас, збереження ідентичності національної, невід’ємної від муль-
тикультурних процесів. У новому культурному контексті розкрив нові 
грані сенс поняття «культурна ідентичність», що традиційно характери-
зує самопочуття людини всередині певної культури і трактується як ото-

1 Шамшин Л. Б. Биография // Культурология : энциклопедия : в 2-х т. / гл. ред. и автор 
проекта С. Я. Левит ; редкол.: Ж. М. Арутюнова, В. Н. Басилов, И. С. Вдовина, В. Д. Губин, П. 
С. Гуревич. – М., 2007. – Т. 1. – С. 218. 

2 Кривцун О. Творческое сознание художника. – М., 2008. – С. 198–214.
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тожнення індивіда з певною культурною спільнотою, традицією, куль-
турними цінностями, відображаючи його взаємозв’язок із оточуючим 
світом. Так, у контексті соціології та психології культури Джон Беррі та 
Амадо Паділла визначають мультикультурну ідентичність як наявність 
в особистості принаймні ще однієї культури, крім домінантної рідної 
(«at least one other culture in addition to the dominant mainstream culture»)1; 
Йінг-Йі Хонг, Анжела-Мінх Ту Нгуен та Вероніка Бенет-Мартінез харак-
теризують мультикультурну ідентичність більш конкретно, – як досвід 
маніфестації індивідом двох або більше культур («the experience of having 
been exposed to and having internalized two or more cultures»)2.

Історія формування мультикультурного дискурсу в культурі сягає 
Ренесансу, часів інтелектуального усвідомлення необхідності внутріш-
нього розкріпачення та виходу за межі національних стереотипів в 
умовах інтенсивного обміну культурним досвідом між європейськими 
країнами. У своїй діяльності Еразм Ротердамський, «high-profile citizen 
of the world» («високопрофесійний громадянин світу»)3 демонстрував 
поєднання неосяжної ерудиції з бездоганним володінням латиною, 
грецькою та європейськими мовами, «in his life, as in his work <…> tran-
scended nationality» («у своєму житті, як і в роботі <…> виходив за грані 
уявлення про національність»)4. 

Просвітництво з його прагненням пошуків шляхів вирішення про-
блеми особистісної та суспільної свободи стало наступним етапом розвою 
мультикультурних тенденцій. Так, Вольтер виступав проти ігнорування 
дослідження китайської, японської, хінді та інших культур і цивілізацій. У 
своїй роботі «Essai sur l’histoire générale et sur les moeurs et l’esprit des nations, 

1 Berry J. W. Conceptual Approaches to Acculturation // Acculturation: Advances in 
Theory, Measurement, and Applied Research / ed. by K. M. Chun, P. B. Organista, G. Marín. – 
Washington, D.C., 2003.  – P. 17–37; Padilla A. M. Bicultural Social Development // Hispanic 
Journal of Behavioral Sciences. – 2006. – Vol. 28. – P. 467–497.

2 Hong, Y. Y., Morris, M. W., Chiu, C. Y., & Benet-Martínez, V. Multicultural Minds: A 
Dynamic Constructivist Approach to Culture and Cognition // American Psychologist. – 2000. – 
№ 55 (July).  – P. 709–720; Nguyen A.-M. Tu D., Benet-Martínez V. Biculturalism Unpacked: 
Components, Individual Differences, Measurement, and Outcomes // Social and Personality 
Psychology Compass. – 2007. – Vol. 1. – P. 101–114.

3 Amoia A., Knapp B. L. Introduction // Multicultural Writers from Antiquity to 1945 : A 
Bio-Bibliographical Sourcebook / ed. by Alba della Fazia Amoia and Bettina Liebowitz Knapp. – 
Westport, СТ, 2002. – P. 4. 

4 Там само. 
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Depuis Charlemagne Jusqu’á Nos Jours» («Есе із загальної історії, особли-
востей національного характеру та духу народів з часів Карла Великого і 
до нашого часу», 1756)1, він наголосив на важливості вивчення не тільки 
європейської, а й світової історії та культури, привертаючи цим увагу до 
такої проблеми майбутніх мультикультурних студій як європоцентризм. 

Надзвичайно важливий внесок у подальші пошуки європейської 
мультикультурної думки здійснив Йоганн Готфрід фон Гердер, заклав-
ши фундамент історичного та культурного релятивізму. У револю-
ційному для свого часу творі «Indee zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit» («Філософія історії людства», 1784–1791)2, стверджую-
чи велич, рівноправність та унікальність усіх культур на всіх рівнях, 
дослідник наполягав на іманентній цінності та автономії кожної істо-
ричної епохи, у такий спосіб визначаючи напрямки розвитку мульти-
культурних тенденцій на майбутнє. 

Неабиякої значущості набула праця «Essays and English Traits» 
(«Особливості англійського характеру», 1856) американського дослід-
ника Ральфа Вальдо Емерсона3, як своєрідна предтеча мультикультур-
них студій, що виразилось у методиці зіставлення та порівняльного 
аналізу англійського та американського укладів життя і ментальності, 
з акцентом на функціонування дихотомії «свій / чужий», з особливою 
увагою до національно-культурної ідентичності. 

Ці напрацювання обумовили вектор розвитку сучасного конрадоз-
навства, що нині є більш об’ємним, містким, розгалуженим, представ-
леним багатьма літературознавчими школами світу, в яких засвідчена 
багатогранність творчої натури письменника. Безперечно, одне із най-
важливіших питань, якого торкаються ледве не всі дослідники, це його, 
поляка за походженням, прихід в англійську літературу, який тільки 
на двадцять першому році життя здійснив рішучий крок і приїхав до 
Англії. За надзвичайно короткий час він став маститим письменником, 

1 Voltaire. Essai sur l’histoire générale et sur les moeurs et l’esprit des nations, Depuis 
Charlemagne Jusqu’á Nos Jours / edité par Henri Duranton avec le concours de Janet Godden // 
Voltaire. Les Oeuvres completes : in 200 vol. – Oxford, 2009. – Vol. 22. – LII, 574 p.

2 Herder J. G. von. Indee zur Philosophie der Geschichte der Menschheit / herausgeber der 
Reihe Michael Holzinger ; reihengestaltung Victor Harvion. – Berlin, 2013. – 674 s.

3 Emerson R. W. Essays and English Traits / ed. Charles W. Eliot ; with introd. and notes. – 
New York, 1909. – Vol. 5. – 493 p.
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прихильно сприйнятим англійською інтелектуальною, художньою та 
мистецькою елітою. Зазначимо, беручи до уваги особливості англій-
ської ментальності, завдання це було досить непростим. 

Усе це, безперечно, визначило розробку різноманітних підходів до 
осмислення творчої постаті та багатої спадщини Джозефа Конрада. 
Проте лише у наш час можливим став такий підхід, вибудований на 
засадах мультикультурності, тобто явища, обґрунтованого в 90-ті роки 
XX століття. Хоча, як засвідчує більшість науковців, це явище існувало 
в культурі, літературознавстві, мистецтвознавстві, філософії давно. Ми 
обрали саме цей підхід. Предметом дослідження в монографії є критич-
ні рефлексії зарубіжних і вітчизняних конрадознавців щодо проблем 
мультикультурності, національно-культурної ідентичності художньої 
спадщини Джозефа Конрада, а також механізму акультурації письмен-
ника в англійському інтелектуальному та художньому середовищі. 

У процесі дослідження наукової проблеми нам вдалося зібрати, 
дослідити та структурувати близько 1100 джерел наукової літератури, 
виявити, що численні вектори наукового конрадознавства так чи інак-
ше, безпосередньо або дотично, торкаються проблем мультикультур-
ності. В результаті цього було визначено, виокремлено і узагальнено 
окремі напрями конрадознавства, підпорядковані вивченню питань, 
які гармонійно вкладаються в парадигму компаративних чинників 
польської, української та англійської національно-культурних ідентич-
ностей письменника в аспекті мультикультуралізму.

Одним із найпотужніших напрямів сучасного конрадознавства є 
той, в якому на першому плані є питання біографії, естетики, філософії 
творчості в контексті мультикультурної ідентичності. Дослідники цьо-
го напряму зосередились на осмисленні духовних, сімейних цінностей, 
романтично-патріотичних традицій, передусім, польської культури, 
польської історичної спадщини, християнства в моделі католицизму, 
збережених Конрадом і трансформованих та пов’язаних із англійською 
культурною традицію. Серед іменитих  – Чеслав Мілош, Віт Тарнав-
ський, Здзіслав Найдер, Веслав Крайка, Стефан Заберовський, Іоланта  
Дудек, Адам Ґіллон, Ів Ерво, Норман Шеррі та інші. 

Безперечно, надзвичайно цікавим для французьких, російських, 
німецьких, англійських, американських, польських науковців було 
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сприйняття Джозефом Конрадом англійської культурної, літературної, 
мистецької та інтелектуальної традицій. Найбільш характерним момен-
том є те, що поляк за походженням, Конрад, якого назвали на честь 
героя твору Міцкевича «Konrad Wallenrod» («Конрад Валленрод», 1825–
1828), присвятив польським історичним подіям лише один твір, всіляко 
чинячи спротив всім, хто намагався його заохотити писати на польські 
теми. Проте, у глибинах свідомості зберігав польські духовні цінності. 
Модифікація їх в англійському культурному середовищі відбувалася в 
такий спосіб, що, лише із врахуванням «вестернізму» польського куль-
турного коду і залучення загальнолюдських цінностей за умови відтор-
гнення від національних, сприяла можливості усвідомлення успішної 
акультурації Конрада в англійському суспільстві в одній із її позитивних 
стратегій – стратегії інтеграції. У зв’язку з цим у Конрада надзвичайно 
органічно поєднуються культурні реалії польської та англійської наці-
онально-культурних моделей: польське шляхетство трансформуєть-
ся в англійське джентльменство, що вимальовується в досить цікавий 
напрямок сучасного конрадознавства. Безперечно, не можна не назвати 
ґендерну спрямованість і морські та колоніальні мотиви прози митця, 
а також глибокий психологізм, провокуючий своєрідні моделі оповіді зі 
складною «розірваною» композицією та кількома оповідачами і сюжет-
ними лініями, що перемежаються. У такий спосіб англійська критика 
особливо виділяє романтичний і неоромантичний фон його художньої 
спадщини. 

Ми дійшли цього висновку, типологічно співставляючи творчість 
Джозефа Конрада особливо із творчістю Етель Ліліан Войнич. Вна-
слідок того, що межа між романтизмом і неоромантизмом досить роз-
мита, ми схильні у своєму дослідженні прийняти концепцію відомого 
науковця Леоніда Андреєва, що означена в якості «довгих хвиль» куль-
тури, об’єднуючи не тільки епохи, формації та часи, а також течії та 
напрями, продовжуючи традиції в мистецтві та літературі1. 

Окремо необхідно виділити проблему української ідентичнос-
ті Конрада, який виріс у родині польських патріотів, що надзвичайно 

1 Андреев Л. Г. «Длинные волны» культуры // «На границах». Зарубежная литература от 
средневековья до современности : сб. работ / отв. ред. Л. Г. Андреев ; редкол.: Д. Л. Чавчанидзе, 
А. Л. Гринштейн, Н. Т. Пахсарьян, Н. А. Соловьева. – М., 2000. – С. 3–4.
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трепетно ставились до української культурної спадщини, залишаючись 
у парадигмі так званої «української школи» польського романтизму. 
Тому митець розглядав Україну як свою «малу батьківщину», худож-
ньою уявою моделюючи її образ у мемуаристиці, своїй епістолярній та 
художній спадщині. Аналіз створеного ним культурно-міфологічного 
виміру України розкрив конрадівську українську інтегральну націо-
нально-культурну ідентичність. 

Єдність усіх цих тенденцій та напрямів і створює мультикультурну 
ідентичність Джозефа Конрада, що є предметом вивчення сучасного 
конрадозавства. Саме на цьому ми робимо акцент, а більш детальний 
аналіз пропонуємо в нашій роботі.

Висловлюємо глибоку вдячність доктору філологічних наук, про-
фесору, члену-кореспонденту НАН України Ростиславу Радишевсько-
му за вагомі наукові консультації та всебічну допомогу в ході наукового 
дослідження; доктору габілітованому, професору Іоланті Дудек; Рішар-
ду Пиплачу; доктору габілітованому, професору Веславу Крайці; док-
тору габілітованому, професору Стефану Заберовському за відкритість 
та доброзичливість у наданні доступу до необхідних наукових джерел, 
цінні поради в процесі обговорення наукових питань на базі Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego (Ягеллонського університету, м. Краків), Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej (Університету імені Марії Склодовської-Кюрі, м. 
Люблін), Polskiego Towarzystwa Conradowskiego (Польського товариства 
Джозефа Конрада, м. Краків), Zakładu Studiów Conradoznawczych (Цен-
тру конрадознавчих досліджень, м. Люблін), а також колективу науко-
вих співробітників Biblioteky Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej (Наукової бібліотеки університету імені Марії Склодовської-Кюрі, 
м. Люблін), Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (Національної бібліоте-
ки імені Оссолінських, м. Вроцлав), Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego 
(Наукової бібліотеки Жешувського університету, м. Жешув). 

Висловлюю також щиру подяку моїй родині за підтримку наукової 
праці.
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Р  О  З  Д  І  Л   I . 
МУЛЬТИКУЛЬТУРНІСТЬ  

ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА
1.1 Понятійний зміст мультикультурності 

Формування поняття «мультикультуралізм» у літературознавстві 
пов’язане з виходом у світ робіт канадського філософа Чарльза Тейло-
ра «Multiculturalism and “The Politics of Recognition”» («Мультикульту-
ралізм і “політика визнання”», 1994)1 та американського культуроло-
га і літературознавця Гарольда Блума «The Western Canon: The Books 
and School of the Ages» («Західний канон: Книги на тлі епох», 1994)2 
на початку 1990-х років. Інтенсивна дискусія, розгорнута навколо 
роботи Гарольда Блума, була започаткована літературознавцями, які 
критично оцінили наміри науковця зберегти універсальний культур-
ний канон. Такий погляд, як видається, був цілком логічним, оскільки 
обумовлений, серед іншого, і тим, що в цей період набувала оновлен-
ня компаративістика як методологія порівняльного вивчення літе-
ратур, зіставляючи різні аспекти світових літературних процесів. На 
думку літературознавців, ідея Блума провокувала створення ієрар-
хії культур та літератур, їх поділ на панівну і периферійну, високу і 
низьку, елітарну і масову. Розпочата полеміка охопила й широкі кола 
мистецтвознавців. Тоді чи не вперше мультикультуралістами стали 
називати супротивників концепції Блума. У цьому контексті означе-
не явище трактувалось як «теоретична настанова, що утверджує рів-
ноцінність різних культур і принципово відмовляється від побудови 

1 Тейлор Ч. Мультикультуралізм і «політика визнання» / ред. Емі Гутман  ; комент.: 
Сьюзан Волф, Стівена Рокфелера, Майкла Волцера ; післямова пер. Ростислава Димерця ; 
пер. з англ. Ростислава Димерця. – Київ, 2004. – 172 c.

2 Блум Г. Західний канон: книги на тлі епох / пер. з англ. Ростислава Семківа. – Київ, 
2007. – 720 с.



14 Олена Ткачук 

ієрархій між ними, а також розмиває грань між “високою” і “низь-
кою” культурами»1.

У сучасній науковій сфері дослідження мультикультуралізму надто 
популярне і налічує солідну кількість робіт. Узагальнення дослідниць-
кого досвіду дозволило науковцям на початку 2000-х років здійснити 
енциклопедичне обґрунтування цього феномену, що набуло загально-
прийнятого змісту: «Мультикультуралізм  – поняття, що означає факт 
культурного розмаїття тієї чи тієї країни, обумовлений етнічною, мов-
ною та релігійною неоднорідністю її населення; практику соціальної та 
політичної організації спільного проживання в умовах культурного роз-
маїття; ідеологію, спрямовану на заохочення культурного розмаїття»2. 
Дане визначення охоплювало три сфери  – філософську, політичну та 
ідеологічну. Проте з часом мультикультуралістський контекст суттєво 
розширився і нині включає культурологічний, філософсько-естетичний, 
філософсько-антропологічний, літературознавчий та інші aспекти.

На початку 1990-х років ідеї Фрідріха Ніцше, Михайла Бахтіна та 
Юрія Лотмана набувають значущості в руслі осмислення феномену 
мультикультуралізму.

Наміри простежити історію народження і становлення поняття 
«мультикультуралізм» у філософсько-естетичному аспекті приверта-
ють погляди до його витоків у філософських розмірковуваннях Фрі-
дріха Ніцше, у його ідеї руйнації традиційних цінностей (релігії, моралі 
та ін.) i, в такий спосіб, відмови від універсальної істини, що веде до 
культурного плюралізму3.

Наступним важливим етапом на шляху становлення мультикультура-
лізму стала, як видається, концепція діалогу культур Михайла Бахтіна, що 
базується на обґрунтуванні змісту поняття «Другого» як співрозмовника, 
опонента самого себе. Визначаючи культуру як «форму самодетермінації 
індивіда в горизонті особистості, форму самодетермінації нашого життя, 
свідомості, мислення...», Михайло Бахтін стверджував: «Діалогічні від-
носини <…>. – це майже універсальне явище, що пронизує всю людську 

1 Малахов В. С. Мультикультурализм // Культурология. Энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. 
и авт. проекта С. Я. Левит ; редкол.: Ж. М. Арутюнова, В. Н. Басилов, И. С. Вдовина, В. Д. 
Губин, П. С. Гуревич. – М., 2007. – Т. 1. – С. 1383.

2 Там само.
3 Ницше Ф. Воля к власти. – М., 2017. – 608 с.
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мову і всі відносини і прояви людського життя, взагалі все, що має сенс 
і значення <…> Де починається свідомість, там <…> починається і діа-
лог <…> Чужі свідомості не можна споглядати, аналізувати, визначати як 
об’єкти мовлення, – з ними можна тільки діалoгічно спілкуватися»1.

Концепція діалогу набула розвитку у роботах культуролога і мисте-
цтвознавця Леоніда Баткіна, який обґрунтовував Ренесанс як «культу-
ру спілкування культур», спрямовану не просто на зчитування різних 
культурних кодів, але на їх «зіткнення всередині себе» і, через це, форму-
вання якості внутрішньої та зовнішньої діалогічності як налагодження, 
переосмислення і одночасно творіння розмаїття цих кодів: «Ренесансні 
італійці бачили себе і свій “вік”, що знаходиться в осередді часів. Звідси 
ця дивна всеїдність, цей геніальний “еклектизм”, виплеканий впевненіс-
тю, що синтез – не із них, а в них, закладений природою людини»2.

Особливою є думка Юрія Лотмана щодо семіотичного аспекту тео-
рії взаємодії культур. Основною тезою науковця в цьому контексті 
постала неможливість внутрішнього, «іманентного» розвитку куль-
тури без постійного «притікання» текстів ззовні. Причому, поняття 
«ззовні» щодо культури включає в себе і певну традицію всередині 
даної культури, і чужі тексти, які прийшли з іншої національно-куль-
турної традиції. Розвиток культури, стверджував Лотман, як і акт твор-
чої свідомості, є актом обміну і постійно має на увазі «Другого» – парт-
нера в здійсненні цього акту3. Концепція діалогу і взаємодії культур, 
що базується на розумінні «Другого», на амбівалентності культури як 
здатності, відсторонюючись, дивитися на саму себе з боку, бути діало-
гічною щодо самої себе, була особливо актуалізована в 1990-і роки в 
руслі ідей антропологічного мультикультуралізму як взаємодії куль-
тур у роботах англійського культуролога і політолога Бхікху Пареха, 
багатоголосся культурних наративів у дослідженнях американського 
філософа та соціолога Сейли Бенхабіб. Так, Бхікху Парех, який від-
стоював ідею рівноправного діалогу культур, стверджував, що кожна 

1 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М. М. Собрание 
сочинений : в 7 т. / ред. тома: С. Г. Бочаров, Л. А. Гоготишвили. – М., 2002. – Т. 6. – С. 51. 

2 Баткин Л. М. Итальянское Возрождение: проблемы и люди. – М., 1995. – С. 188.
3 Лотман Ю. М. К построению теории взаимодействия культур (семиотический 

аспект) // Лотман Ю. М. Избранные статьи  : в 3 т.  – Таллинн, 1992.  – Т. 1  : Статьи по 
семиотике и топологии культуры. – С. 116–117.
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культура «реалізує обмежену область людських здібностей та емоцій і 
охоплює тільки частину тотальності людського існування»1. У зв’язку з 
цим кожна культура потребує взаємодії з іншими культурами, оскільки 
діалогічність за своєю природою є як всередині себе, так і ззовні: «Діа-
лог між культурами вимагає, щоб кожна з них відкривалася б впливу 
інших і бажала б у них вчитися»2.

Розвитку концепція Пареха набула в теорії багатоголосся культур-
них наративів Сейли Бенхабіб3. Метафорично осмислюючи культуру 
як «мережу наративів» і в цьому сенсі як різноманітну, розрізнену і 
суперечливу цілісність, Бенхабіб стверджує, що кожен індивід не оби-
рає мереж, в яких народжується, проте він у змозі плести з наративів, 
які застав у своєму часові, свої власні мережі. Індивід може обирати 
тих, з ким спілкуватися, і таким чином розвивати той наратив, який 
йому ближче4.

Поширенню та смисловому поглибленню концепції мультикуль-
туралізму сприяли теорії постмодернізму, заперечуючи ідею універ-
салізму західної культури зі спрямованістю на деконструкцію єдиних 
(загальноприйнятних) цінностей і культурних смислів, та постструк-
туралізму, спрямованих проти створення універсального культурного 
канону, що встановлює ієрархію «вищих» і «нижчих» культур. Через 
це утверджувалась ідея панування культурного як елементу панування 
політичного, на що вказував Мішель Фуко, розмірковуючи про генеа-
логію влади5, та Жак Дерріда в думках про деконструктивізм6).

1 Парех Б. Переосмысливая мультикультурализм: культурное разнообразие 
и политическая теория // Современная политическая философия: либерализм, 
коммунитаризм, мультикультурализм  : хрестоматия / авт., сост. М. Б. Хомяков.  – 
Екатеринбург, 2007. – С. 80.

2 Там само. – С. 82–83.
3 Бенхабиб С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру / 

пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. – М., 2003. – 350 с.
4 Малахов В. С. Мультикультурализм // Культурология. Энциклопедия  : в 2 т. / гл. 

ред. и авт. проекта С. Я. Левит ; редкол.: Ж. М. Арутюнова, В. Н. Басилов, И. С. Вдовина, 
В. Д. Губин, П. С. Гуревич. – М., 2007. – Т. 1. – С. 1383.

5 Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы 
разных лет / сост, комм., послесл. и пер. с фр. С. Табачниковой. – М., 1996. – 448 с.; Фуко 
М. Психиатрическая власть. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1973–1974 
учебном году / пер. с фр. А. В. Шестакова. – СПб., 2007. – 450 с.

6 Деррида Ж. О грамматологии / пер. с фр. и вст. ст. Н. Автономовой. – М., 2000. – 512 с.
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На початку XXI століття понятійна сфера мультикультуралізму зна-
чно розширила горизонт, увібравши в себе комплекс проблем людського 
спілкування, освіти і пізнання, культурної взаємодії, формування куль-
турної ментальності та відтворивши це в художньо-естетичній парадиг-
мі. Розмаїття процесів і явищ, включених у сферу мультикультуралізму 
дозволило дослідникам виділити основні критерії «ідеалу мультикуль-
тури», втіленого в літературній творчості: «Це і соціокультурна утопія, і 
академічна “мода”, і художня практика, і відображення нової (пост) наці-
ональної ідеології, що формується. У сферу інтересів мультикультураліз-
му в самих різних його проявах потрапляє насамперед проблема єдності 
та різноманітності, взаємини “Я” і “Другого” або “Других”, як і ширше – 
суб’єктно-об’єктна проблематика, питання релевантності пізнання, істи-
ни, полеміка з приводу релятивізму і універсалізму, політика і структура 
влади, нарешті, проблеми репрезентації та ідентифікації»1.

Широке трактування поняття «мультикультуралізм» і особли-
во процес переходу від його теоретичного обґрунтування в площину 
практичної реалізації в політиці держав актуалізували в культурній 
свідомості осмислення проблем толерантності у відношенні до проявів 
«Другой» культури, свободи в бутті заданої культурної традиції, моно- 
і бікультурного соціального устрою і т. п., що, насправді, явило озна-
ки трансформації культурної свідомості в мультикультурну. У зв’язку 
з цим виникла невід’ємна від мультикультурних процесів проблема 
формування мультикультурної ідентичності з одночасним збережен-
ням ідентичності національної. У цьому контексті мультикультуралізм 
зазнав різкої критики з боку багатьох представників громадської дум-
ки, філософів і культурологів, що розглядали це явище як нову форму 
соціально-політичної реакції та мракобісся. Так, Борис Кагарлицький 
вважає мультикультуралізм «стратегією безвиході»: «Що являла собою 
політика мультикультуралізму? Незважаючи на гарні слова і заклики 
до толерантності, в основі своїй вона була суто расистською і дискри-
мінаційною, спрямованою, передусім, проти національних, культурних 
і релігійних меншин. По суті, ми маємо справу із системою культурно-

1 Тлостанова М. В. Проблема мультикультурализма и литература США конца XX 
века : дисс. ... доктора филол. наук : 10. 01. 05 – литературы народов Европы, Америки и 
Австралии. – М., 2000. – С. 5.
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го апартеїду, упакованого політкоректною лексикою»1. Загрозу транс-
формації мультикультуралістської ідеології в культурний релятивізм 
(заперечення культури як такої) вбачає в мультикультуралізмі англій-
ський соціолог Ентоні Гідденс2. Загрозу руйнування національної іден-
тичності, національної безпеки вбачає в політиці мультикультуралізму 
американський політолог та культуролог Патрік Б’юкенен: «Мекси-
канська імміграція унікальна за своєю суттю, вона є прямою загро-
зою нашій ідентичності та культурній цілісності та, можливо, нашій 
національній безпеці»3. Словенський філософ та культуролог Славой 
Жижек вбачає в мультикультуралізмi нову форму культурного насиль-
ства щодо спроб пошуку будь-якої універсальної істини, обумовленої 
обмеженістю горизонту мультикультуралістської (постмодерністської) 
етики винятково повагою до фантазії «Другого»4.

У новому культурному контексті розкрило нові грані поняття 
«культурної ідентичності», що традиційно характеризує самопочуття 
людини всередині певної культури і трактується як самоототожнення 
індивіду з певною культурною спільністю, традицією, культурними 
цінностями, відбиваючи взаємозв’язок індивіда з навколишнім світом. 
Культурна ідентичність формується як результат множинних культур-
них впливів, до яких схильна особистість. Практика мультикультура-
лізму дозволила усвідомити культурну та національну ідентичність 
особистості як сутність, що розвивається, не як застиглу в окостенінні 
жорсткого культурного канону, а схильну до рухливості, лабільності. 
Оскільки індивід включений у різноманітні культурні групи, ствер-
джує американський соціолог та політолог Семюел Хантінгтон, він 
володіє множинними ідентичностями. Останні можуть бути «кров-
ними», територіальними, економічними, культурними, політичними, 
соціальними та національними. Значущість визначених ідентичностей 
для індивіда або групи змінюється рухом часу, від ситуації до ситуації, 
враховуючи, що ці ідентичності доповнюють одна одну – або конфлік-

1 Кагарлицкий Б. После мультикультурализма. – Режим доступа: http://antifa.fm/ 
article/2011/03/kagarlitsky-multiculturalism

2 Гидденс Е. Социология. – М., 2005. – 632 с.
3 Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада. – М. ; СПб., 2003. – С. 264.
4 Жижек С. 13 опытов о Ленине. – М., 2003. – С. 28.
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тують між собою <...> Люди конструюють власні ідентичності, займаю-
чись цим хто за бажанням, хто в разі потреби або з примусу1. Сучасна 
наукова думка означає культурну і національну ідентичність як «актив-
ний пошук “чужого”, на тлі якого визначається “своє”»2.

Постійний пошук «чужого», що активізувався в епоху глобалізації, 
дозволив національній ідентичності «привласнювати» мультикультурні 
якості, продукуючи, таким чином, нові культурні відмінності, роблячи 
яскравішим розмаїття культур. Мінливість національної ідентичності в 
новій культурній ситуації виявила інтенцію до формування ідентичності 
мультикультурної, яка передбачає самоототожнення особистості з різ-
ними культурними спільнотами, національно-культурними цінностями 
і сутностями, морально-етичними і культурними традиціями, що пред-
ставляють взаємопроникнення або нашарування різних картин світу.

В аспекті нашого дослідження мультикультурність індивіда визна-
чається його здатністю сприйняття, присвоєння і відчуття, як власних, 
інших культурно-естетичних кодів і смислів, ідентифікації себе з тради-
ціями і цінностями інших культур (здатність набуття мультикультурної 
ідентичності) за умови збереження власних культурних кодів і смислів. 
У цьому сенсі набуття мультикультурної ідентичності можна розглядати 
як процес збагачення власної культурної ментальності, у тому числі й за 
рахунок осягнення досвіду минулих епох. Так, Тамара Денисова зазнача-
ла, що мультикультуралізм «можна визначити як стан культури у сучас-
ному суспільстві, де в атмосфері легітимної рівності громадян вільно 
реалізуються культурні запити і традиції усіх груп і верств населення та 
окремих індивідів. Саме мультікультуралізм у демократичному суспіль-
стві надає особистості власної неповторності, збагачуючи унікальним – 
у цій комунікативності – набутком минулого і водночас укорінюючись 
у глибокі історичні пласти через залученість до спадку “старої Батьків-
щини” <…> Зрозуміло, що необхідно брати до уваги і активізацію куль-
тури як такої у творчому процесі сучасності (йдеться про культуру як 
палімпсест)»3. Вивчаючи проблеми мультикультуралізму на поетоло-

1 Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности / пер. с 
англ. А. Башкирова. – М., 2004. – С. 51–52.

2 Жангожа Р. Мультикультуралізм: pro et contra. – Київ, 2016. – С. 141.
3 Денисова Т. Про феномен мультикультуралізму // Денисова Т. Про літературу США. 

Вибрані статті українського американіста часів Незалежності. – Київ, 2014. – С. 217–218.
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гічному рівні, Наталія Висоцька переконана, що художні матриці, що 
«ведуть родовід з багатьох культурних традицій»1 і проникають у літе-
ратуру є маніфестацією плюралізму, у такий спосіб ідеї множинності 
«перетворюються на образи множинності» в мистецтві2. 

Філософсько-естетичне осмислення феномену мультикультура-
лізму спрямоване на розуміння його в якості художньої свідомості, 
актуалізуючи мультикультурний контекст літератури як «гетерогенну 
репрезентацію культурної ідентичності»3. На думку науковців, «фор-
ми пізнання, що виникають на полях домінуючої культури, можуть 
використовуватися для переосмислення складних, множинних, муль-
тикультурних реалій, складаючи етнокультурну відмінність, як осно-
ву досвіду людей, що часто вважають неможливим визначити свою 
ідентичність через культурні та політичні коди, що характеризують 
домінантну культуру»4. Вбудовуючись у конструкт мультикультура-
лізму, художня творчість, література, у такий спосіб постає потужним 
чинником формування культурної та мультикультурної ідентичності, 
створення культурного діалогу.

Водночас процес сприйняття «Другого» і проблеми культурної 
самоідентифікації утворюють як ряд особливостей, характерних для 
мультикультурного контексту літератури, так і ряд складнощів для їх 
осмислення. Так, Сергій Толкачов зазначає, що в англійській літерату-
рі «у результаті здійснення “міжкультурних діалогів” виникають деякі 
труднощі в процесі художнього осмислення дійсності. Культури вда-
ються до “взаємодоописування”, утворюючи нові образи, а отже і вза-
ємного відбиття, часто закладені в основу культурної реальності “Дру-
гого”. Текст починає відтворювати реальність “Другого” у вигляді його 
опису. У такий спосіб мультикультурний текст, по-перше, може діяти 
як етнографічне відображення культури “Другого”, по-друге,  – вико-
ристання англійської мови немов попереджає, що така двоїстість тек-

1 Висоцька Н. О. Єдність множинного. Американська література кінця XX – початку 
XXI століть у контексті культурного плюралізму : монографія. – Київ, 2010. – С. 5.

2 Там само.
3 Тлостанова М. В. Проблема мультикультурализма и литература США конца XX 

века: дисс. ... доктора филол. наук : 10. 01. 05 – литературы народов Европы, Америки и 
Австралии. – М., 2000. – С. 32.

4 Там само.
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сту не має на увазі амбівалентності менталітету і досвіду. “Мовою, яка 
не є його рідною, письменник повинен втілити дух, з яким він народив-
ся”, – відзначає індійський письменник Р. Рао»1. Такий підхід ускладнює 
визначення мультикультурних явищ у сучасному літературознавчому 
дискурсі, на яких акцентує увагу Ігор Козлик, виокремлюючи характе-
ристики інтертексту, перекладу, маргінальних явищ, інтернет-культу-
ри і т. п. Їх визначення, на думку дослідника, має враховувати і, додамо, 
розширювати літературознавчий дискурс за рахунок включення в ньо-
го, крім ідеологічних, філософських, художніх, понятійних аспектів, 
що оперують у сферах антропології, соціології, політології, економіки, 
історіографії, педагогіки2.

Зазначимо, труднощі, про які часто згадують дослідники, багато 
в чому обумовлені тим, що літературний мультикультуралізм, тобто 
мультикультуралізм як якість літератури, у тому числі й художньо-
естетична, спочатку розглядався як явище, формоване в постколоні-
альну епоху, а тому хронологічно та ідеологічно пов’язане, передусім, з 
літературою постмодернізму. «Мультикультуралізм, – зазначає Маді-
на Тлостанова,  – важлива частина процесу перегляду культурного і 
літературного канону (сукупності усталених уявлень про “естетичнi 
шедеври”), який сформувався в 40–70-ті ХХ століття. Перегляд кано-
ну активізувався в 80-90-ті ХХ століття і був пов’язаний у своєму най-
більш плідному варіанті з іменами Л. Фідлера, Ф. Кермоуд, Е. Саїда»3. 
Для нього (мультикультуралізму) характерним було «прагнення 
поставити під сумнів не тільки поняття національної культури, а й 
національної літературної традиції. Мультикультурне переосмислен-
ня і навіть “переписування” історії національної літератури посідає 
одне із важливих місць у роботах мультикультуралістiв»4. Спочатку 

1 Цит. за Толкачев С. П. Мультикультурализм в постколониальном пространстве и 
кросс-культурная английская литература // Знание. Понимание. Умение. – 2013. – № 1. – 
Режим доступа: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/1/Tolkachev_Multiculturalism-Cross-
cultural-Literature/

2 Козлик И. В. Мультикультурализм и методологические проблемы литературоведения 
// Вестн. Томск. гос. ун-та. Серия : Филология. – 2009. – № 2 (6). – С. 44.

3 Тлостанова М. В. Мультикультурализм // Западное литературоведение ХХ века = 
Western literary criticism of the XXth century : энциклопедия / ИНИОН РАН ; гл. науч. ред. Е. 
А. Цурганова. – М., 2004. – С. 266.

4 Там само.
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цей перегляд канону, згідно з концепцією американського культуро-
лога арабського походження Едварда Саїда, був заснований на вза-
ємній повазі та визнанні культур Заходу і Сходу та передбачав відмо-
ву від жорсткого національного культурного і літературного канону, 
формування на основі культурно-естетичних першооснов нового уні-
версального канону, що базується на загальнолюдських культурних і 
літературних цінностях, а також взаємній повазі культур, що збері-
гало б і національну їх компоненту1. Саїд, у такий спосіб, «повертав у 
сферу наукового дискурсу ідеали гуманізму, які дискредитували себе, 
але набули здатності пов’язувати різнорідні явища багатоскладової 
культурної мозаїки, незважаючи на відмінності в мовах, традиціях, 
історичному часі побутування та ін.»2.

Проте засновок Саїда – культурний і естетичний – був взятий на 
озброєння ідеологами постмодернізму, які побачили в ньому передусім 
заклик до руйнації літературного канону за рахунок включення в ньо-
го популярної та масової літератури. Це дозволило літературознавцям 
стверджувати, що мультикультуралізм є еволюцією основоположних 
понять і принципів постмодернізму. «Для мультикультурних моделей 
естетичного канону,  – зазначають дослідники,  – характерним є праг-
нення до змішування канонічного і популярного, немислиме раніше 
зниження та скасування художніх стандартів і норм, гібридизація двох 
основних пануючих раніше моделей канону: моделі, орієнтованої на 
суто естетичні цінності, і моделі, що враховує позаестетичну (дидак-
тичну чи пізнавальну) функцію творів»3.

Одночасно розуміння мультикультурної літератури як явища 
винятково постколоніального, особливо в англійській літературі, зумо-
вило осмислення її складного художнього розмаїття в термінах і понят-
тях постколоніальної теорії: «Широке застосування в аналізі мульти-

1 Said. E. The World, the Text and the Critic. – Cambridge, 1983. – 327 p.; Саїд Е. Культура 
й імперіалізм / ред. Ярина Цимбал  ; пер. з англ.: Катерини Ботанової, Тараса Цимбала. – 
Київ, 2007. – 608 с. 

2 Тлостанова М. В. Саид Едвард // Западное литературоведение ХХ века = Western 
literary criticism of the XXth century  : энциклопедия / ИНИОН РАН  ; гл. науч. ред. Е. А. 
Цурганова. – М., 2004. – С. 365.

3 Тлостанова М. В. Мультикультурализм // Западное литературоведение ХХ века = 
Western literary criticism of the XXth century : энциклопедия / ИНИОН РАН ; гл. науч. ред. Е. 
А. Цурганова. – М, 2004. – С. 66.
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культурної літератури отримали аналітичні терміни постколоніальної 
теорії, зокрема: 1) міжкультурний конфлікт; 2) відрив від коренів (пере-
міщення); 3) синкретичність; 4) етнографічна деталь; 5) інтертексту-
альність; 6) автентичність; 7) культурна гетерогенність; 8) лінгвістич-
на варіативність»1. Уже це твердження можна назвати суперечливим, 
оскільки більшістю з цих термінів оперують як літературознавці (між-
культурний конфлікт, синкретизм, інтертекстуальність), так і лінгвіс-
ти (автентичність, лінгвістична варіативність); ймовірно, ці поняття 
запозичені постколоніальною теорією з філології. А це, у свою чергу, 
є свідченням того, що проблеми, віднесені дослідниками до постколо-
ніальної епохи, піднімалися і осмислювалися художньою літературою 
задовго до зазначених часових рамок (наприклад, міжкультурний кон-
флікт у літературі США, де проблема рабства змінилася проблемою 
расизму  – від «Uncle Tom’s Cabin» («Хатини дядька Тома», 1852) Гар-
рієт Бічер-Стоу до «Intruder in the Dust» («Осквернителя праху», 1948) 
Вільяма Фолкнера. Як бути з цією літературою? Чи формувалися в ній 
мультикультурні моделі до 1940-х років?

Ще більше питань викликає позиція зарубіжних літературно-кри-
тичних академічних кіл, які ввели в ужиток поняття «нова англійська 
література» (маючи на увазі постколоніальний період). Його зміст вклю-
чає кілька складових, перша з яких визначає «нову англійську літерату-
ру» як: «а) літературу письменників, громадян Великої Британії, які є 
небританцями за походженням; вони приїхали до Британії на початку 
своєї юності та, отримавши чудову освіту в англійських університетах, 
стали прекрасно говорити й писати англійською»2. Але в цьому випад-
ку не враховуються такі фігури англійського літературного процесу, як 
Джозеф Конрад, творчість якого підпадає під зазначену ухвалу, але випа-
дає з її хронологічних рамок, бо свідчить про те, що мультикультурна 
література зароджувалася ще на підступах до ХХ століття.

1 Толкачев С. П. Мультикультурализм в постколониальном пространстве и кросс-
культурная английская література // Знание. Понимание. Умение. – 2013. – № 1. – Режим 
доступа: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/1/Tolkachev_Multiculturalism-Cross-cultural-
Literature/

2 Мурашковски С. Мультикультурность современной английской литературы // 
Знание. Понимание. Умение : науч. журн. Москов. гуманит. ун-та. – Проблемы филологии, 
культурологии и искусствоведения. – 2007. – № 2. – С. 94.
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Видається, що в подібному аспекті осмислення літературного мульти-
культуралізму зіграла свою роль характерна для робіт багатьох дослідни-
ків тенденція встановлювати межі поняття, проти чого, як відомо, свого 
часу виступав Олександр Михайлов, пропонуючи оперувати «термінами 
руху» – «це в науці про літературу те, що дійсно вбирає в себе сенс істо-
ричного, але ніколи не може претендувати на будь-яку остаточність»1.

З одного боку, у сучасних теоретичних роботах, присвячених про-
блемі мультикультуралізму в літературі, відображений погляд епохи 
постмодерну з його «фрагментацією і ризоматичністю» як «виявлен-
ням культурної калейдоскопічності західної цивілізації»2. Культурна 
ідея Саїда (відмова від національного літературного канону на користь 
домінування універсальних цінностей) розмивається в концепції 
«гібридності»3, у тенденції віднести до мультикультурних явищ, пере-
дусім, літературу масову, жіночу, етнічну, літературу секс-меншин4. Це 
продукує розвиток категорій мультикультурної літератури, які кон-
статуються дослідниками. Так, наприклад, у Сергія Толкачова наявні: 
герой-мігрант, міграція, маргінальність, мімікрія, «проміжний про-
стір» як місце, яке письменники-емігранти посідають у житті та літе-
ратурі; колонія – метрополія як проблема центру і периферії, бінарна 
опозиція «англійського» і «нового гібридного», герой, що володіє пере-
хідною гібридизованою ідентичністю, – обумовлюють певну фрагмен-
тарність («вирваність із контексту») в осмисленні складного феномену 
мультикультуралізму в його літературному прояві, зводячи художню 
ідеологію до дослідження проблеми «свій / чужий», «свій / “другой”» та 
її варіантів – гібридності, перехідності та ін.5 (попутно зазначимо, що 

1 Михайлов А.В. Проблемы анализа перехода к реализму в литературе XIX века // 
Михайлов А. В. Языки культуры. – М., 1997. – С. 44. 

2 Мамонова В. А. Мультикультурализм: разнообразие и множество // Credo 
new.  – 2007.  – № 2.  –  Режим  доступа: http://www.intelros.ru/2007/07/06/vamamonova_
multikulturalizm_raznoobrazie_i_mnozhestvo.html

3 Толкачев С. П. Мультикультурализм в постколониальном пространстве и кросс-
культурная английская литература // Знание. Понимание. Умение. – 2013. – № 1. – Режим доступа: 
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/1/Tolkachev_Multiculturalism-Cross-cultural-Literature/

4 Турышева О .Н. Мультикультурализм в литературоведении // Турышева  О.  Н. 
Теория и методология зарубежного литературоведения. – М., 2012. – С. 144. 

5 Толкачев С. П. Мультикультурализм в постколониальном пространстве и кросс-
культурная английская литература // Знание. Понимание. Умение. – 2013. – № 1. – Режим доступа: 
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/1/Tolkachev_Multiculturalism-Cross-cultural-Literature/
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Портрет Джозефа Конрада. Малюнок американського художника Білла 
Коеба. Акварель на паперi, 6 x 9 дюймів, 2012–2017.
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проблема Другого («свій / чужий») у літературі набагато універсальні-
ша та старіша за її етнічний варіант і у своєму змісті виходить далеко за 
межі постколоніального літературного тренду.

З іншого боку, ідея наднаціонального, загального універсально-
го (естетичного і культурного) канону, на якій ґрунтується розумін-
ня мультикультуралізму в літературі, значно ширше і в смисловому, 
і в часовому значенні: літературний мультикультуралізм не обмеж-
ується постколоніальною епохою, він проявляється значно раніше і 
охоплює більш широкий спектр проблем ніж етнічна опозиція «свій / 
чужий». І тут, безумовно, має рацію Ігор Козлик, який вказує на існу-
вання мультикультурної проблематики в літературі задовго до появи 
відповідного поняття: «Не дивлячись на те, що мультикультуралізм 
вважається досить новим поняттям для східноєвропейської літера-
турної критики та культурології, саме явище (або його окремі складо-
ві, наприклад, емігрантська свідомість) у різний спосіб і без викорис-
тання самого терміна часто перебувало в полі зору літературознавців, 
зокрема тих, хто займався дослідженням форм міжкультурної кому-
нікації, поліетнічних літератур, множинності культурних традицій у 
літературі та ін.»1.

У зв’язку з цим найбільш адекватному розумінню мультикультур-
них процесів у літературі сприяє виокремлена Мадіною Тлостановою 
поліцентрична, діалогічна модель мультикультуралізму, для якої харак-
терні виражений компаративізм, відхід від політичної та соціальної 
заангажованості, пильна увага до проблематики різноманітності та від-
мінності, у тому числі в літературі та мистецтві; актуалізація ідеї куль-
турної спільності, чітка морально-етична позиція. У мультикультурній 
моделі, на думку дослідниці, «різноманітність перестає сприйматися як 
самоціль, актуальною знову постає проблема людської єдності та гар-
монії, яка повертає на новому витку історії до переосмислених універ-
сальних ідеалів»2. Це та універсальність культури, яка, на думку Івана 
Дзюби, складається «в широкому діапазоні національно-самобутніх 

1 Козлик И. В. Мультикультурализм и методологические проблемы литературо-
ведения // Вестн. Томск. гос. ун-та. Серия : Филология. – 2009. – № 2 (6). – С. 41–42.

2 Тлостанова М. В. Мультикультурализм // Западное литературоведение ХХ века = 
Western literary criticism of the XXth century : энциклопедия / ИНИОН РАН ; гл. науч. ред. Е. 
А. Цурганова. – М., 2004. – С. 268.
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форм вираження, що збагачують поліфонію людства»1. На наш погляд, 
доцільно в мультикультурній моделі літератури ключовою вважати її 
орієнтацію на універсальні уявлення про естетичну цінність, обумов-
лені водночас специфікою культурної ідентичності письменника, що 
дозволить розглянути в аспекті мультикультуралізму і літературу коло-
ніального періоду, до якої належить творчість Джозефа Конрада. Саме 
особистість письменника, увиразнена засвоєними двома культурами, 
втіленими у його менталітеті, обумовила формування в творчості сво-
єрідного художньо-естетичного канону, що може служити матеріалом 
для виокремлення й узагальнення літературно-естетичних засад муль-
тикультуралізму, означених на рубежі XIX–XX століть:

1) двоїстість у сприйнятті світу, що обумовила подвійність в оцінці 
власних героїв і смислову неоднозначність творів. Як зазначає Карен 
Х’юїтт, «з одного боку, письменник був переконаний у неправоті своїх 
“ідеалістів”: життя зовсім не таке просте і не вичерпується моральними 
схемами, які легко можна розпізнати <...> З іншого – він часто зобра-
жує людей обмежених, пересічних, аж ніяк не одержимих. Це мораль-
но нецікаві, несприйнятливі та глухі до життя натури, позбавлені уяви 
егоїсти <...> Повага автора на стороні тих, хто проявляє стійкість і муж-
ньо робить свою справу. Однак занадто тонка межа відокремлює цих 
стоїків від натур або морально обмежених, або божевільних»2;

2) заснована на специфіці культурної ідентичності особистості пись-
менника культурна поліфонія як якість мультикультурного роману, що 
лунає крізь, здавалося б, беззастережно прийнятий і вибраний естетич-
ний канон Іншої літератури, зумовили специфіку конрадівського нео-
романтичного героя з його характерною для слов’янського менталітету 
«моральною глибиною – супутницею самотності», невластивою водно-
час персонажам пригодницької літератури (так, в англійської дослід-
ниці Карен Х’юїтт: «Персонажі пригодницької літератури не думають і 
не говорять про «непоправності свого існування”»3). Іншим прикладом 
такої поліфонії є вплетення в оповідну канву англійського неороман-

1 Дзюба І. Глобалізація і майбутнє культури // Слово і час. – 2008. – № 9. – С. 29–30.
2 Хьюитт К. Джозеф Конрад: проблема двойственности / пер. с англ. Д. Иванова // 

Иностр. лит. – 2000. – № 7. – С. 174.
3 Там само. – С. 172.
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тичного роману «типових польських <…> чеснот обов’язку, вірності 
та честі» («Polish <…> the heroic virtues of duty, fidelity, and honor»)1, за 
свідченням Здзіслава Найдера;

3) сформований одвічною національно-культурною ідентичністю 
погляд на проблему «Другой» історії та культури як специфіку осмис-
лення проблеми міжкультурних конфліктів (роман «Heart of Darkness» 
/ «Серце темряви»). У випадку Конрада це погляд на проблему з трьох 
позицій: поляка, що зазнав на собі жорстокість влади Російської імперії; 
британського офіцера, який захоплювався колонізаторської політикою 
Англії, що несла відсталим народам цивілізацію; і водночас слов’янина-
гуманіста, який засуджував жорстокість колоніалізму і свого героя – білої 
надлюдини, «the idea of a “civilizing mission” was <…> originally obsessed 
<…> and made him go to Africa» («цивілізаційна місія якого <…> зробила 
одержимим <…> і примусила його вирушити до Африки»)2.

У цьому романі відбилися болісні роздуми письменника-гуманіста 
про власну соціальну і станову ідентичність, про те, хто ж він – «при-
хильник чи противник імперії?». Як вказує Карен Х’юїтт, «в Бельгій-
ському Конго письменник на власні очі переконався в жорстокості 
та деспотизмі імперіалістичної системи, на чиєму боці в силу займа-
ної ним посади змушений був виступати»3. Дослідники також ствер-
джують, що в наші дні творчістю Конрада зацікавилися антропологи, 
вивчаючи за ним конфлікти культур.

4) характерний для мультикультурного роману хронотоп як своєрід-
не «почуття місця»4 (термін Стівена Грея), найважливішими чинниками 
якого дослідник вважає «“вербальне сафарі”, що відтворює почуття “ман-
дрівника в кріслі” з привнесенням колориту і екзотичної новизни “других” 
місць; “iмітацію зарубіжжя” в статусі батьківщини письменниками, які 
прожили на чужині досить довго і асимілювалися; створенa представника-

1 Najder Z. Joseph Conrad: A Chronicle / transl. by Halina Carroll-Najder.  – New 
Brunswick ; New Jersey, 1984. – P. 4.

2 Najder Z. Conrad in Perspective: Essays on Art and Fidelity.  – Cambridge, 1997.  –  
P. 232.

3 Хьюитт К. Джозеф Конрад: проблема двойственности / пер. с англ. Д. Иванова // 
Иностр. лит. – 2000. – № 7. – С. 175.

4 Gray S. A Sence of Place in the New Literatures in English, Particularly South Africa // A 
Sense of Place in the New Literatures in English / ed. by Peggy Nightingale. – St. Lucia ; New York, 
1986. – P. 5–12.
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ми колонізованих в минулому народів письмовa “відповідь імперії”; муль-
тикультурна репрезентація як співприсутність двох або більше культур в 
одному і тому ж місці, що відбивається у впливі цих культур на образну 
інтерпретацію письменниками дискурсу країни проживання»1.

5) своєрідна літературно-ментальна інтертекстуальність як есте-
тична домінанта мультикультурного роману, в якій «мультикультура-
лізм в сенсі міжтекстової взаємодії з варіантами різноманітних “від-
носин з Другим” (ремінісценції, алюзії, асоціації, цитати, запозичення 
і т. п.) маніфестують ту вихідну внутрішню ситуацію мистецької сфе-
ри, за якої твір для повноти свого прояву вимагає інших творів аж до 
самих широких горизонтів текстового поля мистецтва»2. Так, у пізніх 
романах Конрада «The Secret Agent» («Таємний агент», 1907) і «Under 
Western Eyes» («На погляд Заходу», 1911) відчутний вплив Федора 
Достоєвського. Дослідники суголосні в думці про роман «На погляд 
Заходу» як абсолютно не англійський твір, оскільки в ньому домінує 
вплив російської ментальності, а тому англієць не зміг би написати 
такий твір. Осмислення проблеми насильства в романі – як імперсько-
го, так і бунтарського, революційного, – інтерпретує моральну дилему 
Достоєвського, але далеко не очима Заходу. «Англійці, – зазначає Карен 
Х’юїтт, – не зможуть зрозуміти всю складність вибору, що стоїть перед 
головним героєм – студентом Разумовим. Митець докладає величезних 
зусиль, щоб змусити нас побачити і зрозуміти те, що зрозуміло йому, і 
несподівано для себе виявляє, що і тепер, тридцять п’ять років потому, 
як він покинув Польщу і Російську імперію, йому, як і раніше, ближче 
Разумов ніж типовий англійський джентльмен, яким він, Конрад, і сам 
намагається стати. Письменник мав намір “абсолютно неупереджено” 
зобразити Разумова і терористів, але, ймовірно, у глибині душі відчув 
свою дивну схожість з російським студентом, якого терзають сумніви»3.

6) підкреслена стилістично вишукана «англійськість» мови, в якій, 
однак, помітний вплив польської та французької, що дозволило Конра-
ду розширити традиційні межі англійської художньої мови за рахунок 

1 Там само.
2 Козлик И. В. Мультикультурализм и методологические проблемы литературоведения 

// Вестн. Томск. гос. ун-та. Серия : Филология. 2009. – № 2 (6). – С. 53.
3 Хьюитт К. Джозеф Конрад: проблема двойственности / пер. с англ. Д. Иванова // 

Иностр. лит. – 2000. – № 7. – С. 178.
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знання інших мов, змінити англійську мову і підпорядкувати її своєму 
потужному поетичному баченню світу (Джон Голсуорсі, Здзіслав Най-
дер, Фредерік Роберт Карл, Ів Ерво, Карен Х’юїтт)1.

Означені положення дозволяють вести роздуми про те, що у твор-
чості Джозефа Конрада визрівав жанр мультикультурного роману з 
його естетикою, що ґрунтувався на культурній, серед іншого й мовній 
(лінгвістичній) поліфонії, набуваючи своєї довершеності та терміноло-
гічної означеності вже в літературі постколоніальної доби.

1.2 Національно-культурна ідентичність:  
мультикультурні страти 

Термін «національна ідентичність» з’явився порівняно недавно, 
зазначає Владислав Гулевич, «в попередні епохи замість поняття наці-
ональної ідентичності існувало поняття племінної або конфесіональ-
ної ідентичності <…> Хронологічно племінна ідентичність передува-
ла ідентичності конфесіональній, і обидві передували національній 
ідентичності»2. Узгодження параметрів національної ідентичності або 
національної самосвідомості в розумінні сучасного формату провади-
лись вже давно. Пошуки визначення критеріїв нації відбувалися ще у XIII 
столітті, зазначає Ерік Хобсбаум, наприклад, за мовним принципом (у 
англійців) або за мовним та етнічним (в угорців)3, але політичне поняття 
нації, «the birthday of the political idea of the nation and the birth-year of this 
new consciousness, is 1789, the year of the French Revolution» («нове само-

1 Galsworthy J. Six Novelists in Profile. An Address: 1924 // Galsworthy J. Сastles in Spain 
and Other Screeds. – Amsterdam, 2001. – P. 201–236; Najder Z. Źycie Conrada-Korzeniowskiego : 
w 2 t. T. 1. – Warszawa, 1980. – 442 s.; Karl F. R. General Editor’s Introduction // Conrad J. The 
Collected Letters of Joseph Conrad : in 9 vol. / ed. by Frederick R. Karl and Laurence Davies. – 
Cambridge ; New York ; Port Chester ; Melbourne ; Sydney, 1983. – Vol. 1 : 1861–1897. – P. XXXIV; 
Hervouet Yv. The French Face of Joseph Conrad. – Cambridge ; New York, 1990. – 372 p.; Хьюитт 
К. Джозеф Конрад: проблема двойственности / пер. с англ. Д. Иванова // Иностр. лит. – 
2000. – № 7. – С. 169–178. 

2 Гулевич В. Культурно-цивилизационные грани национальной идентичности // 
Международная жизнь. – Режим доступа: http://interaffairs.ru/read.php?item=10664

3 Хобсбаум Э. Нации и национализм. После 1780 года / пер. с англ. А. А. Васильева. – 
СПб., 1998. – С. 93–103. 
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усвідомлення в цілому, народилось тільки 1789 року – у рік Французь-
кої революції»), вважає Карл Реннер1; Ентоні Сміт також переконаний, 
що національна ідентичність започаткована як категорія з Великої 
Французької революції2. Саме в цей час з’явилися дослідження на про-
тивагу просвітницьким ідеям «людини культури», серед яких досліджен-
ня Йоганна Готфріда фон Гердера, присвячені національній самобутності 
та національному самоусвідомленню і окреслені як «ідея народності». У 
контексті протиставлення соціально-психологічних особливостей гер-
манського та слов’янського психотипів, запропонованих Гердером, Адам 
Міцкевич, утверджуючи «версію» польського романтизму, конкретизу-
вав духовні параметри польського національного характеру, що втілю-
вав національний дух польської нації3. На думку Бориса Стахєєва, у ті 
часи прагнення політичного відродження нації було рівнозначним 
моральному відродженню суспільства4. 

Вивчення питань декларування національної приналежнос-
ті почалось 1899 року з роботи Карла Реннера «Nation und Staat» 
(«Нація і держава», 1899), де автор виклав своє бачення національ-
них особливостей, запропонувавши принцип особистого визначен-
ня національної ідентичності та теорію «культурного націоналізму» 
(«kultureller Nationalismus»)5. 

На думку Джона Армстронга, озвучену на початку 80-х років, тоді ще 
не існувало чітко вираженого визначення національної ідентичності6. На 
той час намагання класифікувати критерії нації як такої, призводи-
ли до розбіжностей у методології, адже залучалися іноді зовсім різні 
механізми ідентифікації поняття, призводячи до дискусій. 

З часом Ерік Хобсбаум зазначив: «спроби встановити об’єктивні 
критерії “статусу націі” або ж пояснити, чому деякі групи перетво-

1 Цит. по Hobsbawm E. J. Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, 
Reality. – Cambridge ; New York ; Melbourne, 1992. – Р. 101.

2 Smith A. National Identity. – London, 1991. – Р. 18.
3 Лескинен М. Польский характер в российской этнографии XIX века // Отечеств. 

записки. – 2014. – № 4 (61). – С. 126.
4 Стахеев Б. Ф. Адам Мицкевич // История зарубежной литературы ХIХ века / под 

ред. Н. А. Соловьевой. – М., 1991. – С. 312.
5 Renner К. Nation und Staat // Renner К. Das Selbstbestimmungsrecht der Nationen. In 

besonderer Anwendung auf Őesterreich : Erster Teil. – Leipzig ; Wien, 1918. – S. 89.
6 Armstrong J. A. Nations Before Nationalism. – Chapel Hill, 1982. – P. 6.
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рилися на “націі”, а інші – ні, робилися часто; вони спиралися або на 
один критерій, наприклад, мову або етнічну приналежність, або на 
сукупність таких критеріїв, як мова, спільна територія, спільна істо-
рія, культурні характеристики тощо»1. Сам дослідник пропонує своє 
бачення феномену нації, зупиняючись, головним чином, на таких її 
базових складових як духовні чинники, звичаї та мова нації: «нація 
є сукупність осіб, які говорять однією мовою, мають спільні звичаї 
та володіють певними духовними якостями, що відрізняють їх від 
інших подібного роду груп»2. 

Саме культура виступає для Ентоні Сміта основним фактором, 
що формує національну ідентичність, чинниками культури, на його 
погляд, виступають мова, звичаї та релігія: «of all the collective iden-
tities in which human beings share today, national identity is perhaps 
the most fundamental and inclusive <...> But national identity today is 
not only global, it is also pervasive <…> it may also be said to pervade 
the life of individuals and communities in most spheres of activity. In the 
cultural sphere national identity is revealed in a whole range of assumptions 
and myths, values and memories, as well as in language, law, institutions and 
ceremonies» («зі всіх колективних ідентичностей, які на сьогоднішній 
день знає людство, національна ідентичність, мабуть, є найбільш фун-
даментальною та всеосяжною <…> Але національна ідентичність сьо-
годні не тільки глобальна, вона також є широко охоплюючою та глибо-
ко проникаючою <…> вона пронизує життя індивідуумів та спільнот 
у більшості сфер людської активності. У культурній сфері національна 
ідентичність розкривається у цілій низці припущень та міфів, ціннос-
тей та спогадів, до того ж у мовi, законах, установах, етикеті, обрядах 
та ритуалах»)3. На взаємозв’язок національних та релігійних факторів 
вказують Михайло Мчедлов та Юрій Гаврилов4. 

Моделлю польської національної ідентичності (вважають Ева 
Томпсон та Рафал Копковський) є дискурс польського романтично-

1 Хобсбаум Э. Нации и национализм. После 1780 года / пер. с англ. А. А. Васильева. – 
СПб., 1998. – С. 12. 

2 Там само. – С. 32.
3 Smith A. National Identity. – London, 1991. – P. 143–144.
4 Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания / под ред.: М. П. 

Мчедлова, Ю. А. Гаврилова, В. В. Горбунова [и др.]. – М., 2007. – 343 с.
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го патріотичного комплексу, який базується на чинниках «religion, 
geography, custom, and history in <...> discourse» («релігії, географії, 
звичаїв та історії»)1. Ернест Геллнер розглядає географічний, істо-
ричний та релігійний чинники в контексті національної самосвідо-
мості2, Роджерс Брюбейкер – у світлі територіальної та культурної 
єдності3. Релігійний компонент національної свідомості зазначають 
Михайло Мчедлов та Юрій Гаврилов4. 

Для Бенедикта Андерсона релігійна ідентичність є обов’язковим 
складником ідентичності національної та культурної («Imagined 
Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism» / 
«Спільноти: Роздуми про походження і розповсюдження націоналіз-
му», 1962)5. Більше того, дослідник вважає національність, так само 
як і прояви національної приналежності, – свого роду культурни-
ми артефактами («cultural artefacts of a particular kind»)6, хоча до 
Бенедикта Андерсона це твердження було висунуто Альфредом Луї 
Кребером та Клайдом Клакхоном («Culture. A critical review of concepts 
and definitions» / «Культура. Критичний огляд концепцій та дефініцій», 
1952)7. Таким чином, ґрунтовні компоненти, що формують наці-
онально-культурну ідентичність за Джоном Армстронгом, Еріком 
Хобсбаумом, Ентоні Смітом, Бенедиктом Андерсоном, Роджерсом 
Брюбейкером, Альфредом Луї Кребером, Клайдом Клакхоном, Ернес-
том Геллнером, Евою Томпсон та Рафалом Копковським,  – духовні 
якості, мова, звичаї, історія, географія та релігія є головними маніфес-
тантами культури. 

1 Thompson E. M. Imperial Knowledge. Russian Literature and Colonialism. – London  ; 
Westport, 2000. – P. 7; Kopkowski R. Joseph Conrad’s Essays and Letters in the Light of Postcolonial 
Studies // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Kraków,  2011. – Vol. VI. – P. 28.

2 Геллнер Э. Пришествие национализма. Мифы нации и класса // Путь : междунар. 
филос. журн. – 1992. – № 1. – С. 15–60.

3 Brubaker P. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New 
Europe. – Cambridge, 2004. – P. 32.

4 Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания / под ред.: М. П. 
Мчедлова, Ю. А. Гаврилова, В. В. Горбунова [и др.]. – М., 2007. – 343 с.

5 Anderson В. R. O’G. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of 
Nationalism. – London ; New York, 1991. – P. 95.

6 Там само. – P. 6.
7 Kroeber A. L., Kluckhohn С. Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions / with 

the assistance of Wayne Untereiner and appendices by Alfred G. Meyer. – New York, 1952. – 456 p.



34 Олена Ткачук 

Поняття «identity» («ідентичність») сьогодні широко використову-
ється в етнології, психології, соціальній та культурній антропології. У 
найзагальнішому розумінні воно означає усвідомлення людиною своєї 
приналежності до певної культурної та національної групи, що дозво-
ляє йому визначити своє місце в соціокультурному просторі та вільно 
орієнтуватися в навколишньому світі. Для впорядкованості своєї жит-
тєдіяльності людина повинна прийняти пануючі в певному співтовари-
стві елементи свідомості, смаки, звички, норми, цінності та інші фор-
ми спілкування, що характерні для оточуючих її людей. Засвоєння всіх 
проявів соціального життя надає існуванню людини упорядкований і 
передбачуваний характер, а також мимоволі робить його причетним до 
певної конкретної культури.

У словнику термінів міжкультурної комунікації Ірини Жукової, 
Марії Лебедько, Зої Прошиної та Наталі Юзефович під редакцією Марії 
Лебедько та Зої Прошиної культурна ідентичність визначається як 
«визнання культурної специфіки та національної самобутності»1. Куль-
турна ідентичність ґрунтується на поділі представників усіх культур на 
«своїх» і «чужих». Такий поділ може призвести як до відносин співро-
бітництва, так і до відносин протиборства. У зв’язку з цим культурна 
ідентичність може розглядатися в якості одного з важливих інстру-
ментів, який впливає на сам процес комунікації. Справа в тому, що 
під час перших же контактів з представниками інших культур людина 
швидко переконується, що вони інакше реагують на ті чи інші явища 
навколишнього світу, у них є власні системи цінностей і норми пове-
дінки, які суттєво відрізняються від прийнятих у його рідній культурі. 
У подібного роду ситуаціях розбіжності чи неспівпадіння будь-яких 
явищ іншої культури з прийнятими у «своїй» культурі виникає поняття 
«чужий». Той, хто стикався із чужою культурою, переживав незвідані 
раніше почуття і відчуття. Коли у спілкування вступають носії різних 
культур, то представники кожної з них у сприйнятті чужої культури 
дотримуються позиції наївного реалізму. Їм здається, що їх стиль і спо-
сіб життя є єдиними можливими і правильними, що цінності, якими 
вони керуються у своєму житті, однаково зрозумілі та доступні всім 

1 Словарь терминов межкультурной коммуникации / под ред. М. Г. Лебедько и З. Г. 
Прошиной. – М., 2013. – С. 125. 
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іншим людям. І, тільки стикаючись з представниками інших культур, 
виявляючи, що звичні моделі поведінки незрозумілі для них, індивід 
починає замислюватись над негативними наслідками.

Саме тому культурна ідентичність справляє визначальний вплив 
на процес міжкультурної комунікації. Вона припускає сукупність стій-
ких якостей, завдяки яким певні культурні явища або люди викликають 
почуття симпатії чи антипатії. Залежно від цього вибирають відповідний 
тип, манеру і форму спілкування з ними. У міжкультурній комунікації 
розповсюджена ситуація, коли в спілкуванні представників різних куль-
тур відбувається зіткнення культурно-специфічних поглядів на світ, за 
якого кожен представник спочатку не усвідомлює значення відмінностей 
у цих поглядах, оскільки кожен вважає свої уявлення правильними. 

Розглядаючи комунікативні процеси як динамічне соціокультурне 
середовище, сприятливе для породження та розповсюдження різнома-
нітних зразків поведінки, типів взаємодії, слід пам’ятати, що головними 
суб’єктами культури є люди, що знаходяться в тих чи інших відносинах 
один з одним. У змісті цих відносин значуще місце займають уявлення 
людей про самих себе, і ці уявлення найчастіше досить істотно різнять-
ся в різних культурах. Кожна людина є носієм тієї культури, в якій вона 
виросла, хоча в повсякденному житті вона цього зазвичай не помічає. 
Специфічні особливості своєї культури він сприймає як даність. Однак 
під час зустрічей з представниками інших культур, коли ці особливості 
стають очевидними, людина починає усвідомлювати, що існують також 
інші форми переживань, види поведінки, способи мислення, які істот-
но відрізняються від звичних і відомих. Різноманітні враження про світ 
трансформуються у свідомості людини в ідеї, установки, стереотипи, 
очікування, які стають для неї регуляторами поведінки і спілкування. 
Через зіставлення і протиставлення позицій різних груп і спільнот у 
процесі взаємодії з ними відбувається становлення особистої ідентич-
ності людини, яка являє собою сукупність знань і уявлень людини про 
своє місце і роль як члена соціальної або національної групи.

Ціннісне ставлення до світу формує ціннісні орієнтації, які визна-
чають поведінкові моделі та регулюють поводження представників 
даної нації. У людській свідомості одночасно співіснують цінності різ-
ного характеру і змісту. На цій підставі цілком можливо говорити про 
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систему цінностей, всередині якої певні цінності впорядковані одна до 
одної. Кожна система цінностей має велике значення в будь-якій куль-
турі, оскільки визначає відносини людини з природою, суспільством, 
найближчим оточенням і з самим собою. 

На думку Герберта Маршалла МакЛюена засоби спілкування, які 
формують свідомість людей та їх спосіб життя є зосередженням куль-
тури1. За переконанням Маршалла Сінгера та Мільтона Беннетта  – 
«ethnicity is a cultural rather than a genetic heritage» («національна при-
належність є культурною, а не генетичною спадщиною»)2. Засвоюючи 
цінності навколишнього світу, людина опирається на усталені в його 
культурі традиції, норми, звичаї та поступово формує індивідуальну 
систему основних цінностей, які слугують їй керівництвом у житті. 
На цій основі в кожній культурі складається своя система цінностей, 
що відображає її специфічне положення у світі та представляє собою 
ієрархію, в якій цінності розташовані в ієрархічному порядку. Завдяки 
цій системі забезпечуються цілісність даної культури, її неповторний 
вигляд, порядок і передбачуваність.

1.3. Aкультурація: форми, фази, варіанти

Життєві та творчі перипетії долі Джозефа Конрада, становлення 
його як мультикультураліста, обумовлене процесами акультурації, що 
передбачає необхідність розгляду деяких найбільш значущих аспектів 
історії та теорії питання, його ролі в культурі XX століття.

Найбільш ранні спостереження щодо певних механізмів акульту-
рації формували негативне ставлення до будь-яких проявів взаємодії 
з іншими культурами та їх представниками. Опис супроводжується 
значною кількістю заборон та регламентацій, що сприяли мінімізації 
міжкультурної комунікації. Так, у шумерських манускриптах містяться 

1 McLuhan M. H. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man.  – Toronto, 
1962. – 293 p. 

2 Singer M. R. Culture: A Perceptual Approach // Basic Concepts of Іntercultural 
Сommunication : Selected Readings / ed. Milton J. Bennet. – Yarmouth, 1998. – Р. 101; Bennett M. J. 
Introduction. Intercultural Communication: A Current Perspective // Basic Concepts of Іntercultural 
Сommunication: Selected Readings / ed. Milton J. Bennet. – Boston ; London, 1998. – P. 5.
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правила торгівлі та взаємодії з іноземцями, спрямовані на обмеження 
процесів акультурації та захист традиційних культурних шумерських 
практик1. Платон також вважав, що рецепції норм та цінностей інших 
культур, акультурації слід уникати, бо це призведе до суспільних без-
ладів. Відповідно, філософ пропонував не дозволяти виїжджати за 
кордон раніше досягнення сорока років, до того ж мандрівники пови-
нні бути обмежені у виборі портових міст і таким чином стримувати 
контакт із місцевим населенням2. Проте, історія західної цивілізації, 
зокрема, історії Європи і Сполучених Штатів Америки, значною мірою 
позначена різноманітними процесами акультурації. 

Обґрунтування терміну «acculturation» («акультурація») належить 
американському досліднику індіанської культури, мови та звичаїв,  – 
Джону Веслі Пауеллу, оприявлене виразом про психологічні зміни, 
викликані міжкультурним наслідуванням у дослідженні 1880 року 
(«Introduction to the study of Indian languages, with words, phrases and 
sentences to be collected» / «Вступ до вивчення індіанських мов зі слова-
ми, фразами та реченнями»): «The force of acculturation <…> has wrought 
great changes» («Сила акультурації <…> спонукала поважні зміни»)3. 

Наукова логічно аргументована теорія акультурації була запропонова-
на  лише на початку XX століття у фундаментальній праці у п’яти томах 
«The Polish peasant in Europe and America» («Польський селянин в Європі 
та Америці», 1918–1920) Вільямом Томасом та Флоріаном Знанецьким4. 

1 Gadd C. J. Code of Hammurabi // Encyclopaedia Britannica / ed. W. E. Preece. – Chicago, 
Il, 1971. – Vol. 11. – P. 41–43.

2 Rudmin F.W. Critical History of the Acculturation Psychology of Assimilation, Separation, 
Integration, and Marginalization // Review of General Psychology. – 2003. – Vol. 7, Iss. 1. – P. 10.

3 Powell J. W. Introduction to the Study of Indian Languages, with Words, Phrases and 
Sentences to be Collected. – Washington, 1880. – P. 22.

4 Thomas W. I., Znaniecki F. W. The Polish Peasant in Europe and America: Monograph of 
an Immigrant Group : in 5 vol. – Boston, 1918. – Vol. 1 : Primary-Group Organization. – IX, 526 
p.; Thomas W. I., Znaniecki F. W.  The Polish Peasant in Europe and America: Monograph of an 
Immigrant Group : in 5 vol.  – Boston, 1918. – Vol. 2 : Primary-Group Organization. – VI, 589 
p.; Thomas W. I., Znaniecki F. W.  The Polish Peasant in Europe and America: Monograph of an 
Immigrant Group : in 5 vol. – Boston, 1919. – Vol. 3 : Life-Record of an Immigrant. – 418 p.; Thomas 
W. I., Znaniecki F. W.  The Polish Peasant in Europe and America: Monograph of an Immigrant 
Group : in 5 vol. – Chicago, 1919. – Vol. 4 : Disorganization and Reorganization in Poland.  – XIII, 
337 p.; Thomas W. I., Znaniecki F. W. The Polish peasant in Europe and America: Monograph of 
an Immigrant Group  : in 5 vol. – Boston, 1920. – Vol. 5  : Organization and disorganization in 
America. – XXI, 345 p.
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Вивчення питання було започатковано з аналізу життя поль-
ських іммігрантів у Чикаго. Автори ілюструють три форми акульту-
рації, відповідно до трьох типів особистості: богемську (прийняття 
культури приймаючої країни і відмова від культури походження), 
філістимлянську (нездатність прийняття культури приймаючої кра-
їни, але збереження власної культури походження) та, так звану, 
креативну (адаптування до культури приймаючої країни та збере-
ження культури походження)1. Неважко помітити, що означені фор-
ми акультурації співпадають з основними стратегіями засвоєння 
культури: богемська – з асиміляцією, філістимлянська – із сепараці-
єю, креативна – з інтеграцією. 

У 1936 році Роберт Редфілд, Ральф Лінтон та Мелвілл Херсковітц 
здійснили містке визначення акультурації як феномену, що є резуль-
татом тривалої взаємодії груп або індивідуумів різних культур, що 
призводить до наступних послідовних змін в аутентичних культурах. 
Водночас дослідники вважали акультурацію відмінною стратегією від 
асиміляції, яка тільки з часом може виступати фазою акультурації2. Від 
того часу вченими в різних сферах були розроблені понад сто різних 
теорій акультурації, як зазначає Флойд Рудмін3.

Сучасні культурні контакти між народами є істотним компонентом 
спілкування. Взаємодіючи, культури доповнюють одна одну, водночас 
вступаючи у складні стосунки. У цьому процесі кожна з них виявляє 
свою самобутність і специфіку, взаємно адаптуючись шляхом запози-
чення кращого, зазначають науковці. Зміни, які разом з тим виникають, 
обумовлені цими запозиченнями, змушують людей певної культури 
пристосовуватися до них, освоюючи і використовуючи нові елементи 
у своєму житті. 

Зазвичай добровільні мігранти психологічно підготовлені краще, 
ніж біженці, до переїзду і життя в чужій країні. У результаті цього 
досить складного процесу людина більшою чи меншою мірою досягає 

1 Там само.
2 Redfield R., Linton R., Herskovits M. J. Memorandum for the Study of Acculturation // 

American Anthropologist. – Washington, 1936. – Vol. XXXVIII, № 1. – P. 149–152.
3 Rudmin F.W. Critical History of the Acculturation Psychology of Assimilation, 

Separation, Integration, and Marginalization // Review of General Psychology. – 2003. – Vol. 
7, Iss. 1. – P. 3–37.
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сумісності з новим культурним середовищем, і у всіх випадках відбува-
ється процес акультурації1. 

Термін «акультурація» набув енциклопедичного визначення, вико-
ристовуючись для позначення процесу і результату взаємовпливу різ-
них культур, за якого всі або частина представників однієї культури 
(реципієнти) сприймають норми, цінності та традиції іншої культури 
(культури-донора)2, поглибленого в словнику термінів міжкультурної 
комунікації як «процесу і результату сприйняття та входження інди-
віда в нову для нього культуру, внаслідок чого відбувається засвоєння 
фактів, норм та цінностей цієї нової культури»3.

Дослідження в галузі акультурації активізувалось у кінці XX ст. і 
було започатковане роботами американських антропологів Роберта 
Редфілда, Ральфа Лінтона та Мелвілла Херсковітца. Акультурація роз-
глядалась ними як результат тривалого контакту груп, що представ-
ляють різні культури, виражений зміною результативних культурних 
моделей в обох групах (у залежності від питомої ваги взаємодіючих 
груп). Вважалося, що дані процеси відбуваються автоматично, разом з 
тим культури змішуються і досягається стан культурної та національ-
ної однорідності4. Водночас робиться диференціація культур на більш 
чи менш розвинуті. Мелвілл Херсковітц відстоює думку, що менш роз-
винута культура змінюється набагато більше, ніж розвинута5. Резуль-
тат акультурації також ставиться в залежність від відносної ваги (числа 
учасників) взаємодіючих груп. Саме в рамках цих теорій і виникла кон-

1 Холл Э. Как понять иностранца без слов // Фаст Дж., Холл Э. Язык тела. Как 
понять иностранца без слов / пер. с англ. Ю. Емельянова.  – М., 1995.  – 432 c.; Садохин 
А. П. Межкультурная коммуникация  : учеб. пособие. – М., 2004. – 288 c.; Садохин А. П. 
Введение в теорию межкультурной коммуникация : учеб. пособие. – М., 2005. – 310 c.; Тер-
Минасова С. Г. Язык как зеркало культуры. – М., 1999. – 358 c.; Тер-Минасова С. Г. Язык и 
межкультурная коммуникация. – M., 2000. – 724 c.; Тер-Минасова С. Г. Война и мир языков 
и культур: вопросы теории и практики межъязыковой и межкультурной коммуникации : 
учеб. пособие. – М., 2007. – 286 c. 

2 Хоруженко К. М. Культурология : энциклоп. слов. – Ростов-на-Дону, 1997. – 639 c. 
3 Словарь терминов межкультурной коммуникации / под ред. М. Г. Лебедько и З. Г. 

Прошиной. – М., 2013. – 632 с. 
4 Redfield R. Tepoztlan, a Mexican Village: A Study of Folk Life. – Chicago, 1930. – 247 p.; 

Linton R. The Study of Man. – New York, 1936. – 523 p.
5 Herskovits M. J. Cultural Relativism: Perspectives in Cultural Pluralism / ed. by Frances 

Shapiro Herskovits. – New York, 1972. – XXVI, 293 p.
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цепція Америки – плавильного котла культур, згідно з якою, культури 
народів, які приїжджають до Сполучених Штатів, змішуються, утворю-
ючи нову однорідну американську культуру, як вказують дослідники1.

Якщо спочатку акультурація розглядалася як груповий феномен, 
поступово дослідники відійшли від цієї концепції, сфокусувавши увагу 
на психології індивіда. Згідно з новими підходами, процес акультурації 
трактується в якості зміни ціннісних орієнтацій, рольової поведінки та 
соціальних установок індивіда. Традиційно акультурацію розглядали 
як процес «adapting to the new culture» («навчання новій культурі або 
адаптації до нової культури»)2. Стверджувалося, що в процесі прище-
плення нової культури відбувається відсторонення від своєї власної 
етнічної або самобутньої культури та прийняття нової домінантної 
культури, зазначає Джон Беррі («Conceptual approaches to acculturation» 
/ «Концептуальні підходи до акультурації», 2003)3. На думку Джозефа 
Трімбла, акультурація спочатку сприймалася одновимірним, односпря-
мованим і незворотнім процесом відходу від своєї оригінальної націо-
нальної культури і переходом до нової домінуючої («Introduction: Social 
change and acculturation» / «Соціальні зміни та акультурація», 2003)4. 
Натомість, у результаті значної кількості досліджень процесів акульту-
рації, впроваджених за останню чверть століття, сенсом акультурації 
є двовимірний, двобічний, складний, розгалужений процес, в якому 
асиміляція до основної культури є не єдиним способом прищеплення 
культури, стверджують Девід Сем та Джон Беррі у роботі «Кембрідж-

1 Bennett M. J. Introduction. Intercultural Communication: A Current Perspective // Basic 
Concepts of Іntercultural Сommunication: Selected Readings / ed. Milton J. Bennet. – Boston ; 
London, 1998.  – P. 1–34; Stewart E. C., Bennett M. J. American Cultural Patterns: A Cross-
Cultural Perspective. – Yarmouth, 2005. – 210 p.; Грушевицкая Т. Г. Основы межкультурной 
коммуникации / под ред. Александра Петровича Садохина. – М., 2003. – 352 c.; Гудков Д. 
Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. – М., 2003. – 288 c.; Садохин А. П. 
Межкультурная коммуникация : учеб. пособие. – М., 2004. – 288 c.

2 Berry J. W. Immigration, Acculturation, and Adaptation // Applied Psychology: An 
International Review. – 1997. – № 46 (1). – P. 5–34.

3 Berry J. W. Conceptual Approaches to Acculturation // Acculturation: Advances in Theory, 
Measurement, and Applied Research / ed. by K. M. Chun, P. B. Organista, G. Marín. – Washington, 
2003. – P. 17–37.

4 Trimble J. E. Introduction: Social Change and Acculturation // Acculturation: Advances 
in Theory, Measurement, and Applied Research / ed. by K. M. Chun, P. B. Organista, G. Marín. – 
Washington, 2003. – P. 3–13. 
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ський посібник з психології акультурації» («The Cambridge Handbook of 
Acculturation Psychology», 2006)1. 

Сучасне розуміння механізмів акультурації втратило свою одно-
значність та категоричність і, хоча в цьому процесі кожна людина одно-
часно змушена вирішувати питання збереження своєї культурної іден-
тичності та прийняття чужої культури, комбінація можливих варіантів 
вирішення цих проблем, за Джоном Беррі та Флойдом Рудміним, дає 
чотири основні стратегії акультурації: асиміляцію, сепарацію, маргіна-
лізацію та інтеграцію2.

Асиміляція – варіант акультурації, у якому людина повністю при-
ймає цінності та норми іншої культури, відмовляючись від своїх. Сепа-
рація  – заперечення чужої культури зі збереженням ідентифікації зі 
своєю культурою. У цьому випадку представники недомінантної групи 
надають перевагу більшій чи меншій ізоляції від домінантної культури. 
Маргіналізація означає, з одного боку, втрату ідентичності з власною 
культурою, з іншого – відсутність ідентифікації з культурою домінант-
ною. Така ситуація виникає через неможливість підтримувати власну 
ідентичність (зазвичай через якісь зовнішні причини) і відсутність 
інтересу до отримання нової ідентичності (можливо, через дискри-
мінацію або сегрегацію з боку цієї культури). Інтеграція являє собою 
ідентифікацію як зі старою, так і з новою культурою. Раніше вважалось, 
що найкращою стратегією акультурації є повна асиміляція з доміную-
чою культурою. Сьогодні метою акультурації вважається досягнення 
інтеграції культур, що формує в результаті бікультуральну чи мульти-
культурну особистість. Це можливо за умови взаємодії груп більшості 
та меншості, які добровільно обирають цю стратегію: група, що інте-
грується, готова прийняти установки і цінності нової для себе культу-
ри, а домінантна група готова прийняти цих людей, поважаючи їх пра-
ва, цінності, адаптуючи соціальні інститути до потреб цієї групи.

1 Sam D. L., Berry J. W. The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology.  – 
Cambridge, 2006. – 293 p. 

2 Berry J. W. Conceptual Approaches to Acculturation // Acculturation: Advances in Theory, 
Measurement, and Applied Research / ed. by K. M. Chun, P. B. Organista, G. Marín. – Washington, 
2003. – P. 17–37; Rudmin F.W. Critical History of the Acculturation Psychology of Assimilation, 
Separation, Integration, and Marginalization // Review of General Psychology. – 2003. – Vol. 7, 
Iss. 1. – P. 3–37.
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Отже, недомінуюча група може обрати сепарацію. Але якщо сепара-
ція має вимушений характер, тобто виникає в результаті дискриміна-
ційних дій домінуючої більшості, то тоді вона стає сегрегацією. Якщо 
люди обирають асиміляцію, то вони готові до прийняття ідеї «плавиль-
ного котла» культур («melting pot»). Але якщо їх до цього змушують, то 
«котел» перетворюється в «давильний прес». Досить рідко група мен-
шості обирає маргіналізацію.

Найчастіше люди стають маргіналами в результаті спроб поєднува-
ти насильницьку асиміляцію із сегрегацією. Інтеграція може бути тіль-
ки добровільною як із боку меншості, так і з боку більшості, оскільки є 
взаємним пристосуванням цих груп, визнанням обома групами права 
кожної з них жити в якості культурно різних народів. Вважається, що 
успішність акультурації в психологічному аспекті визначається пози-
тивною національною ідентичністю та національною толерантністю. 
Інтеграції відповідають позитивна національно-культурна ідентич-
ність і національна толерантність, асиміляції – негативна національна 
ідентичність і національна толерантність, сепарації – позитивна наці-
ональна ідентичність та інтолерантність, маргіналізації  – негативна 
національна ідентичність та інтолерантність1. 

Найважливішим результатом і метою акультурації є довгочасна 
адаптація до життя в чужій культурі. Вона характеризується відносно 
стабільними змінами в індивідуальній чи груповій свідомості у відповідь 
на вимоги навколишнього середовища. Адаптацію зазвичай розглядають 
в двох аспектах  – психологічному та соціокультурному. Психологічна 
адаптація являє собою досягнення психологічної задоволеності в рамках 
нової культypи. Соціокультурна полягає в умінні вільно орієнтуватися в 
новій культурі та суспільстві, вирішувати повсякденні проблеми. 

В основі акультурації лежить комунікативний процес. Так само, 
як місцеві жителі набувають свої культурні особливості, тобто прохо-
дять інкультурацію через взаємодію один із одним, так і приїжджі зна-
йомляться з новими культурними умовами і опановують нові навички 
через спілкування. Тому процес акультурації можна розглядати як фор-
мування комунікативних здібностей нової культури. Люди засвоюють 

1 Максимова Ю. С. Основы межкультурной коммуникации  : учеб. пособие.  – 
Хабаровск, 2013. – С. 35–36. 
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те, що необхідно в нових умовах, через тривіальний досвід спілкуван-
ня. Спілкування є взаємодією з оточуючими людину умовами; кожного 
індивіда можна розглядати як своєрідну відкриту систему, яка прагне до 
активної участі в цьому процесі. Ця взаємодія складається з двох тісно 
пов’язаних процесів – особистісного спілкування і соціального. Будь-
яке спілкування, у тому числі й особистісне, має три взаємопов’язані 
аспекти  – пізнавальний, афективний і поведінковий. Це пов’язано з 
тим, що в спілкуванні відбуваються сприйняття, переробка інформації, 
а також відбуваються дії, спрямовані на об’єкти і людей, що оточують 
людину. У ході цього процесу особистість, використовуючи отриману 
інформацію, адаптується до навколишнього середовища.

У процесі адаптації найбільш фундаментальні зміни відбувають-
ся, передусім, у структурі пізнання, тобто в тій картині світу, через яку 
люди отримують інформацію із навколишнього середовища. Саме від-
мінності в цій картині, у способах категоризації та інтерпретації досві-
ду є основою відмінностей між культурами. Тільки розширюючи свою 
сферу сприйняття і переробки інформації, люди можуть осягнути сис-
тему організації чужої культури і підлаштувати свої процеси пізнан-
ня під ті, якими користуються носії чужої культури. Людина вбачає 
менталітет «чужаків» важким і незрозумілим саме тому, що незнайома 
із системою пізнання іншої культури; але чим більше дізнається про 
чужу культуру, тим швидше зростатиме її здатність до пізнання в ціло-
му. Чим більше розвинена система пізнання людини, тим більшу здат-
ність до розуміння чужої культури вона демонструє. Щоб відносини 
з представниками чужої культури були плідними, людина повинна не 
тільки розуміти її на оптимальному рівні, а й вміти ділити з іншими 
свої почуття, тобто сприймати чужу культуру на афективному рівні. 
Для цього необхідно знати, які емоціональні висловлювання і реакції 
можна дозволити собі, адже в кожному суспільстві є певний критерій 
сентиментальності й емоціональності. Коли досягається необхідний 
рівень адаптації до іншої афективної орієнтації, можна ділитися з міс-
цевими жителями гумором, веселощами і захопленнями так само, як 
і озлобленістю, болем та розчаруванням. Вирішальним в адаптації до 
чужої культури є набуття вмінь і навичок поведінки для дій у конкрет-
них життєвих ситуаціях. 
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Засвоєння чужої культури й успішна акультурація передбачає здат-
ність людини до життя в чужій культурі та готовність до міжкультурної 
взаємодії. На думку Мільтона Беннетта, для цього в людині має бути 
розвинуте міжкультурне чуттєве сприйняття та тлумачення культур-
них відмінностей.

Усвідомлення культурних відмінностей проходить кілька етапів. 
На початковому етапі саме існування цих відмінностей зазвичай не 
усвідомлюється. Надалі інша культура починає усвідомлюватися як 
один із можливих поглядів на світ, міжкультурна чуттєвість зростає, 
людина відчуває в собі приналежність до більш ніж однієї культури. На 
останніх стадіях розвитку міжкультурності чуттєвість зростає, оскіль-
ки визнається існування кількох точок зору на світ. Надалі формуєть-
ся новий тип особистості, яка свідомо обирає та інтегрує різноманітні 
елементи різних культур1.

Сепарація є зведенням фізичних і соціальних бар’єрів для створення 
дистанції від усього, що відрізняється від власної культури. Вона виступає 
як засіб збереження заперечення. У реальній практиці взаємодії культур 
сепарація зустрічається набагато частіше, ніж ізоляція. Подібні бар’єри 
створюються за расовими, національними, релігійними, політичними та 
іншими підставами, що розділяє людей на численні та різноманітні групи. 

На етапі захисту людина сприймає культурні відмінності як загрозу 
для свого існування і намагається їм протистояти. Оскільки існуван-
ня відмінностей визнається як реальний факт, то захист являє собою 
навіть крок вперед у розвитку міжкультурної чуттєвості порівнянно із 
запереченням.

Дифамація (наклеп) є негативною оцінкою відмінностей, 
пов’язаною із формуванням негативних стереотипів. Водночас нега-
тивні характеристики приписуються кожному члену відповідної соціо-
культурної групи. Наклеп може поширюватися як на расу, націю, так і 
стать, релігію та ін. 

Етап применшення або приниження (мінімізація) – остання спро-
ба збереження етноцентристської позиції. На цьому етапі культурні 

1 Bennett M. J. Introduction. Intercultural Communication: A Current Perspective // Basic 
Concepts of Іntercultural Сommunication: Selected Readings / ed. Milton J. Bennet. – Boston ; 
London, 1998. – P. 19.
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відмінності відкрито визнаються і не оцінюються негативно, як на 
етапі захисту. Вони розглядаються як щось тривіальне, природне, 
незначне в порівнянні з культурною подібністю. Приймається пози-
ція єдиної людської суті, яка ілюструється відомим «the Golden Rule» 
(«золотим правилом моральності»)1: стався до інших людей так, як 
ти хотів би, щоб вони ставилися до тебе. Це правило має на увазі, 
що всі люди однакові, але за всієї зовнішньої привабливості даний 
підхід також залишається етноцентричним, оскільки «universal» 
(«універсальні»)2 характеристики людей беруться із своєї культури і 
означають: «be like me» («будь, як я»)3.

Припущення особистої та культурної відносності є іншим аспектом 
гуманізму, що означає розуміння поведінки та цінностей особистості 
у форматі цінностей її культури  – з точки зору унікальності кожної 
людини і з точки зору культури цієї людини, вказує Мільтон Беннетт. 
Тому, як тільки питання стосується комунікації, судження про абсо-
лютне добро й абсолютне зло стають непридатні та повинні уникати-
ся. У міжкультурних дослідженнях зазвичай панує думка, що аналіз та 
оцінка поведінки людей, які належать до різних культур, скоріш за все, 
будуть етноцентричними і, у будь-якому випадку, заважають комуніка-
ції, тому необхідно бути інформованим про світовий контекст, в який 
поведінка має бути інтерпретована. Таким чином, «cultural relativism» 
(«культурний релятивізм»)4 є схильністю до розуміння подій в їх куль-
турному контексті. Але, важливо зазначити, що культурний релятивізм 
не те ж саме, що релятивізм моральний. Кінцевим результатом розу-
міння подій у культурному контексті, наголошує Вільям Грейвз Перрі, є 
не «either» («будь-який») чи «anything» («що завгодно» чи «будь-що»)5. 
Як і більшість людей, дослідники міжкультурного дискурсу є прихиль-
никами етичних позицій. 

1 Bennett M. J. Overcoming the Golden Rule: Sympathy and Empathy // Basic Concepts of 
Іntercultural Сommunication : Selected Readings / ed. Milton J. Bennett. – Yarmouth, 1998. – P. 191–192.

2 Там само. – P. 193–195.
3 Там само. – P. 191–192.
4 Bennett M. J. Intercultural Communication: A Current Perspective // Basic Concepts of 

Іntercultural Сommunication : Selected Readings / ed. Milton J. Bennet. – Yarmouth, 1998. – P. 30.
5 Perry W. G., Jr. Forms of Intellectual and Ethical Development in the College Years: A 

Scheme. – Harvard, 1970. – Р. 13.
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Важливим, за визначенням Мільтона Беннетта, етапом розвитку 
міжкультурної чуттєвості й одночасно першим і головним етапом «of 
ethnorelativism» («етнорелятивізму»)1 є етап визнання, навіть схва-
лення, підтвердження існування культурних відмінностей. Спочатку 
визнаються відмінності в поведінці, потім  – у культурних цінностях 
та ін. Найбільш очевидною, явною відмінністю є мова, яка організує і 
репрезентує культурний досвід. Вербальна поведінка істотно варіюєть-
ся в різних культурах. Людина починає бачити поведінку інших людей 
крізь призму фундаментальних культурних відмінностей, а не як варі-
ант універсальних культурних істин, починає усвідомлювати мови не 
як різні коди спілкування чи вираз одних і тих же ідей, а вагомий засіб 
формування картини світу, адже бачення світу в багатьох аспектах 
визначається через мову (за гіпотезою Едварда Сапіра та Бенджаміна 
Лі Ворфа)2. Так, досліджуючи особливості мови, механізми інтерпрета-
ції навколишнього середовища завдяки її здатності наближати та відда-
ляти ракурси буття, Бенджамін Лі Ворф відстоював позицію, що рідна 
національна мова є тою призмою, крізь яку ми бачимо світ і сприйма-
ємо його різноманітні плани: «each language is not merely a reproduc-
ing instrument for voicing ideas but rather is itself the shaper of ideas <…> 
the guide for the individual’s mental activity, for his analysis of impressions, 
for his synthesis of his mental stock in trade» («будь-яка мова є не тільки 
відтворюючим інструментом для озвучування ідей, а сама і є оформ-
лювачем цих ідей <…> провідником психічної діяльності людини, орі-
єнтиром для аналізу вражень та синтезу висновків»)3, тобто, вислов-
люючись метафорично, – «we dissect nature along lines laid down by our 
native languages» («ми препаруємо тіло природи вздовж тих ліній, що 
прокреслює наша мова»)4. Гіпотеза Сапіра та Ворфа констатує ймовір-

1 Bennett M. J. Introduction. Intercultural Communication: A Current Perspective // Basic 
Concepts of Іntercultural Сommunication: Selected Readings / ed. Milton J. Bennet. – Boston ; 
London, 1998. – P. 30–34.

2 Sapir E. Language, Culture and Personality: Selected Essays / ed. by David G. 
Mandelbaum. – Berkeley ; Los Angeles ; London, 1949. – 224 p.; Whorf B. L. Language, Thought, 
and Reality: Selected Writings / ed. John B. Carroll  ; foreword by Stuart Chase.  – Cambridge, 
1956. – 285 p.

3 Whorf B. L. Language, Thought, and Reality: Selected Writings / ed. John B. Carroll  ; 
foreword by Stuart Chase. – Cambridge, 1956. – Р. 212.

4 Там само. – Р. 213.
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ність того, що наш досвід реальності є функцією культурних світогляд-
них категорій, що вкладається в парадигму міжкультурної комунікації 
за Мільтоном Беннеттом1.

Інтеграція – повне пристосування до чужої культури, яка починає 
відчуватися як «своя». На цьому етапі можна говорити про формуван-
ня мультикультурної особистості, чия ідентичність включає інші жит-
тєві принципи, крім її власних. Така людина психологічно і соціально 
готова зрозуміти безліч реальностей, здатна до свідомого вибору в спе-
цифічній ситуації, а не просто діє у відповідності до норм своєї куль-
тури. Іноді використовують терміни «intercultural» («міжкультурна»)2, 
«international» («інтернаціональна»)3, «universal» («універсальна»)4 осо-
бистість.Контекстуальна оцінка  – перша фаза інтеграції  – дозволяє 
людині аналізувати і оцінювати ситуацію, коли можливі кілька варі-
антів культурної поведінки. На рівні адаптації альтернативні моделі 
поведінки здаються однаково прийнятними. Контекстуальна оцінка 
дозволяє вибрати найкращу модель поведінки в конкретній ситуації, 
характерну для тої чи іншої культури. Внаслідок позитивної адаптації 
в чужій культурі складається гібридна культурна ідентичність (hybrid 
identity),  – транскультурна ідентичність, що поєднує приналежність 
до декількох соціально-культурних груп. Зазвичай це «є типовим для 
іммігрантів, які зберегли культурну спадщину своєї історичної батьків-
щини і прийняли культуру нової держави»5. 

Конрад мав багате інтелектуальне та творче середовище в Англії, 
зокрема, блискуче володів англійською мовою, став одним із найві-
доміших світових письменників. У результаті інтеграції в англійське 
суспільство, культуру та літературу, у Конрада сформувалась потуж-
на гібридна, мультикультурна ідентичність на межі декількох соціаль-
но-культурних груп. Зберігши вірність своєму польському надбанню, 

1 Bennett M. J. Introduction. Intercultural Communication: A Current Perspective // Basic 
Concepts of Іntercultural Сommunication: Selected Readings / ed. Milton J. Bennet. – Boston ; 
London, 1998. – P. 13.

2 Там само. 
3 Там само. 
4 Там само. 
5 Словарь терминов межкультурной коммуникации / под ред. М. Г. Лебедько и З. Г. 

Прошиной. – М., 2013. – С. 125. 
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письменник культурно акліматизувався в культурному англійсько-
му середовищі та поступово набув певні характеристики англійської 
тотожності. 

Теоретизування в дослідженні підпорядковані виокремленню осно-
вних чинників феномену мультикультуралізму. Передусім, це пов’язане 
з осмисленням понятійного змісту явища, переходу його від культурфі-
лософської наповненості до літературознавчої. На цьому тлі увиразню-
ється естетичність національно-культурної ідентичності. Літературоз-
навчого змісту набуває і поняття акультурації, мотивуючи європейські 
пошуки письменника.
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Р  О  З  Д  І  Л   I I . 
ПОЛЬСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ 

ДЖОЗЕФА КОНРАДА:  
ПАРАДОКСИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ

2.1. Національно-культурні сегменти ідентичності 
Джозефа Конрада 

Дискусія про приналежність до польської культури англійського 
класика Джозефа Конрада, започаткована в перших рецензіях бри-
танських періодичних видань, продовжується і нині, хоча критика 
визнала це як незаперечний факт з його першою появою в літературі: 
«Кожна книжка викликала хвалу», підкреслював Михайло Калино-
вич1; А. Т. Квіллер-Коуч у своїй критичній рецензії висловлював пере-
конання в блискучому таланті письменника (червень 1903): «I know 
that here is good literature; I guess that it is literature touched with genius» 
(«Я знаю, що це гарна література, здогадуюсь, що ці твори створює 
рука генія»)2. Письменник та драматург Ізраел Зангвілл в оглядіі від 
1 січня 1898 року зазначав: «the author has vividly imagined his scenes, 
that he has originality and energy, and that he can write well. The human 
nature is presented with insight and sympathy, and the sea-pictures are 
beyond praise» («автор добре пише, оригінально та енергійно малюю-
чи яскраві сцени. Людська природа подана з розумінням і співчуттям, 
а морські картини вище всіляких похвал»)3. Американський письмен-

1 Калинович М. Передмова // Конрад Дж. Кінець неволі ; пер. з англ. М. Калиновича. – 
Київ, 1928. – С. XVII. 

2 Quiller-Couch A. T. Review (June 1903) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by 
Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 115.

3 Zangwill I. Unsigned Review (1 January, 1898) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / 
ed. by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 70.
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ник та журналіст Гарольд Фредерік, 12 лютого 1898 року відгукуючись 
на повість «The Nigger of the “Narcissus”: A Tale of the Sea» («Негр з 
“Нарцису”: Морська історія», 1897), вказував на віртуозну здатність 
Конрада перетворювати спостерігача на дійову особу: «We know 
nothing else so vivid and so convincing in contemporary fiction as the way 
in which the reader is forced, along with the crew, to hang on for dear life 
to the perilously slanting deck» («У сучасній художній літературі ми не 
знаємо нічого яскравішого та переконливішого за картину занурен-
ня читача разом із екіпажем у події, де вони вимушені боронити свої 
життя на небезпечно нахиленій палубі»)1. 

Твори Джозефа Конрада обговорювалися більшістю провідних 
критиків свого часу, зазначав Томас Джеймс Вайз2. А втім, британська 
громадськість все ж прагнула до поступового осягнення «польськості» 
художнього світу письменника, який водночас перебував під потужним 
впливом англійської ментальності, еволюціонуючи від стану «чужо-
земності» до «континентальності», в якій «слов’янськість» і «полонізм» 
парадоксально поєднувались із англійськістю, формуючи таким чином 
сегменти мультикультуралізму. 

Передусім, це була національна ідентичність в якості підґрунтя пое-
тології Джозефа Конрада. Томас Джеймс Вайз вказував: «much of the 
best criticism of his work is to be found in the columns of daily papers and 
reviews, and in volumes of miscellaneous literary essays» («більшу частину 
кращих зразків критики <…> робіт (Конрада. – О. Т.) можна знайти 
на сторінках щоденних газет та оглядів і літературних есе різних за 
обсягом»)3, що є свідченням формування «проблеми Конрада» як масо-
вої, стимулюючи таким чином і методологічні пошуки оновлення бут-
тя англійської літератури, і, водночас, читацькі запити, а також аналіз 
потреб книжкового ринку, що, зрештою, набуло узагальнення у Томаса 
Стернза Еліота, а саме: «вся європейська література, починаючи з Гоме-
ра і включаючи всю національну літературу, існує немов би одночасно 

1 Frederic H. Unsigned Review (12 February 1898) // Joseph Conrad: The Critical Heritage 
/ ed. by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 75.

2 Wise T. J. A Bibliography of the Writings of Joseph Conrad (1895–1920).  – London, 
1920. – Р. 105.

3 Там само. – Р. 105.
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та складає один часовий ряд»1. Як відомо, долі Еліота і Конрада подібні 
в тому, що Велика Британія прийняла їх у своє культурне лоно й одер-
жала від цього творчі імпульси. Проте, на відміну від Еліота, амери-
канця за походженням, зосередженість на постаті Конрада-поляка була 
більш затребувана, з відчуттям теоретичного посилу осмислити рівно-
цінність культур, явлених неординарною творчою особистістю. Надто 
привабливою для цього була фігура Коженьовського-Конрада, який 
здійснив рішучий крок до розриву з імперією, з переходом до «Бри-
танської співдружності націй», теж сформованої на засадах імперської 
політики, але більш гідною в її звершеннях. Це не могло не привернути 
увагу майбутнього письменника. 

Так, на польське походження Конрада вказують невідомий автор 
ревю (від 3 жовтня 1907 року у виданні «Glasgow News»2); Джон Голсу-
орсі (від 1 квітня 1908 року у виданні «Fortnightly Review»3); Роберт Лінд 
(від 10 серпня 1908 року у виданні «News Chronicle»4); Едвард Ґарнетт 
(від 22 серпня 1908 року у виданні «Nation»5). Роберт Лінд підкреслю-
вав у своїй рецензії, що польське походження письменника є загально-
відомим фактом для кожного: «Mr. Conrad, as everybody knows, is a Pole» 
(«кожен знає, що містер Конрад – поляк»)6; Джон Голсуорсі зазначав, що 
Джозеф Конрад, нащадок польських шляхетських родин, постраждалих 
від російських репресій після повстання 1863–1864 року, дитиною роз-
ділив долю своїх батьків у засланні, з ранніх років був змушений вести, 
як моряк, кочове життя. Накопичений духовний багаж думок, традицій, 
укладу життя і мови формував його індивідуальність та наклав відбиток 

1 Элиот Т. Традиция и индивидуальный талант // Зарубежная эстетика и теория 
литературы XIX–XX в.в. : трактаты, статьи, эссе / сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. – 
М., 1987. – С. 170.

2 Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman Sherry.  – London  ; New York, 
2005. – P. 144.

3 Galsworthy J. On Conrad // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman 
Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 152.

4 Lynd R. Review (August 1908) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman 
Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 157.

5 Garnett E. Unsigned Review on Conrad (22 August 1908) // Joseph Conrad: The Critical 
Heritage / ed. by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 165.

6 Lynd R. Review (August 1908) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman 
Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 156. 
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на весь подальший творчий процес: «As in a fine carpet, with lapse of time, 
the colours grow more subtle, more austere, so in the carpet of this writer’s 
weaving the bewildering richness of his earlier books is sobered to the clearer, 
cooler colours of the later» («Як на вишуканому килимі кольори стають 
більш витонченими, більш чистими, так і на килимі художньої канви 
цього письменника вражаюче багатство яскравих відтінків у його ран-
ніх книгах холоднішає, набуваючи виразних, спокійних тонів у пізніших 
творах»)1. Джон Голсуорсі, як видатний художник, відчувши унікальність 
артистичної природи Конрада, вловив і складний спектр її складових, – 
від професійної діяльності морського офіцера до політичного бекграун-
ду, такого промовистого для сина польських інсургентів. 

На думку Джона Голсуорсі, мистецтво Конрада є втіленням духу 
його народу, його творчої сили і натхнення, його свідомості й неру-
котворної спадщини. «Art inspired by cosmic spirit is, in fact, the only 
document that can be trusted, the only evidence that Time does not destroy. 
Artists are the eyes of that human figure which symbolises human life, and if 
this figure is to see its way at all, its eyes must pierce and be unflinching <…> 
The just envisagement of things is the first demand we make of art; it is art’s 
spirit; then comes the manner of expression, for the quality of art is obviously 
the quality of its technical expression. No man can change the spirit born in 
him, but daily, hourly, he does change the manner of its setting forth. All that 
he sees and hears, reads, writes, and thinks of, even what he dreams, mould 
and modify the form of his production. The fuller the traditions and life that 
flood an author’s consciousness, the finer, so long as he keeps his powers, will 
be the texture of his output» («Мистецтво, натхненне космічним духом, 
насправді, є єдиним документом, якому можна по-справжньому дові-
ряти, єдиним свідченням, що не в силі зруйнувати час. А митці є очи-
ма людства, людського життя, і, щоб побачити свій шлях, вони пови-
нні бути проникливими і неухильними <…> Єдина вимога, яку ми 
пред’являємо до мистецтва, – це дух художника і тільки потім вже його 
спосіб вираження, оскільки очевидно, що рівень мистецтва – це рівень 
технічної виразності. Жодна людина не може змінити духу, що живе в 
ній, але кожного дня, кожної години вона може міняти спосіб вислов-

1 Galsworthy J. On Conrad // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman 
Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 152.
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лювання. Все, що вона бачить, чує, читає, пише і думає, навіть те, про 
що вона мріє, може спричинити зміни у формі її художнього доробку. 
І чим багатші та повніші традиції й життя, які вирують у її психічному 
світі, тим досконаліша і потужніша буде текстура її творів»)1, впевне-
ний був Джон Голсуорсі, формуючи таким чином мультикультурне під-
ґрунтя Конрада, чим позначена критична сфера в цілому. 

Так, у своїй статті (від 22 серпня 1908 року) Едвард Ґарнетт, роз-
мірковуючи над своєрідністю національного характеру прози Кон-
рада, спростовував думку про те, що «the author should have become 
denationalised» («дух автора денаціоналізований»)2, у чому Конрада 
звинувачували. Водночас Ґарнетт обстоював позицію, що «rare gifts» 
(«рідкісні таланти»)3 Конрада явно перебували під впливом англій-
ської ментальності. У такий спосіб дослідник, з одного боку, відмовляв 
письменнику в наявності «англійськості», у вимірі якої автори критич-
них рецензій намагалися їх обґрунтувати: «anything less English than his 
ironic, tender, and sombre vision of life it would be hard to find» («важко 
знайти щось менш англійське, ніж його іронічний, ніжний та водно-
час похмурий погляд на життя»)4, а з іншого боку, вважав, що Конрад 
відчував якусь особливу любов до грубувато-добродушного кодексу 
честі, кредо практичності та простоти світогляду англійців. Детерміну-
ючи тривимірний формат його творів і відштовхуючись від визначен-
ня «Сontinental» («континентальні»)5, Ґарнетт поступово, крізь призму 
«Slav» («слов’янські»)6, все ж таки дійшов до усвідомленності їх «поль-
ськості» («Polish»)7: «In fact, the “humour that plays about his stories” is 
essentially Slav in its ironic acceptance of the pathetic futility of human nature, 
and quite un-English in its refinement of tender, critical malice» («Фактич-
но, той гумор, що грає таку важливу роль у його творах, є в дійсності 
слов’янським у своєму іронічному сприйнятті зворушливої жалюгід-

1 Там само. – Р. 151–152.
2 Garnett E. Unsigned Review on Conrad (22 August 1908) // Joseph Conrad: The Critical 

Heritage / ed. by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 165.
3 Там само. 
4 Там само. 
5 Там само.
6 Там само. 
7 Там само.
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ності та нікчемності людського існування і досить неанглійським у сво-
їй вишуканій ніжності та, водночас, злобній критичності»)1. Аж ніяк 
не англійські твори Конрада є «Continental in their literary affinities, Slav 
in their psychological insight, and Polish in their haunting and melancholy 
cadence, and in their preference for dwelling on the minor» («континенталь-
ними за своїми літературними тенденціями, слов’янськими за своєю 
психологічною прозорливістю та польськими за своїми уподобаннями 
і меланхолійними модуляціями та преференціями мінору»)2. Безсум-
нівно, Польща багато втратила, заявляв Ґарнетт, коли цей письменник, 
«who has literature in his blood, cast in his lot with our merchantmen and 
sailed to the ends of the earth in English ships» («в якого література прони-
кла до жил, кинув жереб і попрямував на англійському кораблі на край 
землі»)3. Окреслюючи наявність польського духу в прозі письменника, 
Ґарнетт уперто уникає щонайменшої згадки про романтизм Конрада, 
який все ж таки був іншого ґатунку, ніж традиційний «одчайдушний 
романтизм поляків»4. У цьому був переконаний Юрій Косач. 

Проте це не лише сегменти характеристики постаті та творчості 
Конрада, а й формування мультикультурного підходу в цілому, з під-
порядкованістю йому відповідної термінології. Саме рецензії на тво-
ри Конрада продемонстрували особливості студіювання термінології; 
залучення її до літературознавчого аналізу.

Започаткований цей процес був із усвідомлення «alien» (з англ. 
«чужоземності») художнього стилю митця. Норман Шеррі cтверджував, 
що термін «чужоземність» вперше був застосований невідомим авто-
ром у ревю, опублікованому в «The Times Literary Supplement» 20 верес-
ня 1907: «Englishmen cannot be too grateful that this alien of genius, casting 
about for a medium in which to express his sympathy and his knowledge, hit 
upon our own tongue» («Англійці не можуть бути занадто вдячні за те, 
що цей чужоземний геній так блискуче застосовує нашу рідну мову для 
висловлення свого почуття, своїх знань та досвіду»)5. Разом з цим Шер-

1 Там само. 
2 Там само. 
3 Там само. 
4 Косач Ю. Джозеф Конрад. Конкістадор з України // Час. – 1946. – 3 листопада.
5 Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman Sherry.  – London  ; New York, 

2005. – P. 144.
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рі підкреслює, що Ґарнетт саме тоді запозичив дефініцію «чужоземний» 
для своєї рецензії від 28 вересня 1907 року1, окреслюючи у творчості 
Конрада «the alien spirit of those distant peoples» («чужоземний дух від-
далених народів»)2, безперечно, маючи на увазі поляків. Водночас Ґар-
нетт оперує й терміном «Slav» («слов’янський, слов’янськість»), наголо-
шуючи, що англійці «have taken from the Slav lands» («отримали (! – О. 
Т.) містера Конрада зі слов’янських земель»)3. 

Складається враження, що поняття «чужоземність», яке спочатку 
було сприйняте у форматі «слов’янськості», поступово модифікувалося у 
визначення «Slav» («слов’янськість»), нібито з’явившись у роботі Ґарнетта 
в 1907 році, як вважає Шеррі. Але поза увагою дослідника залишається те, 
що ще в 1898 році у своїй критичній статті, що вийшла у виданні «Acade-
my», Ґарнетт вживав визначення «Slav» («слов’янськість») для характерис-
тики художнього стилю Конрада. Називаючи Велику Британію – Заходом, 
а українські землі у складі Польщі – Сходом, Ґарнетт розмірковував над 
характером впливів, відповідно, «західної» і «східної» літератури на поети-
ку Конрада: «Mr. Conrad’s art seems to be on the line that divides East and West, 
to spring naturally from the country that mingles some Eastern blood in the Slav’s 
veins – the Ukraine» («Здається, що мистецтво містера Конрада ніби розта-
шовано на лінії, що розділяє Захід та Схід, природно “витікаючи” з країни, 
у слов’янських венах мешканців якої підмішано трохи східної крові, – з 
України»)4. Отже,  першим, хто застосував визначення «слов’янськості» 
щодо Конрада, був його близький друг Едвард Ґарнетт.

У своїй рецензії від 28 вересня 1907 року, що вийшла у «Nation», 
дослідник осмислює специфіку філософії Конрада з огляду на допитли-
вість щодо вивчення законів, яким підпорядкована людська натура, у 
чому й міститься секрет його сили, підкреслює Ґарнетт. На його думку, 
на відміну від англійських письменників, які звикли сприймати життя 
однобоко і необ’єктивно, слов’янські романісти проявляють неуперед-
женість у зображенні характеру, що, звісно, не може не надавати їм при-

1 Sherry N. Introduction // Conrad J. Lord Jim: A Tale. – London, 1992. – P. XXI.
2 Garnett E. Unsigned Review on Conrad (28 September 1907) // Joseph Conrad: The 

Critical Heritage / ed. by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 141.
3 Там само.
4 Garnett E. Unsigned Article on Conrad (15 October 1898) // Joseph Conrad: The Critical 

Heritage / ed. by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 81.
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вілеї в істинності створення художньої правди. Конрад, розвиває свою 
думку Ґарнетт, «showed us the struggle of man’s passionate and wilful endeav-
our, cast against the background of nature’s infinity and passionless purpose 
<…> But Mr. Conrad’s superiority over nearly all contemporary English novel-
ists is shown in his discriminating impartiality which, facing imperturbably all 
the conflicting impulses of human nature, refuses to be biassed in favour of one 
species of man rather than another <…> It has the profound and ruthless sin-
cerity of the great Slav writers mingled with the haunting charm that reminds 
us so often of his compatriot Chopin» («показав нам боротьбу пристрасних 
і наполегливих прагнень людини, кинутої у нескінченний простір при-
роди <…> Але перевага містера Конрада перед майже всіма сучасними 
англійськими романістами в його диференційованій неупередженості 
та справедливості, що невідворотно наштовхується на всі суперечли-
ві імпульси людської природи, відмовляючись від необ’єктивності на 
користь тільки одного типу людей <…> Глибока й неприхована щирість 
великих слов’янських письменників поєднується в нього з непереверше-
ним шармом, який нагадує нам його співвітчизника Шопена»)1. 

Поставивши Конрада в один ряд з іншими слов’янськими пись-
менниками, Ґарнетт, передусім, має на увазі письменників російських, 
наполягаючи на збереженні Конрадом традицій російської літератури. 
Водночас дослідник демонструє не надто глибоку обізнаність у поль-
ській літературі. Така проникливість критика в духовний світ росій-
ської літератури не дивує. Цьому сприяла його дружина, Констанс 
Ґарнетт, про яку Конрад відізвався як про «the incomparable translator» 
(«незрівнянну перекладачку»)2 (у листі Едварду Ґарнетту від 22 люто-
го 1896 року), завдяки якій англійські читачі були знайомі з прозою 
Тургенєва, Толстого і Достоєвського.

У критичній рецензії невідомого автора від 3 жовтня 1907 року (при-
свяченій специфічним рисам таланту Конрада) Норман Шеррі зазначає 
наслідування риторики Едварда Ґарнетта3. Автор у цьому огляді вдався 

1 Garnett E. Unsigned Review on Conrad (28 September 1907) // Joseph Conrad: The 
Critical Heritage / ed. by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 141–142.

2 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad : in 9 vol. Vol. 1 : 1861–1897 / ed. by 
Frederick R. Karl and Laurence Davies.  – Cambridge  ; New York  ; Port Chester  ; Melbourne  ; 
Sydney, 1983. – P. 263. 

3 Sherry N. Introduction // Conrad J. Lord Jim: A Tale. – London, 1992. – P. XXI.
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до несподівано яскравих метафор і епітетів, і, власне, розкриваючи зміст 
слов’янськості, вказав на небританські засади поетики Конрада, сенс 
яких полягає в неупередженому змалюванні розмаїтих проявів людської 
натури. На його думку, «he has imported into English literature a quality, a 
mood, a temperament which has never appeared in it before something per-
haps entirely alien to our national genius, at any rate something which we can 
only parallel in the great Russian writers» («Конрад імпортував у англійську 
літературу якість, настрій і темперамент, яких у ній ніколи не було досі, – 
щось таке, що, можливо, абсолютно неприйнятне для нашого національ-
ного генія, у будь якому випадку, таке, що ми можемо співвіднести тільки 
із творчістю великих російських письменників»)1. Дослідник вважав, що 
стиль Конрада не так просто визначити, але можна розцінити як «a spirit 
of complete and impassive sincerity, a dry north light in which nothing escapes, 
nothing is forced or exaggerated or obscured, in which everything appears 
exactly as it is in its own shape and place» («дух повної та неупередженої 
щирості, схожої ніби на холодне північне світло, від якого ніщо не схова-
ється і нічим не затьмарюється, а все має свою форму і своє місце»)2. Адже 
письменник у своїй оповіді займає об’єктивну позицію, «the author never 
takes a side, never betrays any of the personal feeling, the sentiment or humour 
or geniality or cynicism or contempt or bitterness that British writers either 
parade or visibly attempt to suppress – nothing but tranquil comprehension 
and passionless statement» («ніколи не приймає чийсь бік, нікого не зра-
джує через власні почуття та переживання, не демонструє цинізм, пре-
зирство чи гіркоту, – все те, що британські письменники намагаються 
або оголити або приховати, – нічого, крім спокійного розуміння та без-
пристрасного викладу»)3. Критик також акцентує увагу і на наявності «a 
grave irony» («похмурої могильної іронії»)4, «a faint tinge of melancholy» 
(«слабкого відтінку меланхолії»)5, «brooding without resentment over the 
futility and pettiness of human efforts and desires» («споглядання без обурен-

1 Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman Sherry.  – London  ; New York, 
2005. – P. 144.

2 Там само. 
3 Там само. 
4 Там само. 
5 Там само. 
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ня через марність та безглуздість людських зусиль та бажань»)1. У цьому 
вбачається, на думку автора, «a new note in our literature – Hardy’s sombre 
tragedy is something quite different – so new that one does not feel it British at 
all; it is Slavonic» («зовсім нова нота в нашій літературі – гнітюча трагедія 
Гарді дещо зовсім інше, – настільки нова, що навіть відчувається, що це 
щось зовсім не британське, – а слов’янське»)2, вважає дослідник. Тільки 
чудо спричинило появу «this great writer, imbued with the genus of a race so 
different from our own, into using our language as his medium of expression, 
and using it with the power and grace of a born master» («цього великого 
письменника, натхненного генієм своєї раси, такої відмінної від нашої, 
застосовувати нашу мову як засіб художнього вираження і застосовува-
ти її з силою і грацією природженого майстра»)3.

Аналіз перших англомовних ревю дає підстави для висновку, що 
«чужоземність» та «слов’янськість» ідентифікувалися із «польськістю» 
Конрада, тобто сприймалися майже як ряд синонімів. Вектор критич-
них рецензій англомовних дослідників був спрямований на усвідом-
лення саме «слов’янськості» у контексті «польськості» письменника. 
Безперечно, автори критичних есе сходились у думці щодо високої 
оцінки художньої майстерності письменника, коріння якої вбачалось 
у польській літературній традиції. Цю думку обґрунтовував ірланд-
ський есеїст і видавець Роберт Лінд, пророкуючи: «had he but written in 
Polish his stories would assuredly have been translated into English and into 
the other languages of Europe» («навіть якби Конрад писав польською 
мовою, то його твори, безсумнівно, були б перекладені як англійською 
мовою, так й іншими мовами Європи»)4.

Інша ситуація складалася на батьківщині Конрада, у Польщі. З огля-
ду на польське походження в міркуваннях щодо специфіки польського 
духу Конрада, критики, передусім, зосереджувались на характерних 
для «англійськості» рисах поетики письменника.

Водночас у 1910–1920 роках започатковано вивчення польської 
національної ідентичності як дискурсу Джозефа Конрада. Це від-

1 Там само. 
2 Там само. 
3 Там само. 
4 Lynd R. Review (August 1908) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman 

Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 157.
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булось у зарубіжних наукових дослідженнях початку XX століття. І, 
хоч саме поняття «національної ідентичності» почало розроблятися 
тільки у другій половині XX століття, маніфестація комплексу кон-
цептуальних складових національної самосвідомості англійського 
письменника польського походження та їх стилістична і поетична 
реалізація в його художньому світі позначена авторами вже перших 
наукових монографій. Незважаючи на те, що Джозеф Конрад пере-
бував під потужним впливом англійської культури, англійської мен-
тальної традиції, як зазначив Едвард Ґарнетт1 та англійської морської 
спадщини англійської літератури, за спостереженням Річарда Керла2, 
спроби аналізу національної самосвідомості або національної ідентич-
ності Джозефа Конрада як «a sociocultural concept» («соціо-культурно-
го концепта»)3 здійснено, за визначенням Бенедікта Андерсона, на тлі 
польської національності, що пробивалась у його перших творах. 

Моделлю польської національної ідентичності є польський романтич-
ний патріотичний комплекс, за визначенням Еви Томпсон4 та Рафала Коп-
ковського, який ґрунтується на «фундаментальних категоріях релігії, гео-
графії, звичаїв та історії» («the fundamental categories of religion, geography, 
customs and history»)5. Географічний, історичний та релігійний принципи 
присутні в дослідженні національної самосвідомості у Ернеста Геллнера6, 
територіальної та культурної єдності – у Роджерса Брюбейкера7.

На це питання цікаво поглянути з точки зору Мірослава Хроха, який 
стверджує, що «біля витоків національного відродження щоразу стоїть 
група людей, як правило, інтелектуалів, які з ентузіазмом та пристрас-

1 Garnett E. Unsigned Review on Conrad (22 August 1908) // Joseph Conrad: The Critical 
Heritage / ed. by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 165.

2 Curle R. Joseph Conrad: A Study. – New York, 1914. – P. 228.
3 Anderson В. R. O’G. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of 

Nationalism. – London ; New York, 1991. – P. 5.
4 Thompson E. M. Imperial Knowledge. Russian Literature and Colonialism. – London  ; 

Westport, 2000. – P. 7.
5 Kopkowski R. Joseph Conrad’s Essays and Letters in the Light of Postcolonial Studies // 

Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Kraków, 2011. – Vol. VI. – P. 28.
6 Геллнер Э. Пришествие национализма. Мифы нации и класса // Путь: 

международный философский журнал. – 1992. – № 1. – С. 15, 40, 60.
7 Brubaker P. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New 

Europe. – Cambridge, 2004. – P. 32.
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тю долучаються до вивчення мови, культури та історії <…> нації» («the 
beginning of every national revival is marked by a passionate concern on the 
part of a group of individuals, usually intellectuals, for the study of the lan-
guage, the culture, the history of the <…> nationality»)1. Альфред Луї Кре-
бер та Клайд Клакхон також вважають, що «доки оточення впливає на 
“життєвий шлях” як вияв культури, доти найбільш релевантна частина 
цього оточення є продуктом діяльності культурних груп» («while the 
environment influences the “ way of life” which is culture, the most humanly 
relevant part of this environment is itself the product of cultural groups»)2.

У контексті розгляду національної ідентичності Джозефа Кон-
рада такою групою інтелектуалів або «cultural group» («культурною 
групою»)3 початку XX століття виступили британські, польські, фран-
цузькі та американські дослідники Віктор Гомуліцький («Polak czy 
Anglic» / «Поляк чи англієць», 1905)4; Хью Уолпол («Joseph Conrad» / 
«Джозеф Конрад», 1914)5; Джеймс Хьюнекер («The Genius of Joseph Con-
rad» / «Геній Джозефа Конрада», 1914)6; Річард Керл («Joseph Conrad: A 
Study» / «Джозеф Конрад: Дослідження», 1914, «The Last Twelve Years of 
Joseph Conrad» / «Останні дванадцять років життя Джозефа Конрада», 
1928)7; Вільям Лайон Фелпс («Conrad, Galsworthy and Others» / «Конрад, 
Голсуорсі та інші», 1915)8; Джон Фрімен («Joseph Conrad» / «Джозеф 
Конрад», 1916)9; Генрі Луї Менкен («A Book of Prefaces: Joseph Conrad, 
Theodore Dreiser, James Huneker» / «Передмови до творів Джозефа 

1 Hroch M. Social Preconditions of National Revival in Europe. – Cambridge ; New York, 
1985. – P. 22.

2 Kroeber A. L., Kluckhohn С. Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions / with 
the assistance of Wayne Untereiner and appendices by Alfred G. Meyer. – New York, 1952. – P. 66.

3 Там само.
4 Gomulicki W. Polak czy Anglic // Conrad w oczach krytyki swiatowej / pod red. Henryka 

Krzeczkowskiego ; wyboru dokonal Zdzisіaw Najder. – Waszawa, 1974. – S. 729–735.
5 Walpole H. Joseph Conrad / gen. ed. Bertram Christian. – New York, 1914. – 138 p.
6 Huneker J. The Genius of Joseph Conrad // The North American Review. – 1914. – Vol. 

200, №  705 (August). – P. 270–279. 
7 Curle R. Joseph Conrad: A Study. – New York, 1914. – 266 p.; Curle R. The Last Twelve 

Years of Joseph Conrad. – London, 1928. – 236 p. 
8 Phelps W. L. Conrad, Galsworthy and Others // Phelps W. L. The Advance of the English 

Novel. – New York, 1916. – P. 192–231.
9 Freeman J. Joseph Conrad // Freeman J. The Moderns: Essays in Literary Criticism. – New 

York, 1916. – P. 243–264.
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Конрада, Теодора Драйзера та Джеймса Х’юнекера», 1917, 1918, 1922, 1924, 
1927)1; Хелен Томас Фоллетт і Вілсон Фоллетт («Some Modern Novelists: 
Аppreciations and estimates. Joseph Conrad» / «Деякі сучасні романісти: Про-
гнози та оцінки. Джозеф Конрад», 1918)2; Ліленд Холл («Joseph Conrad» / 
«Джозеф Конрад», 1919)3; Томас Джеймс Вайз («A Bibliography of the Writings 
of Joseph Conrad (1895–1920)» / «Бібліографія творів Джозефа Конрада 
(1895–1920)», 1920)4; Рут Матільда Стауффер («Joseph Conrad: His Romantic-
Realism» / «Романтичний реалізм Джозефа Конрада», 1922)5; Джон Джор-
джсан Сазерленд («At Sea With Joseph Conrad» / «В морі з Джозефом Конра-
дом », 1922)6; Вірджинія Вульф («Joseph Conrad» / «Джозеф Конрад», 1925)7; 
Жорж Жaн-Обрі («Joseph Conrad: Life and Letters» / «Джозеф Конрад: Жит-
тя та листи», у двох томах, 1927)8; Збігнєв Грабовський («Ze studiów nad Jose-
phem Conradem» / «Творчість Джозефа Конрада», 1927)9; Арнольд Беннетт 
(«Some Personal Memories of Conrad: “Cad” as a New Word: His “Twilight”» / 
«Деякі особисті спогади про Конрада: “Негідник” як нове слово», 1927)10; 
Едвард Ґарнетт («Introduction to Letters from Joseph Conrad (1895–1924)» / 
«Передмова до листів від Джозефа Конрада (1895–1924)», 1928, «Impressions 
and Beginnings» / «Враження та започаткування», 1928)11; Вільям Веллес 

1 Mencken H. L. Joseph Conrad // Mencken H. L. A Book of Prefaces (Joseph Conrad, 
Theodore Dreiser, James Huneker). – New York, 1922. – P. 11–66.

2 Follett H. T., Follett W. Joseph Conrad // Follett H. T., Follett W. Some Modern Novelists: 
Аppreciations and Estimates. – New York, 1918. – P. 312–338.

3 Hall L. Joseph Conrad // Hall L. English Literature During the Last Half Century / ed. by 
J. Cuniffe. – New York, 1919. – P. 161–179. 

4 Wise T. J. A Bibliography of the Writings of Joseph Conrad (1895–1920).  – London, 
1920. – 111 p.

5 Stauffer R. M. Joseph Conrad: His Romantic-Realism. – Boston, 1922. – 128 p. 
6 Sutherland J. G. At Sea With Joseph Conrad. – Boston ; New York, 1922. – 184 p.
7 Woolf V. Joseph Conrad // Conrad w oczach krytyki swiatowej / pod red. Henryka 

Krzeczkowskiego ; wyboru dokonal Zdziław Najder. – Warszawa, 1974. – S. 263–272.
8 Jean-Aubry G. Joseph Conrad: Life and Letters : in 2 vol. Vol. 1. – Garden City ; New York, 

1927. – 339 p.; Jean-Aubry G. Joseph Conrad: Life and Letters : in 2 vol. Vol. 2. – Garden City ; 
New York, 1927. – 376 p. 

9 Grabowski Z. Ze studiów nad Josephem Conradem. – Posnań, 1927. – 139 s.
10 Bennett A. Some Personal Memories of Conrad // Joseph Conrad: Interwiews and 

Recollections / ed. by Martin Ray. – London, 1990. – P. 112–114.
11 Garnett E. Introduction // Letters from Joseph Conrad (1895–1924) / ed. with introd. and 

notes by Edward Garnett. – Indianapolis, 1928. – P. 2–30; Garnett E. Impressions and Beginnings 
// Century Magazine. – 1928. – Vol. CXV (February). – P. 385–392.
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Бенкрофт («Joseph Conrad: His Philosophy of Life» / «Філософія життя 
Джозефа Конрада», 1933)1; Джессі Конрад («Joseph Conrad as I knew 
him» / «Джозеф Конрад у спогадах», 1926, «Joseph Conrad» / «Джозеф 
Конрад», 1935)2. Своєю допитливістю у вивченні творчості англійсько-
го письменника польського походження дослідники поступово спри-
яли привертанню уваги читацької аудиторії до культури та мистецтва 
самої Польщі і, водночас, введенню в парадигму наукових студій безпо-
середньо польського дискурсу. 

Як зазначав Томас Джеймс Вайз, «the writings of Joseph Conrad 
have been discussed by most of the leading critics of his time» («твори 
Джозефа Конрада обговорювалися більшістю провідних критиків 
свого часу»)3, продукуючи подальше вивчення географічного, пси-
хологічного та мовного аспектів як факторів польської національ-
ної ідентичності письменника. А дослідження політичної діяльності 
родини письменника на тлі польської історії, релігійних поглядів у 
контексті католицизму та польських звичаїв відбудеться пізніше, 
започатковане книгою Густава Морфа «The Polish Heritage of Joseph 
Conrad» («Польська спадщина Джозефа Конрада», 1930)4. 

Надалі цю проблему концептуально обґрунтовували Рафал Блют 
(«Joseph Conrad et Dostoїewski» / «Джозеф Конрад і Достоєвський», 
1931)5; Едвард Кренкшоу («Joseph Conrad: Some Aspects of the Art of 
the Novel / Джозеф Конрад: Деякі аспекти мистецтва роману», 1936)6; 
Едвард Ґарнетт («Conrad’s Place in English Literature» / «Місце Конрада 
в англійській літературі», 1937)7; M’юріел Клара Бредбрук («Joseph 

1 Bancroft W. W. Joseph Conrad: His Philosophy of Life. – Boston, 1933. – 94 p.
2 Conrad J. Joseph Conrad as I Knew Him.  – London, 1926.  – 162 p.; Conrad J. Jóseph 

Conrad / red. tomu Maria Kaniowa  ; posłowie i przypisy: Róża Jabłkowska  ; przełożyła z ang. 
Wanda Nałęcz-Korzeniowska. – Kraków, 1959. – 478 s. 

3 Wise T. J. A Bibliography of the Writings of Joseph Conrad (1895–1920).  – London, 
1920. – P. 105.

4 Morf G. The Polish Heritage of Joseph Conrad. – New York, 1965. – 280 p. 
5 Blüth R. M. Joseph Conrad et Dostoїewski // La Vie Intellectuelle. – 1931. – Vol. 11, № 2. – 

P. 320–339.
6 Crankshaw E. Joseph Conrad: Some Aspects of the Art of the Novel. – London, 1936. – 248 p.
7 Garnett E. Miejsce Conrada w literaturze Angielskiej // Conrad w oczach krytyki 

swiatowej / pod red. Henryka Krzeczkowskiego  ; wyboru dokonal Zdziław Najder  ; przełożyła 
Halina Cieplińska-Bojarska. – Warszawa, 1974. – P. 329–363. 
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Conrad: Józef Teodor Konrad Nałęcz Korzeniowski: Poland’s English 
Genius» / «Джозеф Конрад: Юзеф Теодор Конрад Наленч Коженьов-
ський: англійський геній з Польщі», 1941)1; Юзеф Єронім Ретінгер 
(«Conrad and His Contemporaries» / «Конрад та його сучасники», 1941, 
1943, «Dwie narodowości Józefa Conrada» / «Дві національності Джозе-
фа Конрада», 1957)2; Джон Джорджсан Сазерленд («At Sea With Joseph 
Conrad» / «В морі з Джозефом Конрадом», 1922)3; Артур Саймонс 
(«Notes on Joseph Conrad. With Some Unpublished Letters» / «Спогади 
про Джозефа Конрада. З вибраними листами», 1925)4; Bіктор Соудон 
Прітчетт («A Pole in the Far East» / «Поляк на Далекому Сході», 1946)5; 
Пол Вілі («Conrad’s Measure of Man» / «Критерії людини Конрада», 
1954; «“Lord Jim” and the Loss of Eden» / «“Лорд Джім” та втрата Еде-
му», 1969)6; Єжи Петркевич («Conrad and Poland. For the Centenery. 
Patriotic Irritability» / «Конрад та Польща. Патріотична чутливість», 
1957)7; Людвік Кшижановський («Joseph Conrad: Centennial Essays» / 
«Джозеф Конрад: Дослідження на честь 100-літньої річниці», 1960)8; 
Джеррі Аллен («The Sea Years of Joseph Conrad» / «Морські літа Джозе-
фа Конрада», 1965)9; Адам Ґіллон («The Eternal Solitary: A Study of 
Joseph Conrad» / «Вічна самотність: Дослідження творчої спадщини 
Джозефа Конрада», 1960, «Conrad and Shakespeare and Other Essays» / 
«Конрад, Шекспір та інші нариси», 1976, «Joseph Conrad» / «Джозеф 

1 Bradbrook M. C. Joseph Conrad: Józef Teodor Konrad Nałęcz Korzeniowski: Poland’s 
English Genius. – Cambridge, 1941. – 90 p. 

2 Retinger J. H. Conrad and His Contemporaries. – London, 1941. – 156 p.; Retinger J. H. 
Dwie narodowości Józefa Conrada // Conrad  żywy: książka zbiorowa / wyd. staraniem Związku 
Pisarzy Polskich na Obczyżnie / red. Wit Tarnawski. – Londyn, 1957. – S. 129–133.

3 Sutherland J. G. At Sea With Joseph Conrad. – Boston ; New York, 1922. – 184 p.
4 Symons A. Notes on Joseph Conrad With Some Unpublished Letters. – London, 1926. – 38 p.
5 Pritchett V. S. A Pole in the Far East // Pritchett V. S. The Living Novel. – New York, 1946. – 

P. 143–148.
6 Wiley P. L. Conrad’s Measure of Man. – Madison, 1954. – V, 227 p.; Wiley P. L. «Lord Jim» 

and the Loss of Eden // Twentieth Century Interpretations of «Lord Jim» : A Collection of Critical 
Essays / ed. by Robert E. Kuehn. – New York, 1969. – P. 46–52.

7 Pietrkiewicz J. Conrad i Polska. Na setną rocznicę. Patriotyczna drażliwość // Conrad 
w oczach krytyki swiatowej / pod red. Henryka Krzeczkowskiego  ; wyboru dokonal Zdzisław 
Najder. –Warszawa, 1974. – S. 25–43.

8 Krzyzanowski L. Introduction // Joseph Conrad: Centennial Essays / ed. Ludwik 
Krzyzanowski. – New York, 1960. – P. 7–9.

9 Allen J. The Sea Years of Joseph Conrad. – Garden City ; New York, 1965. – 426 p.



64 Олена Ткачук 

Конрад», 1982, «Joseph Conrad: Comparative essays» / «Джозеф Конрад: 
Компаративне дослідження», 1994)1; Лео Гурко («Joseph Conrad: Giant 
in Exile» / «Джозеф Конрад: Титан у вигнанні», 1962)2; Брайан Кокс 
(«Joseph Conrad: The Modern Imagination» / «Джозеф Конрад: Уява в 
контексті сучасності», 1974)3; Пшемислав Мрочковський («Conradian 
commentaries» / «Коментарі до творів Конрада», 1970, «Conrad the 
European» / «Конрад-європеєць», 1976)4; Іен Ватт («Conrad in the Nine-
teenth Century» / «Конрад і дев’ятнадцяте століття», 1979, «Joseph Con-
rad: Nostromo» / «Джозеф Конрад: Ностромо», 1988, «Joseph Conrad. 
Alienation and Commitment» / «Джозеф Конрад: Відчуження і вірність», 
2000)5; Здзіслав Найдер («Conrad w Polsce w latach 1939–1957» / «Рецеп-
ція творів Конрада в Польщі у 1939–1957 роках», 1957, «Conrad’s Polish 
Background: Letters to and from Polish Friends» / «Польське тло Джозе-
фа Конрада: Листування з польськими друзями», 1964, «Źycie Conra-
da-Korzeniowskiego» / «Життя Конрада-Коженьовського», 1980, 
«Joseph Conrad: A Chronicle» / «Джозеф Конрад: Хроніка життя та 
творчості», 1983, «Joseph Conrad jako pisarz europejski» / «Джозеф Кон-
рад як європейський письменник», 1996, «Conrad in Perspective: Essays 
on Art and Fidelity» / «Конрад у перспективі: мистецтво і кодекс честі», 
1997, «Sztuka i wierność: Szkice o twórczości Josepha Conrada» / «Мисте-
цтво і вірність: Студії, присвячені творчості Джозефа Конрада», 2000, 
«Joseph Conrad: A Life» / «Джозеф Конрад: Історія життя», 2007)6; 

1 Gillon A. The Eternal Solitary: A Study of Joseph Conrad. – New York, 1960. – 191 p.; 
Gillon A. Conrad and Shakespeare and Other Essays. – New York, 1976. – 245 p.; Gillon A. Joseph 
Conrad / ed. Kinley E. Roby. – Boston, 1982. – 210 p.; Gillon A. Joseph Conrad: Comparative 
essays / ed. by Raymond Brebach. – Lubbock, 1994. – 290 p. 

2 Gurko L. Joseph Conrad: Giant in Exile. – New York, 1962. – 258 p.
3 Сox C. B. Joseph Conrad: The Modern Imagination. – London ; New Jork, 1974. – VII, 

191 p.
4 Mroczkowski P. Conradian commentaries // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Prace historycznoliterackie.  – Kraków, 1970.  – Zeszyt 16.  – 142  s.; Mroczkowski P. Conrad the 
European // Studia conradowskie / pod red. S. Zabierowskiego. – Katowice, 1976. – 77 s.

5 Watt I. Conrad in the Nineteenth Century. – Berkely ; Los Angeles, 1979. – XVII, 406 p.; 
Watt I. Joseph Conrad: Nostromo. – Cambridge, 1988. – 98 p.; Watt I. Joseph Conrad: Alienation 
and Commitment // Watt I. Essays on Conrad. – Cambridge, 2000. – P. 1–19.

6 Najder Z. Conrad w Polsce w latach 1939–1957 // Conrad żywy: książka zbiorowa 
/ wyd. staraniem Związku Pisarzy Polskich na Obczyżnie  ; red. Wit Tarnawski.  – Londyn, 
1957. – S. 258–261; Najder Z. Conrad’s Polish Background: Letters to and from Polish Friends 
/ ed. by Zdzisław Najder  ; transl. by Halina Najder.  – London, 1964. – 322 p.; Najder Z. Źycie 



65Мультикультурна ідентичність Джозефа Конрада: критично-типологічні виміри

Анджей Буша («Conrad’s Polish Literary Background and Some Illustra-
tions of the Influence of Polish Literature on his Work» / «Польське літе-
ратурне тло Джозефа Конрада та вплив польської літератури на його 
творчість», 1966, «The Rhetoric of Conrad’s Non-Fictional Political Dis-
course» / «Риторика політичного дискурсу Джозефа Конрада», 1978, 
«Conrad’s “Lord Jim” and Dostoevsky’s “Crime and Punishment”: Contras-
tive Axiologies» / «Аксіологія романів “Лорд Джім” Джозефа Конрада 
та “Злочин і кара” Достоєвського», 2015)1; Маріо Праз («Conrad, un 
romantico» / «Конрад-романтик» , 1966)2; Авром Фляйшмен («Conrad’s 
Politics: Community and Anarchy in the Fiction of Joseph Conrad» / 
«Політичний дискурс: Суспільство і анархія в прозі Джозефа Конра-
да», 1967, «The Secret Agent sabotaged?» / «Диверсія таємного агента», 
1997)3; Тоні Теннер («Butterflies and Beetles  – Conrad’s Two Truths» / 
«Метелики та жуки – дві правди Конрада», 19694, «Joseph Conrad and 
the last gentleman» / «Джозеф Конрад та останній джентльмен», 19885); 

Conrada-Korzeniowskiego  : w 2 t. T. 1. – Warszawa, 1980. – 442 s.; Najder Z. Źycie Conrada-
Korzeniowskiego : w 2 t. T. 2. – Warszawa, 1980. – 447 s.; Najder Z. Joseph Conrad: A Chronicle. – 
New Brunswick ; New Jersey, 1983. – 647 p.; Najder Z. Joseph Conrad jako pisarz europejski // 
Najder Z., Perczak W., Ryszewski B. Conrad: Polak, żeglarz, pisarz.  – Toruń, 1996.  – S. 46–57; 
Najder Z. Conrad in Perspective: Essays on Art and Fidelity. – Cambridge, 1997. – 240 p.; Najder Z. 
Sztuka i wierność: Szkice o twórczości Josepha Conrada. – Opole, 2000. – 255 s.; Najder Z. Joseph 
Conrad: A Life. – Rochester ; New York, 2007. – 757 p. 

1 Busza A. Conrad’s Polish Literary Background and Some Illustrations of the Influence 
of Polish Literature on his Work // Antemurale. – Romae ; Londini, 1966. – Vol. X. – P. 109–255; 
Busza A. The Rhetoric of Conrad’s Non-Fictional Political Discourse // Annales de la Faculte 
des Lettres et Sciences Humaines de Nice. – Nice  : Faculté des Lettres et Sciences humaines de 
Nice, 1978. – № 34. – P. 159–170; Busza A. Conrad’s Rhetoric of Affirmation and the Moderns // 
Stanford Humanities Review. – Stanford, California. – 2000 (Spring). – Vol. 8, № 1. – P. 142–165; 
Busza A. Conrad’s Lord Jim and Dostoevsky’s Crime and Punishment: Contrastive Axiologies // 
Tematy i konteksty. Proza nowa i najnowsza / red. nauk. Jolanta Pasterska. – Rzeszów, 2015. – №. 5 
(10) : Seria Filologiczna. Historia Literatury. – P. 311– 320.

2 Praz M. Conrad Romantyk // Conrad w oczach krytyki swiatowej / pod red. Henryka 
Krzeczkowskiego ; wyboru dokonal Zdziław Najder. – Warszawa, 1974. – S. 193–202.

3 Fleishman A. Conrad’s Politics: Community and Anarchy in the Fiction of Joseph 
Conrad. – Baltimore, 1967. – 267 p.; Fleishman A. The Secret Agent sabotaged? // Conrad on film 
/ ed. by Gene M. Moore. – Cambridge ; New York ; Melbourne, 1997. – P. 48–60.

4 Tanner T. Butterflies and Beetles  – Conrad’s Two Truths // Twentieth Century 
Interpretations of «Lord Jim»  : A Collection of Critical Essays / ed. by Robert E. Kuehn.  – 
Englewood Cliffs, NJ, 1969. – P. 53–67.

5 Tanner T. Joseph Conrad and the Last Gentleman // Futures for English / ed. by Colin 
MacCabe. – New York, 1988. – P. 109–142.



66 Олена Ткачук 

Борис Конрад («My Father: Joseph Conrad» / «Мій батько: Джозеф 
Конрад», 1970)1; Віт Тарнавський («Niedoceniona powieść Conrada» / 
«Недооцінений роман Конрада», 1957, «Conrad the Man, the Writer, 
the Pole: An Essay in Psychological Biography» / «Конрад  – людина, 
письменник, поляк: Біографія у світлі психології», 1984, «Conrad» / 
«Конрад», 1993)2; Джон Кромптон у співдружності з ВітомТарнав-
ським («The Man, the Writer, the Pole» / «Конрад – людина, письмен-
ник, поляк», 1976)3; Фредерік Роберт Карл («A Reader’s Guide to 
Joseph Conrad» / «Путівник читача по творах Джозефа Конрада», 
1960, «Joseph Conrad: The Three Lives» / «Три життя Джозефа Конра-
да», 1979, «General Editor’s Introduction» / «Слово головного редакто-
ра», 1983)4; Лех Пачковський («Social Background of Sir Paul Strzelecki 
and Joseph Conrad» / «Соціальне тло митецької діяльності сера Пола 
Стжелецького та Джозефа Конрада», 1980)5; Жак Дарра («Joseph Con-
rad and the West: Signs of Empire» / «Конрад та Захід: Ознаки імперії», 
1982)6; Седрік Томас Ваттс («Joseph Conrad: A Literary Life» / «Літера-
турне життя Джозефа Конрада», 1989, «A Preface to Conrad» / «Перед-
мова до творів Конрада», 1993, «Joseph Conrad (Writers & Their Work)» 
/ «Джозеф Конрад (письменники та їх роботи)», 1994, «Gender Roles in 
Conrad’s Novels» / «Ґендерні ролі в романах Конрада», 1998, «The Ene-
mies of Conrad (A Few Remarks about Critics of “Heart of Darkness”)» / 
«Вороги Конрада (кілька слів про критиків роману “Серце темряви”)», 

1 Conrad B. My Father: Joseph Conrad. – New York, 1970. – 182 p.
2 Tarnawski W. Niedoceniona powieść Conrada // Conrad żywy: książka zbiorowa / wyd. 

staraniem Związku Pisarzy Polskich na Obczyżnie  ; red. Wit Tarnawski.  – Londyn, 1957.  – S. 
181–192; Tarnawski M. W. Conrad the Man, the Writer, the Pole: An Essay in Psychological 
Biography. – London, 1984. – 198 p.; Tarnawski W. Conrad // Tarnawski W. Uchwycić cel : Szkice 
krytyczne; wybór i przedmowa Jacek Dąbała. – Lublin, 1993. – S. 17–36.

3 Tarnawski W., Crompton J. The Man, the Writer, the Pole / ed. by John Crompton.  – 
Farnham, 1976. – 24 p.

4 Karl F. R. A Reader’s Guide to Joseph Conrad. – New York, 1960. – 308 p.; Karl F. R. Joseph 
Conrad: The Three Lives. – New York, 1979. – 1008 p.; Karl F. R. General Editor’s Introduction // 
Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad : in 9 vol. / ed. by Frederick R. Karl and Laurence 
Davies. – Cambridge ; New York ; Port Chester ; Melbourne ; Sydney, 1983. – Vol. 1 : 1861–1897. – 
P. XXVII–XLVII. 

5 Paszkowski L. Social Background of Sir Paul Strzelecki and Joseph Conrad. – Melbourne, 
1980. – 56 p.

6 Darras J. Joseph Conrad and the West: Signs of Empire / transl. from French Anne Luyat, 
Jacques Darras. – London, 1982. – 158 p. 



67Мультикультурна ідентичність Джозефа Конрада: критично-типологічні виміри

2000)1; Джозеф Добринські («The Artist in Conrad’s Fiction: A Psycho-
critical Study» / «Митець у прозі Конрада: Психолого-критичне дослі-
дження», 1989)2; Мері Можинська («Linguistic Influence of Polish on 
Joseph Conrad’s Style» / «Лінгвістичний вплив польської мови на стиль 
Джозефа Конрада», 1994)3; Веслав Крайка («Izolacja i Etos: Studium o 
twórczości Josepha Conrada» / «Ізоляція і етос: Дослідження творчості 
Джозефа Конрада», 1988, «The Multiple Identities of Yanko Goorall» / 
«Множинність ідентичностей Янка Гураля», 1999, «Соnrad a Polska: 
perspektywa mojego pokolenia» / «Конрад та Польща: Перспектива 
мого покоління», 2011, «Czy polskość była dla Conrada przekleństwem, 
czy błogosławieństwem?» / «Чи “польськість” була для Конрада про-
кляттям чи благословeнням?», 2013)4; Анна Бжозовська-Крайка 
(«Yanko Goorall: A Waxwork from the Wax Museum of Polish Romanti-
cism» / «Янко Гураль: Воскова фігура з музею польського романтиз-
му», 1999)5; Сьюзен Джоунз («Representing Women: Conrad, Marguerite 
Poradowska, and “Chance”» / «Зображуючи жінок: Конрад, Маргарита 
Порадовська і “Шанс”», 1993, «Conrad’s Debt to Marguerite Poradows-

1 Watts C. Joseph Conrad: A Literary Life. – New York, 1989. – X,  156 p.; Watts C. A Preface 
to Conrad. – Harlow, 1993. – 218 p.; Watts C. Joseph Conrad (Writers & Their Work). – Plymouth, 
1994. – 283 p.; Watts C. Gender Roles in Conrad’s Novels // Readings on Joseph Conrad / publ. 
David Bender ; execut. ed. Bruno Leone ; ser. ed. Bonnie Szumski ; book ed. Clarice Swisher. – 
San Diego, 1998. – P. 62–71; Watts C. The Enemies of Conrad (A Few Remarks about Critics of 
«The Heart of Darkness») // Przegląd Humanistyczny. – Warszawa, 2000. – Rok XLIV. – № 1/2 
(358/359). – S. 99–106.

2 Dobrinsky J. The Artist in Conrad’s Fiction: A Psychocritical Study. – Ann Arbor, 1989. – 200 p.
3 Morzinski M. Linguistic Influence of Polish on Joseph Conrad’s Style // Conrad: Eastern 

and Western Perspectives / gen. еd. Wiesław Krajka. – Boulder ; Lublin ; New York, 1994. – Vol. 
III. – 148 p.

4 Krajka W. Izolacja i Etos: Studium o twórczości Josepha Conrada. – Wrocław ; Warszawa ; 
Kraków, 1988. – 367 p.; Krajka W. The Multiple Identities of Yanko Goorall // Conrad: Eastern 
and Western Perspectives / ed. with an introd. by Wiesław Krajka. – Boulder ; Lublin ; New York, 
1999. – Vol. VIII  : Joseph Conrad: East European, Polish and Worldwide. – P. 131–164; Krajka 
W. Соnrad a Polska: perspektywa mojego pokolenia // Соnrad a Polska / red. nauk. Wiesław 
Krajka. – Lublin, 2011. – S. 71–86; Krajka W. Czy polskość była dla Conrada przekleństwem, czy 
błogosławieństwem? // Joseph Conrad a Polska, Europa Środkowo-Wschodnia i Świat : w 2 t. / red. 
nauk. Wiesław Krajka. – Lublin, 2013. – T. 2 : Polskość i Europejskość w Josepha Conrada wizjach 
historii, polityki i etyki  – S. 131–154. 

5 Brzozowska-Krajka A. Yanko Goorall: A Waxwork from the Wax Museum of Polish 
Romanticism // Conrad: Eastern and Western Perspectives / ed. with an introd. by Wiesław 
Krajka. – Boulder ; Lublin ; New York, 1999. – Vol. VIII : Joseph Conrad: East European, Polish 
and Worldwide. – S. 165–182. 



68 Олена Ткачук 

ka» / «Борг Конрада перед Маргаритою Порадовською», 1997, «Conrad 
and Women» / «Конрад та жінки», 2001)1; Іоанна Сколік («The Ideal of 
Fidelity in Conrad’s Works» / «Ідеал вірності у творах Конрада», 2009)2; 
Аллан Сіммонс («Cinematic fidelities in “The Rоver” and “The Duellists”» / 
«Погляд кінематографа на твори “Корсар” та “Дуель”», 1997, «Joseph Con-
rad: Critical Issues» / «Конрадознавча критика», 2006, «Conrad Among The 
Critics: The Early Reviews» / «Конрад і критики: Ранні рецензії та статті», 
2007, «Conrad and Politics» / «Конрад і політика», 2010)3; Джон Петерс 
(«Conrad and Impressionism» / «Конрад та імпресіонізм», 2003, «The Cam-
bridge Introduction to Joseph Conrad» / «Кембріджські конрадознавчі сту-
дії», 2006, «Joseph Conrad’s Critical Reception» / «Джозеф Конрад у критич-
ній рецепції», 2013)4; Річард Ніланд («Conrad and the First World War» / 
«Конрад та Перша cвітова війна», 2009, «Critical responses: 1950–1975» / 
«Критичні відгуки: 1950–1975», 2009, «Conrad and History» / «Конрад та 
історія», 2010)5; Джордж Ґасина («Polish, Hybrid, and Otherwise: Exilic Dis-
course in Joseph Conrad and Witold Gombrowicz» / «Польський, гібридний 
та “інший”: Дискурс вигнання у Джозефа Конрада та Вітольда Гомброви-
ча», 2011, «Pomiędzy automodelowaniem wygnańca a nostalgią powrotu. 
Kilka myśli o polskich pismach Conrada (Fragmenty)» / «Між автомоделю-

1 Jones S. Representing Women: Conrad, Marguerite Poradowska, and «Chance» // The 
Conradian: Conrad and Gender / ed. by Andrew Michael Roberts ; ser. еd.: Robert Hampson and 
Gene M. Moore. – Amsterdam ; Atlanta, 1993. – P. 59–74; Jones S. Conrad’s Debt to Marguerite 
Poradowska // Conrad : Intertexts and Appropriations. Essays in Memory of Yves Hervouet / ed. 
by Gene M. Moore, Owen Knowles and J. H. Stape. – Amsterdam ; Atlanta, 1997. – P. 7–28; Jones 
S. Conrad and Women. – Oxford, 2001. – 252 p.

2 Skolik J. The Ideal of Fidelity in Conrad’s Works. – Toruń, 2009. – 167 p.
3 Simmons A. Cinematic fidelities in The Rver and The Duellists // Conrad on film / ed. by 

Gene M. Moore. – Cambridge ; New York ; Melbourne, 1997. – P. 120–134; Simmons A. Joseph 
Conrad: Critical Issues. – New York, 2006. – 239 p.; Simmons A. H. Conrad Among The Critics : 
The Early Reviews // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Krakow, 2007. – Vol. III. – P. 81–95; 
Simmons A. H. Conrad and Politics // A Historical Guide to Joseph Conrad / ed. John G. Peters. – 
Oxford ; New York, 2010. – P. 105–136.

4 Peters J. G. Conrad and Impressionism. – Cambridge ; New  York, 2003. – 206 p.; Peters J. 
G. The Cambridge Introduction to Joseph Conrad. –  Cambridge, 2006. – 158 p.; Peters J. G. Joseph 
Conrad’s Critical Reception. – Cambridge ; New York, 2013. – 274 p.

5 Niland R. Conrad and the First World War // Joseph Conrad in Context / ed. by Allan H. 
Simmons. – Cambridge ; New York, 2009. – P. 155–162; Niland R. Critical responses: 1950–1975 // 
Joseph Conrad in Context / ed. by Allan H. Simmons – Cambridge ; New York, 2009. – P. 75–82; 
Niland R. Conrad and History. – New York, 2010. – X, 225 p.



69Мультикультурна ідентичність Джозефа Конрада: критично-типологічні виміри

ванням вигнанця та ностальгією повернення. Думки про польські листи 
Конрада (Фрагменти)», 2013)1.

Особливою в цьому була роль британських та американських 
критиків та дослідників кінця XIX–початку XX століть Ізраела Занг-
вілла («Unsigned review» / «Рецензія», 1898)2; Едварда Ґарнетта («Unsigned 
Article on Conrad» / «Рецензія на твори Конрада», 1898, «Unsigned Review» 
/ «Рецензія», 1900, «Review» / «Рецензія», 1904, «Unsigned Review on Con-
rad» / «Рецензія на твори Конрада», 1907, «Unsigned Review on Conrad», 
1908, «Unsigned Review» / «Рецензія», 1911, «Unsigned Review» / «Рецен-
зія», 1914)3; Хью Уолпола («Joseph Conrad» / «Джозеф Конрад», 1914)4; 
Джеймса  Хьюнекера («The Genius of Joseph Conrad» / «Геній Джозефа 
Конрада», 1914)5; Річарда Керла («Joseph Conrad: A Study» / «Джозеф 
Конрад: Дослідження», 1914, «The Last Twelve Years of Joseph Conrad» / 
«Останні дванадцять років життя Джозефа Конрада», 1928)6; Вільяма 
Лайона Фелпса («Conrad, Galsworthy and Others» / «Конрад, Голсуорсі 

1 Gasyna G. Z. Polish, Hybrid, and Otherwise: Exilic Discourse in Joseph Conrad and Witold 
Gombrowicz. – New York ; London, 2011. – 288 p.; Gasyna G. Pomiędzy automodelowaniem wygnańca 
a nostalgią powrotu. Kilka myśli o polskich pismach Conrada (Fragmenty) // Joseph Conrad a Polska, 
Europa Środkowo-Wschodnia i Świat  : w 2 t. / red. nauk. Wiesław Krajka. – Lublin, 2013. – T  2  : 
Polskość i Europejskość w Josepha Conrada wizjach historii, polityki i etyki. – S. 155–167. 

2 Zangwill I. Unsigned Review (1 January, 1898) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / 
ed. by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 70–72.

3 Garnett E. Unsigned Article on Conrad (15 October 1898) // Joseph Conrad: The Critical 
Heritage / ed. by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 78–81; Garnett E. Unsigned 
Review (10 November 1900) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman Sherry. – 
London ; New York, 2005. – P. 86–88; Garnett E. Review (12 November 1904) // Joseph Conrad: 
The Critical Heritage / ed. by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 128–131; Garnett E. 
Unsigned Review on Conrad (28 September 1907) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by 
Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 141–143; Garnett E. Unsigned Review on Conrad 
(22 August 1908) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman Sherry. – London  ; 
New York, 2005. – P. 164–166; Garnett E. Unsigned Review (October 1911) // Joseph Conrad: 
The Critical Heritage / ed. by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 177–178; Garnett 
E. Unsigned Review (January 1914) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman 
Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 209–211.

4 Walpole H. Joseph Conrad / gen. ed. Bertram Christian.  – New York, 1914.  – 138 p.; 
Walpole H. The Diary // Joseph Conrad: Interwiews and Recollections / ed. by Martin Ray.  – 
London, 1990. – P. 135–139.

5 Huneker J. The Genius of Joseph Conrad // The North American Review. – 1914. – Vol. 
200, № 705 (August). – P. 270–279. 

6 Curle R. Joseph Conrad: A Study. – New York, 1914. – 266 p.; Curle R. The Last Twelve 
Years of Joseph Conrad. – London, 1928. – 236 p.
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та інші», 1915)1; Джона Фрімена («Joseph Conrad» / «Джозеф Конрад», 
1916)2; Хелен Томас Фоллетт, Вілсона Фоллетта («Joseph Conrad» / «Джо-
зеф Конрад», 1918)3; Ліленда Холла («Joseph Conrad» / «Джозеф Конрад», 
1919)4; Томаса Джеймса Вайза («A Bibliography of the Writings of Joseph 
Conrad (1895–1920)» / «Бібліографія творів Джозефа Конрада (1895–
1920)», 1920)5; Генрі Луї Менкена («Joseph Conrad» / «Джозеф Конрад», 
1922)6; Мері Гарріет Кейпс («Wisdom and Beauty from Conrad» / «Мудрість 
та краса у творах Конрада», 1922)7; Рут Матільди Стауффер («Joseph Con-
rad: His Romantic-Realism» / «Романтичний реалізм Джозефа Конрада», 
1922)8 та Джона Джорджсана Сазерленда («At Sea With Joseph Conrad» 
/ «В морі з Джозефом Конрадом», 1922)9, які своєю увагою до постаті 
та творчості письменника поступово сприяли формуванню пильного 
погляду широкого британського загалу до культури і мистецтва Поль-
щі, на цьому тлі започатковуючи нову парадигму наукових досліджень – 
польський дискурс. Безперечно, це позначилось на підвищенні рейтингу 
Польщі на європейській арені з проривом у ментальність західного світу 
проблем, пов’язаних із відродженням її незалежності та державності. 

І все ж фраза: «Obviously, no Englishman!» («Безумовно,  – не 
англієць!»)10, що набула ледь не афористичного змісту щодо Конрада, 
безсумнівно, стимулювала бажання оголити джерела як художнього 

1 Phelps W. L. Conrad, Galsworthy and Others // Phelps W. L. The Advance of the English 
Novel. – New York, 1916. – P. 192–231.

2 Freeman J. Joseph Conrad // Freeman J. The Moderns: Essays in Literary Criticism. – New 
York, 1916. – P. 243–264.

3 Follett H. T., Follett W. Joseph Conrad // Follett H. T., Follett W. Some Modern Novelists: 
Appreciations and Estimates. – New York, 1918. – P. 312–338.

4 Hall L. Joseph Conrad // Hall L. English Literature During the Last Half Century / ed. by 
J. W. Cuniffe. – New York, 1919. – P. 161–179. 

5 Wise T. J. A Bibliography of the Writings of Joseph Conrad (1895–1920). – London, Ltd., 
1920. – 111 p.

6 Mencken H. L. Joseph Conrad // Mencken H. L. A Book of Prefaces (Joseph Conrad, 
Theodore Dreiser, James Huneker). – New York, 1922. – P. 11–66. 

7 Wisdom and Beauty from Conrad; select. and arrang. by M. Harriet M. Capes. – London ; 
New York, 1922. – 152 p. 

8 Stauffer R. M. Joseph Conrad: His Romantic-Realism. – Boston, 1922. – 128 p. 
9 Sutherland J. G. At Sea With Joseph Conrad. – Boston ; New York, 1922. – 184 p.
10 Mencken H. L. Joseph Conrad // Mencken H. L. A Book of Prefaces (Joseph Conrad, 

Theodore Dreiser, James Huneker). – New York, 1922. – P. 20.
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світу письменника, так і його антропологічності. А втім, він ніколи не 
приховував своє польське походження, коли жив у Великій Британії, 
пишаючись своїми славними предками та їх вкладом у політичний 
і культурний розвиток Польщі. Так, після народження першого сина 
він довго розмірковував над вибором польського імені, «but one which 
could not be distorted either in speechor in writing – and at the same time 
one which was not too difficult for foreigners (non-Slavonic)» («але такого, 
яке б не перекручувалося б ані у вимові, ані в написанні – і водночас 
такого, що було б не дуже складним для іноземців-не слов’ян»)1, обира-
ючи слов’янське ім’я Борис, з огляду на вибір друга Станіслава Залесь-
кого, який дав це ім’я своєму першому синові. «So that apparently a Pole 
may use it» («oтже, поляки, мабуть, можуть давати його»)2, – писав він у 
листі до Анелі Загурської (від 21 січня 1898 року)3. Ця ситуація певною 
мірою може пояснити те, чому було взято псевдонімом ім’я Конрад, а 
саме: щоб винести в маргінеси складне у вимові для іноземців польське 
прізвище Коженьовський. Вільям Лайон Фелпс у книзі «The Advance 
of the English Novel» («Розвиток англійського роману», 1915) зазначав, 
що «it is not pleasant even to men less sensitive than Conrad to hear their 
own family appellation invariably mispronounced» («людині навіть менш 
чутливій за Конрада, було б неприємно постійно чути неправильну 
вимову власного імені»)4. Проте, обрання псевдоніму не руйнувало 
в письменника глибоких підсвідомих асоціацій. Це підтвердив його 
вибір 1924 року, коли йому запропонували британське лицарське зван-
ня, письменник відмовився, оскільки вважав неприпустимим для себе 
прийняти його, бо волів залишатись польським шляхтичем зі старо-
давнім родовим гербом. 

Поступово критики змістили акценти дослідження специфіки біо-
графії митця з національного на соціальний. «A Pole», «a Polish sailor», 

1 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad  : in 9 vol. Vol. 2  : 1898–1902 / ed. 
by Frederick R. Karl and Laurence Davies. – Cambridge  ; London ; New York ; New Rochelle  ; 
Melbourne ; Sydney, 1986. – P. 24.

2 Там само.
3 Враховуючи волю дружини, друге ім’я було дане англійське, Альфред. У такий 

спосіб, наявність у дитини двох імен, слов’янського та англо-саксонського, підкреслювала 
збереження в родині двох культур та національно-культурних ідентичностей.

4 Phelps W. L. Conrad, Galsworthy and Others // Phelps W. L. The Advance of the English 
Novel. – New York, 1915. – P. 197.
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Герб роду Наленч (на щиті косинка з двома пов’язаними кінцями на червоному 
фоні). Існує кілька версій походження герба. У XI столітті під час навернення 
язичницьких племен у християнство, перший король Польщі Болеслав Хоро-

брий зав’язав кінці хусток навколо їх чіл як символ прихильності до нової віри. 
Пам’ять про цю символічну подію зберігається на щиті герба і в прізвищі Nałęcz 
(«хустка на голові, кінці якої зав’язані»). Ще одна легенда згадує, як король нагоро-
див цим гербом воїна, який відважно перев’язав його королівську рану прямо посе-
ред битви. Яке б із пояснень не відповідало історичній дійсності, герб роду завжди 

вважався символом вірності країні та християнській релігії. Конрад та його 
сини, був переконаний письменник, були єдиними нащадками роду і герба Наленч. 
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«he is a Pole by birth», «he is a Pole by birth and character», «his early years 
were spent in Poland» («Поляк», «польський моряк», «поляк за народжен-
ням», «поляк за народженням та характером», «ранні роки він провів 
у Польщі»),  – зазначали невідомий автор («Bookman», травень 1896)1, 
Джеймс Хьюнекер2, Джон Фрімен3, Ліленд Холл4 та Едвард Ґарнетт5. 
Форд Медокс Форд, аналізуючи особливості натури митця, наголошував 
на його аристократичних рисах, зрозумілих та близьких англійському 
інтелектуальному бомонду: «it is a thing wholly individualistic and wholly 
of the aristocrat» («індивідуалізм у нього аристократичної ґенези»)6. Генрі 
Луї Менкен у книзі «A Book of Prefaces (Joseph Conrad, Theodore Dreiser, 
James Huneker)» («Передмови до творів Джозефа Конрада, Теодора Драй-
зера та Джеймса Х’юнекера», 1922) уточнював: «No need to explain (with 
something akin to apology) that his name is really not Joseph Conrad at all, 
but Teodor Josef Konrad Karzeniowski, and that he is a Pole of noble lineage» 
(«його ім’я загалом не є Джозеф Конрад, а Теодор Джозеф Конрад Каже-
ньовський (далеко не всім під силу можна було вимовити (англійською. – 
О. Т.)  – він поляк шляхетного походження»)7. Рут Матільда Стауффер 
також акцентувала польське аристократичне походження Конрада фра-
зою: «A Polish boy of aristocratic family» («Польський хлопчик із арис-
тократичної родини»)8. У такий спосіб походження письменника, гео-
культурні особливості місця народження, образ буття стали предметом 
пильної уваги i глибокого вивчення дослідників у якості чинників націо-
нально-культурної ідентичностi.

1 Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman Sherry.  – London  ; New York, 
2005. – P. 55.

2 Huneker J. The Genius of Joseph Conrad // The North American Review. – 1914. – Vol. 
200,  № 705 (August). – P. 270–279. 

3 Freeman J. Joseph Conrad // Freeman J. The Moderns: Essays in Literary Criticism. – New 
York, 1916. – P. 263.

4 Hall L. Joseph Conrad // English Literature During the Last Half Century / ed. by J. W. 
Cuniffe. – New York, 1919. – P. 161.

5 Garnett E. Introduction // Letters from Joseph Conrad (1895–1924) / ed. with іntrod. and 
notes by Edward Garnett. – Indianapolis, 1928. – P. 2.

6 Ford M. F. Signed Article (December 1911–March 1912) // Joseph Conrad: The Critical 
Heritage / ed. by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 181.

7 Mencken H. L. Joseph Conrad // Mencken H. L. A Book of Prefaces (Joseph Conrad, 
Theodore Dreiser, James Huneker). – New York, 1922. – P. 19–20.

8 Stauffer R. M. Joseph Conrad: His Romantic-Realism. – Boston, 1922. – P. 24.
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На південь Польщі, як на географію місця народження пись-
менника вказував Хью Уолпол у своїй книзі «Joseph Conrad» («Джо-
зеф Конрад», 1914): «his birthplace was the Ukraine in the south of Poland» 
(«його місцем народження була Україна, що розташована на півдні 
Польщі»)1 та Томас Джеймс Вайз у «A Bibliography of the Writings of 
Joseph Conrad (1895–1920)» («Бібліографії творів Джозефа Конрада 
(1895–1920)», 1920), де місцем народження письменника названа «Укра-
їна», як «південна Польща»: «Born in Ukraine, Southern Poland»2. Ліленд 
Холл наголошував, що Конрад «he grew up in Poland and Russia amid 
the changes and uncertainties which it has been the unhappy fate of Poland 
to undergo» («зростав у Польщі та Росії, серед зломів, мінливостей 
та невизначеності, які спіткали нещасливу долю Польщі»)3. Вільям 
Лайон Фелпс «південь Польщі» («was born in the south of Poland») також 
вважає місцем його народження, вказуючи, що Конрад, плекаючи при-
страсну мрію про море, виїхав із території Польщі4. Про «наші південні 
провінції» («our southern provinces»)5, тобто українські землі в складі 
Польщі під владою Російської Імперії сам Конрад пише в єдиному творі 
на польську тематику, повісті «Prince Roman» («Князь Роман», 1910), 
в якій письменник позначає геграфічний фактор свого національного 
походження. Хелен Томас Фоллетт та Вілсон Фоллетт, – автори книги 
«Some Modern Novelists: Аppreciations and Еstimates» («Сучасні романіс-
ти: Відгуки та оцінки», 1918) в розділі «Joseph Conrad» («Джозеф Кон-
рад») теж згадують про «втрачену Польщу» письменника: «his Poland 
was lost» («його Польща була вже давно втрачена»)6, таким чином пода-
ють опосередковану вказівку щодо географії походження письменника.  

1 Walpole H. Joseph Conrad / gen. ed. Bertram Christian. – New York, 1914. – P. 8.
2 Wise T. J. A Bibliography of the Writings of Joseph Conrad (1895–1920).  – London, 

1920. – P. VIII.
3 Hall L. Joseph Conrad // Hall L. English Literature During the Last Half Century / ed. by 

J. W. Cuniffe. – New York, 1919. – P. 161.
4 Phelps W. L. Conrad, Galsworthy and Others // Phelps W. L. The Advance of the English 

Novel. – New York, 1915. – P. 195.
5 Conrad J. Prince Roman // Conrad J. The Nigger of the «Narcissus». Typhoon. Heart of 

Darkness. Youth. The Secret Sharer. Short Stories / with revised notes by Frederick R. Karl ; introd. 
by Morton Dauwen Zabel. – New York, 1975. – P. 60–61. 

6 Follett H. T., Follett W. Joseph Conrad // Follett H. T., Follett W. Some Modern Novelists: 
Аppreciations and Еstimates. – New York, 1918. – P. 320.
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Не так часто в історії людства можна спостерігати факт прослав-
лення культури нації іноземцем, який вивчив її мову вже повнолітнім. 
Парадоксальність цієї ситуації блискуче охарактеризувала Рут Матіль-
да Стауффер: «There at the age of twenty-one he learned that language in 
which he has since been proclaimed the most distinguished artist of the 
twentieth century» («У віці двадцяти одного року він (Конрад. – О. Т.) 
вивчив ту мову, якою його було проголошено найвидатнішим митцем 
двадцятого століття»)1. 

Увага дослідників була прикута не тільки до неанглійського, пере-
дусім польського, колориту мови прози Конрада, а також і до поль-
ського тла духовної наповненості образів його творів. Не буде пере-
більшенням наголосити, що «various foreign types» («чужоземний 
характер героїв») Конрада2, як стверджує Ліленд Холл,  – це харак-
тер, сформований завдяки польським національним рисам. Так, 
Едвард Ґарнетт звертає увагу на його «fine Polish courtesy» («польську 
вишукану люб’язність»)3, а Річард Керл – на «evil passion» («евристичну 
пристрасність»)4 та «profound melancholy» («глибоку меланхолійність»)5 
з переконаністю в тому, що герой Конрада Джiм тільки тоді набуде прав-
доподібності для читачів-англійців («to us» / «для нас»6, як він пише), коли 
усвідомиться той факт, що «he is not an Englishman at all but a passionate 
and melancholy Pole» («він взагалі не англієць, а пристрасний і меланхо-
лійний поляк»)7. Англієць не довго пам’ятав би про те, що йому непри-
ємно, а поляк, зазначає Керл, маючи на увазі Лорда Джiма, завжди «but 
a Pole would brood for ever on his lost honour» («буде пестити <…> свою 
втрачену честь»)8. Власне польський психологічний комплекс і в доктора 
Монігема в романі «Nostromo: A Tale of the Seaboard» («Ностромо: Історія 

1 Stauffer R. M. Joseph Conrad: His Romantic-Realism. – Boston, 1922. – P. 24.
2 Hall L. Joseph Conrad // Hall L. English Literature During the Last Half Century / ed. by 

J. W. Cuniffe. – New York, 1919. –P. 161.
3 Garnett E. Introduction // Letters from Joseph Conrad (1895–1924) / ed. with  іntrod. and 

notes by Edward Garnett. – Indianapolis, 1928. – P. 10.
4 Curle R. Joseph Conrad: A Study. – New York, 1914. – P. 125.
5 Там само. – P. 51. 
6 Там само. –  P. 123.
7 Там само.
8 Там само. – P. 124.
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узбережжя», 1904), проявляється в зацикленні на втраті своєї гідності, 
коли його відчуття провини переходить у самомилування. Вважаючи, 
що така поведінка властива людині честі, доктор, за словами самого Кон-
рада, «Dr. Monygham had made himself an ideal conception of his disgrace» 
(«створив собі зі свого безчестя кумир»)1. 

З психологічної точки зору, фаза самомилування, хоч і може три-
вати довгий час, наступає тоді, коли душевна рана вже загоюється 
і наступає, так би мовити, стан ремісії хвороби. У стадії загострення 
самомилування неможливе, йому передує стан самокартання і жорсто-
ких психічних страждань. 

Едварду Ґарнетту подобалися такі типові, за його визначенням, 
риси польського характеру, як «his gay tenderness <…> gay buoyancy of 
spirit» («його безтурботна ніжність», «чарівні веселощі»)2 та «flashing 
wit»» («спалахи дотепності»)3, «his <…> philosophical irony, his charming 
frankness and great affectionateness <…>, his humor» («його <...> філо-
софська іронія, чарівна відвертість та піднесена ніжність <...>, його 
гумор»)4, – «characteristic racial trait and an expression of his warm tempe-
rament» («є характерними расовими особливостями та виразом палко-
го темперамету»)5 Конрада, завдяки яким «Polish virtuosity» («польська 
віртуозність»)6 втілилась у повісті «The Duel: A Military Story» («Дуель: 
Військова історія», 1908), «that brilliant, gay, ironical masterpiece» («у 
цьому блискучому, яскравому, веселому та іронічному шедеврі»)7. 
Дослідник щиро жалкує, що твір залишився недооцінений, «because the 
Anglo-Saxon is temperamentally unsympathetic to its qualities» («оскільки 
англо-саксонці за своїм темпераментом неприхильно ставляться саме 
до таких якостей»)8, але, безперечно, схильність письменника до них 
відчутна, як до нових поетологічних засобів у англійській літературі. 

1 Сonrad J. Nostromo / ed. with an introd. by Keith Carabine. – London, 2009. – P. 375.
2 Garnett E. Introduction // Letters from Joseph Conrad (1895–1924) / ed. with  introd. and 

notes by Edward Garnett. – Indianapolis, 1928. – P. 11–12.
3 Там само. – P. 27.
4 Там само. 
5 Там само. 
6 Там само. – P. 13.
7 Там само.
8 Там само.
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Вільям Лайон Фелпс наголосив, що твори Конрада завжди рефлектив-
ного типу, в яких маніфестація «польськості» відбувається імпліцитно, 
без виклику, приховано, за лаштунками дії: «During the long watches of 
the night his profound and introspective Slav mind meditated deeply, turn-
ing over and over thoughts that were some day to appear on the printed page. 
For even in the most objective of Conrad’s books, there is always the reflec-
tive cast. His only attempts at composition were to be found in the log-book, 
and in occasional letters to his kin in Poland»1. Так, у листі Шарлю Шассею 
(від 31 січня 1924 року) Конрад, з польською куртуазністю, галантно 
висловлює подяку за «щиру прихильність та доброзичливість» до його 
«славонізму» в журналі «The Figaro» і, пригадуючи відгомін обговорен-
ня цього питання багатьма іншими англійськими критиками, як він 
зазначав, хоча й «багато років тому, і вже не так часто останнім часом»: 
«Please receive my warm thanks for your article in the Figaro. Its sympa-
thy and friendliness are very precious to me. As to the references to my Sla-
vonism, I am certain you wrote in all sincerity, like many English critic who 
had been raising the same point some years ago, but not so much lately»2. 

І все ж парадоксальність поєднання слов’янізму і англійськості 
в одній творчій постаті продовжувала викликати значний інтерес. 
«Finally, although he writes in English, and although he is a loyal British 
subject, he is by birth and character a Pole» («незважаючи на те, що він 
пише англійською і залишається британським підданим, за наро-
дженням і за характером він поляк»), – впевнений Ліленд Холл3. 
Як виявляється, це і було найбільш привабливим, що формувало 
новий зміст підходу до порівняльних характеристик творчих поста-
тей. Порівнюючи Конрада зі славетними англійськими романістами 
того часу, Ліленд Холл ставить Конрада вище за найпопулярніших з 
них: «Among the English novelists of the present day Joseph Conrad is 
outstanding by reason of his extraordinary I breadth of vision, intellectual 

1 Phelps W. L. Conrad, Galsworthy and Others // Phelps W. L. The Advance of the English 
Novel. – New York, 1915. – P. 196.

2 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad : in 9 vol. Vol. 8 : 1923–1924 / ed. by 
Laurence Davies and Gene M. Moore.  – Cambridge  ; New York  ; Melbourne  ; Madrid  ; Cape 
Town ; Singapore ; Sāo Paulo, 2008. – P. 290.

3 Hall L. Joseph Conrad // Hall L. English Literature During the Last Half Century / ed. by 
J. W. Cuniffe. – New York, 1919. – P. 161.
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power, and artistic sincerity. It would be perhaps more cynical than true to 
say that these qualities have stood in the way of his general popularity; but 
the fact remains that he is not a popular writer in the sense that Kipling, 
Wells, and Bennett are popular» («Серед англійських новелістів сьо-
годення Джозеф Конрад вирізняється своєю екстраординарною 
широтою погляду, інтелектуальною силою та художньою щиріс-
тю. Мабуть, було б цинічно казати, що всі ці якості постають на 
перешкоді його широкої популярності; але факт залишається фак-
том – він не є популярним письменником на кшталт, наприклад, 
Кіплінга, Уеллса чи Беннетта»)1. Можливо саме польська рефлектив-
ність постала на заваді його авторитетності серед широкого англій-
ського загалу на початку літературної діяльності. Напевно, не остан-
ню роль у цьому відіграла «introspective Slav mind» («інтроспективна 
слов’янська ментальність»), за висловом Вільяма Лайона Фелпса2, 
властива всім слов’янам заглибленість у життя духу (за Йоганном Гот-
фрідом фон Гердером). Можливо з цих причин Конрад-митець буде 
оцінений читацькою аудиторією дещо пізніше. 

Сам письменник у своїх «Мемуарах» («A Personal Record», 1912) 
вагається в поясненнях свого прагнення стати англійським моряком, 
здогадуючись про «astonishing impulses, mysterious motives» («диво-
вижність та загадковість своїх власних імпульсів та мотивів»), вка-
зує Рут Матільда Стауффер3. Єдине, у чому він упевнений – в уні-
кальності власної втечі з країни: «There was no precedent. I verily 
believe mine was the only case of a boy of my nationality and antecedents 
taking a, so to speak, standing jump out of his racial surroundings and 
associations» («Раніше не було жодного подібного прецеденту. Я 
насправді вважаю, що мій вчинок був чи не єдиним випадком того, 
щоб хлопчик моєї національності зробив би, так би мовити, стрибок 
зі свого расового оточення та прихильностей»)4. Безперечно, поді-
бні щасливі творчі випадки адаптації в інокультурному середовищі, 

1 Там само.
2 Phelps W. L. Conrad, Galsworthy and Others // Phelps W. L. The Advance of the English 

Novel. – New York, 1915. – P. 196.
3 Stauffer R. M. Joseph Conrad: His Romantic-Realism. – Boston, 1922. – P. 80.
4 Conrad J. A Personal Record. – Garden City ; New York, 1925. – P. 121.
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що призводили до такого могутнього резонансу в культурі, і раніше 
зустрічалися в історії суспільства, але Конрад був першим поляком.

Бурхливе обговорення власної національно-культурної іден-
тифікації Конрад намагався стишити, особливо надмірну увагу до 
свого походження, на яку і сам вказав у 1919 році в передмові до 
мемуарів, що їх критики все ж долучили до його «foreign origin» 
(«іноземної генези»), «exotic atmosphere» («екзотичної атмосфери») 
та «Polish temperament» («польського темпераменту»),  – власти-
вих його індивідуальності. Саме тоді особистісна і критична думка 
вилилась у цілісність і, за словами Густава Морфа, «the great battle 
was won» («велика битва була виграна»)1. У зв’язку з цим не зайвим 
буде долучитися до культурологічної концепції Маршалла Сінгера, 
згідно з якою немає культур, що відрізняються, а терміни «personal» 
(«особистісний»)2 та «individual» («індивідуальний»)3 застосовуються 
для характеристики моделей неколективної поведінки.

Проте не буде перебільшенням стверджувати, що письменник 
був однією з небагатьох постатей іноземного походження тако-
го творчого масштабу і художньої сили в англійській культурі, 
яка в умовах жорсткої творчої конкуренції заслужено отримувала 
схвальні оцінки критиків. Несхожість на колег за письменницьким 
цехом через свою незвичну для англійської літератури глибинність 
осягнення психологізму, категоричність моральних оцінок та неспо-
діваність і непередбачуваність сюжетів змушує замислитись над їх 
джерелом. Польська національна ідентичність виступила чинни-
ком творчого новаторства та певною мірою художньої епатажності 
письменника, вважає Ліленд Холл. Адже на його думку, письменник 
був «a coherent, justifiable personality both in its origin and in its action» 
(«послідовною, обґрунтованою особистістю і щодо свого походжен-
ня і своєї діяльності»)4. Підкреслюючи «дивовижну жвавість» стилю 
письменника, Томас Манн у листі Агнесс Е. Мейєр (від 1 грудня 1946) 

1 Morf  G. The Polish Heritage of Joseph Conrad. – New York, 1965. – P. 86.
2 Singer M. R. Culture: A Perceptual Approach // Basic Concepts of Іntercultural 

Сommunication : Selected Readings / ed. Milton J. Bennet. – Yarmouth, 1998. – P. 100–101.
3 Там само.
4 Hall L. Joseph Conrad // Hall L. English Literature During the Last Half Century / ed. by 

J. W. Cuniffe. – New York, 1919. – P. 176.
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називає Конрада оповідачем, «який увібрав у себе надто багато зовніш-
нього життя»1, у такий спосіб формуючи погляд на творчість Конрада 
як на перетин транснаціональних культурних і літературних зв’язків не 
тільки науковців, але й широкого читацького загалу. 

Формуванню мультикультурного дискурсу творчості письменника 
насамперед сприяла зацікавленість Конрада культурою далеких країн 
Азії та Африки як результату його подорожей, що відбилося у перших 
опублікованих творах «Almayer’s Folly: A Story of an Eastern River» («При-
мха Олмейра: Історія східної річки», 1895) та «An Outcast of the Islands» 
(«Вигнанець з островів», 1896), після яких з 1895 року з’являються пер-
ші критичні коментарі. Враження письменника від спілкування з міс-
цевими мешканцями-тубільцями набували статусу підґрунтя сюжетів 
багатьох «африканських» та «малазійських» творів. Аналіз екзотичного 
колориту, за висловом Герберта Уеллса, так званих «“local colour” stories»2, 
поступово трансформувався в мультикультурні студії3. 

Популярність «східної» тематики у світовому мистецтві загалом, і 
в англійській літературі зокрема (наприклад, таких письменників, як 
Джордж Ренкен, Джон Маккі), внаслідок об’єктивного світового процесу 
утворення імперій, популярність «східних» творів Конрада серед англій-
ської аудиторії призвели до зацікавленості чинниками (формантами) осо-
бистісного та поетологічного комплексів Конрада. Дещо пізніше вивчен-
ня «екзотичних» страт мультикультурності письменника спровокувало 
пошуки причин такої уваги автора до Сходу і, водночас, неабиякий інтер-
ес дослідників до специфіки культури Заходу в контексті французької, 
англійської та польської національно-культурних ідентичностей. 

Актуальність численних культурних парадигм художньої спадщини 
письменника позначається в працях Едварда Ґарнетта, Річарда Керла, 

1 Манн Т. Письмо Агнесс Э. Мейер (от 1.12.1946) // Манн Т. Письма / изд. подгот. 
С. К. Апт ; отв. ред. Б. Л. Сучков ; пер. с нем. С. К. Апта. – М., 1975. – С. 214.

2 Wells H. G. Unsigned Review (15 June 1895) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. 
by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 42.

3 Варто зазначити, що Герберт Уеллс вказував на письменника як на автора «stories of 
local colour» ще за 18 років до виходу з друку поважного нью-йоркського видання «Антологія 
короткого оповідання», в якому серед англійських та американських письменників, які 
представляли цей жанр, Джозеф Конрад не вказується, що свідчить про неоднозначність 
тлумачень постаті митця (Types Of The Short Story : Selected Stories With Reading Lists / ed. by 
Benjamin A. Heydrick. – Chicago ; New York, 1913. – 305 р.).
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Хью Уолпола, Нормана Шеррі, Ентоні Фотерджилла, Фредеріка Роберта 
Карла, Здзіслава Найдера, Веслава Крайки, Анни Бжозовської-Крайки, 
Мартіна Рея, Кіт Карабін, Бет Шарон, Яна Перловського, Юзефа Уєй-
ського, Густава Морфа, Єжи Петркевича, Річарда Джона Пишковського, 
Рафала Блюта, Рамона Фернандеса, Дугласа Х’юїтта, Седріка Томаса Ват-
тса, Іва Ерво, Джона Вейна, Барбари Косувни, Адама Ґіллона, Віта Тарнав-
ського, Богдана Ричевського, Кетрін Райзінг, Марти Сквари, Марка Аму-
сіна, Оуена Ноулза, Шона Гастона, Аґнєшки Адамович-Пощпех, Рафала 
Копковського, Джона Генрі Стейпа, Роберта Хемпсона, Деніеля Шварца, 
Людмили Войтковської, Сергія Яковенка і багатьох інших дослідників. 
Але питома вага припадає на польський та англійський контекст твор-
чості письменника. Цьому сприяло його походження з «кресової» шля-
хетської родини, як зазначає Сергій Яковенко1, яка вирізнялася високим 
інтелектуальним і духовним рівнем, адже освіченість польської шляхти 
була дуже добре відома в Європі, запевняє Марія Оссовська2.

Юзеф Теодор Конрад Коженьовський органічно став виразником 
польської національної свідомості, – «норовливий польський юнак зі 
спадкових інсургентів» (за висловом Бориса Парамонова)3 народив-
ся на території так званих «кресів», які в польській ментальності, за 
висловом Станіслава Ульяша, традиційно асоціювалися з «оплотом 
польськості», адже «креси були моделлю й символом стану облоги. 
Вони символізували долю польської історії, в якій облога фортець ста-
новила повторювану схему, типову ситуацію, а прикордонні вали стали 
ключовим висловом, значення якого стосувалося захисту не стільки від 
воєнної облоги, скільки від загрози для певних морально-патріотич-
них цінностей <…> Сприйняття себе в категоріях “фортеці в облозі” чи 
редуту було природною реакцією на тривалий русифікований тиск»4.

1 Яковенко С. Вигнання з «дому» природи : «Серце пітьми» Джозефа Конрада і польська 
традиція // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці, 2009. – Вип. 77. – С. 272.

2 Оссовская М. Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали / общ. pед. 
А. А. Гусейнова ; вступ. ст. А. А. Гусейнова и К. А. Шварцман ; пер. с пол. К. В. Душенко. – 
М., 1987. – C. 152–153.

3 Толстой И. Поверх барьеров с Иваном Толстым // Радио Свобода.  – 2010.  – 25 
августа. – Режим доступу: http://www.svoboda.org. 

4 Ульяш С. Креси як оберіг польськості // Ульяш С. Література пограниччя  – 
пограниччя літератури (Феномен східних кресів у польській літературі міжвоєнного 
двадцятиліття).  – Київські полоністичні студії : зб. наук. пр. / перекл. і передм. Р. П. 
Радишевського. – Київ, 2011. – Т. XX. – С. 106–133. 
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Ґрунтовну аргументацію на користь «польськості» Конрада застосо-
вує Річард Керл. Чому, дізнавшись, що Конрад поляк, люди відносять його 
до росіян за походженням, дивується він. Але росіяни – це не поляки, так 
само, як і англійці – не американці. Можна простежити спільне коріння, 
зазначає він, але спостерігається і їх взаємна антипатія. У Конрада можна 
знайти слов’янський реалізм, але в нього немає російського містицизму, 
якщо перше є природнім для нього, то останнє – абсолютно чужорідне1. 

Письменник і на чужині зберіг польський дух, адже його батько 
і дядько «зробили все від них залежне, щоб Конрад ніколи не забу-
вав, до якої нації та якого соціального стану належить»2,  – ствер-
джує Карен Х’юїтт, тому усвідомлення факту, що «він є польським 
шляхтичем»3 могло створювати не тільки відчуженість у середови-
щі простого люду, а й додавати стійкості у випробуваннях. Стефан 
Жеромський зазначав: «Поступово відкриваються витоки творчості 
Джозефа Конрада. Однак його польське начало для Заходу є своє-
рідною загадкою...»4. Для Джеймса Х’юнекера «польськість» Конрада 
ідентична «слов’янськості», але його обурює ігнорування природи цієї 
важливої складової індивідуальності митця в сучасних йому дослі-
дженнях. Він наголошує на тому, що таке важливе (з огляду на стиль і 
поетику творів) слов’янське походження письменника значною мірою 
пройшло повз увагу критиків: «Вони не звертають уваги на його 
слов’янську натуру чи повністю відкидають її» («His critics <…> miss 
his Slavic side, or repelled by it»)5, а для того, щоб зрозуміти глибину 
одкровень Конрада, важливо враховувати національний культурний 
фон, який формував його особистість, впевнений Джеймс Х’юнекер. 

За словами Іена Ватта, найавторитетніший аналіз польськості Кон-
рада англійською мовою можна знайти в книзі Здзіслава Найдера «Con-
rad’s Polish Background: Letters to and from Polish Friends» («Польське тло 

1 Curle R. Joseph Conrad: A Study. – New York, 1914. – P. 228.
2 Хьюитт К. Джозеф Конрад: проблема двойственности / пер. с англ. Д. Иванова // 

Иностр. лит. – 2000. – № 7. – С. 169.
3 Там само. – С. 171.
4 Цит. за Гупало С. Английский классик родом из Бердичева // Зеркало недели  : 

информ.-аналит. еженедельник. – 2001. – № 31 (17–22 августа). – С. 2. 
5 Huneker J. A Visit to Joseph Conrad // Joseph Conrad: Interwiews and Recollections / ed. 

by Martin Ray. – London, 1990. – P. 23.
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Джозефа Конрада: Листування з польськими друзями», Лондон, 1964), 
яка стала важливим поворотним пунктом у дослідженнях творчості 
Конрада («was a major landmark in Conradian studies»)1.

Веслав Крайка, аналізуючи дослідження художнього доробку Кон-
рада в аспекті впливу «kulturą i literaturą jego pierwszej ojczyzny» («куль-
тури і літератури його першої батьківщини»)2, вказує на виразні риси 
в творчості письменника, «charakterystyczny dla polskiej narodowej 
mentalności, etosu i tradycji kulturowej» («характерні для польської мен-
тальності, етосу і польської культурної традиції»)3. Для Адама Ґіллона 
джерелом мультикультурності Конрада, його захоплення англійською 
та французької культурою є ґрунтовний польський контекст, адже його 
батько, Аполло Коженьовський, створив у родині відповідну атмосфе-
ру для формування національних якостей4. Адам Ґіллон впевнений, що 
«Конрад мав подвійну національність: він був поляком, про що свідчи-
ли його твори, але, крім цього – вірним підданим Його Величності та 
щиро захоплювався Англією» («he had a truly dual nationality in his man-
nerisms, his cultural and literary heritage Conrad was Polish, but he was also 
a loyal subject of the Queen and a sincere admirer of England»)5.

Густав Морф, практикуючий психіатр, у книзі «Polish Shades and 
Ghosts of Joseph Conrad» («Польські схованки та примари Джозефа 
Конрада», 1976) розглядає англійського письменника польського похо-
дження як людину, якій були властиві дві природи, таким чином пого-
джуючись із визначенням своєї натури самим письменником. Подвійну 
натуру Конрада Морф вважає ключем до розкриття таємниці його успі-
ху на Заході як літератора, що писав іноземною мовою. У цій біографії 
аналітичного типу, після ретельного вивчення текстів Конрада та його 
польського підґрунтя, дослідник дійшов висновку, що «придушення 
голосів із минулого» письменника6 не могло не відбитися на його прозі: 
«As he once said himself, he was a ‘duplex’ man, a man of two natures. The 

1 Watt I. Conrad in the Nineteenth Century. – Berkely ; Los Angeles, 1979. – P. 2.
2 Krajka W. Соnrad a Polska: perspektywa mojego pokolenia // Соnrad a Polska / red. nauk. 

Wiesław Krajka. – Lublin, 2011. – S. 72. 
3 Там само.
4 Gillon A. Conrad and Shakespeare and Other Essays. –  New York, 1976. – P. 14.
5 Там само.
6 Morf G. The Polish Shades and Ghosts of Joseph Conrad. – New York, 1976. – P. 183.
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more hidden side of him was Polish, and it was his darker side because for 
so long he had kept it in the dark deliberately. Yet it was this side that gave a 
dimension of depth and a haunting quality to his work. Yet it was this aspect 
of his personality which is responsible for the special appear of Conrad’s art» 
(«як він одного разу сказав сам про себе, – він був людиною подвійної 
природи, тобто “дюплекс”. Прихований бік його натури був польський, 
і це, мабуть, був його темний бік, який він свідомо тримав у схованці 
протягом довгого часу. Проте саме цей бік вплинув і на вимір глибини і 
на якість його творів <…> Однак завдяки саме цьому аспекту його осо-
бистості проявились найкращі риси мистецтва Конрада»)1. 

Культурний фон в аспекті впливів польської романтичної літера-
тури залишався життєдайним ґрунтом упродовж всього життя Конра-
да. У літературній критиці були спроби також проаналізувати героїв 
Конрада з точки зору комплексу рис польського національного харак-
теру, наприклад, головного героя роману «Lord Jim: A Tale» («Лорд 
Джiм: Історія», 1900) у роботі Віта Тарнавського та Джона Кромпто-
на2, а також у дослідженнях Людвіка Кшижановського, Адама Ґіллона, 
Анджея Буши, Фредеріка Роберта Карла, Кейт Карабін, Алекса Курча-
би, Веслава Крайки, Річарда Ніланда. 

Сам Конрад вважав свій власний виразно виражений польський кон-
текст наслідком впливів митців епохи романтизму, зокрема поетів Ада-
ма Міцкевича і Юліуша Словацького3. Особливо в останні роки життя 
Конрад захопився думкою про поїздку в Польщу, але, за його власним 
зізнанням, писати про Польщу було надто боляче та інтимно. Загалом 
«польськість» Конрада, як зазначає Сьюзен Джоунз, «була надто гли-
бокою, щоб “піддаватися аналізу”, чимось таким, чим просякнуті усі 
його твори» («Polishness was something profound and “unanalysable” that 
resonated throughout his work»)4. Польські побратими по перу зазначали 
важливість значення польського фону у творчості Конрада. Так, на дум-
ку Стефана Жеромського, «таємні, слов’янські, свідомо приховані риси 

1 Там само. – P. 184.
2 Tarnawski W., Crompton J. The Man, the Writer, the Pole / ed. by John Crompton.  – 

Farnham, 1976. – 24 p.
3 Jones S. The Conrads and Alice Kinkead // The Conradian. – 2008. – Spring. – Vol. 33, 

№ 1. – P. 113.
4 Там само.
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його душі, рідна мова дали могутній імпульс для пошуку нового стилю, 
ритміки, образності та сили»1 для створення прози англійською мовою.

Формування погляду на творчість Джозефа Конрада як на пере-
тин транснаціональних літературних і культурних зв’язків відбулося 
поступово. Ще у 1914 році Хью Уолпол, звернувши увагу на функ-
ціонування декількох культур у світогляді письменника, підкрес-
лив: «Looking for an instant at the dramatic contrast and almost ironical 
relationship of these three backgrounds Poland; the Sea, the inner security 
and tradition of an English country-side one can realise what they may 
make of an artist. That early Polish atmosphere, viewed through all the 
deep light and high shade of a remembered childhood, may be enough to 
give life and vigour to any poet’s temperament. The romantic melancholy 
born of early years in such an atmosphere might well plant deeply in any 
soul the ironic contemplation of an impossible freedom» («Якщо зважити 
на три умови, які суперечать одна одній і на фоні яких розвивалася 
особистість Конрада, а саме – Польща, Море та традиції англійської 
сільської місцевості, то з легкістю можна усвідомити, яким чином це 
могло сформувати художника. І спогадів про “польське” дитинство, 
які осяюють потім усе подальше життя, іноді буває достатньо, щоб 
надихнути будь-якого поета. Романтична меланхолія дитячих років у 
такій атмосфері, безперечно, здатна посіяти глибоко в душі будь-кого 
подальші іронічні міркування щодо можливостей свободи»)2. 

Отже, письменника необхідно позиціонувати як «романіста з 
“подвійною” польською та англійською національною спорідненістю» 
(«Conrad has generally been regarded as a novelist with ‘dual’ Polish and 
English national affinities»)3, вважає Ів Ерво.

Джеймс Х’юнекер зазначав, що в характері Конрада дивним чином 
поєднувалися властиві слов’янські та набуті англійські риси: «він залишав-
ся слов’янином навіть тоді, коли найбільше здавався англійцем» («withal 
a Slav, even when he most seems an Englishman»)4. Більше того, саме в осо-

1 Цит. за Гупало С. Английский классик родом из Бердичева // Зеркало недели: 
Информационно-аналитический еженедельник. – 2001. – № 31 (17–22 августа). – С. 2.

2 Walpole H. Joseph Conrad / gen. ed. Bertram Christian. – New York, 1914. – P. 9.
3 Hervouet Yv. The French Face of Joseph Conrad. – Cambridge ; New York, 1990. – P. 5.
4 Huneker J. A Visit to Joseph Conrad // Joseph Conrad: Interwiews and Recollections / ed. 

by Martin Ray. – London, 1990. – P. 21.
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бливостях польського психотипу, у цій «слов’янськості», дослідник вбачає 
джерела художньої обдарованості Конрада: «Він не був би польським гені-
єм, якщо б не цей польський жаль, ця туга, які відчувалися в його погля-
ді, словах і творах; ці неземні напівбажання, напівжага, напівмеланхолія, 
напівгоре, які ніби щось провіщають» («He would not be Polish <…> genius 
if the Polish żal were not in his gaze, in his words, in his writings; that half desire, 
half melancholy, half yearning, half sorrow, a divine discontent»)1.

Однак навіть за умови масштабного усвідомлення глибокого поль-
ського коріння творчості митця, дискурс загальної «континентальнос-
ті» поетики Конрада і зараз час від часу з’являється в дослідженнях. Так, 
Аллан Сіммонс зауважує, що польське тло Джозефа Конрада, його чис-
ленні подорожі та відсторонений погляд на його так звану “прийомну” 
батьківщину, Британію, надавали йому унікальні можливості, що забез-
печували суттєві переваги перед англійськими письменниками двад-
цятого століття. Поєднання континентальних та британських впливів, 
комбінація різних національних контекстів дозволила Конраду стати 
ключовою фігурою раннього британського модернізму в літературі2.

Підкреслюючи, що повість «Heart of Darkness» («Cерце темряви») 
залишається однією з «a key work of literary Modernism» («ключових 
творів літературного модернізму»)3, Джон Генрі Стейп характеризує 
Джозефа Конрада як людину з тонким і глибоким розумінням інших 
культур. І відбулося це завдяки мультикультурному дискурсу творчос-
ті митця. Але, відгукнувшись на впливи багатьох світових спільнот, 
Джозеф Конрад як особистість і творча натура почав формуватися в 
орбіті польської мистецької думки, а у зрілому віці пустив коріння в 
англійську землю («having acquired an English identity»)4, – став англій-
цем, залишаючись поляком. 

Дружина Конрада Джессі стверджувала, що під кінець життя найза-
повітнішою мрією Джозефа Конрада стало повернення до Польщі. Вони 
часто обговорювали ці плани в останні місяці його життя. Ймовірно, 

1 Там само. – P. 24.
2 Simmons A. H. Nationalism and Empire // Joseph Conrad in Context / ed. by Allan H. 

Simmons. – Cambridge, 2014. – P. 187–194.
3 Stape J. H. The Several Lives of Joseph Conrad. – New York, 2007. – P. 66. 
4 Там само. – P. 188.
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давнє бажання знайшло відтворення у творчості, тому зрозумілою стає 
думка Джеремі Готорна про віддзеркалення емпіричного світу письмен-
ника в художніх образах: «Conrad’s Captain is able to sail away from the 
land <…> surrounded by incomprehensible and mysterious sights and experi-
ences» («Капітан Конрада здатний покинути  землю, де він <…> в ото-
ченні незрозумілого і загадкового»)1. Однією з умов реалізації бажання 
письменника було те, що молодший син Джон мав би забезпечити собі 
незалежне існування в Англії після поділу майна між дітьми, зазначала 
Джессі, після чого вони «mieliśmy powrócić do umiłowanego <...> kraju» 
(«ми мусили б повернутися до рідного <...> краю») Конрада2. Конрад 
думав про це з такою теплою надією, що це спонукало її переслати всі 
польські документи письменника до бібліотеки в Кракові, «aby tam bez-
piecznie spoczęły obok dokumentów jego ojca. Potomkowie – o ile zajdzie tego 
potrzeba – będą mogli zawsze pojechać tam, by je przejrzeć; w każdym razie 
będą one w bezpiecznym miejscu i w godnym towarzystwie» («щоб вони там 
безпечно перебували поряд з документами його батька. Нащадки – 
якщо виникне така необхідність – завжди можуть потрапити туди, 
щоб подивитися на них, принаймні, вони будуть перебувати в безпеч-
ному місці та в гідному оточенні»)3. Стефан Жеромський теж згадує 
це бажання Конрада, яке він висловив і Джону Голсуорсі в приватній 
розмові4. Хоча Річард Керл рішуче спростовує цю версію, називаючи її 
«utter nonsense» («абсолютним нонсенсом»)5.

Cтаніслав Млечко у варшавській газеті «Nowy Kurjer Polski» 
(«Новий польський кур’єр», від 31 серпня 1926 року), акцентуючи 
останнє слово, заповіт6 Конрада, його волю покоїтись у рідній землі, 
висловив бажання відновити справедливість, перевезши тіло митця (за 
умови дозволу Англії) до Польщі.

1 Hawthorn J. Isolation an Identity: Joseph Conrad’s «The Secret Sharer» // Hawthorn J. 
Multiple Personality and the Disintegration of Literary Character: From Oliver Goldsmith to 
Sylvia Plath. – New York, 1983. – P. 90.

2 Conrad J. Jóseph Conrad / red. tomu Maria Kaniowa  ; posłowie i przypisy: Róża 
Jabłkowska ; przełożyła z ang. Wanda Nałęcz-Korzeniowska. – Kraków, 1959. – S. 391.

3 Там само. – S. 391–392.
4 Там само.
5 Curle R. The Last Twelve Years of Joseph Conrad. – London, 1928. – P. 165.
6 Mleczko St. Conrad’s Native Country // Nowy Kurjer Polski. – 1926. – 29 August. – P. 2. 
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2.2. «Вестернізм» польського культурного коду 

Програма вестернізму, що ним так опікується сучасна наука про літе-
ратуру, була започаткована самим Конрадом, який пережив, відчув цей 
феномен стосовно себе. Так, у листі Шарлю Шассею (від 31 січня 1924 року) 
він виокремлює значущість західноєвропейського вектору культурної орі-
єнтації своєї батьківщини, з розумінням вестернізму як підпорядкованос-
ті Заходу з багатьма факторами, позначаючи англійський та французь-
кий дискурс у становленні себе як особистості: «Polish temperament, at 
any rate, is far removed from Byzantine and Asiatic associations. Poland has 
absorbed Western ideas, adopted Western culture, sympathized with Western 
ideas and tendencies as much as it was possible, across the great distances 
and in the special conditions of its national and political life, whose main task 
was the struggle for life against Asiatic despotism at its door. So mush for my 
heredity. As to formulative influences, I must point out that I do not know the 
Russian language, that I know next to nothing of Russian imaginative litera-
ture, except the little I have been able to read in translations; that the forma-
tive forces acting on me, at the most plastic and impressionable age, were purely 
Western: that is French and English: and that, as far as I can remember, those 
forces found in me no resistance, no vague, deep-seated antagonism, either 
racial or temperamental. This is the truth as far as I know <…> Men have but 
very little self knowledge, and authors especially are victims of many illusions 
about themselves. I put before you my claim to Westernism for no other reason 
but because I feel myself profoundly in accord with it» («Польський характер, 
у будь-якому випадку, взагалі не пов’язаний з візантійськими чи азіат-
ськими асоціаціями. Польща абсорбувала західні ідеї, адаптувала захід-
ну культуру, симпатизуючи західним ідеалам і тенденціям, наскільки це 
можливо, незважаючи на великі відстані та особливі умови національного 
та політичного життя, у той час, коли її головним завданням була боротьба 
за життя проти близького азіатського деспотизму. Про мою спадковість. 
Щодо впливів, повинен зазначити, що я не знаю російську мову, тому я 
майже нічого не знаю про російську художню літературу, за винятком 
того, що я міг прочитати в перекладах; сили, які впливали на мене в най-
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більш пластичному та чутливому віці, були виключно західні: французькі 
та англійські: і, наскільки я пам’ятаю, ці сили не знайшли в мене ніякого 
спротиву, ніякої нерішучості, ніякої невизначеності, ніякого антагонізму, 
расового чи індивідуального. Це правда, наскільки я її розумію <…> Люди 
дуже мало здатні до самопізнання, а автори особливо схильні ставати 
жертвами багатьох ілюзій щодо себе. Я висунув Вам своє твердження вес-
тернізму ні з якої іншої причини, як тільки через те, що відчуваю глибоку 
спорідненість з ним своєї натури»)1 (виділено нами. – О. Т.).

Картина світу, її духовне наповнення, умови життя, які майбутній 
письменник знайшов на Заході, у Франції та Англії, як найбільш при-
йнятні для себе, на думку Конрада, природньо співвідносились із осо-
бливостями світобачення і культури Польщі. Суголосний з цією думкою 
і Веслав Крайка, пояснюючи природу культурного коду польської нації 
з її рішучим кроком назустріч західним впливам, що і визначило її релі-
гійну та культурну специфіку: «W wiekach XVI–XVIІІ Polska pozostawała 
w orbicie kultury zachodnioeuropejskiej (głównie włoskiej i francuskiej) i 
chrześcijaństwa Zachodniego, promieniując cywilizacją Zachodu na Wschód» 
(«У XVI–XVIІІ століттях Польща залишалась в орбіті західноєвропей-
ської культури (головним чином, італійської та французької) та західно-
го християнства, яке несло цивілізацію Заходу на Схід»)2. 

Конрад, формуючись як письменник європейський («homo 
europeaus sapiens»)3, перебував у європейській культурній парадигмі, 
що маніфестувалося, по-перше, у тематиці та проблематиці його творів, 
по-друге, у рецепції його прози в Європі та Англії. До того ж, Конрад як 
поляк репрезентував прозахідні аспірації свого народу, зазначає Фре-
дерік Роберт Карл4. Письменник успішно поєднував елементи декіль-

1 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad : in 9 vol. Vol. 8 : 1923–1924 / ed. by 
Laurence Davies and Gene M. Moore.  – Cambridge  ; New York  ; Melbourne  ; Madrid  ; Cape 
Town ; Singapore ; Sāo Paulo, 2008. – P. 290–291. 

2 Krajka W. Czy polskość była dla Conrada przekleństwem, czy błogosławieństwem? 
// Joseph Conrad a Polska, Europa Środkowo-Wschodnia i Świat  : w 2 t. / red. nauk. Wiesław 
Krajka. – Lublin, 2013. – T. 2 : Polskość i Europejskość w Josepha Conrada wizjach historii, polityki 
i etyki. – S. 131. 

3 Ford M. F. Joseph Conrad: A Personal Remembrance. – London, 1924. – P. 19.
4 Davies L. Introduction to Volume One // Conrad J. The Collected Letters of Joseph 

Conrad : in 9 vol. / ed. by Frederick R. Karl and Laurence Davies. – Cambridge ; New York ; Port 
Chester ; Melbourne ; Sydney, 1983. – Vol. 1 : 1861–1897. – P. LIV.
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кох культур: передусім, польської, французької та англійської, на чому 
акцентує увагу Здзіслав Найдер: «Z Polski wyniósl zasady honoru, wierno-
ści i obowiązku jako istotnych wartości moralnych; tradycję literacką roman-
tyzmu, z problematyką odpowiedzialności moralnej orazstosunku między 
jednostką a zbiorowością, i uderzającym obrazowaniem; pojęcie narodu 
jako duchowej jedności; przekonanie o ważności związków przyjaźni» («З 
польської культури Конрад виніс засади честі, вірності та обов’язку як 
істотні моральні вартості, а також літературну традицію романтизму з 
проблематикою моральної відповідальності, традиції взаємин між осо-
бистістю та загалом, концепцію народу як духовної єдності, переконан-
ня у важливості зв’зків»1. Це дає підстави для увиразнення особливої 
ролі польського романтизму в духовному і творчому становленні Кон-
рада, поглибленого шанобливою увагою до Франції, до ходу і механізму 
ключових історичних подій, передусім, Великої Французької револю-
ції. Водночас, це була посилена увага до постаті Жан-Жака Руссо як 
ідейного противника в його концептуальних поглядах на людину та 
суспільство, Гюстава Флобера як майстра в мистецтві прози, а також із 
особливою зацікавленістю – до Анатоля Франса та його філософського 
скептицизму. З часом, французькі філософські та політичні ідеї й про-
блематика, історична свідомість і художні критерії були виразно озна-
чені в творчості письменника. 

В Англії джерелом натхнення для Конрада була морська тематика, 
«ludzie morza; dzieła Shakespeare’a jako skarbnica motywów literackich; 
Londyn jako archetyp nowoczesnej metropolii I jako centrum Imperium; 
współczesne problem społeczne, socjalne i finansowe. A więc: morze oraz 
problem współczesnego społeczeństwa i język angielski jako spoiwo, łączące 
wszystkie składniki dzieła» («образи трудівників моря; cкарбницею літе-
ратурних мотивів були твори Шекспіра, Лондон як архетип сучасної 
метрополії та як центр Імперії, сучасні соціальні та фінансові пробле-
ми. Тому англійські теми моря і сучасного суспільства виступили реа-
лізаторами художньої уяви Конрада, а англійська мова, – сполукою всіх 
складових прозових творів»)2. 

1 Najder Z. Joseph Conrad jako pisarz europejski // Najder Z., Perczak W., Ryszewski B. 
Conrad: Polak, żeglarz, pisarz. – Toruń, 1996. – P. 47.

2 Там само.
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Не менш значущим аспектом європейськості Конрада є те, що дія його 
творів переважно відбувається в Європі, у різних європейських країнах, 
а саме: у Франції, Англії, Італії, Польщі, Швейцарії, Бельгії, Росії, Іспанії. 
Окремі сцени та фрагменти сюжетів іншої частини «європейських» тво-
рів розігруються також у Скандинавії, Голандії, Німеччині та в Україні. 
Події творів Конрада (1886–1924) відбуваються також і поза Європою: на 
Далекому Сході чи Латинській Америці. Проте Європа, на думку Здзісла-
ва Найдера, завжди постає «землею обітованною», ось чому в повістях та 
есе Конрада можна знайти присутність «wszystkich ważniejszych kultur (a 
zwłaszcza literatur) Europy» («всіх знакових культур (a особливо літератур) 
Європи»)1, не тільки польської, французької та англійської, але також й 
італійської, іспанської та російської, «nawet i niemieckiej, chociaż Conrad był 
nastawiony wyraźnie antyniemiecko, a raczej antyprusko» («навіть німецької, 
хоча антинімецька налаштованість Конрада була досить виразною, а ско-
ріше антипруська»)2. Але це не означає, що образ Європи ідеалізувався. 
Вільно орієнтуючись в особливостях європейських культур, письменнику 
вдалося у своїх творах порушити питання часу, що турбували суспільство. 
У таких творів як «Heart of Darkness» («Серце темряви», 1899), «Nostromo: 
A Tale of the Seaboard» («Ностромо: Історія узбережжя», 1904»), «An Out-
post of Progress» («Аванпост прогресу», 1896), «Lord Jim: A Tale» («Лорд 
Джім: Історія», 1900), «The Rescue: A Romance of the Shallows» («Поряту-
нок: Роман мілин», 1920)3, «The Planter of Malata: A Tale of the Eastern Seas» 
(«Плантатор з Малати: Історія у східних морях», 1914) ключовими пробле-
мами та ідеями були підкреслено європейські. Так, у повісті «The Duel: A 
Military Story» («Дуель: Військова історія», 1908), за його власними слова-
ми, він не тільки «вхопив дух епохи», але й подав у аспекті сміхової куль-
тури конфлікт класових антагоністів у армії Наполеона І; а в романі «The 
Secret Agent: A Simple Tale» («Таємний агент: Проста історія», 1907) показав 
Лондон як нову метрополію, «a monstrous town» («місто-потвору») і «the 

1 Там само. – P. 49
2 Там само. Так, наприклад, у творі «Лорд Джім» епіграф взятий у Новаліса, а одним 

з головних і, зокрема, привабливих героїв повісті є німець Штейн, ветеран революції 1848 
року і репрезентант романтичного європейського ідеалізму. У додатку до однієї з ключових 
сцен повісті важливу роль відіграє наведена в оригіналі цитата із «Торквато Тассо» Гете. 

3 Ми пропонуємо свій варіант перекладу назви роману Джозефа Конрада «The 
Rescue: A Romance of the Shallows».
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reflector of the world’s light» («жорстокого пожирача світла цього світу»)1 з 
безособистісним натовпом і самотнiми особистостями. У романі «Under 
Western Eyes» («На погляд Заходу», 1911) Конрад співставляє бороть-
бу консервативного самодержавства з революційними ідеями свободи 
і солідною, спокійною та «стерильною» швейцарською демократією. У 
романі «Chance: A Tale in Two Parts» («Шанс: Історія у двох розділах», 1913) 
письменник представив Лондон як «ośrodek władzy i spekulacji finansowej, 
a jednocześnie ilustruje aktualną problematykę równouprawnienia polityczno-
-społecznego kobiet» («осередок влади і фінансової спекуляції, водночас 
ілюструючи актуальну проблему соціально-політичної рівності жінок»2. 

Культурна ідентифікація творів Конрада демонструє різницю між 
їх рецепцією та континентальною англійськістю. Оскільки, у такі роки 
(1895–1925) Англія, окреслюючи себе як острівну країну, відмежувалась 
від Європи і сприймала творчість Конрада як європейську, вкладаючи в 
це досить суперечливий зміст. Так, у більшості країн Європи (Франції, 
Італії,  Польщі) Конрад вважався не «зарубіжним» письменником, а сво-
їм, аутентичним автором, як і його твори – вагомим чинником спільного 
європейського творчого доробку. Тоді як в Англії, в якій Конрад мешкав і 
творив, він «bardzo często uważany za cudzoziemca» («часто сприймався як 
чужоземець»)3. З точки зору оцінки англійців, зазначає Здзіслав Найдер, 
у багатьох аспектах Конрад вважався письменником континентальним. 
Розмірковуючи над проблемою «англійськості» Конрада, Здзіслав Най-
дер вирішує її в площині дихотомії «свій – чужий», тобто «англійський – 
континентальний», або, – «англійський – європейський». Так, цитуючи 
Едварда Ґарнетта, близького друга Конрада, Здзіслав Найдер наголошує, 
що той мав настільки виразну «kontynentalną “tradycję w swoich żyłach i 
systemie nerwowym w takim stopniu, jak żaden Anglik”» («континентальну 
традицію у своїх жилах і нервовій системі, якої не мав жоден англієць»)4. 
Таким чином, континентальність Конрада була ознакою саме неанглій-
ськості, на думку Ґарнетта.

1 Conrad J. Author’s Note // Conrad J. The Secret Agent: A Simple Tale. – London, 1994. – P. 10.
2 Najder Z. Joseph Conrad jako pisarz europejski // Najder Z., Perczak W., Ryszewski B. 

Conrad: Polak, żeglarz, pisarz. – Toruń, 1996. – S. 50.
3 Там само. – S. 56.
4 Там само. – S. 56–57.



93Мультикультурна ідентичність Джозефа Конрада: критично-типологічні виміри

Увиразнюючи цю думку, Річард Керл писав, що, якщо Конрад – кон-
тинентальний, то тільки тому, що він за походженням поляк, а не англі-
єць. Його англійські смаки дуже поверхові та, певно, торкаються лише 
його мистецтва («If Conrad is really Continental it is because he actually is 
a Pole and not an Englishman. His English sympathies are personal and have 
only touched his art apparently in a superficial manner»)1. Таким чином, 
впевнений дослідник, із мистецтвом Конрада в англійську літературу 
ввійшла традиція континентальної Європи («With Conrad <…> Eng-
land first enters the “tradition” of Continental literature»)2. Форд Медокс 
Форд, його багаторічний приятель та соратник, підкреслював у сво-
їх спогадах, що духовно Конрад, зважаючи на його «польськість» («a 
Pole»), не був людиною острівної культури3. Джон Голсуорсі, близький 
приятель письменника, розмірковуючи щодо англійськості Конрада, 
загострив увагу на її естетичній особливості, – погляді письменника на 
своїх британських героїв ніби ззовні, так би мовити, «об’єктивно і ясно» 
(«clear and quiet»)4. Дискусія критиків у форматі «“Славонізм–поло-
нізм” художнього простору Конрада» не вщухала до кінця його жит-
тя. Але, незважаючи на наполегливе бажання дослідників розширити 
горизонти усвідомлення природи його артистичної чутливості, пись-
менник твердо і непохитно був орієнтований на польський культурний 
магнетизм, підводячи водночас під нього європейські засади. Сутність 
своїх художніх смаків він вбачав у контексті єдності західноєвропей-
ських і польських страт, адже, завершуючи свій життєвий шлях, Кон-
рад дійшов висновку про неможливість зрозуміти польську культуру, 
не враховуючи в ній давні традиції західноєвропейських впливів. Це 
письменник відверто стверджував у листуванні зі своїми англійськи-
ми друзями Джорджем Т. Кітінгом та Шарлем Шассеєм. Так, у листі 
Шассею від 31 січня 1924 року він підкреслює значущість усвідомлення 
унікальності польського культурного коду в слов’янському контексті: 
«For, indeed, talking to you with perfect frankness, as one would to a friend 

1 Curle R. Joseph Conrad: A Study. – New York., 1914. – P. 233.
2 Там само.
3 Ford M. F. Joseph Conrad: A Personal Remembrance. – London, 1924. – P. 57.
4 Galsworthy J. On Conrad // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman 

Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 152.
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of many years’ standing, I have asked myself more than once whether if I had 
preserved the secret of my origins uder the neutral pseudonym of “Joseph 
Conrad” that temperamental similitude would have been put forward at all. 
As to myself, I have my doubt. I believe that, here at any rate, what is personal 
has been put to the account of racial affinities. The critics detected in me a 
new note and as, just when I began to write, they had discovered the existence 
of Russian authors, they stuck that label on me under the name of Slavonism. 
What I venture to say is that it would have been more just to charge me at 
most with “Polonism”» («Говорячи абсолютно відверто, я вже питав себе, 
чи зберіг я секрет свого походження під нейтральним псевдонімом 
«Джозеф Конрад»… Cаме тоді, коли я почав писати, критики відкрили 
існування російських авторів, вони повісили на мене ярлик під назвою 
“славонізм”. Осмілюсь сказати, що було б набагато справедливіше роз-
цінювати мене у критеріях терміну “полонізм”»)1.

У політичному аспекті Конрад також демонстрував прихильність до 
польських принципів демократизму, дотримувався пануючих на Захо-
ді гуманістичних поглядів, виступаючи проти будь-якого політичного 
поневолення людини, проти всіх форм насильства і деспотизму, харак-
терних для російської форми правління, що найбільш виразно про-
явилося в політичному есе «Autocracy and War» («Автократія і війна», 
1905), романах «Nostromo: A Tale of the Seaboard» («Ностромо: Історія 
узбережжя», 1904), «The Secret Agent: A Simple Tale» («Таємний агент: 
Проста історія», 1907) та «Under Western Eyes» («На погляд Заходу», 
1911), п’єсі «The Secret Agent: A Drama in Three Acts» («Таємний агент: 
Драма в трьох актах», 1923)2. 

Так, в есе «Autocracy and War» («Автократія і війна»), написаному з 
приводу російсько-японської війни, Конрада турбує польське питання, 
вирішення якого країни Європи уникали. Все це не могло не сприяти 
низькому авторитету Польщі на світовій арені та не відобразитися на 
ставленні до неї винятково у форматі частини якоїсь імперії, передусім 
Росії. В Європі, стверджував Конрад, «In Europe the old monarchical prin-

1 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad : in 9 vol. Vol. 8 : 1923–1924 / ed. by 
Laurence Davies and Gene M. Moore.  – Cambridge  ; New York  ; Melbourne  ; Madrid  ; Cape 
Town ; Singapore ; Sāo Paulo, 2008. – P. 290. 

2 Conrad J. The Secret Agent: A Drama in Three Acts. – London, 1923. – 185 p.
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ciple stands justified in its historical struggle with the growth of political liberty 
by the evolution of the idea of nationality as we see it concreted at the present 
time <…> This service of unification, creating close-knit communities possess-
ing the ability, the will, and the power to pursue a common ideal, has prepared 
the ground for the advent of a still larger understanding: for the solidarity of 
Europeanism, which must be the next step towards the advent of Concord and 
Justice» («старий монархічний принцип із зростанням політичної свобо-
ди мас та еволюцією національної ідеї набув виправдання в історичній 
боротьбі. Це створювало здатність, бажання, енергію та можливість для 
наближення загального ідеалу, готувало підґрунтя для наближення солі-
дарності європеїзму в широкому розумінні цього слова, що мало бути 
наступним кроком назустріч Згоді та Справедливості»)1. 

Не дивно, чому Конрад, представник старої польської аристокра-
тії, постав як прихильник західноєвропейських політичних і життєвих 
цінностей – адже «polski etnos należący religijnie i kulturowo do Europy 
Zachodniej» («польський етнос релігійно та культурно належав до 
Західної Європи»)2, сейм як представницький орган влади був «осно-
вною одиницею політичного життя в країні», де засідали майже всі 
прошарки шляхти, а принцип демократизму був позначений у поль-
ському суспільстві надзвичайно виразно, більше, ніж у деяких сусідніх 
європейських державах3, адже, як підкреслює Іоанна Сколік, «the sense 
of equality as well as possessing a coat of arms united the Polish nobility» 
(«відчуття рівності, а до того ж і володіння гербом об’єднувало поль-
ську шляхту»)4. Тому для Конрада концепції законності, патріотизму, 
національних обов’язків та прагнень, сформованих під впливом ста-

1 Conrad J. Autocracy and War // Conrad J. Notes on Life and Letters. – Garden City ; New 
York, 1923. – P. 96–97. 

2 Krajka W. Czy polskość była dla Conrada przekleństwem, czy błogosławieństwem? 
// Joseph Conrad a Polska, Europa Środkowo-Wschodnia i Świat  : w 2 t. / red. nauk. Wiesław 
Krajka. – Lublin, 2013. – T. 2 : Polskość i Europejskość w Josepha Conrada wizjach historii, polityki 
i etyki. – S. 131. 

3 Потоцький В., Семененко В. Шляхта. Честь та гонор: факти, міфи, коментарі.   – 
Харків, 2014. – С. 263.

4 Skolik J. Сonrad’s Mythical World of the Borderland // Conrad: Eastern and Western 
Perspectives / ed. with an introd. by Wiesław Krajka. – Vol. XXII. From Szlachta Culture to the 
21-st Century, Between East and West. New Essays On Joseph Conrad’s Polishness. – Boulder ; 
Lublin ; New York, 2013. – P. 149.



96 Олена Ткачук 

рих монархій Європи, були «were the creations of historical necessity» 
(«виправдані історичною необхідністю», як він зазначав в есе «Autoc-
racy and War» / «Автократія і війна»)1. Такі концепції були зернами 
мудрості, навіть за умови певних помилок та зловживань: вони мали 
минуле та майбутнє, бо за своєю суттю були надзвичайно гуманні. 

У 1831 році, уперше в XIX столітті, антипольські твори літерату-
ри, разом із прокламаціями царизму – стали саме тим фактором, який 
сформував свідомість та політичну позицію широких верств російського 
суспільства. Сумну роль у цьому відіграв триптих Олександра Пушкіна, 
написаний із почуттям занепокоєння через патронат західних держав, 
які б могли сприяти відновленню польської незалежності, а також ост-
раху через можливу втрату Королівства Польського. Цей триптих запо-
чаткував багаторічні дебати з західноєвропейською суспільною думкою, 
яка співчутливо ставилась до долі поляків. Інші письменники одразу 
ж почали наслідувати пушкінський дискурс. Антипольські твори були 
включені до програм середніх шкіл, тому були добре відомі полякам. 

У контексті європейської політики «sprawa polska» («польська спра-
ва») – у сенсі самої польської національної ідеї та історичного права на влас-
ну національну незалежність – мала для Конрада фундаментальне значен-
ня, на що вказує Джордж Ґасина2. Ще у 1898 році, у листі Роберту Канінгему 
Грему (від 5 березня) Конрад висловлював думку, в якій відчувається справ-
жній душевний біль, обумовлений національним терпінням Польщі: «We 
Poles are poor specimen. The strain of national worry has weakened the moral 
fibre <...> It is not a fault; it is a misfortune <...> I don’t repine at the nature of my 
inheritance but <...> it is to heavy not to let out a groan» («Ми, поляки – рідкіс-
ні типи. Штам національного занепокоєння послабив наш моральний дух 
<...> Це не наша провина; це наша біда <...> Я не нарікаю на природу моєї 
національної спадщини, а все ж <…> занадто важко стримувати стогін»)3. 

1 Conrad J. Autocracy and War // Conrad J. Notes on Life and Letters. – Garden City ; New 
York, 1923. – P. 92. 

2 Gasyna G. Pomiędzy automodelowaniem wygnańca a nostalgią powrotu. Kilka myśli o 
polskich pismach Conrada (Fragmenty) // Joseph Conrad a Polska, Europa Środkowo-Wschodnia 
i Świat  : w 2 t. / red. nauk. Wiesław Krajka. – Lublin, 2013. – T. 2  : Polskość i Europejskość w 
Josepha Conrada wizjach historii, polityki i etyki. – S. 155.

3 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad  : in 9 vol. Vol. 2  : 1898–1902 / ed. 
by Frederick R. Karl and Laurence Davies. – Cambridge  ; London ; New York ; New Rochelle  ; 
Melbourne ; Sydney, 1986. – S. 44. 
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Прив’язаність Конрада до Британської Імперії та гостре відчуття 
кордонів західноєвропейської цивілізації стала своєрідною транспо-
зицією віри в Річ Посполиту як antemurale christianitatis  – аванпосту 
християнства. Незаперечним є факт впевненості Конрада у вищій місії 
польської нації щодо слов’янських народів, підкреслює Рафал Копков-
ський: «thanks to their historical traditions and their more advanced civiliza-
tion – the Poles might become the leaders of the Slavonic world» («завдяки 
своїм історичним традиціям та своїй більш передовій та прогресивній 
цивілізації – поляки можуть стати лідерами слов’янського світу»)1.

Безперечно, у своїй політичній позиції Конрад знаходився під впли-
вом батька (детермінація, висвітлена психоаналітичною теорією ролі 
батьків у становленні особистості), видатного політичного діяча, роман-
тично-національна доктрина якого надихала і в подальшому поколін-
ня польських патріотів. Але, виступивши в певному сенсі послідовни-
ком польської романтичної традиції у своїх публіцистичних есе, багато 
в чому відтворюючи дух та ідеологічне підґрунтя щоденника «Polska i 
Moskwa» («Польща і Москва», 1864), у мисленні та художній творчості 
письменник сформував свою власну філософію, яка перейшла в есте-
тичні тенденції та спрямованість його мислення і прози, де форманти 
польського романтизму складають ґрунтовне тло, від якого він відштов-
хується. Рефракція політичної програми та життєвої позиції Аполло 
Коженьовського у філософських поглядах та ідеології Джозефа Конра-
да була ресентиментністю, явищем, яке охарактеризував Макс Шелер у 
роботі «Vom Umsturz der Verte. Abhandlungen und Aufsaetze» («Ресенти-
ментність у структурі моралей», 1912): «In der natuerlichen franzoesischen 
Wortbedeutung finde ich zwei Elemente: Einmal dies dass es sic him Ressenti-
ment um as wiederholte Durch-und Nachleben einer bestimmten emotionalen 
Antwortsreaktion gegen einen anderen handelt, durch die jene Emotion-ges-
teigerte Vertiefung und Einsenkung in das Zentrum der Persoenlichkeit sowie 
eine damit eingehende Entfernung von der Ausdrucksund Handlungszone der 
Person erhaelt. Dieses immerwieder-Durch-und-Nachleben der Emotion ist 
hierbei von einer bloss intellektuellen Erinnerung an sie und die Vorgaenge 
auf die sie “antworten”, sehr verschieden. Es ist ein Wiederleben der Emo-

1 Kopkowski R. Joseph Conrad’s Essays and Letters in the Light of Postcolonial Studies // 
Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Kraków, 2011. – Vol. VI. – P. 33.
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tion selbst – ein Nachfuehlen, ien Wiederfuehlen. Sodann enthaelt das Wort, 
dass die Qualitaet dieser Emotion eine negative ist, d.h. eine Bewegung der 
Feindlichkeit enthaelt. Vielleicht waere das deutsche Wort “Groll” noch am 
ehesten geeignet, einen Grudbestandteil der bedeutung zu dekken. Das “Grol-
len” ist ja solch dunkel durch die Seele wandelndes, Verhalten und von der 
Aktivitaet des Ich unabhaengiges Zuernen das durch wiederholtes Durchleben 
von Hassintentionen oder anderen feindseeligen Emotionen schliesslich sich 
bildet und noch keine bestimmte feindliche Absicht enthaelt, wohl aber alle 
moeglichen Absichten solcher Art in seinem Blute naehrt» («В аутентично-
му французькому значенні слова “Ресентиментність” можна виокремити 
два елементи: по-перше, ресентиментність є повторюваним проживан-
ням певної емоційної реакції у зв’язку з іншою людиною – саме завдяки 
цьому відбувається емоційно посилене занурення в центр психологічних 
глибин особистості та, відповідно, відчуження від експресивно активо-
ваних емоційних зон. Це настійливе проживання, що повторюється знов 
і знов, відрізняється від інтелектуальної пам’яті про події та емоції, які 
з ними пов’язані. Душевне хвилювання переживається повторно багато 
разів. У такий спосіб, слово “ресентиментність” включає якісно негатив-
ні почуття, та, іншими словами, означає рух у бік ворожості. Можливо, 
німецьке слово “Groll”, швидше за все, передає основний сенс цього яви-
ща. “Groll” – це одночасно і темний стан душі, і форма гніву, незалежна 
від власного “Я” людини, – урешті-решт ступінь накалювання формуєть-
ся завдяки саме повторному прожиттю ненависних намірів або інших 
ворожих емоцій. Сам собою цей стан не містить ворожих інтенцій, але 
живить їх у своїй крові»)1.

Передумови появи цієї філософської концепції були і раніше (у Фрі-
дріха Ніцше), але, опубліковані у 1912 році, ідеї Макса Шелера стали 
надзвичайно популярними наприкінці 10-х та у 20-х роках XX століття. 
Ресентиментність, або любов-ненависть, як феномен, масово позначився 
на психологічному стані покоління, яке пройшло Першу світову війну 
із загибеллю величезної кількості жертв, а потім відчуло реалії післяво-
єнного мирного часу із наслідками економічної кризи, безробіття, змін 
соціальних ролей у суспільстві, розриву сімейних та людських стосун-

1 Scheler M. Vom Umsturz der Verte. Abhandlungen und Aufsaetze. Vierte durchgesehene 
Auflage / herausgegeben von Maria Scheler. – Bern, 2007. – S. 46–47.
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ків, припинення колишнього звичного життя, формування депресивних 
комплексів із проявом відчуття фрустрації, розгубленості та самотнос-
ті. У свідомості та підсвідомості відбулися певні зрушення, що були не 
завжди позитивними, посунувши суспільну аперцепцію в бік ресенти-
ментності. Новий світ будувався за шелерівською концепцією.

На цю ресентиментну ситуацію, що склалася, відгукнувся Джозеф Кон-
рад, який починав свою кар’єру з жанру масової літератури, пригодниць-
ких творів, що потіснили елітарні та стали вагомим вкладом в англійську 
літературу. Відчуття митця співпало із відчуттям часу і вилилося у балан-
сування на грані ідеології ресентиментності. Таким чином, його ставлення 
до Російської імперії фокусується, перш за все, на трагічній загибелі роди-
ни, у контексті чого сприймається і всі польсько-російські стосунки. 

Впевненість Конрада у тому, що Західна Європа не реагувала належ-
ним чином на трагічну долю Польщі, була не тільки відбитком польсько-
го романтичного канону, а також і наслідком сучасної йому політичної 
ситуації. Польське національне підґрунтя виявилося для письменни-
ка надзвичайно важливим. Адже, хоч він і стверджував необхідність 
європейської «згоди» («solidаrności europeizmu»)1,  – але водночас був 
переконаний, що «“duch narodowy” jest w polityce międzynarodowej czyn-
nikiem najbardziej trwałym» («“національний дух” у міжнародній полі-
тиці є чинником найбільш сталим»)2. 

Тим не менше, письменник не збирався активно втручатися в поль-
ські політичні проблеми на початку свого третього візиту в Польщу в 
1914 році, коли він, як англійський підданий «odgrywał na polskiej ziemi 
rolę nieoficjalnego reprezentanta polityki swej drugiej ojczyzny  – Wielkiej 
Brytanii» («неофіційно грав роль репрезентанта політики своєї другої 
батьківщини  – Великої Британії»), зазначає Стефан Заберовський3. 
Поляки вбачали у постаті Конрада посла польської культури за кордо-
ном4. Едвард Рачинський, чиновник польського посольства в Лондо-

1 Najder Z. Joseph Conrad jako pisarz europejski // Najder Z., Perczak W., Ryszewski B. 
Conrad: Polak, żeglarz, pisarz. – Toruń, 1996. – S. 54.

2 Там само. – S. 56.
3 Zabierowski S. Polska misja Conrada. – Katowice, 1984. – S. 34.
4 Pietrkiewicz J. Conrad i Polska. Na setną rocznicę. Patriotyczna drażliwość // Conrad 

w oczach krytyki swiatowej / pod red. Henryka Krzeczkowskiego  ; wyboru dokonal Zdzisław 
Najder. – Warszawa, 1974. – S. 30.
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ні, так пригадував зустріч з Конрадом у 1924 році: «Akcent Conrada w 
rozmowie czy to francuskiej, czy angielskiej był niezaprzeczlnie rodzimy – 
polski <…> Zdaje się, że myśli I uczucia pisarza musiały w tych ostatnich 
latach jego życia często biec do Polski» («У мові Конрада французькою 
чи англійською відчувався польський акцент. Знайомі англійці говори-
ли, що з плином років цей акцент ставав все більш і більш виразний 
<…> Здавалося, що думки та почуття письменника повинні були в ці 
останні роки його життя часто линути до Польщі»)1. Проте, у Кракові, 
на запитання, чи не збирається він створити щось, пов’язане з Поль-
щею, Конрад відповідав негативно: «Nie mam zamiaru napisania powieści 
o Polsce. Nie znam dokładnie spraw i stosunków polskich» («Не маю наміру 
писати повісті про Польщу – бо не знаю докладно польських справ»)2. 

Така позиція цілком прийнятна як для письменника, обумовила 
полемічну загостреність його оточення. Дехто був схильний вважати, що 
в Конрада, помітний «brak lojalności patriotycznej» («брак патріотичної 
лояльності»)3, бо, на їх думку, він мало цікавився станом Польщі. «Занад-
то багато в ньому англійця, занадто мало поляка», – зазначали земляки. 
Так, доктор Казімеж Гурський вважав, що Конрад був недостатньо озна-
йомлений із польською літературою і навіть був байдужий до Польщі, з 
чого зробив хибний висновок: це тому, що в Конрада «nie biło już serce 
polskie» («серце вже не польське»)4. Дуже дивувало всіх і те, що Конрад 
дав старшому синові зовсім «не польське» ім’я Борис. Безперечно, від-
даний прихильник британських традицій та переконаний британський 
патріот («dedicated external admirer <…> (of. – O. T.) British traditions», «a 
figure of British patriotism»)5, Конрад мав почуття вдячності та симпатії 
(«his sense of British appreciation and sympathy»)6 до своєї другої батьків-
щини, але це, безперечно, не могло викорінити його генетичну пам’ять 
про землю предків, комплекс провини перед нею. 

1 Raczyński E. Spotkanie w poselstwie w Londynie // Wiadomości.  – 1949.  – R. 4.  – № 
33–34 (176–177). – S. 4.

2 Zabierowski S. Polska misja Conrada. – Katowice, 1984. – S. 110.
3 Там само. – S. 29.
4 Там само.
5 Mallios L. P. Our Conrad: Constituting American Modernity. – Stanford, CА, 2010. – P. 115.
6 Там само.
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Початок війни змусив письменника обрати більш активну позицію 
до свого народу. Ймовірно, у переломний момент архетипи  – культурні, 
психологічні, літературні – нагадали про себе, збурили глибини родинної 
пам’яті, повертаючись до образу поета-політичного діяча. Чи міг син Апол-
ло Коженьовського, чи не останнього польського романтика, залишитися 
байдужим до написаної батьком для нього колискової (23 листопада 1857 
року) з озвученою думкою про його приналежність до польської землі: 

Dziecię-synu, śpij bez trwogi.
Luli, luli… świat ten ciemny.
Tyś bezdomny i bezziemny, 
Lecz śpij z Bogiem boś ubogi.
Zdroje chrztu na ciebie płyną;
Boży-Duch co w tobie drzymie, 
Jest już duszą i ma imię.
Luli, synu mój, dziecino!

Dziecię-synu, śpij spokojny.
Tyś pod obcych duchów cieniem.
Dwoje serc tylko twem mieniem.
Jeno krzyżem jesteś zbrojny.
Ale skarby te nie giną.
świat-rdza krzyża nie roztoczy, 
Serca wierne. – Zamknij oczy.
Luli, synu mój, dziecino!
    <…>
Dziecię-synu, śpij… Chrzest płynie
Na twą duszę, na twe czoło; –
Niebo, Boskość na około…
Błogosławią mej dziecinie:
Bądż Polakiem. – Choć rozwiną
Wrogi tobie szczęścia przędzę, 
Odrzuć wszystko; – kochaj nędzę.
Luli, synu mój, dziecino!1

1 W imię Conrada: Joseph Conrad w poezji polskiej / zebrał, opracował i wstępem opatrzył 
Tadeusz Skutnik . – Gdańsk, 1977. – S. 28–30.
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Адже Конрад успадкував те, що Седрік Томас Ваттс називає «his 
father’s defiant love of Poland» («зухвалою любов’ю свого батька до 
Польщі»)1.

Польські політичні питання напередодні першої світової війни 
аналізуються письменником у низці публіцистичних творів (крім есе 
«Autocracy and War» («Автократія і війна», 1905)2, «The Crime of Partition» 
(«Злочин розділу», 1919)3, «Note on the Polish Problem» («Польська про-
блема», 1916)4, репортажі «Poland Revisited» («Ще один візит у Польщу», 
1915)5, «First News» («Перші відомості», 1918)6 – починають з’являтися в 
друці у зв’язку з його приїздом на батьківщину.

Тому не дивно, що в такий важливий для батьківщини час, перебу-
ваючи у Кракові та Закопане, Джозеф Конрад-Коженьовський не зміг 
залишитися осторонь вирішення подальшої долі країни. У Кракові все 
нагадувало йому про роки дитинства, адже, за словами Стефана Забе-
ровського, «podróz do Polski, dla Conrada – odmiennie niż dla pozostałych 
członków jego rodziny  – była nie tylko podróżą w przestrzeni, lecz przede 
wszystkim podróżą w czasie» («для Конрада подорож до Польщі – на від-
міну від інших членів його родини – була не тільки подорожжю в про-
сторі, а, насамперед, подорожжю у часі»)7. Давня столиця Польщі, з її 
пам’ятниками, костелами, каплицями, монастирями, палацами та уні-
верситетом, завжди була для письменника втіленням національного 
духовного сакруму, санктуарієм. Краків був містом, де він залишався з 
батьком, своєю єдиною близькою людиною останні вісімнадцять місяців 
до смерті того: «It was in that old royal and academical city that I ceased to be a 
child, became a boy, had known the friendships, the admirations, the thoughts 

1 Watts C. A Preface to Conrad. – London, 1993. – P. 51.
2 Conrad J. Autocracy and War // Conrad J. Notes on Life and Letters. – Garden City ; New 

York, 1923. – P. 83–114. 
3 Conrad J. The Crime of Partition // Conrad J. Notes on Life and Letters. – Garden City ; 

New York, 1923. – P. 115–133. 
4 Conrad J. Note on the Polish Problem // Conrad J. Notes on Life and Letters. – Garden 

City ; New York, 1923. – P. 134–140. 
5 Conrad J. Poland Revisited // Conrad J. Notes on Life аnd Letters. – Garden City ; New 

York, 1923. – P. 141–173. 
6 Conrad J. First News // Conrad J. Notes on Life аnd Letters. – Garden City ; New York, 

1923. – P. 174–178. 
7 Zabierowski S. Polska misja Conrada. – Katowice, 1984. – S. 116.



103Мультикультурна ідентичність Джозефа Конрада: критично-типологічні виміри

and the indignations of that age. It was within those historical walls that I began 
to understand things, form affections, lay up a store of memories and a fund 
of sensations with which I was to break violently by throwing myself into an 
unrelated existence. It was like the experience of another world. The wings 
of time made a great dusk over all this, and I feared at first that if I ventured 
bodily in there I would discover that I who have had to do with a good many 
imaginary lives have been embracing mere shadows in my youth» («Саме в 
цьому старому королівському та академічному місті я перестав бути 
дитиною, став хлопчиком, пізнав дружбу, захоплення, нові ідеї та розча-
рування цього століття. Саме в цих історичних стінах я почав розуміти 
речі, формувати почуття, усвідомлювати прихильність, збирати спогади 
і відчуття, з якими я нерозважливо кинувся у вороже життя, яке було 
абсолютно несхоже на весь мій досвід попереднього існування. Крила 
часу навіяли довгі сутінки над усім цим, і я боявся спочатку, що, якщо 
я зважуся тілесно там опинитися, то виявлю, що, звикаючи мати спра-
ву з багатьма уявними життями, несподівано для себе обійму лише тіні 
своєї юності»), відтворює в пам’яті Конрад в есе «Poland Revisited» («Ще 
один візит у Польщу», 1915)1. Саме повернувшись до міста, Конрад від-
чув, зазначає Заберовський, що «cienie przodków, patriotów i męczenników 
narodowej sprawy <…> wylęgli z zapomnienia» («тіні предків, патріотів та 
мучеників за національну справу вийшли із забуття»)2. 

Відданість ідеалу для Конрада співпадала із вірністю самому собі. А 
це поєднання в більшості випадків не обіцяє нічого приємного для його 
володаря, крім приреченості, поразки, смутку, зневіри, розчарувань і 
часто, навіть, смерті. Але система координат його героїв-одинаків, які 
діють в несприятливих умовах для перемоги справедливості є, фактич-
но, модифікованою моделлю польського романтичного патріотичного 
комплексу, який ґрунтується на «the fundamental categories og reli-
gion, geography, customs and history» («фундаментальних категоріях 
релігії, географії, звичаїв та історії»), за визначенням Еви Томпсон та 
Рафала Копковського3. Для Польщі такими категоріями є зворушлива 

1 Там само.
2 Zabierowski S. Polska misja Conrada. – Katowice, 1984. – S. 117.
3 Thompson E. M. Imperial Knowledge. Russian Literature and Colonialism. – London  ; 

Westport, 2000.  – P. 1, 6; Kopkowski R. Joseph Conrad’s Essays and Letters in the Light of 
Postcolonial Studies // Yearbook of Conrad Studies (Poland). – Kraków, 2011. – Vol. VI. – P. 28.
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пам’ять про давно минулі історичні події, які враз стають надзвичайно 
актуальними і сучасними, певні архетипи, збережені національні зви-
чаї, з яскравою маніфестацією себе у дотриманні шляхетського кодексу 
честі на рівні національного «колективного підсвідомого», католицизм. 
Творче апелювання письменника в умовах англійського суспільства до 
стовпів польської національної ідеології у творах свідчить про збере-
жену митцем духовну спадщину своїх батьків і спростовує його необ-
ґрунтовані страхи. 

Конрад вважався елітарним письменником лише після успіху у 
Сполучених Штатах Америки романів «Chance: A Tale in Two Parts» 
(«Шанс: Історія у двох розділах», 1913) і «Victory: An Island Tale» («Пере-
мога: Острівна історія», 1915), тоді й у Європі він почав сприйматися як 
письменник надзвичайно популярний. Проте, на думку Здзіслава Най-
дера, у Польщі він був ще маловідомий1. Під час його третього приїзду в 
Польщу 1914 року, відбулось близьке знайомство з ним представників 
польської культурної, художньої та політичної еліти (серед яких були 
Стефан Жеромський, Генрік Сенкевич та Юзеф Пілсудський), що стало 
поштовхом до того, щоб Конрад набув статусу культової фігури. Ці події 
спонукали до появи декількох публіцистичних творів, темою яких був 
сучасний політичний стан Польщі. Польська публіцистика Конрада, 
особливо есе «The Crime of Partition» («Злочин розділу», 1919), харак-
теризується «mesjanistycznym <…> stylem dyskursu» («месіаністичним 
стилем дискурсу»), за визначенням Анджея Буша2. Не лише істори-
ки літератури, а й польські читачі есе, зазначає Стефан Заберовський, 
аналізуючи структуру та ідейну спрямованість праці, неодноразово 
відзначали особливості формулювання та специфіку художніх образів, 
які ще з часів романтизму традиційно існували в польській політичній 
прозі. Особливо дослідники вказували на маніфестацію характерної 
польської національної ідентичності Конрада і в його художніх творах. 

Особливо багато спільних рис «The Crime of Partition» («Злочин 
розділу») має з політичною публіцистикою Адама Міцкевича, – насам-

1 Najder Z. Źycie Conrada-Korzeniowskiego. : w 2 t. T. 2. – Warszawa, 1980. – S. 189.
2 Busza A. The Rhetoric of Conrad’s Non-Fictional Political Discourse // Annales de la 

Faculte des Lettres et Sciences Humaines de Nice. – Nice, 1978. – № 34. – P. 37; Zabierowski S. 
Polska misja Conrada. – Katowice, 1984. – S. 101.
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перед з твором «Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego» 
(«Книги польського народу і польського пілігримства», 1832). Конрад і 
Міцкевич єдині у головному, – у розстановці моральних пріоритетів у 
політиці: «działalność polityczna musi być oceniana wedle norm etycznych, 
przedstawienie walki pomiędzy Polską a Rosją carską jako walki dobra ze 
złem. Konsekwencją takiego ujęcia jest idealizacja Polski I wszelkich spraw 
z nią związanych, więc przede wszystkim jej historii oraz  – demonizacja 
państwa carów» («будь-яку політичну діяльність необхідно оцінювати 
крізь призму норм етичних і стосунки Польщі з Російською імперією 
важливо усвідомлювати у вимірі стосунків добра і зла. Результат такого 
погляду – ідеалізація Польщі та всього того, що з нею пов’язане, і крім 
цього – демонізація “імперії царів”»)1.

Зрозуміти ставлення Конрада до Росії допомагає аналіз обра-
зів природи, що відіграють важливу роль в усвідомленні позиції 
автора. Вони є важливими маркерами реалізації ідейно-філософ-
ського замислу художнього тексту. Так, на думку Олени Соловйо-
вої: «природні образи  – перше, що дає нам зрозуміти, що Росія 
у творчій свідомості Конрада належить до країн, які знаходяться 
поза цивілізацією. Таке місце, де людина перебуває у владі імпер-
сональних сил, а значить, торкається хаосу»2. Пригадуються опи-
си російської природи у сні Кирила Разумова, героя роману «Under 
Western Eyes» («На погляд Заходу», 1911): «A leaden sleep closed his 
eyelids at once. Several times that night he woke up shivering from a dream 
of walking through drifts of snow in a Russia where he was as completely 
alone as any betrayed autocrat could be; an immense, wintry Russia which, 
somehow, his view could embrace in all its enormous expanse as if it were 
a map» («Свинцевий сон відразу стулив йому повіки. Кілька разів у 
ту ніч він, здригаючись, прокидався: йому снилося, що він бреде 
крізь замети Росією, абсолютно самотній, як зраджений усіма само-
держець,  – безмірною, зимовою Росією, яку погляд його охоплював 
разом в усій її величезній протяжності, ніби на мапі»)3. 

1 Zabierowski S. Polska misja Conrada. – Katowice, 1984. – S. 101.
2 Cоловьева Е. Е. Образ русской природы в творчестве Джозефа Конрада // Вестн. 

Челябин. гос. ун-та. – 2009. – № 10 (148). – Филология. Искусствоведение. – Вып. 30. – С. 
138–142.

3 Conrad J. Under Western Eyes. – Harmondsworth ; New York ; Victoria, 1979. – P. 62.
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Політичні есe Конрада розглядались як такі, що не відносяться до 
класичних творів цього жанру, оскільки були занадто «художніми», 
а письменник, акцентуючи увагу на етичному кодексі, як закликала 
польська романтична літературна традиція, виступав у цих текстах 
більше літератором і меншою мірою політиком («Сonrad w tych tekstach 
jest ciągle za bardzo pisarzem а za mało – politykiem»)1. Стефан Заберов-
ський зазначає, що, насамперед, «Конрад був <…>, незважаючи на осо-
бливості своєї біографії, автентичним художником» («Conrad był <…>, 
mimo wszelkich osobliwości swojego życiorysu, autentycznym artystą»)2, а 
вже потім політичним письменником, адже «його сила полягала в дра-
матизації всіх тих проблем, які повстають перед людиною, у тому числі 
й політичних, у формі літературних творів» («jego siła polegała na drama-
tyzowaniu w formie utworów literackich problemów, jakie są stawiane przed 
człowiekiem przez różne zagrożenia, wśród nich także przez te, które mają 
swe żródło w pewnego rodzaju działaniach politycznych»)3. Невипадково, у 
кращих творах письменника, як підкреслює Марк Соколянський, домі-
нує морально-етична проблематика4. На фоні висловлення Наполеона 
Бонапарта про політику, яка повинна стати джерелом сучасної трагедії 
та зайняти місце стародавнього фатуму («polityka powinna być wielkim 
żródłem nowoczesnej tragedii. Polityka powinna w naszym teatrze zająć 
miejsce starożytnego fatum»)5, точка зору Конрада на питання мораль-
ності політичних рішень сприймається як заклик. Мабуть цим можна 
пояснити помітну «художність» політичних творів письменника. І Кон-
рад залишався, перш за все, митцем у своїх діях і вчинках. 

Бертран Рассел характеризував Джозефа Конрада як «ригористич-
ного мораліста» («a very rigid moralist»)6, разом з тим схвалюючи його 
життєві цінності: «У нашій діяльності ми були майже чужими, але нас 
ріднила певна загальна точка зору на людське життя і призначення 
людини, і це з самого початку пов’язувало нас особливо сильно» («In 

1 Zabierowski S. Polska misja Conrada. – Katowice, 1984. – S. 108.
2 Там само. – S. 83.
3 Там само. – S. 108.
4 Соколянский М. Джозеф Конрад о литературе // Вопр. лит. – 1978. – № 7. – С. 203.
5 Zabierowski S. Polska misja Conrada. – Katowice, 1984. – S. 108.
6 Russell B. The autobiography of Bertrand Russell (1872–1914). – Boston ; Toronto, 1967. – 

P. 320.
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Портрет Джозефа Конрада англійського художника Вальтера Тіттла. 
Офорт, 1924. 
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the out-works of our lives, we were almost strangers, but we shared a certain 
outlook on human life and human destiny, which, from the very first, made a 
bond of extreme strength»)1. 

Бертран Рассел неодноразово висловлював глибоку симпатію до 
«традиційних цінностей», які захищав поляк Джозеф Конрад, адже 
вони були однаковими для представників всіх націй: «in something very 
fundamental we were extraordinarily at one»2. Варто згадати слова звернен-
ня до письменника польського посла в Англії Євстахія Сапеги, нащадка 
того самого Сапеги, який зіграв колись важливу роль у долі його роди-
ни: «Miejsce, które Pan zajął w literaturze angielskiej jako najwybitniejszy 
autor współczesny, przynieść może ojczyżnie nieocenioną usługę» («Статус, 
який шановний Пан зайняв у англійській літературі як найвидатніший 
автор сучасності, може зробити вітчизні неоціненну послугу»)3. 

Враховуючи, що у Великій Британії функціонували осередки з метою 
допомоги Польщі  – Англо-Польське Товариство, Комітет Допомоги і 
Офяр на війну в Польщі та ін., – стає зрозуміло, що польська тема була 
на устах у англійської інтелектуальної та політичної еліти країни. Члена-
ми таких спільнот були відомі люди як, наприклад, Редьярд Кіплінг та 
Вінстон Черчиль. Далеко не останню роль відіграв у цьому надзвичайно 
популярний вже тоді британський митець польського походження, для 
якого, як і для всіх поляків, «the sense of duty and the imperishable feel-
ing of Nationality preserved in the hearts and defended by the hands of their 
immediate ancestors in open struggles against the might of three Powers and in 
indomitable defiance of crushing oppression for more than a hundred years is 
sufficient inducement to come forward to assist in reconstructing the indepen-
dence, dignity and usefulness of the reborn Republic» («значення громадян-
ського обов’язку та нетлінне почуття національної приналежності, що 
захищалися батьками зі зброєю в руках у відкритій боротьбі проти трьох 
могутніх держав, а також нестримне прагнення протистояння нищів-
ному гніту протягом більше ста років стало достатніми підставами для 
сприяння відновленню незалежності та гідності відродженої Республі-
ки»), – як він зазначає в листі Комітету допомоги польському уряду від 26 

1 Там само.
2 Там само.
3 Zabierowski S. Polska misja Conrada. – Katowice, 1984. – S. 104–105.
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квітня 1920 року1. Джозеф Конрад, приділяючи велику увагу польським 
політичним проблемам у своїх публіцистичних творах, підняв і зміцнив 
авторитет своєї першої батьківщини, водночас акцентуючи увагу світу 
на справі політичної незалежності Польщі.

У романах «Nostromo: A Tale of the Seaboard» («Ностромо: Історія 
узбережжя», 1904), «The Secret Agent: A Simple Tale» («Таємний агент: 
Проста історія», 1907) та «Under Western Eyes» («На погляд Заходу», 
1911) Конрад досліджує природу політичної диктатури, мотиви дій 
революціонерів, антигуманні методи, за допомогою яких абсолютист-
ські системи завойовують владу і нав’язують себе великій кількості 
людей. Водночас письменник не приховує свого песимізму, залишаєть-
ся впевненим, що людську натуру змінити неможливо, а будь-які змі-
ни ніколи не відбуваються на краще. Головні теми роману «Nostromo: 
A Tale of the Seaboard» («Ностромо: Історія узбережжя») є темами всіх 
його політичних творів: жорстокість та марність революцій, підлість 
більшості людських цілей та мотивів, егоїзм або безсилля, що хова-
ються за грандіозною фразеологію та риторикою, корумпованістю. У 
дослідженні цих проблем бринить неприхований конрадівський песи-
мізм. Навіть тоді, коли все здається щасливим у Республіці в романі 
«Nostromo: A Tale of the Seaboard» («Ностромо: Історія узбережжя»), 
все ж є щось таке, що натякає на наявність підривних фігур, здатних 
зруйнувати цей ідилічний світ. 

У романах «The Secret Agent: A Simple Tale» («Таємний агент: Про-
ста історія») та «Under Western Eyes» («На погляд Заходу») письменник 
зображує зворотній бік справи революціонерів-анархістів, їх жалюгід-
ну та підступну людську природу, їх зрадливість до оточення та сво-
єї країни, їх нелюдські методи досягнення своєї мети і, найголовніше, 
неефективність та безплідність революційного шляху. 

Роман «The Secret Agent: A Simple Tale» («Таємний агент: Проста 
історія»), який пізніше був адаптований у драматургічному жанрі2, 
побудований на розкритті ланцюгу зрад. Адольф Верлок, провокатор, 

1 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad : in 9 vol. Vol. 7 : 1920–1922 / ed. by 
Laurence Davies and John Henry Stape. – Cambridge  ; New York ; Melbourne ; Madrid  ; Cape 
Town ; Singapore ; Sāo Paulo, 2005. – P. 83.

2 Conrad J. The Secret Agent: A Drama in Three Acts. – London, 1923. – 185 p.



110 Олена Ткачук 

найнятий представниками Російської Імперії, зраджує власну країну в 
інтересах зарубіжної держави, потім – свою дружину, її брата і, наре-
шті, своїх друзів, анархістів. Конрад переконаний, що світосприйняття 
анархістів за своєю суттю нігілістичне, а розум абсолютно неспромож-
ний продукувати щось, окрім хаосу. Тому невипадково головний герой 
в оповіданні «The Informer: An Ironic Tale» («Провокатор: Іронічна істо-
рія», 1905) висловлює впевненість: «There’s no amendment to be got out 
of mankind except by terror and violence» («Немає змін, які б виходили з 
людства, окрім страху та насильства»)1

Мартін Сеймур-Сміт вважає, що у створенні образів чотирьох анар-
хістів (містер Верлок насправді не анархіст: він тільки позиціонує себе 
в його якості) Конрад мав на увазі конкретних прототипів, а втім, сум-
нівною є думка, чи був він дуже зацікавлений у них, як в особистостях 
з їх вузьким кругозором, примітивним розумом, лицемірством, схиль-
ністю до демагогії та безжалісністю. Цим романом Конрад хотів привер-
нути увагу не тільки до історії анархістських ідей, а й до історії феніїв 
(«Conrad drew not only on anarchist lore for his anarchists, but also on Fenian 
history»)2, підкреслює Мартін Сеймур-Сміт. Зважаючи на те, що фенії 
були не стільки анархістами, а несамовитими жорстоко налаштованими 
підривними активістами XIX століття, членами революційних республі-
канських організацій Ірландського революційного братства Ірландії, а 
також США. Фенії влаштували невдале повстання в Ірландії у 1867 року 
та були відповідальні за ізольовані революційні акти проти британців, 
поки на початку XX століття не були поступово затьмарені ІРА – Ірланд-
ською Республіканською Армією (the Irish Republican Army), теж «теро-
ристичним угрупуванням» («a terrorist group»)3, вважає Скотт Шейн. 

Письменник у романі активізує техніку карикатури (за винятком 
деяких конкретних випадків: образів Стіві, помічника комісара, Адоль-
фа Верлока та Вінні в її останні години). Водночас Конрад був сповне-
ний рішучості висловити своє невдоволення революційною діяльністю 
героїв роману з такою очевидною думкою, що всі інші персонажі тво-

1 Conrad J. The Informer: An Ironic Tale // Conrad J. A Set of Six. – New York, 1928. – P. 77. 
2 Seymour-Smith M. Introduction to «The Secret Agent» // Conrad J. The Secret Agent. – 

London, 1984. – P. X.
3 Shane S. Pro-I.R.A. Past For Chairman Of Terror Panel // The New York Times. – 2011. – 

March 8. – P. 1.
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ру здаються «живими» настільки, наскільки революціонери «неживи-
ми»: «If Verloc himself is not a caricature, he is a portrait in very bold poster 
colour» («Якщо сам Верлок не карикатура, то портрет в дуже зухвалих 
плакатних кольорах»)1. 

Безперечно, у цьому проглядається неоднозначне ставлення Кон-
рада до Росії, до її самовпевненої політики, символом якої є містер 
Володимир з його зверхнім ставленням до європейської цивілізації. 
Він презирливо відгукується про гуманні методи Західної Європи 
щодо запобігання кровопролиття. «Лікування» для нього в контексті 
політики є провокацією терористичного акту, який повинен змінити 
ліберальне ставлення суспільства до діяльності революціонерів. Тому 
для Володимира у всьому безладі винна ліберальна Англія  – країна 
із сентиментальним поклонінням перед свободою особистості. Для 
російського державного посадовця залишатися «занадто англійцем», 
тобто європейцем  – означає бути безхребетним нікчемою, який не в 
змозі вирішити важливу проблему конструктивним шляхом: «Don’t you 
be too English» («Не будьте занадто англійцем»): «And in this particular 
instance, don’t be absurd. The evil is already here. We don’t want prevention – 
we want cure» («І не доводьте до абсурду пристрасть до запобігань. Зло 
вже проникло сюди. Пізно запобігати – необхідно лікувати»)2, зверхньо 
констатує він у розмові з Верлоком.

У відповідності до розвитку художнього замислу саме замовник 
терористичних актів Володимир і є втіленням зла, демонічного начала. 
За рівнем аморальності з ним не може зрівнятися жоден революціонер-
анархіст – ані «апостол» Міхаеліс, ані Олександр Осіпон чи Карл Юндт, 
що завдали значної шкоди людям і державам, прикриваючись абстрак-
тною ідеєю. Використовуючи їх ницість та безпринципність, Володи-
мир зводить і розводить людей, маніпулюючи ними задля своїх далеко 
не гуманних інтересів. Для того, щоб надати «певний імпульс» мілан-
ській конференції («to administer a tonic to the Conference in Milan»)3 і 
для пробудження чутливості середнього класу, він ставить собі за мету 

1 Seymour-Smith M. Introduction to «The Secret Agent» // Conrad J. The Secret Agent. – 
London, 1984. – P. XІІ.

2 Conrad J. The Secret Agent: A Simple Tale. – London, 1994. – P. 30.
3 Там само. – Р. 28.



112 Олена Ткачук 

Обкладинка першого книжкового  видання роману «The Secret Agent» 
(«Таємний агент», 1907) у Сполучених Штатах Америки. Видавни-

цтво «Harper and Brothers», Нью-Йорк1, 1907 рік.
1 Спочатку роман друкувався у щотижневих номерах нью-йоркського журналу 

«Ridgways, a militant weekly for God and Country» у 1906–1907 роках. Лондонське видавництво 
«Methuen &Co.» вперше надрукувало роман у вересні 1907 року тиражем 2500 екземплярів.
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педалювати міжнародну діяльність у боротьбі з політичною злочинніс-
тю, чи не найважливішу для нього справу, що зайшла в глухий кут. 

Критики Адам Ґіллон, Марк Амусін, Річард Керл, Хью Уолпол, Карен 
Х’юїтт, Кетрін Райзінг, Людмила Войтковська, Оуен Ноулз неодноразо-
во вказували на функціонування російського дискурсу в романах «The 
Secret Agent: A Simple Tale» («Таємний агент: Проста історія») та «Under 
Western Eyes» («На погляд Заходу»). Але, незважаючи на логічне анта-
гоністичне ставлення Конрада до всього російського, Василій Толмачов 
вказує на парадоксальність декларованої ним, з одного боку, неприяз-
ні до всього російського – літератури, мови, богошукання, революцій-
ної ідеї, а з іншого, – створенням романів, об’єднаних саме втіленням 
російської теми1. Насправді, ніякої парадоксальності в цьому не було – 
бо письменник опікувався розвитком світової культури і літератури, 
як і причинами трагічної долі своєї батьківщини, своєї родини. 

Якщо у романі «The Secret Agent: A Simple Tale» («Таємний агент: Про-
ста історія») російська тема вбачається як одна з головних, втілена в пев-
них сюжетних лініях, то у творі «Under Western Eyes» («На погляд Захо-
ду») всі сюжетні лінії сходяться в одній проблемі – факті зради Кирилом 
Разумовим свого товариша, революціонера-терориста Віктора Халдіна. 
На відміну від роману «The Secret Agent: A Simple Tale» («Таємний агент: 
Проста історія), де дія відбувається тільки в Англії, роман «Under Western 
Eyes» («На погляд Заходу»), ніби поділений на дві частини і драма розігру-
ється в Росії та Швейцарії, започаткована в Петербурзі (в основу сюжету 
покладена реальна подія – вбивство шефа жандармів фон Плеве у 1904 
році) і завершена в Женеві, у середовищі фанатично налаштованих рево-
люціонерів-емігрантів, прототипами яких були Михайло Бакунін, князь 
Петро Кропоткін, Сергій Кравчинський, Софія Перовська, Евно Азеф та 
інші російські анархісти, народники, революціонери. За сюжетом саме в 
Женеві був завербований поліцією студент Разумов. 

В образах трьох ключових фігур роману, – Віктора Халдіна, Кири-
ла Разумова та Наталії Халдіної Конрад показав той зріз російського 
суспільства, який мріяв про зміну існуючого режиму, всіляко сприя-
ючи його поваленню, як і тих, хто вважав таку ініціативу злочинною. 

1 Толмачёв В.М. Джозеф Конрад и его «русские романы» // Конрад Дж. Тайный агент. 
На взгляд Запада / сост. В. М. Толмачев. – М., 2012. – С. 477. 
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До найбільш чисельної групи належали ті, хто навіть не вникав у суть 
конфлікту між російською владою та народом, тому навіть не підозрю-
вав, яка небезпека нависла над звичним укладом їх життя. У конфлікті 
Віктора Халдіна та Кирила Разумова відчутна спадковість щодо наслі-
дування кодексу честі як прояву вищого гуманізму та ідейно-філо-
софської позиції письменника, адже зрада для Конрада, поза всяким 
сумнівом, є найогиднішим зі всіх безчесних, неприпустимих методів 
заперечення несправедливості. Тому терорист Халдін після відступни-
цтва Разумова в уяві оточуючих постає мало не героєм і гине в цар-
ських застінках, на думку всіх, хто його знав, в ореолі мученика. 

Отже, «російські» романи Конрада можна назвати скоріше «анти-
російськими», оскільки тема, ідея, стилістика та пафос творів не зали-
шають сумнівів у їх ідеологічній спрямованості. А втім, доцільно пого-
дитись із побутуючою думкою, що в романі «Under Western Eyes» («На 
погляд Заходу») занадто багато паралелей із творами Достоєвського і це 
аж ніяк не просте співпадіння1. Як художник Конрад відчував потуж-
ну силу впливу ідей і образів Достоєвського, які в контексті зарубіжної 
культури набували нової смислової значущості. 

2.3. Християнізм Джозефа Конрада як чинник польської 
парадигми

Християнська релігія була потужним підґрунтям як художньо-
філософської концепції Конрада, так і його шляхетського кодексу і 
польської національно-культурної ідентичності. Польський національ-
ний комплекс патріотизму та церкви Конрад дуже добре усвідомлював і 
ніколи не применшував його значення. Свої християнські переконання 
в контексті патріотичних сподівань польської нації письменник озна-
чив у листі до Маргарити Порадовської (8 вересня 1894 року): «Don’t 
forget that with us religion and patriotism go hand in hand. One can turn this 
complex feeling to good account» («Не забувай, що для нас релігія і патрі-

1 Николаев Д. Рецензия на книгу «Тайный агент. На взгляд Запада». – Режим доступа: 
http://www.livelib.ru/review/551859
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отизм йдуть рука об руку. Було б непогано, щоб цей складний комплекс 
брали на озброєння й інші»)1. 

Біблія була найголовнішим літературним твором, який дозволив 
наблизитись до розв’язання сплетінь проблем у польській романтич-
ній думці. Зігмунт Лемпіцький вказав на те, що читання та усвідомлен-
ня творів біблійних авторів, поглинання і засвоєння духовного змісту 
Біблії були вирішальними чинниками появи романтизму («czytania I 
rozumienia dzieł autorów biblijnych, wchłanianie і przyswajanie sibie treści 
duchowej Biblii były decydującymi czynnikami w powstaniu romantyki»)2, 
Януш Оссовський підкреслював, що головні творчі зусилля польсько-
го романтизму були сконцентровані на раціоналізації драматичної 
ситуації сучасності, а тому не могли не апелювати до Біблії («Roman-
tyzm polski <…> próbował zracjonalizować jakoś dramatyczną sytuację 
teraźniejszości – ten romantyzm nie mógl nie odwołać się do Biblii»)3. 

Політичні есе Конрада проникнуті духом обраності Польщі, наголо-
шують на тому, що польська нація є форпостом цивілізації та християн-
ства у цивілізованому світі, виконує місію народу-визволителя людства 
від деспотії та волюнтаризму. Безперечно, традиції польського роман-
тизму в контексті хресного ходу мучеництва, такі виразні у творчості 
Аполло Коженьовського, були сприйняті як духовний заповіт у літера-
турній діяльності Конрада. На думку Януша Оссовського, Старий Запо-
віт розповідає історію світу, яка постає історією тільки обраного народу 
Яхве, рясніючи злетами і падіннями, передбачаючи поразку своїх ворогів 
у майбутньому і оновлення всього світу («Stary Testament opowiada nie-
jako historię świata będącą właściwie historią jednego tylko narodu – narodu 
wybranego przez Jahwe. Jego dzieje usiane są odstępstwami I w konsekwencji 
upadkami, ale który – pod warunkiem ścisłej łączności z Bogiem – pokona 

1 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad : in 9 vol. Vol. 1 : 1861–1897 / ed. by 
Frederick R. Karl and Laurence Davies.  – Cambridge  ; New York  ; Port Chester  ; Melbourne  ; 
Sydney, 1983. – P. 174.

2 Łempicki Z. Renesans. Oświecenie. Romantyzm. – Warszawa ; Lwów, 1923. – S. 148.
3 Ossowski J. Romantyczna lectura Biblii. «Ksiądz Marek» J. Słowackiego i «Trzy myśli» 

Z. Krasińskiego – dwa sposoby odczytania Biblii (na tle wybranych problemów epoki) // Biblia a 
literatura. Materiały z Sympozjum zorganizowanego przez Zakład Badań nad Literaturą Religijną 
i Katedrę Teorii Literatury. Lublin, 4–7 maja 1981 / pod red. Stefana Sawickiego, Jana Gotfryda. – 
Lublin, 1986. – S. 284.
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w przyszłości swoich wrogów, przyniesie odnowienie całemu światu»)1. Саме 
такою постає історія та доля Польщі під пером як Коженьовського, так 
і Конрада. Проте, незважаючи на схожість характерів батька з сином, 
існує певна відмінність їх світоглядів. За умови подібності темпераментів 
їх творча енергія спрямована була в різні напрями, на що звернув увагу 
Густав Морф: Конрад «has visibly revolted long ago against the religious faith 
of his father» («явно протестує проти віри батька»)2. Не вірив Конрад і 
в удосконалення людини, «а без того – що можна змінити на світі» («a 
bez tego – cóż może się zmienić na świecie»), запитував Юзеф Уєйський3. У 
листі до Роберта Канінгема Грема (23 січня 1898 року) Конрад намагався 
пояснити свою позицію щодо цієї проблеми: «What you want to reform are 
not institutions – it is human nature. Your faith will never move that mountain. 
Not that I think mankind instrinsically bad. It is only silly and cowardly <…> 
I belong to the wretched gang. We all belong to it. We are born  initiated, and 
succeeding generamions clutch the inheritance of fear and brutality without a 
thought, without a doubt without compunction – in the name of God» («Те, 
що ви хочете реформувати, – це не інституції – це людська натура. Ваша 
віра ніколи не зможе зрушити цю гору. Я не мав щонайменшої думки про 
вади людства. Це звучить нерозумно <…> і я сам, жалюгідний, належу до 
нього. Ми всі належимо до нього. Ми і всі наступні покоління народжує-
мося причетними до нашої страшної спадщини страху і жорстокості без 
жодної думки, без сумніву, без сорому – і разом з тим в ім’я Бога»)4. 

Невисокої думки був Конрад про стан християнської віри європей-
ців, «men with white faces who despise the invisible voices» («білих людей, 
що зневажають невидимі голоси»)5, які «live in unbelief <…> because 
understand all things seen, and despise all else» («живуть у невір’ї <…> 
тому що розуміють усе видиме і зневажають невидиме»)6, у «краю без 

1 Там само.
2 Morf G. The Polish Heritage of Joseph Conrad. – New York, 1965. – P. 37. 
3 Ujejski J. O Konradzie Korzeniowskim. – Warszawa, 1936. – S. 75.
4 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad  : in 9 vol. Vol. 2  : 1898–1902 / ed. 

by Frederick R. Karl and Laurence Davies. – Cambridge  ; London ; New York ; New Rochelle  ; 
Melbourne ; Sydney, 1986. – P. 25.

5 Conrad J. Karain: A Memory // Conrad J. Tales of Unrest.  – Garden City  ; New York, 
1925. – P. 24.

6 Там само. – P. 44.
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віри» («land of unbelief»)1, як стверджує головний герой у повісті «Kara-
in: A Memory» («Караїн: Спомин», 1897). Не менш рішуче говорить 
герой оповідання «The Lagoon» («Лагуна», 1896) Арсат про «білих», тоб-
то про європейців: «White men care not for such things, being unbelievers 
and in league with the Father of Evil, who leads them unharmed through 
the invisible dangers of this world» («білі дбають зовсім не про небесне, 
залишаючись невіруючими і в спілці з батьком зла, який проводить їх 
неушкодженими крізь невидимі небезпеки на цьому світі»)2. 

Філософія тих часів, як відомо, проникнута релігійним скептициз-
мом Артура Шопенгауера та Фрідріха Ніцше, відлуння якого заломи-
лось у творах Конрада. Так, ситуації, в яких герої потрапляють у скрутне 
становище, відбивають невпевненість людства в епоху невір’я у цьому 
питанні: Таміна, персонаж роману «Almayer’s Folly: A Story of an Eastern 
River» («Примха Олмейра: Історія східної річки», 1895) не знає небес, 
яким можна було б молитися; в оповіданні «The Idiots» («Ідіоти», 1896) 
діти Жан-П’єра Бакаду уособлюють докір «to empty heaven» («пустим 
небесам»)3; Гейст, герой роману «Victory: An Island Tale» («Перемога: 
Острівна історія», 1915) жалкує, що немає Небес, яким би він міг дору-
чити опікуватись Лєною. Вершиною філософського трансценденталіз-
му, апологією пантеїзму постає діалог Штейна з Марлоу в романі «Lord 
Jim: A Tale» («Лорд Джім: Історія», 1900): «“The beauty – but that is noth-
ing – look at the accuracy, the harmony. And so fragile! And so strong! And 
so exact! This is Nature – the balance of colossal forces. Every star is so – and 
very blade of grass stands so – and the mighty Kosmos in perfect equilibrium 
produces – this. This wonder; this masterpiece of Nature – the great artist”. 
“Never heard an entomologist go on like this.” I observed, cheerfully. “Mas-
terpiece! And what of man?” “Man is amazing, but he is not a masterpiece”, 
he said, keeping his eyes fixed on the glass case»4 (« – Яка краса… але не 
це важливо… погляньте на цю точність, на цю гармонію. Яке тендітне 
створіння! І, водночас, яке міцне! А яке яскраве! В цьому і є сенс При-

1 Там само.
2 Conrad J. The Lagoon // Conrad J. The Nigger of the «Narcissus». Typhoon. Heart of 

Darkness. Youth. The Secret Sharer. Short Stories / with revised notes by Frederick R. Karl ; introd. 
by Morton Dauwen Zabel. – New York, 1975. – P. 633.

3 Conrad J. The Idiots / gen. ed. J. E. Mansion. – London ; New York ; Sydney, 1920. – P. 13.
4 Сonrad J. Lord Jim: A Tale / ed. with an introd. by John Batchelor. – New York, 1983. – P. 208.
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роди – у рівновазі колосальних сил. Кожна зірка така сама… і кожна 
травинка… Увесь всемогутній Космос, – великий митець, – в своїй іде-
альній рівновазі породжує це диво, цей шедевр Природи. – Ніколи не 
чув таких слів від ентомолога, – весело зауважив я. – Шедевр! А що ж 
тоді людина? – Людина – чудова істота, проте аж ніяк не шедевр, – про-
мовив він (Штейн. – О.Т.), не відриваючи очей від колби з метеликом»)1.

Внаслідок популярності теорії Чарльза Дарвіна, наука заповнила 
вакуум, що виник через релігійний сумнів, а такі філософи, як Артур 
Шопенгауер, Фрідріх Ніцше та Анрі Бергсон заперечували віру, наголо-
шуючи водночас на силі інстинктів. Завдяки тому, що природній відбір 
отримував все більше визнання, поширювалась тенденція оцінювати 
саме існування людства, застосовуючи терміни науки і механіки. Поді-
бні погляди висловлювалися Конрадом у листі Роберту Канінгему Гре-
му (від 20 грудня 1897 року), де письменник називає суспільство «knit-
ting machine» («в’язальною машиною»), яка «has made itself <…> without 
thought, without conscience, without foresight, without eyes, without heart» 
(«створює себе сама без думки, без свідомості, без передбачення, без 
очей та без серця»)2. Письменник відверто зображує результати «меха-
ністичності» людської натури у романі «The Secret Agent: A Simple Tale» 
(«Таємний агент: Проста історія»), – до яких належить моральнa деструк-
ція суспільства та, як наслідок, виготовлення підривних пристроїв, що 
фізично калічать живих. Написаний у співавторстві з Фордом Медок-
сом Фордом (Ф. М. Хеффером) у передчутті негативних змін у моралі 
людства на порозі XX століття квазі-фантастичний роман «The Inheri-
tors: An Extravagant Story» («Спадкоємці: Ексцентрична історія», 1901) 
є завбачним та далекоглядним попередженням ризикy успадкування 
світової культурної спадщини представниками нової генерації, здатни-
ми вирішувати мегаскладні інтелектуальні завдання, але неспроможних 
на людські почуття та стосунки. Саме у цьому вбачає Конрад можли-
вість катастрофи не тільки людської культури, а й цивілізації: «I heard 
the Dimensionists <…> a race clear-sighted, eminently practical, incredible; 
with no ideals, prejudices, or remorse; with no feeling for art and no rever-

1 Конрад Дж. Лорд Джім: роман / пер. з англ. Л. Гончар. – Київ, 1985. – С. 135.
2 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad : in 9 vol. Vol. 1 : 1861–1897 / ed. by 

Frederick R. Karl and Laurence Davies.  – Cambridge  ; New York  ; Port Chester  ; Melbourne  ; 
Sydney, 1983. – P. 425.
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Обкладинка першого книжкового видання роману Джозефа Конрада 
«The Inheritors» («Спадкоємці», 1901). Видавництво «William Heine-

mann», Лондон та «McClure, Phillips & Co», Нью-Йорк, 1901 рік.
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ence for life; free from any ethical tradition; callous to pain, weakness, suffering 
and death, as if they had been invulnerable and immortal» («представники 
так званої раси “четвертого виміру”, як вони самі себе називали, були 
прагматично мислячі, надзвичайно практичні, неймовірні; без ідеалів, 
забобонів та докорів сумління; без благоговіння перед витворами мисте-
цтва та без усякої поваги до живого; вільні від будь-яких етичних норм; 
нечутливі до болю, нездатні на слабкість, невразливі на страждання та 
смерть, так, ніби були безсмертні»)1. Подібні представники еліти суспіль-
ства зацікавлені у процесі, за висловом Наталії Жлуктенко, «нівеляції як 
колективної, так і індивідуальної свідомості»2.

Ставлення митця до прогресу, метою якого є використання досяг-
нень цивілізації зовсім не заради морального вдосконалення та про-
цвітання людства, незмінно негативне: «Diabolic ingenuity in invention 
though as old as the world is by no means a lost art. Look at the telephones 
for shattering the little peace of mind given to us in this world, or at the 
machine guns for letting with dispatch life out of our bodies. Now-a-days 
any blear-eyed old witch if only strong enough to turn an insignificant little 
handle could lay low a hundred young men of twenty in the twinkling of an 
eye» («В жодному разі досі ще не втрачено старе, як світ, диявольське 
мистецтво винаходу каверзних пристроїв. Подивіться на телефони, які 
існують ніби тільки для того, щоб знищити той хиткий спокій, який 
дарується нам ненадовго у цьому світі, або вогнестрільну зброю, яка 
так швидко віднімає життя. У наш час кожна підсліпувата стара від-
ьма, в якої вистачить сил клацнути по непомітному курку, блискавично 
повалить сотню двадцятирічних молодиків»)3, – свідчить герой новели 
«The Inn of the Two Witches: A Find» («Харчевня двох відьом: Знахідка», 
1913). Юзеф Уєйський, погоджуючись із думкою Форда Медокса Форда, 
наголошує, що письменник «jednak nie wierzył w perfectibilité humaine»4, 

1 Conrad J., Hueffer F. M. The Inheritors: An Extravagant Story. – Garden City ; New York, 
1925. – P. 9–10.

2 Жлуктенко Н. Ю. Джозеф Конрад: Погляд через століття // Конрад Дж. Олмейрова 
примха : роман, оповідання, повість / пер. з англ., передм., прим. Н. Ю. Жлуктенко. – Київ, 
2017. – С. 5.

3 Conrad J. The Inn of the Two Witches: A Find // Conrad J. Within the Tides: Tales. – 
London ; Toronto, 1915. – P. 177–178.

4 Ujejski J. O Konradzie Korzeniowskim. – Warszawa, 1936. – S. 74–75.
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адже саме католицьке виховання («religious outlook»)1 й політичні пере-
конання «без догми» («a politician <…> without dogma»)2 стали причи-
ною скептичного ставлення «паписта» («a Papist»)3 Конрада до еволюції 
людства, «глибокої невіри в удосконалення людського встановленого 
порядку» («a profound disbelief in the perfectibility of human institutions»)4. 

У передмові до повісті Конрада «Heart of Darkness» («Серце темря-
ви», 1899) Антоній Ґолубєв позначає світ Конго «без Бога, без закону, 
без любові, без добра» («bez Boga, bez prawa, bez miłości, bez dobra»)5 
як універсальну метафору «пекла людських сердець з каменю» («piekło 
skamieniałych serc ludzkich»)6. Бельгійське Конго на землі – метафорич-
на модель навіть не біблійного чистилища, де люди плекають надію на 
спасіння та порятунок, де сподівання побачити Бога Живого є сенсом 
їх існування та смислом страждань,  – африканський простір повісті 
«Heart of Darkness» («Серце темряви», 1899) Конрада є абсурдною в 
екзистенціальному розумінні моделлю людського життя, – справжнім 
пеклом без імовірності та перспективи воскреснути. 

Стиль розмірковувань митця на теми, пов’язані з релігією, зазви-
чай наповнений емоційними переживаннями, як людини, вихованої 
на засадах фундаментальної християнської традиції. Так, у листі до 
Хелен Ватсон (від 27 червня 1897 року), відповідаючи на зауваження 
щодо одного із героїв твору «The Nigger of the “Narcissus”: A Tale of the 
Sea» («Негр з “Нарцису”: Морська історія», 1897), Конрад стверджує, 
що ніколи б не принизив людину за її релігійність, які б форми вона 
б не приймала: «I must however assure you that there was no intention of 
levity in mytreatment of the cook. I did not try – and I trust I did not make 
him – ridiculous. Nothing was further from my thoughts than irreverence. 
It would have been untrue to my convictions» («Я повинен запевнити Вас, 
що в мене не було наміру легковажно ставитись до кухаря. Кухар – релі-
гійний фанатик і хронічний песиміст. Я не намагався – і присягаюсь, – 

1 Ford M. F. Joseph Conrad: A Personal Remembrance. – London, 1924. – P. 122.
2 Там само. – P. 59.
3 Там само.
4 Там само.
5 Gołubiew A. Przedmowa // Conrad J. Opowieści wybrane. – Warszawa, 1952. – S. X.
6 Там само.
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Ілюстрація до повісті Джозефа Конрада «Heart of Darkness» («Серце 
темряви», 1899). Художник Макс Херінг. Малюнок ручкою, чорнилом, 

акриловими фарбами. Оцифровування.
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не робив його смішним. Більше за все я б не хотів проявити в цьому 
питанні нешанобливість. Це суперечило б моїм переконанням»)1.

Листи та мемуари митця, в яких зустрічаються біблійні алюзії, з 
усією повнотою розкривають його внутрішній світ. У них письменник, 
висловлюючи надію на волю Господню, демонструє смирення, нагадує 
про необхідність пробачення, закликаючи до розкаяння, сподівається 
на відпущення гріхів, що свідчить про впевненість у духовних змінах за 
умови присутності Христа в житті людини. 

Зазначимо, що мовний стиль Конрада підпорядкований біблійному, 
а тому серед багатьох його мальовничих прислів’їв та приказок багато 
виразів біблійних. Їх частота використання є свідченням того, що пись-
менник був великим шанувальником Біблії, як книги, що привабила його 
«by its wonderful archaic English and by the Oriental picturesqueness of its 
expression» («велеречивою архаїчною англійською риторикою та східною 
пишномовністю»)2. С. Бургесс переконаний у тому, що «Conrad was and 
remained a Roman Catholic, by birth, by heritage, and, most probably, by sen-
timental attachment to “the faith of his fathers”» («Конрад був і залишається 
римо-католиком за своїм народженням <…> й, скоріше за все, за своєю 
сентиментальною відданістю “вірі своїх батьків”»)3. Письменник глибоко 
відчував недосконалість цього світу з його стражданнями, що формували 
особливий стан людини: «What makes mankind tragic is not that they are the 
victims of nature, it is that they are conscious of it. To be part of the animal king-
dom under the conditions of this earth is very well – but as soon as you know 
of your slavery the pain, the anger, the strife – the tragedy begins» («Трагічним 
людство робить не те, що воно є жертвою природи, – це саме собою зрозу-
міло. Бути частиною тваринного царства на умовах, що пропонує цей світ, 
дуже добре – але, як тільки ти розумієш, що суттю твого рабства є біль, гнів 
та розбрат – тільки тоді починається трагедія»)4, – пише Конрад у листі 

1 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad : in 9 vol. Vol. 1 : 1861–1897 / ed. by 
Frederick R. Karl and Laurence Davies.  – Cambridge  ; New York  ; Port Chester  ; Melbourne  ; 
Sydney, 1983. – P. 363.

2 Morf  G. The Polish Heritage of Joseph Conrad. – New York, 1965. – P. 217. 
3 Burgess C. F. Conrad’s Catholicism // Conradiana. – 1983. – № 15: 2. – P. 118. 
4 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad  : in 9 vol. Vol. 2  : 1898–1902 / ed. 

by Frederick R. Karl and Laurence Davies. – Cambridge  ; London ; New York ; New Rochelle  ; 
Melbourne ; Sydney, 1986. – P. 30.
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до Роберта Канінгема Грема (від 31 січня 1898 року). Письменник резо-
нує на це, інтуїтивно усвідомлюючи екзистенціальну абсурдність люд-
ського існування. Особливо важливе прощення для тих, хто, як вважає 
Конрад, цитуючи Христа, «“не відає, що творить”» («“they know not what 
they do”»)1. Під тиском фізичних страждань, коли інтелект може поми-
лятися, а серце обманути себе, – некеровані душі заходять у прірву: «You 
must grant it, entirely, unreservedly, with complete disregard of your personal 
suffering; not as a sacrifice, but as a duty. So granted, your pardon will move a 
little nearer the human ideal of Divine Justice, nearer the Justice which is the 
only hope, the only refuge of souls who have fought, suffered, and succumbed 
in the struggle with life. And since this letter is on the theme of forgiveness, I 
ask it also for myself» («Ви повинні пробачити повністю, беззастережно, з 
повним ігноруванням свого особистого страждання; з усвідомленням не 
жертви, а обов’язку. Так пробачити, щоб ваше пробачення наближало-
ся трохи ближче до людського ідеалу Божественної Справедливості, тої 
Справедливості, яка є єдиною надією, єдиним притулком душ, які боро-
лися, страждали і поступилися в боротьбі з життям. Завдяки тому, що 
цей лист на тему прощення, я прошу його також і для себе»)2, – пише він 
у листі до Маргарити Порадовської (від 23 березня 1890 року). 

Джон Голсуорсі, зазначаючи глибоке проникнення письменника у світ 
духу, в есе «Six Novelists in Profile. An Address» («Обриси шести письменників. 
Звернення», 1927) дав вичерпну характеристику духовним пошукам мит-
ця, який своєю творчістю свідчить про існування Вищої сили: «Essentially 
colourist <…> he had a way of folding his story over and over itself, which gave 
indeed a peculiar subtlety, richness, and depth to its psychology and atmosphere 
<…> And yet in the end one would come again to <…> the conclusion of what 
Conrad himself called “a moral discovery”. Conrad had, beyond all novelists, 
the cosmic sense. Throughout the long drama of his work, Fate, powerful and 
mysterious, plays the star part» («Видатний колорист <...> він вмів несподі-
вано складати і накладати сюжетні пласти та просторово-часові плани, 
що насправді створювало особливу витонченість, багатство і глибину пси-
хологічної атмосфери <...> У кінцевому підсумку ми знову приходимо до 

1 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad : in 9 vol. Vol. 1 : 1861–1897 / ed. by 
Frederick R. Karl and Laurence Davies.  – Cambridge  ; New York  ; Port Chester  ; Melbourne  ; 
Sydney, 1983. – P. 43. 

2 Там само. – P. 43–44. 
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<...> висновку про існування в творчості Конрада того, що він сам називав 
“моральним відкриттям”. На відміну від усіх романістів Конрад мав неаби-
яке усвідомлення космічного сенсу земного буття. Упродовж довгої драми 
його творчості, доля, потужна і таємнича, відігравала зіркову роль»)1. Тому 
здатність прощати слабкості інших, поблажливість, Конрад, натякаючи на 
власний досвід, вважав найменш поширеною, чи не самою незвичайною 
чеснотою з усіх. Він сам був часто занадто легко і невірно оцінений ото-
чуючими, як і його неординарний герой, суперечливість поведінки якого 
можна зрозуміти тільки за допомогою поблажливості та інтуїції. 

На думку Густава Морфа, Конрад сам належав до інтуїтивного типу 
особистості, спроможної схоплювати квінтесенцію проблеми, минаючи 
слова. Ця якість була успадкована ним від батька, який був надзвичайно 
емоційним та інтуїтивним. За Карлом Густавом Юнгом, інтуїтивний тип 
(an intuitive type)2 володіє вражаючою здатністю ставити себе на місце 
інших або ідентифікувати себе з оточуючими. Це дає йому можливість 
уявою сягати в суть мотивів вчинків та пристрастей всіх типів людей, адже 
психічна адаптація ґрунтується винятково на інтуїції («psychic adaptation 
is based almost exclusively upon intuition»)3. Але така ідентифікація означає 
не тільки розуміння, але й співчуття, яке неможливе без поблажливос-
ті. Герої його роману «Lord Jim: A Tale» («Лорд Джім: Історія»), Марлоу і 
Штейн володіють такою силою глибокого проникнення в ірраціональне.

Інтуїтивний тип особистості втілений в образі Янка Гураля в повісті 
«Amy Foster» («Емі Фостер», 1901). Анна Бжозовська-Крайка вказує на 
хвилювання письменника, з яким він окреслює релігійний ентузіазм сво-
го героя, зосереджуючи погляд на його мідних медальках і маленькому 
металевому хрестику на грудях, що співвідносилось у свідомості пись-
менника із сегментами польської релігійної культури. Завдяки народ-
ним віруванням, «multiplication of such objects was intended to strengthen 
their protective power. The same function was performed by cultic ways of 
sacralization of time and place: making the sign of cross before a meal, saying 

1 Galsworthy J. Six Novelists in Profile. An Address // Galsworthy J. Сastles in Spain and 
Other Screeds. – Amsterdam, 2001. – P. 222.

2 Jung C. G. Psychological Types // Jung C. G. The Collected Works of C. G. Jung : in 20 vol. 
/ ed. by: Sir Herbert Read, Michael Fordman, Gerhard Adler ; a revision by R. F. C. Hull ; transl. by 
H. Godwyn Baynes. – Princeton, 1976. – Vol. 6. – P. 89.

3 Там само. – P. 462.
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the morning prayers, evening kneeling in prayer <…> Highlighting essential 
elements of the home ritual (typical especially of folk religion) points to the 
communal, protective function of religion in Polish customs» («множення 
таких об’єктів мало намір посилити свою охоронну силу. Та сама функ-
ція виконувалась і культовою сакралізацією часу та місця: накладання 
на себе хреста перед їжею, промовляння вранішніх молитов, стояння на 
колінах під час вечірньої молитви. Виділення істотних елементів домаш-
ніх ритуалів (що особливо характерне для народної релігії) вказує на 
общинну, захисну функцію релігії в польських традиціях»)1.

Парадигма доброго поляка-католика (який відрізняється від віру-
ючих інших релігій), містить низку рис, які мають на меті підкресли-
ти його моральну вищість. Їх репрезентація налаштовує читача проти 
англійської провінційної ментальності, продемонстрованої в оповіда-
нні «Amy Foster» («Емі Фостер»): «he remembered the pain of his wretch-
edness and misery, his heartbroken astonishment that it was neither seen nor 
understood, his dismay at finding all the men angry and all the women fierce. 
He had approached them as a beggar, it is true <…> but in his country, even 
if they gave nothing, they spoke gently to beggars. The children in is country 
were not taught to throw stones at those who asked for compassion» («він 
пам’ятав біль свого розбитого серця, який він відчув від своєї нужден-
ності та злиднів, своє потрясіння, свою розгубленість від усвідомлен-
ня лютості та безжальності сердець всіх тих чоловіків і жінок, яких він 
зустрів. Вони сприйняли його за жебрака і він розумів, чому; але в його 
країні, навіть якщо нічого не давали жебракові, хоч розмовляли з ним 
по-людськи, – лагідно. У його країні ніхто ніколи не вчив дітей жбурля-
ти каміння в тих, хто викликав співчуття і співпереживання»)2.

Дисбаланс космічних пропорцій світобудови внаслідок як руйнації їх 
законів, так і недотримання законів Божих,  – спричинили трагічні події. 
Ця думка втілена у високомайстерній художній оповіді Конрада твору «The 
Brute: An Indignant Tale» («Звірюка: Обурююча історія», 1906). Однією із під-
став цього письменник вбачав у надмірній зверхності та самовпевненості 

1 Brzozowska-Krajka A. Yanko Goorall: A Waxwork from the Wax Museum of Polish Romanticism 
// Conrad: Eastern and Western Perspectives / ed. with an introd. by Wiesław Krajka. – Boulder ; Lublin ; 
New York, 1999. – Vol. VIII : Joseph Conrad: East European, Polish and Worldwide. – P. 172.

2 Conrad J. Amy Foster // Conrad J. Heart of Darkness and Selected Short Fiction / consult. ed. 
director George Stade ; with an introd. and notes by A. Michael Mаtin. – New York, 2003. – P. 168.
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власників, які навіть і думки не могли припустити, що їх корабель набуває 
ознак злої сили. Біблійний епітет «твердошиїй» увиразнює неоміфологічний 
зміст твору, позначаючи бузглузду впертість та затятість. Автор вживає його 
для характеристики зооморфної натури господарів: «But they were a stiff-
necked generation all these Apses; they wouldn’t admit there could be anything 
wrong with the “Apse Family”. They wouldn’t even change her name. “Stuff and 
nonsense”, as Mrs. Colchester used to say. They ought at least to have shut her up for 
life in some dry dock or other, away up the river, and never let her smell salt water 
again» («Але Епси й твердошиї… Вони навіть не припускали такої думки, що 
з “Родиною Епсів” могло бути щось не так. Тому вони й ім’я кораблю не змі-
нили. “Дурниці та нісенітниці”, – повторювала місіс Колчестер. А треба було 
їм, принаймні, замкнути його назавжди в якомусь сухому доці десь вище 
річкою, ніколи більше не дозволяти нюхати солоної води»)1. Суднобудівни-
кам було не шкода людей, які страждали від зіткнення з їх антилюдським 
створінням. Чи не найголовніше для них були власна репутація та статус, 
як і зиск. Тому таким переконливим є висновок Конрада: «мабуть гординя 
підказала їм зробити таке замовлення» («If ever an order was given for a ship 
in a spirit of pride this one was»)2. Ці слова звучать як пересторога щодо необ-
хідності справедливого устрою світу із дотриманням принципів людяності. 

Cюжет роману «The Secret Agent: A Simple Tale» («Таємний агент: 
Проста історія», 1907) ґрунтується на реальній події. У 1894 році анар-
хіст Мартіал Бурден намагався підкласти бомбу біля Гринвіцької обсер-
ваторії, але загинув від вибуху. Конрада зацікавили справжні мотиви 
злочину. Герой роману Верлок є дуже наївним, як і його прототип Бур-
ден, а тому здійснити злочин за сюжетом роману йому пропонує росій-
ський дипломат. Письменник із дещо політичним сарказмом та іронією 
створює ряд образів анархістів, які уподібнюються карикатурним. Жива 
людська натура притаманна в романі лише родині містера Верлока: його 
дружина Вінні, для якої він є втіленням цілого світу, та її близький родич 
Стіві вважають його найкращою людиною на землі, а їх мати заради щас-
тя родини жертвує своїм комфортом, переїжджаючи до будинку для ста-
рих. У сім’ї розгортаються справжні трагедійні дійства. Адольф Верлок 

1 Conrad J. The Brute: An Indignant Tale // Conrad J. A Set of Six. – Garden City ; New 
York, 1920. – P . 139–140.

2 Там само. – P. 136.
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легковажно і боягузливо зголошується вчинити провокацію за гроші, не 
керуючись щонайменшими високопарними мотивами, лише жадобою та 
бажанням спокійно жити у своє задоволення. Цей вчинок руйнує такий 
простий, але зручний та покірний йому облаштований світ. Родина обо-
жнює містера Верлока, підпорядковуючись у своєму житті його забаган-
кам, на шкоду собі відмовляючись від власних потреб. Проте він, зло-
вживаючи їх довірою та любов’ю, сприймає все як належне. 

Для Конрада моторошним злочином є не стільки замах на Грінвіч-
ську обсерваторію, скільки знецінена гарантія стабільності істеблішменту 
англійського суспільства, бо є лише фон, біль трагічних обставин, обумов-
лених безглуздою загибеллю Стіві. Приголомшливий ефект створює спів-
ставлення Конрадом двох світоглядів, двох життєвих позицій, з одного 
боку – безпринципності, егоїзму та цинізму, а з іншого – людяності, відда-
ності, довіри. Але в цій нерівній боротьбі гине той, хто вміє більше відчу-
вати і любити. Резюме сенсу життя за Конрадом-автором невтішне: сильна 
прив’язаність завжди небезпечна для того, хто її відчуває. 

У романі Конрада «The Secret Agent: A Simple Tale» («Таємний агент: 
Проста історія») простежується трансформований мотив жертвоприне-
сення безневинного, що для Конрада є найбільш жахливим, необґрунто-
ваним злочином, бо ніякі пишномовні промови заради загального добра 
не вартують загубленого життя. Цей мотив набуває розвитку в оповіді 
Конрада, передусім, цілком очевидною біблійною алюзією, що і привер-
нуло увагу науковців. Так, досліджуючи образ Стіві, Фредерік Роберт 
Карл розкрив «красу його душі», як необхідність узгодження з вимогами 
світу життєвих реалій, надзвичайно важких для «that poor boy» («бідного 
хлопчика»)1. Зазначимо, що Томас Манн, Фредерік Роберт Карл, Ірвінг Хоу 
«помітили» схожість Стіві з князем Мишкіним Достоєвського, вважаючи 
Стіві «Muishkin’s literary cousin» («літературним кузеном Мишкіна»), вба-
чаючи в цьому образі «the prepared victim» («підготовлену жертву»)2. 

Полемічною на наш погляд є думка Світлани Корольової, яка вва-
жає, що в родині Верлоків не було любові («Миф о России в британ-

1 Karl F. R. A Reader’s Guide to Joseph Conrad. – New York, 1960. – P. 197.
2 Mann T. «Einleitung» in Joseph Conrad // Conrad J. Der Geheimagent. – Berlin, 1927. – S. 

9–25; Karl F. R. A Reader’s Guide to Joseph Conrad. – New York, 1960. – 308 p.; Howe I. Politics 
and the Novel. – London, 1961. – 251 p.
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ской культуре и литературе (до 1920-х годов)», 2014)1. З цього прикла-
ду дослідниця зазначає: «Це нещасна родина, члени якої спілкуються 
один із одним стереотипними фразами, не розуміючи, не слухаючи і 
не люблячи один одного. Єдина щира прив’язаність, що існує в ній, – 
це прив’язаність між Вінні Верлок та її братом. Однак і вона (з боку 
Вінні) пояснюється, скоріш за все, не любов’ю, а жалістю до нещасного, 
розумово неповноцінного створіння»2. І все ж, як видається, ця думка 
є свідченням дещо помилкового розуміння глибинного сенсу роману 
«The Secret Agent: A Simple Tale» («Таємний агент: Проста історія»). У 
ньому втілено ідею краху стосунків життя в суспільстві без довіри і 
любові, до чого призводить злочинна революційна діяльність, за твер-
дженням Конрада. Сенс інтриги сюжету полягає саме в тому, що світ 
дому родини головного героя сповнений почуттям любові до нього. В 
оповіді Конрада зазначається, що для Вінні брат став «об’єктом квазі-
материнського піклування»; на думку матері Вінні, якби вона не зна-
йшла такого гарного чоловіка, то невідомо, «як би склалася його доля, 
що стало б із бідним хлопчиком» («what would have become of that poor 
boy»)3; а Адольф Верлок «визнавав Стіві тою мірою, в якій людина, що 
не відчуває занадто сильної любові до тварин, визнавала б улюбленого 
кота своєї дружини» («Mr. Verloc extended as much recognition to Stevie 
as a man not particularly fond of animals may give to his wife’s beloved cat»)4. 
Материнський ж інстинкт штовхає її на вбивство свого ще не так давно 
обожнюваного чоловіка, коли вона розуміє, хто винний урешті в заги-
белі її безпорадного та добросердого улюбленця. 

Тема помсти за постраждалих безневинно дітей з’являється також в 
оповіданні Конрада «The Idiots» («Ідіоти», 1896). У сім’ї Жан-П’єра Бака-
ду один за одним народжуються четверо дітей, які не схожі на інших, 
вони «never smiled, never stretched its hands to her, never spoke; never had 
a glance of recognition for her in its big black eyes, which could only stare 
fixedly» («ніколи не посміхалися, ніколи не простягали <…> руку, ніко-
ли не говорили, ніколи не розпізнавали їх <…> могли тільки нерухомо 

1 Королева С. Б. Миф о России в британской культуре и литературе (до 1920-х 
годов). – М., 2014. – C. 181.

2 Там само. – C. 181.
3 Conrad J. The Secret Agent: A Simple Tale. – London, 1994. – P. 41.
4 Там само.
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дивитись в одну точку»)1. Страждання його дружини від розгубленого 
споглядання мук істот, яких вона сама ж і породила, намагання припи-
нити кошмар, на який перетворилося її життя в результаті її зближень 
із чоловіком, його невгамовних зусиль довести самому собі й решті 
свою нормальність, стає причиною її розправи над катом, на якого він 
перетворюється у свідомості нещасної жінки.

Дихотомія «виняткова особистість» – «посередність» у романі «The 
Secret Agent: A Simple Tale» («Таємний агент: Проста історія») алюзив-
но перегукується з романом «Ідіот» (1868) Федора Достоєвського з 
увиразненням образів Стіві та революціонерів-анархістів. Полемічно 
загостреним є протистояння душевної ніжності, гармонійності Стіві та 
цинізму і внутрішнього розладу Міхаеліса, Осіпона і Юндта. 

Незрозумілість внутрішнього світу Стіві для оточуючих, в якому 
вони вбачають дегенерата, обумовлена прихованими, але властивими 
йому чеснотами справжнього християнина, як і Мишкіну-Ідіоту. Це 
особливо виразно відчутно в експресивній сцені екзекуції коня: «On the 
box, Stevie <…> in order to ejaculate earnestly: “Don’t.” The driver, holding 
high the reins twisted around the hook, took no notice. Perhaps he had not 
heard. Stevie’s breast heaved. “Don’t whip”» («На козлах Стіві <…> серь-
йозно вигукнув: – Не треба! Візник, високо тримаючи поводи, намотані 
на гак, не звернув на його слова уваги – можливо, не почув. Груди Стіві 
здіймалися. – Не шмагайте!»)2. 

 Прагнення до зображення «вполне прекрасного»3 або «поло-
жительно прекрасного»4 літературного героя, ймовірно, пов’язане з 
інтересом Федора Достоєвського до образу Ісуса Христа, захоплення 
яким він висловлює в листах з Женеви до А. М. Майкова від 31 грудня 
1867 (12 січня 1868) року та С. О. Іванової від 1 січня (13 січня) 1868 
року. Надихало Достоєвського й фіаско, яке потерпіли в цьому західні 

1 Conrad J. The Idiots / gen. ed. J. E. Mansion. – London ; New York ; Sydney, 1920. – P. 22.
2 Conrad J. The Secret Agent: A Simple Tale. – London, 1994. – P. 131.
3 Достоевский Ф. М. Письмо А. Н. Майкову от 31 декабря 1867 г. (12 января 1968 г.) 

// Достоевский Ф. М. Собрание починений : в 15 т. / редкол.: Г. М. Фридлендер (гл. ред.), 
В. А. Туниманов (зам. гл. ред.), Н. Ф. Буданова, П. А. Николаев. – Л., 1996. – Т. 15 : Письма 
1834–1881. – С. 336.

4 Достоевский Ф. М. Письмо С. А. Ивановой от 1 (13 января 1968 г.) // Достоевский Ф. 
М. Собрание починений : в 15 т. / редкол.: Г. М. Фридлендер (гл. ред.), В. А. Туниманов (зам. гл. 
ред.), Н. Ф. Буданова, П. А. Николаев. – Л., 1996. – Т. 15 : Письма 1834–1881. – С. 343.
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письменники, – адже в романі простежується протистояння російської 
та європейської культури, не на користь останньої. Зображення «безу-
мовно прекрасного» російського героя було головним завданням у про-
цесі всієї роботи над романом, зазначав письменник, добре усвідомлю-
ючи складність завдання. І все ж у створенні образу такої особистості, 
безсумнівно, вбачалась власне своя місія: «Важче цього немає нічого на 
світі, а особливо тепер. Всі письменники, не тільки наші, але навіть і всі 
європейські, хто тільки не брався за зображення безумовно прекрас-
ного, – завжди пасував. Тому що це завдання безмірне. Прекрасним є 
ідеал, а ідеал – ані наш, ані цивілізованої Європи – ще далеко не сфор-
мувався. На світі є одне тільки безперечно прекрасне обличчя – Хрис-
тос, так що явище цього безмірно, нескінченно прекрасного обличчя 
звичайно є нескінченне чудо. (Все Євангеліє Іоанна в цьому сенсі; він 
все чудо знаходить в одному втіленні, в одній появі прекрасного)»1. 

Товаришуючи з Едвардом Ґарнеттом, Конрад добре знав і його дру-
жину, Констанс Ґарнетт, відому в англомовному світі перекладачку 
Тургенєва, Толстого та Достоєвського. Навіть якщо припустити, що 
Конрад не знав російської мови, як він сам стверджував, принай-
мні з перекладами він мав змогу ознайомитись. Тому питання щодо 
створення ідеального літературного героя не виключало можливос-
ті певного суперництва, особливо, якщо врахувати негативне став-
лення Достоєвського до поляків, яке письменник не приховував. 
Конрад про це знав і не міг залишити поза увагою. Тою ж мірою, 
як образ князя Мишкіна розкриває протистояння невинності, 
правдивості та смиренності героя, так і Стіві виявляє всю ницість 
і убозтво маленького світу революціонерів, які, не усвідомлюючи 
свою нікчемність, мріють про перетворення світу. Саме містер Вер-
лок підступно відправляє наївного Стіві до Гринвіцької обсерваторії з 
часовим механізмом, що вибухає у його руках.

Варто наголосити на тому, як зворушливо Конрад відгукнувся 
на заклик Христа, називаючи Його «benevolent Creator» («велико-
душний та співчутливий Творець»)2 (у листі Роберту Канінгему Грему 

1 Там само. – С. 343–344.
2 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad : in 9 vol. Vol. 1 : 1861–1897 / ed. by 

Frederick R. Karl and Laurence Davies.  – Cambridge  ; New York  ; Port Chester  ; Melbourne  ; 
Sydney, 1983. – P. 418.
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(від 6 грудня 1897 року), – «будьте як діти», що став квінтесенцією 
всієї християнської релігії. Стіві Конрада – підліток, який проявляє 
беззастережну відданість і любов, сліпо вірить найближчим йому 
людям, емоційно сприймаючи світ тільки через веселкові фарби. 
Він не розмірковує і не замислюється і, тим більше, не вчить і не 
пояснює, як слід себе поводити іншим. Тим жахливішою стане підла 
зрада його довіри Адольфом Верлоком, який є потенціальним кан-
дидатом в мешканці місцевості у дев’ятому колі, що описані у шедеврі 
італійського мислителя Ренесансу1.

Недаремно британська кінематографічна інтерпретація «The Secret 
Agent» («Таємний агент», 1996, режисер Крістофер Хемптон), анонсу-
ється у жанровій категорії «детектив-трилер». У такий спосіб автори 
екранізації демонструють своє розуміння головної ідеї твору. 

І все ж доцільно сказати про амбівалентне ставлення Конрада до 
створених ним образів зрадників. З одного боку, письменник намага-
ється жорстко судити їх в аспекті шляхетського комплексу честі, як, 
наприклад, Пітера Віллємса «An Outcast of the Islands» («Вигнанець з 
островів», 1896) і Сотильо «Nostromo: A Tale of the Seaboard» («Ностро-
мо: Історія узбережжя», 1904), Вільяма Куртца «Heart of Darkness» 
(«Серце темряви», 1899). Їх очікує неминуча смерть. У цьому вирок 
автора безкомпромісний, з дотриманням польської лицарської тра-
диції. Водночас, інших Конрад виправдовує, прагнучи пояснити при-
чини, що викликали відступництво: Арсата («The Lagoon» / «Лагуна», 
1896), Караїна («Karain: A Memory» / «Караїн: Спомин», 1897), Лорда 
Джіма («Lord Jim: A Tale» / «Лорд Джім: Історія», 1900), доктора Моніге-
ма, капітана Джан Батісту Фіданцу («Nostromo: A Tale of the Seaboard» 
/ «Ностромо: Історія узбережжя», 1904). Але така поблажливість сто-
сується тільки тих, хто розкаюється в скоєному і глибоко страждає. 
Кожен із них чинить так з різних причин, Арсат і Караїн – через кохан-
ня, Ностромо та доктор Монігем – завдяки обставинам, що склалися, 
Лорд Джім – несвідомо, внаслідок внутрішнього поштовху. Але, незва-
жаючи на це, письменник підводить читача до висновку про мораль-
ний вибір героїв, які мусять пройти довгий шлях ініціації.

1 Данте А. Божественна комедія / пер. з італ. Є. Дроб’язко. – Харків, 2001. – С. 61, 66, 
506.
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Конрад не завжди налаштований прихильно до ритуалів та обрядів 
християнської церкви. Так, герой повстання Гарібальді старий Віола ритуа-
ли зі святою водою, свічками та ладаном в обряді відспівування на похороні 
називає фіґлярством, Ностромо не любить священиків, називаючи їх дещо 
зневажливо. Але, незважаючи на це, для письменника немає сумнівів щодо 
істинності християнських категорій. Ставлення до них Конрада однознач-
не: «A transgression, a crime, entering a man’s existence, eats it up like a malignant 
growth, consumes it like a fever» («Гріх, злочин, скоєний людиною, роз’їдає її 
життя, як злоякісна пухлина, спалює її, як лихоманка»)1. Зрада для митця є 
запереченням Божих законів і, водночас, порушенням кодексу честі. 

Закономірним є і те, що безпосереднім втіленням зла в письменни-
ка є анархісти-революціонери. На це звернули особливу увагу критики, 
серед яких назвемо Рафала Блюта2, Джона Гордана3, Аврома Фляйшме-
на4, Джозефа Візенфарта5, Ріка Гекоскі6, Мартіна Сеймур-Сміта7, Аніту 
Метью8, Моніку Маєвську9, Аллана Сіммонса10, Крістіан Бімберг11. Зло, 

1 Сonrad J. Nostromo: A Tale of the Seaboard / ed. with an introd. by Keith Carabine. – 
Oxford ; New York, 1984. – P. 523.

2 Blüth R. M. Dwie rodziny kresowe (Z kroniki rodzinnej Josepha Conrada) // Ateneum 
(Warszawa). – 1939. – № 1. – S. 1–24.

3 Gordan J. D. Joseph Conrad: The Making of a Novelist. – New York, 1963. – 456 p.
4 Fleishman A. Conrad’s Politics: Community and Anarchy in the Fiction of Joseph 

Conrad. – Baltimore, 1967. – 267 p.; Fleishman A. The Secret Agent sabotaged? // Conrad on film 
/ ed. by Gene M. Moore. – Cambridge ; New York ; Melbourne, 1997. – P. 48–60.

5 Wiesenfarth J. Stevie and the Structure of «The Secret Agent» // Modern Fiction Studies. – 
1967. – Vol. 13, № 4. – P. 513–517.

6 Gekoski R. A. Conrad: The Moral World of the Novelist // Novelists and Their World / gen. 
еd. Graham Hough. – London, 1978. – 208 p.

7 Seymour-Smith M. Introduction to «The Secret Agent» // Conrad J. The Secret Agent. – 
London, 1984. – P. III–XXVI.

8 Mathew A. An Eastern Appreciation of Joseph Conrad: His Treatment of Evil in «Heart 
of Darkness» and «Under Western Eyes» // Conrad: Eastern and Western Perspectives / ed. with 
an introd. by Wiesław Krajka. – Boulder ; Lublin ; New York, 1999. – Vol. VIII : Joseph Conrad: 
East European, Polish and Worldwide. – P. 311–328. 

9 Majewska M. Stevie: Conrad’s Christ? // Conrad: Eastern and Western Perspectives / ed. 
with an introd. by Wiesław Krajka.  – Boulder  ; Lublin  ; New York, 1999.  – Vol. VIII  : Joseph 
Conrad: East European, Polish and Worldwide. – P. 87–112. 

10 Simmons A. H. Conrad and Politics // A Historical Guide to Joseph Conrad / ed. John G. 
Peters. – Oxford ; New York, 2010. – P. 105–136.

11 Bimberg C. Whose are those «Western eyes»? On the Identity, the Role and the Functions 
of the Narrator in Joseph Conrad’s «Under Western Eyes» // Connotations : A Journal for Critical 
Debate. – 2010/2011. – Vol. 20, № 1. – P. 35–79. 
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ними сотворене, руйнує життя, відносини та почуття, навіть коли вони 
опікуються зміною громадського порядку, світового ладу, провокуючи 
тотальне страждання, всеохопне нещастя і горе. Саме вони узурпували 
божественну владу, піднесли свій егоїзм над волею Творця, уявивши 
себе володарями людських душ, поставили себе на місце Господа, пося-
гаючи таким чином на самі основи західної цивілізації. Саме проти цьо-
го, як західник, і був налаштований Конрад. Його образи вибудувані на 
рецепції образів-ідей Достоєвського, передусім, образ «богохульника», 
який намагається укорінити в бутті богохульство як «ахінею» (роман 
«Брати Карамазови», 1880), маніфестуючи ідею безбожного життя. 
Богохульники прагнуть підмінити віру в Творця, ставлячи власне «я» 
в центр світу. Антиреволюційні романи Конрада «The Secret Agent: A 
Simple Tale» («Таємний агент: Проста історія») та «Under Western Eyes» 
(«На погляд Заходу») змістовно та проникливо показують всю непри-
вабливість цілей за засобів революціонерів, всього того, що Мірча Еліа-
де називає «загальною плутаниною, скасовуванням порядку і ієрархії», 
що призводить до «панування оргії та хаосу»1, загрози небезпеки пере-
становки рабів та панів місцями.

Для кращого розуміння ставлення Конрада до політичних проблем, 
необхідно структурувати питання революції, патріотизму та національ-
ної cамосвідомості в орбіті думки митця і звернутися до деяких подій 
в його біографії, пов’язаних з родинним минулим. Близькими за духом 
Конраду, уособленням самопожертви і безкорисливої відданості справі 
є образи, які вкладаються в парадигму архетипу борця за національну 
незалежність, як батько письменника. Такі характери не мають ніякого 
відношення до революціонерів у класичному розумінні цього слова,  – 
радикально налаштованих політичних угруповань кінця XIX–початку 
XX століття. Звісно, Конрад не погоджувався, коли його називали сином 
революціонера («the son of a Revolutionist»)2, стверджуючи, що «жоден 
епітет не міг би бути більш непридатним для людини з таким сильним 
почуттям відповідальності у сфері ідей і дій та настільки байдужої до 
спонукань особистого честолюбства, як (його. – О. Т.) батько» («no epi-

1 Элиаде М. Миф о вечном возвращении: архетипы и повторяемость / пер. с франц.: 
Е. Морозовой, Е. Мурашкинцевой. – СПб., 1998. – С. 92.

2 Conrad J. A Personal Record. – Garden City ; New York, 1925. – P. IX.
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thet could be more inapplicable to a man with such a strong sense of responsi-
bility in the region of ideas and action and so indifferent to the promptings of 
personal ambition as my father»)1. Справді, визначення «революційний», 
яке застосовували в Західній Європі до польських повстань 1831 та 1863 
років, було недоречним, адже виникало воно, як зазначає письменник, 
«проти іноземного панування» («against foreign domination»)2. Саме тому 
Гаспар Руїз, герой однойменної повісті («Gaspar Ruiz: A Romantic Tale», 
1904–1905) є для Конрада втіленням ідеального героя, – в одній із кра-
їн Південної Америки він бореться з монархічною владою іспанців, «the 
oppressive rule of Spain»3 і перемагає «their unhappy obstinacy against the 
will of a people to be free» («їх нещасливий завзятий спротив волі народу 
бути вільними»)4. Розуміння, толерантне ставлення Конрад демонструє у 
відношенні до ідеалістів, хто бореться із соціальною несправедливістю, 
залишаючись глибоко переконаними в правдивості своїх «безсмертних 
ідей» («certain Immortal Principles»)5, як, наприклад, громадянин Пей-
роль у романі «The Rover» («Корсар», 1923). Як консерватор і прибічник 
монархічного режиму, Конрад не сприймав ідеалів Великої Французь-
кої революції за «its destructive force» («її руйнуючу силу»)6, але поважав 
силу духу і чесність тих, хто може «descend within yourself and abandon 
the vain thoughts of what people call happiness» («зануритись у самих себе 
і відмовитись від марних думок про те, що звичайні люди називають 
щастям»)7. Співчуття, емпатію викликають у письменника персонажі, 
що заблукали у житті, як «Anarchisto de Barcelona»8 Поль із повісті «An 
Anarchist: A Desperate Tale» («Анархіст: Відчайдушна історія», 1905). 

1 Там само.
2 Там само.
3 Conrad J. Gaspar Ruiz: A Romantic Tale // Conrad J. A Set of Six. – Garden City ; New 

York, 1920. – P. 3. 
4 Там само. – P. 50.
5 Conrad J. The Rover / with an introd. by Richard Curle. – Garden City ; New York, 1925. – 

P. 25.
6 Bhagwati A. Politics and the Modern Novelist: Conrad’s Conservatism.  – New Delhi, 

1991. – P. 18.
7 Conrad J. The R over / with an introd. by Richard Curle. – Garden City ; New York, 1925. – 

P. 156.
8 Conrad J. An Anarchist: A Desperate Tale // Conrad J. A Set of Six. – Garden City ; New 

York, 1920. – P. 175.
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Заарештований у нетверезому вигляді за виклики «Vive l’anarchie! 
Death to the capitalists!» («Хай живе анархія! Смерть капіталістам!»)1, 
Поль cтає в очах влади небезпечним для життя та блага суспільства 
радикалом і, фактично, іграшкою в руках долі, так само, як і Кирило 
Разумов, головний герой роману «Under Western Eyes» («На погляд 
Заходу»). Незважаючи на те, що Конрад не вірив у марксистські ідеї та 
класову боротьбу, переконуючись, що це призводить тільки до демора-
лізації соціуму і послаблення державності, найбільшими винуватцями 
безладу та насилля він вважає подібних містеру Х., персонажу опові-
дання «The Informer: An Ironic Tale» («Провокатор: Іронічна історія», 
1905). Маючи репутацію «the greatest rebel (révolté) of modern times» 
(«найвидатнішого повстанця сучасності»)2, він вишукано вдягається і 
харчується в одному із найкращиих ресторанів, проводить життя про-
цвітаючого буржуа. Весь світ знає його як революційного письменника, 
чия отруйна іронія розвінчує розбещеність та корупцію найбільш рес-
пектабельних та поважних інституцій суспільства, але містер Х. в рево-
люційній боротьбі та агітаційній роботі бачить всього лише прибут-
кове джерело доходу: «The miserable mass of the people is generous to its 
leaders.What I have acquired has come to me through my writings; not from 
the millions of pamphlets distributed gratis to the hungry and the oppressed, 
but from the hundreds of thousands of copies sold to the well-fed bourgeois. 
You know that my writings were at one time the rage, the fashion – the thing 
to read with wonder and horror, to turn your eye up at my pathos» («Жалю-
гідний натовп нужденних зазвичай щедрий зі своїми лідерами. Те, що 
в мене є, насправді прийшло до мене завдяки моїй праці; і не від міль-
йонів памфлетів, безкоштовно розподілених між голодуючими і при-
гнобленими, а від сотен тисяч копій, проданих ситим капіталістам. Ви 
ж пам’ятаєте, які пристрасні були мої твори свого часу, а мода – це саме 
те, що, викликаючи здивування і жах, привертає вашу увагу до мого 
пафосу»)3. Такий цинізм для Конрада є найстрашнішим, адже злочин-
на діяльність містера Х. підготовлює суспільну думку до позитивного 

1 Там само. – P. 180.
2 Conrad J. The Informer: An Ironic Tale // Conrad J. A Set of Six. – New York, 1928. – P. 

73–74. 
3 Там само. – P. 77–78.
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сприйняття терористичних актів, забезпечуючи розмах і масштабність 
процесу повалення державності. 

У метафізичних питаннях Конрад вів незримий діалог зі своїм бать-
ком. Трансцендентальність роману «The Rescue: A Romance of the Shal-
lows» («Порятунок: Роман мілин», 1920), на думку Антонія Ґолубєва, 
стає спробою Конрада до подолання власного релігійного скептициз-
му1, навіть і дещо приховане, але таке підсвідоме прагнення спостері-
гається і в інших творах письменника, де він намагається окреслити 
метафізичні проблеми. Ось чому в творчості письменника вбачаються, 
за висловом Морфа, «all the dominating traits of his father» («всі доміну-
ючі риси (релігійної концепції. – О. Т.) його батька»)2. 

Сюжет оповідання «To-morrow» («Завтра», 1902) пізніше моди-
фікується в п’єсі «One day more: A Play in One Act» («Ще один день: 
Oдноактна п’єса», 1904)3. На думку Джона Голсуорсі, Конрад отримав 
моральну втіху, закінчивши драматичний твір і йому кортіло скоріше 
побачити його на сцені: «Conrad did not suffer from satisfaction with his 
own work; yet “One Day More” gave him a certain pleasure when he had 
finished it, and he was eager to see it performed»4У зображенні екзис-
тенційної безнадійності та безвихідності людських стосунків, трагізму 
людського існування Конрад своїм обстоюванням стоїцизму в зіткнен-
ні з трагічними обставинами, доходить майже до відчаю і констатації 
відсутності сподівання на сприятливий завтрашній день. Це, безсум-
нівно, суперечить християнським поглядам. Але любов і милосердя до 
людей, надзвичайно гостре розуміння причини нещасть своїх героїв, 
гуманістичний пафос позиції митця превалюють.

Розвиток сюжету, на перший погляд, видається за трактовкою автора 
не завжди співвідносним із християнською ідеєю в класичному розумінні. 
Небажання, а в результаті й неможливість змін щодо самого себе, навіть за 
умови усвідомлення власних помилок, відсутність особистісного мораль-
ного вибору, не дають здійснитися власним намірам долі в іншій площині, 

1 Gołubiew A. O sześciu tytułach Ocalenia // Tygodnik Powszechny  : Каtolickie Pismo 
Społeczno-kulturalne.– 1957. – 25 sierpnia. – S. 6–7.

2 Morf G. The Polish Heritage of Joseph Conrad. – New York, 1965. – P. 37.
3 Conrad J. One day more: A Play in One Act. – Marblehead, 2014. – 58 p. 
4 Galsworthy J. Preface to Conrad’s Plays // Galsworthy J. Сastles in Spain and Other 

Screeds. – Amsterdam, 2001. – P. 177.
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втіленню щасливих мрій капітана Геґберда. Герої твору, капітан із дружи-
ною, внаслідок неуважного ставлення до потреб сина, жорстоких побоїв 
втрачають його. Іронічною є думка письменника щодо такого «добра» 
(«for <…> good»)1 і такої «великої любові» («great fondness for (him. – O. 
T.)»)2, що спричинили втечу Гаррі з дому на довгі шістнадцять років. Бать-
ки безрезультатно розшукують його не тільки у всій Англії, а й у всьому 
світі. Мати не витримує розлуки з сином і помирає; капітан Геґберд, у надії 
зустріти його, продає домівку в рідному місті та прямує до іншого, де його, 
немов би, бачили. Звинувачуючи у божевіллі та постійно глузуючи, ніхто з 
місцевих мешканців не розуміє пристрасного бажання батька знайти сина. 
Він залишається абсолютно незбагненним, самотнім та незахищенним 
перед злостивою байдужістю натовпу. Лише дочка орендаря його будинку, 
Бессі Карвіль співчуває йому. Нарешті Гаррі з’являється, але неспромож-
ність протистояти своїй людській природі, а також егоїзм та зарозумілість 
батька не залишають їм шансу. Атмосфера твору проникнута ситуацією 
неможливості та небажанням героїв змінити себе і дійсність. Передусім, 
син і сам не хоче та не може змінити своє жебрацьке життя волоцюги, на 
яке прирекла його доля. У такий спосіб сюжет наповнюється змістом при-
тчі про блудного сина, модифікуючись під тиском усунення етичних прин-
ципів у XX столітті. Гоноровість охоплює обох найближчих людей у світі та 
позбавляє порозуміння. Спроба сина наблизитись до нього, щоб порозу-
мітися не відбулась: батько жбурляє в нього заступ, який мало не розкроїв 
сину голову. Це знакова сцена у творі Конрада, що увиразнює його думку 
про руйнацію людських стосунків.

Сюжет біблійної притчі про блудного сина, яка вчить чеснотам 
покаяння та прощення, втілюється в аксіологічному вимірі сучасного 
нівелювання моральних цінностей, що призводить до втрати людських 
зв’язків, навіть родинних. Акцент зміщується і вже не син стає неспро-
можним прийняти батьківську любов та її дари. Відбувається незво-
ротня трансформація біблійного сюжетного мотиву, у результаті чого 
батько нездатний дати своєму синові ласку та його законний спадок. 
На відміну від новозавітнього, батько в творі Конрада «To-morrow» 

1 Conrad J. To-morrow // Conrad J. The Complete Short Fiction  : in III v. / ed. with an 
introd. by Samuel Hynes. – Hopewell, NJ ; Ontario, 1992. – Vol. I : The Stories. – P. 230. 

2 Там само.
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(«Завтра») не наділений милосердям, здібністю прощення і прийняття 
своєї втраченої дитини такою, якою вона є. 

Єдиною істотою, яка спроможна відчувати та виказувати милосердя, 
виправдовувати всіх, будувати стосунки, що засновані на людських та 
Божих законах, та бути щасливою є Бессі. Проте засліпленість її деспо-
тичного батька, який поводиться зі своєю дочкою так, ніби вона винна в 
його хворобі та егоїзм капітана Геґберда, що неначе мріє одружити з нею 
свого сина, але водночас і робить все, щоб цього не сталося, позбавляють 
її такої можливості. Вона, напевно, залишиться самотньою; не схоже на те, 
щоб така самостійна й цільна особистість, яка мужньо терпить знущан-
ня й тяготи життя, буде шукати знайомств після трагічної закоханості в 
молодого господаря. Гаррі майстерно «грає на струнах її серця» («playing 
upon her very heartstrings»)1, відштовхуючи і, водночас, зваблюючи, обіця-
ючи залишитись, але одразу додаючи: «не довше тижня» («no longer than 
a week»)2; пристрасно цілуючи і викликаючи її ревнощі до всіх жінок, про 
яких розповідає: «and yet I am fond of them all. Anything for a woman of the 
right sort. The scrapes they got me into, and the scrapes they got me out of! I 
love them at first sight. I’ve fallen in love with you already, Miss – Bessie’s your 
name – eh?» («і все ж я люблю їх усіх. Що завгодно віддам за гарну жінку. І в 
які тільки халепи через них я не попадав, і з яких тільки пригод вони мене 
не врятовували! Я в них закохуюсь із першого погляду. Я й у вас вже зако-
хався, міс... Вас звати Бессі, так?»)3. Приголомшена, вона ладна віддати все, 
щоб ніколи більше його не бачити. Фінал твору: «It was as if the sea, breaking 
down the wall protecting all the homes of the town, had sent a wave over her 
head. It passed on» («Здавалося, море, пробивши дамбу, що захищала міські 
хати, пройшло над її головою. Хвиля відхлинула»)4, – звучить як алюзія 
відомого псалму: «Прикликає безодня безодню на гуркіт Твоїх водоспадів; 
усі вали Твої й хвилі Твої пройшли надо мною»5.

1 Там само. – P. 231. 
2 Там само.
3 Там само. – P. 232. 
4 Conrad J. To-morrow // Conrad J. The Complete Short Fiction  : in III v. / ed. with an 

introd. by Samuel Hynes. – Hopewell ; Ontario, 1992. – Vol. I : The Stories. – P. 234. 
5 Псалом 42 // Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту 

українською мовою; із мови давньоєврейської та грецької на українську наново перекладена. 
Ukrainian Bible. – United Bible Sosieties (Українське Біблійне товариство), 1992. – С. 565.
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Цікавою видається паралель, яку проводить Михайло Калинович між 
капітаном Уоллеєм, героєм повісті Конрада «The End of the Tether» («Кінець 
неволі», 1902) та багатостраждальним Іовом. У сюжеті повісті відбуваєть-
ся оригінальна взаємодія з біблійним мотивом, втілена в трагічній долі 
англійського мореплавця, яка, на відміну від біблійних подій, не закінчу-
ється щасливо. Конрад демонструє роль фатуму, року, який безжально 
нищить людські долі. Уоллей, мужньо і терпляче витримуючи всі випробу-
вання, все ж втрачає віру в життя. Цей «extraordinary old man» («видатний 
старий чоловік»)1, із «deliberate, stately courtesy of manner» («неквапливими 
величними манерами»)2, чия успішна морська діяльність сприяла розви-
ткові цілого Архіпелагу, опиняється не тільки перед екзистенціальним 
вибором життя і смерті, але й перед вибором честі та безчестя. Саме ця 
шляхетність у поєднанні з сапопожертвою і викликає таке пронизливе 
співчуття і захоплення впливового голландця-плантатора Ван-Уїка та ото-
чуючих. Мотив балансування на межі честі та безчестя внаслідок прихову-
вання героєм певних обставин вперше з’являється в Конрада в оповіданні 
«The Black Mate» («Чорний штурман», 1886)3.

У кінці життя на пропозицію секретаря Ґордона Ґардінера, Конрад 
відповідає відмовою стати членом Національного Англійського Клубу, 
адже однією із умов членства, пояснює він йому, є прийняття протес-
тантизму, хоч англіканська церква завжди викликала в письменника 
симпатію. Але письменник, навіть не завжди дотримуючись церковних 
приписів, не відмовляється від римо-католицької релігії: «I have nev-
er renounced that form of Christian religion»4 (у листі від 8 жовтня 1923 
року). Перейти в протестантизм, на думку Конрада, означало б відмо-
витися від віри своїх батьків. 

Заповідаючи бути похованим після смерті на католицькому кладо-
вищі у Кентербері, Конрад, вочевидь, вважав перехід у протестантизм 

1 Conrad J. The End of the Tether // Conrad J. The Complete Short Fiction : in III vol. / ed. 
with an introd. by Samuel Hynes. – Hopewell ; Ontario, 1992. – Vol. III : The Tales. – P. 282.

2 Там само. – P. 283. 
3 Conrad J. The Black Mate // Conrad J. Tales of Hearsay / with a preface by R. B. 

Cunninghame Graham. – Garden City ; New York, 1925. – P. 85–152.
4 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad : in 9 vol. Vol. 8 : 1923–1924 / ed. by 

Laurence Davies and Gene M. Moore.  – Cambridge  ; New York  ; Melbourne  ; Madrid  ; Cape 
Town ; Singapore ; Sāo Paulo, 2008. – P. 190.
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зрадою віри, яка значила для нього набагато більше, ніж лише віра. 
Ймовірно, Конрад мав на увазі ефективний діючий чинник польської 
романтичної традиції, біблійної аксіології, що визначали вектор його 
ідейно-філософських пошуків. Письменник вважав неприйнятним для 
себе йти на компроміс, який би порушив його власний душевно-духо-
вний комфорт.

2.4. Домінанта художньої мультикультурності 

Усталеною думкою серед науковців є та, що дослідження польських 
засад творчості Конрада відбувається у двох напрямках: по-перше, 
вивченні польських історичних реалій, що позначилися на формуванні 
особливостей індивідуальних рис його характеру; по-друге, на аналізі 
підсвідомого рівня особистості, глибин пам’яті, що зберігають болючі 
спогади, психологічні комплекси, які зіграли свою роль у формуванні 
світовідчуття і художнього бачення митця. 

Стефан Забєровський зазначає, що Конрад, як і Стефан Жером-
ський, «obaj urodzili się w polskim środowisku o tradycjach patriotycznych» 
(«народився в польському середовищі з патріотичними традиціями»)1 
і успадкував особливо романтично відчутні сегменти, що маніфесту-
ються у всій його творчості. Так, після отримання дозволу на від’їзд 
із місця перебування в засланні (грудень 1867 року) у зв’язку із тяж-
ким захворюванням батька, родина Коженьовських оселилася у Львові 
(жовтень 1868 року), де майбутній письменник, хоч і не виявляв поки 
що великої схильності до навчання, але продовжував ревно читати і 
вже не лише «recite poetry, particularly the heroic epics of Mickiewicz» 
(«вільно декламував напам’ять поезію Міцкевича»), але й, як вказує 
Бернард Мейєр, «the future novelist began to write, composing patriotic 
plays which were performed by his young friends» («почав писати, склада-
ти патріотичні п’єси, які розігрувалися його юними друзями»)2. Апол-
ло Коженьовський з цього приводу зазначав у листі до свого товариша 

1 Zabierowski S. «W równej mierze jest to pisarz angielski, jak polski» // Zabierowski S. 
Autor-rodak: Pisarze Polscy wobec Conrada. – Katowice, 1988. – S. 47.

2 Meyer B. Joseph Conrad: A Psychoanalytic Biography. – Princeton ; New Jersey, 1967. – P. 27–28.
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Стефана Бущинського: «he writes without my encouragement and writes 
well» («він пише без будь-якого мого заохочування і пише добре»)1.

Пам’ять про батька як ідеальний взірець патріотичної поста-
ті та пам’ять про інших родичів, причетних до повстання 1863 року, 
супроводжувала Конрада все його життя, була, ймовірно, «успадкова-
на психікою» («była ciągle obecna w psychice Conrada») письменника2. 
Неодноразово Конрад згадував ці постаті в листах: свого діда, Теодора 
Коженьовського, землевласника та «солдата», ветерана Наполеонів-
ських війн, учасника повстання 1831 року, нагородженого Хрестом 
Virtuti Militari3, батька, Аполло Коженьовського, учасника січневого 
повстання 1863 року4, дядька Стефана Бобровського, коменданта Вар-
шави під час повстання, що загинув на дуелі5; братів батька, – Роберта 
(який під час січневого повстання також був убитий) і Хіларі (що закін-
чив свої дні у сибірському засланні)6. 

У такий спосіб польське повстання 1830–1831 років, що розпоча-
лося із змови підхорунжих, підтримане армією і народом, переросло у 
війну з Росією за незалежність Польщі, позначаючи розвиток польської 
національної свідомості. Наталія Філатова наголошує на тому, що саме 
ці події дали полякам «чітку уяву про власну ідентичність»7 (чинники 
якої Конрад вбачав у своїй родині), примноженої тим, що «повстання 

1 Там само.
2 Zabierowski S. Polska misja Conrada. – Katowice, 1984. – S. 114.
3 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad : in 9 vol. Vol. 1 : 1861–1897 / ed. by 

Frederick R. Karl and Laurence Davies.  – Cambridge  ; New York  ; Port Chester  ; Melbourne  ; 
Sydney, 1983. – P. 357.

4 Там само. – P. 357; Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad : in 9 vol. Vol. 2 : 
1898–1902 / ed. by Frederick R. Karl and Laurence Davies. – Cambridge ; London ; New York ; 
New Rochelle  ; Melbourne  ; Sydney, 1986.  – P. 243; Conrad J. The Collected Letters of Joseph 
Conrad : in 9 vol. Vol. 3 : 1902–1907 / ed by Frederick R. Karl and Laurence Davies. – Cambridge ; 
New York ; New Rochelle ; Melbourne ; Sydney, 1988. – P. 88; Conrad J. The Collected Letters of 
Joseph Conrad : in 9 vol. Vol. 6 : 1917–1919 / ed. by Laurence Davies, Frederick R. Karl and Owen 
Knowles. – Cambridge ; New York ; Melbourne ; Madrid ; Cape Town, 2002. – P. 218.

5 Najder Z. Conrad’s Polish Background: Letters to and from Polish Friends / ed. by Zdzisław 
Najder ; transl. by Halina Najder. – London, 1964. – P. 7.

6 Zdrada J. Apollo Korzeniowski’s «Poland and Muscovy» // Yearbook of Conrad Studies 
(Poland) / ed. board: Andrzej Busza, Jolanta Dudek, Zdzisław Najder, Krystyna Stamirowska. – 
Kraków, 2008–2009. – Vol. IV. –.P. 46.

7 Филатова Н. М. Образ врага в польской повстанческой поэзии 1830–1831 г.г. // 
Культура сквозь призму идентичности. – М., 2006. – C. 85.
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сприяло утвердженню романтичного автостереотипу польської нації 
як бастіону європейської свободи, захисниці республіканських ціннос-
тей (вважалось, що війна з повсталою Польщею відволікла Росію від 
придушення революцій у Франції та Бельгії). Література відобразила 
і закрила цей образ, оспівуючи героїзм, вільнолюбство і страждання 
поляків, подаючи Польщу Христом народів (Адам Міцкевич) чи “Він-
кельридом” – героєм, який ціною смерті допоміг соратникам одержати 
перемогу (Юліуш Словацький)»1. Саме така єдність культурно-літера-
турних страт обумовила формування романтичного світогляду Конра-
да, носія його як польської романтичної парадигми, вишукано залом-
леної в його модерністських пошуках у англійській модифікації. Досвід 
Адама Міцкевича для Конрада набув неабиякої значущості як укладача 
«романтичної енциклопедії культури». На думку Людмили Сафроно-
вої, «цей синтез був особливим, оскільки поет злив воєдино романтич-
не бачення людини, мистецтва, суспільства. Науковий підхід у нього 
нерозривний із поетичним. Тому він сміливо співвідносив факти істо-
рії, літератури, живопису, політики, історії релігії, вбачаючи в них гли-
бинне зростання духу»2. До питання «Конрад і Міцкевич» ми ще маємо 
намір повернутись, тут же пошлемось на авторитетну думку Олексія 
Зверєва щодо специфіки англійського модернізму: «У своєму прагнен-
ні виявити за “реальним” (тобто зовнішнім, поверховим) “реальніше” 
(не осягнуті розумом закони, вища істина) модерністи відмовляються 
від художніх ідей, втілених в реалізмі XIX ст. – від фактології, життєпо-
дібності та позиції авторського всебачення; у цьому вони опираються 
на досягнення Дж. Конрада»3. Отже, сміємо висловити думку, є в цьому 
і польська романтична компонентa, особливо щодо розуміння батьків-
щини, не прив’язаної до прямого геокультурного простору. 

Письменник ніколи не забував того, що він поляк, завжди нага-
дуючи про це своїм англійським друзям, а листи до Польщі підпи-
сував своїм справжнім прізвищем Коженьовський: «“Who can tell 

1 Там само.
2 Сафронова Л. А. Автопортрет славянина по Мицкевичу // Сафронова Л. А. Культура 

сквозь призму поэтики. – М., 2006. – С. 499. 
3 Зверев А. Модернизм // Энциклопедический словарь английской литературы XX 

века : словарь / Рос. акад. наук, Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького ; редкол.: К. И. 
Бузылева [и др.] ; авт. введ. А. П. Саруханян. – М., 2005. – С. 282.
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<…> where the limits of nostalgia lie, where its influence can stop?” Of 
all feelings, nostalgia is the purest of all gifts of nature. Our most beloved, 
Kosciuszko, Pulawski, Mickiewicz, and others, drew their inspiration from 
this source, and so did Conrad. His nostalgia of our ideal country puts the 
mark of greatness over all his creative work» («“Хто може сказати <…> 
де знаходиться межа, після якої припиняється вплив ностальгії?” Зі 
всіх почуттів, ностальгія – найчистіший дар природи. Всі наші улю-
блені герої – Костюшко, Пулавський, Міцкевич та інші черпають своє 
натхнення саме із цього джерела, не виняток і Конрад. Його носталь-
гія за нашою ідеальною країною накладає печатку величі на всю його 
творчість»), – зазначає Густав Морф1. 

У своєму прагненні осягнути буття сім’ї Коженьовських на тлі 
буремної польської історії, вписати в неї свій рід Конрад зосередився 
на розкритті залежності сімейних типів біографії від специфіки істо-
ричних епох. Для Коженьовських це був романтизм, якому віддавав 
перевагу і Конрад, бо він повертав «відчуття особистісної гідності»2. 
До того ж, як справедливо наголосив Олег Кривцун, «лише художнє 
переживання, на думку романтиків, вільне від заданих рамок, здатне 
повідомити свободу і самодіяльність імпульсом людини. Художньо-
творче відношення до оточуючого світу, що допомагає послабити 
залежність від нього, дозволяючи перевершити цей світ, диктувало і 
цехові “правила” життєтворчості»3, тобто авторство власної долі4. У 
художній свідомості Конрада відбулась надзвичайно приваблива річ: 

1 Morf G. The Polish Heritage of Joseph Conrad. – New York, 1965. – P. 235.
2 Кривцун О. Творческое сознание художника. – М., 2008. – C. 205.
3 Там само.
4 Цікаву думку висловила з цього приводу А. Вежбицька: «Если в русской судьбе 

присутствует, грубо говоря, оттенок фатализма, квиетизма и смиренного приятия 
жизни, ничего подобного нет в польском los. Напротив, los акцентирует случайность, 
переменчивость, непредсказуемость судьбы, представляя жизнь как игру случая или как 
азартную игру <…> Польский же культурный словарь воплощает лишь один образ – жизни 
как попеременных взлетов и падений, а не как плавного движения к пункту назначения» 
(Вежбицка  А. Судьба и предопределение // Путь.  – 1994.  – № 5.  – С. 131). На це, як на 
характерну рису Конрада, вказує О.  Соловйова: «Вселенная Конрада иррациональна 
и непостижима, она существует в волнообразном чередовании состояния покоя и 
“непокоя”, подчиняющих себе и человека. Овладевая людьми, состояние непокоя толкает 
их на поиски приключений, заставляет нарушать устоявшийся природный порядок» 
(Соловьева Е. Конрад Джозеф // Энциклопедический словарь английской литературы XX 
века. – М., 2005. – С. 207).
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зусилля, спрямовані на творче вдосконалення, були водночас для нього 
і життєтворчими. Це особливо характерно щодо використання алюзій 
польської патріотичної літератури у творчості Конрада. 

Повість Конрада «Prince Roman» («Князь Роман», 1901), присвя-
чена подіям листопадового повстання 1831 року, яка в Сполучених 
Штатах Америки вийшла з друку тільки в 1911 році під назвою «The 
Aristocrat» («Аристократ»)1, є історією самопожертви заради націо-
нальної ідеї, за формою та походженням – спогадом, і перегукується 
із подіями, пов’язаними з дитинством Конрада та його зустріччю з 
князем Романом Сангушко, що описуються у його творі «A Person-
al Record» («Мемуари», 1912). Згідно із свідченням Джессі Конрад, 
повість повинна була стати частиною збірки ремінісценцій, яку пись-
менник планував. Князь Роман, єдиний ідентифікований поляк у 
творчості Конрада, втрачаючи свою молоду жінку, впадає у розпач, 
від якого оговтається тільки присвятивши себе справі боротьби за 
національну незалежність, він із завзяттям занурюється в події, але, 
схоплений, постає перед Військовим трибуналом. Всі чекають від ньо-
го слів покаяння, але, маючи шанс уникнути покарання завдяки впли-
ву і зв’язкам родини, він відкидає цю можливість, проголошуючи, що 
доєднався до повстання через переконання. Взявши до уваги думку 
Адама Ґіллона про моральну трансформацію героя, що є розповсю-
дженою темою в польській літературі періоду романтизму2, вбача-
ється доречним дослідити її ґенезу і вплив на творчість англійського 
письменника. Так, зміна намірів героя Конрада, князя Романа співвід-
носна із рішенням Яцека Сопліци, героя епічної поеми Адама Міцке-
вича «Pan Tadeusz» («Пан Тадеуш», 1832–1834), який, для того, щоб 
спокутати гріх вбивства, присвячує своє життя національній справі. 
Твір Міцкевича «Dziady» («Дзяди», 1823–1860) демонструє ще одно-
го героя, Густава, який із егоцентрика перетворюється на відданого 
патріота Конрада. Солдат Кміцик, герой роману Генріка Сенкевича 
«Potop» («Потоп», 1884–1886), готовий віддати життя за свою краї-
ну, також представляє борця за політичну справу. У цьому контексті 
варто згадати також і образ героя польського повстання 1831 року із 

1 Gillon A. Joseph Conrad / ed. Kinley E. Roby. – New York, 1982. – P. 81.
2 Там само. – P. 82.
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твору «Życie generała Kołyszki» («Життя генерала Колишко») батька 
Конрада, Аполло Коженьовського1.

У листі Вінсенту Лютославському від 9 червня 1897 року Кон-
рад пише: «wandering around the world I have never left “the Country of 
Remembrances”» («поневіряючись світами, я ніколи не покидав “Краї-
ну Спогадів”»2. Ці слова запозичені з твору Адама Міцкевича «Konrad 
Wallenrod» («Конрад Валленрод», 1825–1828): «Де душа його? – У країні 
спогадів». Якщо повернутись до думки, що Джозефа Конрада назва-
ли на честь Конрада Валленрода Адама Міцкевича, зв’язки «z polską 
tradycją staje się jeszcze bardziej wyraziste» («із польською традицією ста-
ють ще більш виразними»)3. 

Парадоксальність ситуації полягала в тому, що алюзії поль-
ської класики, тобто як натяк на літературно-культурний факт, що 
безпосередньо розрахований на впізнаванне, а отже і на повноту 
інтерпретації, використовуються в Конрада в аспекті англомовної 
літературознавчої традиції. У відповідності до цього будь-яке залу-
чення у власний текст «чужих слів», підкреслено відвертих чи дещо 
прихованих, у Конрада охоплюється значимістю поняття «алюзія» 
(аllusion). Водночас із цим же значенням використовується «цитуван-
ня» (quotation), а також долучається і ремінісценція (reminiscence). 
Їх поєднання розширює межі «натяку» до більш сприйнятного для 
Конрада – «спогаду; риси, що нагадує будь-що»4, те, що здебільшого 
відбувається в текстах і листуванні Конрада, особливо щодо виразу 
«країна спогадів» алюзії твору Адама Міцкевича «Konrad Wallenrod» 
(«Конрад Валленрод»), переданої в епістолярії через емоційну реф-
лексію, таке собі «переживание переживания» (за Михайлом Бахті-
ним), без уточнення її геокультурних ознак. Ця територія спогадів, в 
якій вони перетинаються з різних часів від моменту безпосереднього 

1 За умови того, що Конрад не звертався до польської патріотичної тематики, це 
єдиний твір, де маніфестується алюзивність польської романтичної літератури.

2 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad : in 9 vol. Vol. 1 : 1861–1897 / ed. by 
Frederick R. Karl and Laurence Davies.  – Cambridge  ; New York  ; Port Chester  ; Melbourne  ; 
Sydney, 1983. – P. 359. 

3 Zabierowski S. Polska misja Conrada. – Katowice, 1984. – S. 114.
4 Brower R. A. Alexander Pope: The Poetry of Allusion. – Oxford ; New York, 1986. – X, 368 

p.; Wheeler M. D. The Art of Allusion in Victorian Fiction. – London, 1979. – X, 182 p.; Hinds S. 
Reflexive Annotation in Poetic Allusion // Hermathena. – 1995 (Summer). – № 158. – P. 41–51.
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переживання, – є їх сховищем. Митець використовує набутки пам’яті, 
як прихованої в собі сили, мобілізуючи їх, щоб зробити придатними 
для використання. Примножений порівнянням із художнім образом, 
утворюється «образ-слід», потужніший за реальний. «Поліпшений 
слід старого сприйняття є дієвим в якості прихованого масштабу 
нового сприйняття, і для цього немає необхідності викликати образ 
раніше бачений чи вже спогад про першу зустріч»1. У Конрада це не 
Україна і не Польща, а пам’ять про них, передана через алюзію Міцке-
вича, до того ж подвійну, оскільки відсилає до поеми «Konrad Wallen-
rod» («Конрад Валленрод») із актуалізацією імені героя, його співвід-
несеності з долею Коженьовського / Конрада.

У такий спосіб письменник продукує відкритість свого епісто-
лярного образу, поєднуючи спогади, поетичний матеріал, а також 
елементи автобіографії. Алюзія Конрада межує з ремінісценцією. 
Повернення до поеми «Konrad Wallenrod» («Конрад Валленрод») є 
новим переживаням героїчної польської історії, сюжет якої взятий 
із литовських хронік, коли Литва відбивала напад хрестоносців, а 
головний герой є уособленням особистісної трагедії людини при-
гніченої спільноти. Епістолярна алюзія щодо назви поеми як імені 
героя викликає асоціацію з Конрадом як митцем XX століття. Адже 
і походження героя Міцкевича, і його життєва мета відкриваються 
далеко не відразу. Як наголошують науковці, такий прийом був «не 
лише даниною романтичній загадковості, але й, певною мірою, засо-
бом маскування патріотичного змісту»2. Чи не цьому була підпоряд-
кована алюзивна думка Конрада?.. 

Усталеною думкою критиків є та, що митець свідомо уникав поль-
ської теми у своїй художній творчості. Відверто на цьому наголошу-
вала і дружина Конрада у своїх мемуарах про чоловіка «Joseph Conrad 
and his Circle» («Джозеф Конрад у колі близьких», 1935 рік), вказую-

1 Память // Философский словарь / основан Г. Шмидтом ; общ. ред. В. А. Малинина ; 
под. ред. Г. Шишкоффа ; пер. с нем.: М. М. Беляева [и др.]. – Изд. 22-е, перераб. – М., 2003. – 
С. 329.

2 Литература епохи романтизма / Б. Ф. Стахеев, Л. А. Сафронова, Д. С. Прокофьева, 
В. В. Мочалова // История литератур западных и южных славян  : в ІІІ т. / редкол.: Л. Н. 
Будагова, А. В. Липатов, С. В. Никольский ; РАН, Ин-т славяноведения и балканистики. – 
М., 1997. –  Т. II : Формирование и развитие литератур Нового времени. Вторая половина 
XVIII века – 80-е годы XIX века / отв. ред. С. В. Никольский ; ред. Л. Н. Будагова. – С. 97.
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чи на «negatywne stanowisko» («негативне ставлення»)1, «niemożliwość» 
(«неможливість»)2 та «temat niechęci <…> męża do pisania o wydarze-
niach w Polsce» («небажання <…> чоловіка писати про події в Польщі»)3 
через страх показати «swych ran przed kimś pierwszym lepszym» («свої 
рани перед кимось»)4. Джессі пригадувала, що «wiele lat upłynęło jed-
nak, nim Jóseph Conrad zdołał napisać piеrwszą książkę, która w Polsce 
wzbudziła zainteresowanie» («сплинуло багато років, поки Джозефу 
Конраду вдалося написати першу книжку, яка в Польщі викликала 
інтерес»)5. Едвард Ґарнетт також стверджував, що «the subject of Poland 
was then visibly painful to him, and in those early years he would speak of 
it unwillingly, his attitude being designed to warn off acquaintances from 
pressing on a painful nerve» («тема Польщі була явно нестерпною для 
Конрада і в перші роки знайомства він говорив про неї неохоче, всією 
поведінкою намагаючись уникнути будь-яких спроб згадувати болю-
чий сюжет, щоб запобігти тиску на рану, що кровоточила»)6. Пізніше, 
зазначає Ґарнетт, Конрад став менш чутливим і в листі до нього у 1901 
році описав, досить ретельно, історію своєї родини («later he grew less 
sensitive and in a letter in 1901, he sketched at length his family history and 
connections»)7. Адже все життя письменник вільно говорив польською 
мовою, але ніколи не написав жодного рядка польською для друку («he 
never wrote one line for print in that language»)8. 

Незважаючи на своє, ніби негативне ставлення до будь-яких зга-
док про Польщу, Конрад одного разу зізнавався Дж. Б. Пінкеру в листі 
від 7 жовтня 1908 року про свій намір ознайомити англійських читачів 
із реаліями польського життя, із польським національним колоритом: 
«To make Polish life enter Engish literature is no small ambition – to begin 
with. But I think it can be done. To reveal a very particular state of society, 

1 Conrad J. Jóseph Conrad / red. tomu Maria Kaniowa  ; posłowie i przypisy: Róża 
Jabłkowska ; przełożyła z ang. Wanda Nałęcz-Korzeniowska. – Kraków, 1959. – S. 68.

2 Там само.
3 Там само.
4 Там само. – S. 69.
5 Там само. 
6 Garnett E. Introduction // Letters from Joseph Conrad (1895–1924) / ed. with іntrod. and 

notes by Edward Garnett. – Indianapolis, 1928. – P. 6.
7 Там само.
8 Morf G. The Polish Heritage of Joseph Conrad. – New York, 1965. – P. 206.
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bring forward individuals with very special traditions and touch in a per-
sonal way upon such events for instance as the liberation of the serfs (which 
in the number of people affected and in the general humanitarian signifi-
cance is a greater fact of universal interest than the abolition of Negro Slav-
ery) is a big enterprise» («Зробити так, щоб польське життя увійшло в 
англійську літературу, – це об’ємне завдання і досить складна мета. Але 
я думаю, що це можна зробити. Докладно показати стан суспільства, 
описати особистості з їх особливими традиціями і торкнутися такої 
події як звільнення кріпосних, що стосувалося великої кількості людей 
і за своїм загальним гуманістичним значенням є набагато важливішим 
фактом за звільнення негритянських рабів у Сполучених Штатах Аме-
рики – ось справжня велич задуму»)1. 

Історичний аспект національного визволення Польщі письменник 
висвітлив лише в одному художньому творі – повісті «Князь Роман», 
в якій події польського національно-визвольного руху маніфестують 
польську романтичну доктрину. Вони розгорнуті у стані «часової дис-
танційованості» та свідомого абстрагування від добре відомого націо-
нального міфу, що обумовило специфіку особистісних ремінісценцій 
Конрада. Дослідники «помічали» польські ремінісценції та алюзії в 
романах «Almayer’s Folly: A Story of an Eastern River» («Примха Олмей-
ра: Історія східної річки»), «The Nigger of the “Narcissus”: A Tale of the 
Sea» («Негр з “Нарцису”: Морська історія»), «Lord Jim: A Tale» («Лорд 
Джiм: Історія»), «Nostromo: A Tale of the Seaboard» («Ностромо: Історія 
узбережжя»), «The Secret Agent: A Simple Tale» («Таємний агент: Проста 
історія»), «Under Western Eyes» («На погляд Заходу»). Так, Джон Голсу-
орсі зазначав, що оповідач та один із головних героїв творів Конрада, 
Марлоу, є англійцем тільки за ім’ям, а не за своєю природою2. Густав 
Морф переконаний, що Марлоу «нагадує Конрада всіма його рисами 
характеру», незважаючи на свій космополітизм, він «чарівний оповідач, 
із вираженим почуттям романтизму та сильною інтуїцією, здатністю до 
спостереження та артистизму» («Marlow resembles Conrad in all essential 

1 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad : in 9 vol. Vol. 4 : 1908–1911 / ed. by 
Frederick R. Karl and Laurence Davies.  – Cambridge  ; New York  ; Port Chester  ; Melbourne  ; 
Sydney, 1990. – P. 138.

2 Galsworthy J. Сastles in Spain and Other Screeds. – London, 1927. – 267 p. 
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traits of character <…> he is a fascinating story-teller, with a strong sense of 
romance, and a marvelous power of intuition, observation and imitation»)1. 

Джоселін Бейнс вважав «суб’єктивний» досвід письменника голо-
вним джерелом розуміння мотивів творчості, що надавав творам Конра-
да неповторного колориту. Для британського критика однією із найваж-
ливіших подій у житті Конрада був його виїзд із Польщі зі збереженням 
духовної польської спадщини. Бейнс впевнений, що автор роману «Lord 
Jim: А Tale» («Лорд Джiм: Історія») до кінця життя боровся із відчуттям 
провини щодо своїх предків та вітчизни і роман «Almayer’s Folly: A Story 
of an Eastern River» («Примха Олмейра: Історія східної річки») відбиває 
«unconsciously and in a disguised form, the central dilemma of Conrad’s life» 
(«на підсвідомому рівні та в замаскованій формі центральну ділему жит-
тя Конрада»)2. Адже варто лише згадати, розмірковує дослідник, що Ніна 
Олмейр розривається між батьківською владою та її пієтетом старших 
із одного боку, які, здається, покликані відвернути нещастя та провал у 
житті, і свободою та романтикою, що символізує Дейн. Не буде надума-
ним зазначити, переконаний Бейнс, що в цій боротьбі вбачається «Con-
rad’s own conflict between the demands of his homeland (personified in his 
father) and the life of freedom and adventure for which he craved» («особис-
тий конфлікт Конрада між вимогами його батьківщини (персоніфікова-
ній у образі його батька) і життям свободи і пригод, якими він марив»)3, 
тобто власний поступ долі. У такий спосіб, внаслідок особистістного 
впливу батька, у світлі психоаналізу в письменника зазначається іденти-
фікація, – один із основних механізмів формування особистості, сприй-
няття і трансмутація рис людини-зразка.

Втім, вірність польським патріотичним ідеалам зовсім не означала 
для Конрада повторення шляху родини з безпосередньою причетністю до 
будь-якого повстання. З одного боку, Конрад як художник демонстрував 
певну залежність від романтичних ідей, під впливом яких був вихований. 
Безперечно, він відчував провину за вчинок своєї молодості, виправданий 
обставинами, – від’їздом до Франції через небажання служити в російській 

1 Morf  G. The Polish Heritage of Joseph Conrad. – New York, 1965. – P. 90.
2 Baines J. Joseph Conrad – Raw Material into Art // Kwartalnik Neofilologiczny. Joseph 

Conrad Korzeniowski: Studia i Szkice.  – Warszawa, 1958. – № 1–2. – S. 16.
3 Там само.
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армії. Занепокоєння самою природою зради не відпускатиме його впро-
довж тривалого літературного життя, у різних ракурсах проявляючись 
у творах «Almayer’s Folly: A Story of an Eastern River» («Примха Олмейра: 
Історія східної річки», 1895), «An Outcast of the Islands» («Вигнанець з ост-
ровів», 1896), «Lord Jim: A Tale» («Лорд Джім: Історія», 1900), «The Nigger 
of the “Narcissus”: A Tale of the Sea» («Негр з “Нарцису”: Морська історія», 
1897), «Heart of Darkness» («Серце темряви», 1899), «An Outpost of Progress» 
(«Аванпост прогресу», 1896), «Amy Foster» («Емі Фостер», 1901), «Freya Of 
The Seven Isles» («Фрейя семи островів», 1910–1911), «Nostromo: A Tale of 
the Seaboard» («Ностромо: Історія узбережжя», 1904), «Karain: A Memory» 
(«Караїн: Спомин», 1897), «The End of the Tether» («Кінець неволі», 1902), 
«The Return» («Повернення», 1897), «Victory: An Island Tale» («Перемога: 
Острівна історія», 1915), «Falk: A Reminiscence» («Фальк: Ремінісценція», 
1901), «The Rescue: A Romance of the Shallows» («Порятунок: Роман мілин», 
1920), «The Informer: An Ironic Tale» («Провокатор: Іронічна історія», 1906), 
«The Warrior’s Soul» («Душа воїна», 1915–1916), «The Secret Agent: A Simple 
Tale» («Таємний агент: Проста історія», 1907), «Under Western Eyes» («На 
погляд Заходу», 1911). 

Власні почуття провини, докори сумління та намагання виправда-
тись перед своєю совістю, ускладнені звинуваченнями польської інтелек-
туальної еліти, трансформуються в художніх образах та поворотах сюже-
ту. Події твору відбуваються на тлі історії зради. Безперечно, у більшості 
випадків особистісні та історичні мотиви були підґрунтям розповіді 
про діяльність анархістів-революціонерів. Переживання минулого від-
бувалося в Конрада досить боляче, а тому стишення спогадів відбилося 
дещо піднесено у здатності до креативного процесу. У розробці сюжет-
них ліній, характерів, мови персонажів з’являються польські алюзії та 
ремінісценції. Немає сумнівів, зазначає Густав Морф, що Конрад став би 
добрим поляком, якщо б у його час це було можливо. Але йому судилося 
народитися в обставинах, політичних та соціальних, в яких загрозою 
був або «a degrading opportunism or <…> a flight into the lands of phan-
tasy, <…> fairy tales, <…> sea-stories, <…> visions of discoverers and dis-
coveries» («принижуючий опортунізм, або політ у країну фантазій чи 
казок, морських розповідей, видінь першовідкривачів і відкриттів»)1. 

1 Morf G. The Polish Heritage of Joseph Conrad. – New York, 1965. – P. 219.
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Постери та кадри з фільму 
«Lord Jim» («Лорд Джім») 

за мотивами однойменного 
роману Джозефа Конрада 

(1900). Зірка Голлівуду Пітер 
О’Тулл у головній ролі. Режисер 

Річард Брукс. Виробництво 
кінокомпанії «Columbia film», 

США, 1964 рік.
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У науковців викликала значний інтерес інтертекстуальна май-
стерність Конрада, передусім трансформація польських джерел. Чи 
не найбільш привабливою була створена письменником польська 
аура роману «Lord Jim: A Tale» («Лорд Джiм: Історія»), вибудована на 
незримо присутніх польських романтичних літературних текстах. 
Цей своєрідний діалог із польською літературою не поступався 
взаємодії Конрада з англійською традицією, як і з іншими зарубіж-
ними літературами. Безперечно, Конрад був реформатором ідей, 
переглядаючи і трансформуючи попередній досвід з позицій своєї 
епохи. Авторські сюжети, події, герої вибудовані ним на історичних 
джерелах, в яких вгадується тло польської історії. Саме вона є світо-
моделюючим фактором прози Конрада. У ній полемічно загострена 
взаємодія документальної точності розповіді й її образне втілення. 
Персонажами твору є провокативно приховані історичні постаті, 
буття яких відбувається серед численних артефактів, притаманних 
як польській історії, так і художнім подіям роману. Густав Морф вва-
жає цей роман глибоко символічним: «If we are ever to solve the riddle 
which surrounds “Lord Jim”, we must succeed in tracing the unconscious 
forces guiding Conrad in the choice of his subject and in the development of 
its theme» («Якщо ми колись і розгадаємо таємницю, що огортає «Лорд 
Джім», то тільки якщо нам вдасться дослідити підсвідомі сили, які керу-
вали Конрадом у виборі сюжету і в його розвитку»)1. Не менш цікавою 
є думка Густава Морфа про те, що «Conrad’s creative genius <…> was 
able – in an almost superhuman effort <…> to weld all these elements into 
a consistent portrait of a fictive state» («творчий геній Конрада чи не  над-
людським зусиллям зміг згуртувати та об’єднати (польські інтертексту-
альні елементи. – О. Т.) у послідовно вибудованому портреті своєї уявної 
країни»)2. Революція, яку готують у Костагуані, якійсь країні Латинської 
Америки (роман «Nostromo: A Tale of the Seaboard» / «Ностромо: Історія 
узбережжя»), підкреслює Густав Морф, «was of course familiar to a Pole of 
Conrad’s generation» («була знайома полякам покоління Конрада»)3, чиї 
батьки були учасниками таких революцій. Доцільно пам’ятати також 

1 Morf  G. The Polish Heritage of Joseph Conrad. – New York, 1965. – P. 149. 
2 Morf  G. The Polish Shades and Ghosts of Joseph Conrad. – New York, 1976. – P. 169.
3 Там само. – P. 161.
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про спроби самого Конрада поставляти контрабандою зброю револю-
ції в Іспанії (для реставрації монархічного режиму Карлоса Молодшо-
го). Привертає увагу походження головних героїв. Так, наприклад, сам 
Ностромо  – італієць, дівчина Антонія Авелланос, за однією версією, 
завдячує своєю появою першому коханню Конрада в Польщі, Яніні 
Таубе, яка з родиною пізніше переїхала із Кракова до Риги. За іншою 
версією, прототипом Антонії могла бути Офелія, шістнадцятирічна 
сестра Костянтина Бущинського, близького друга родини. У Джорджіо 
Віола, борця за справедливість із Італії, вгадуються риси самого Гарі-
бальді, шанованого в Польщі. У своєму маніфесті-зверненні до Європи 
Гарібальді, як відомо, закликав народи прийти на допомогу польській 
нації. Зовнішньо Віола, зі своєю левовою гривою, на думку Морфа, спи-
саний із Аполло Наленч Коженьовського (порівнював батька Конрада 
із Гарібальді, чия боротьба мала на меті створення вільної, незалежної 
держави, та Ірвінг Хоу)1 – портретна номінація, неодноразово повто-
рювана і нарешті втілена в художньому образі, який тим і запам’ятався.

Портрет та життєва історія Хосе Авелланоса містить риси дядька 
Конрада, Тадеуша Бобровського та Стефана Бущинського, друга роди-
ни, художнє втілення яких є більш значущим за мемуари, спогади, 
документальні портрети. Авелланос є образом справжнього патріота, 
який прагне перетворити Костагуану в сучасну демократичну державу. 
А втім, він не революціонер, для нього характерні дипломатичні під-
ходи, бо колись він був добре відомим дипломатом, послом у Великій 
Британії та Франції. Його історія країни неопублікована з тої причини, 
що надто багато людей, описаних у ній, були ще живі. Як і Бобровський, 
Авелланос має небожа, якому він писав багато листів. Антигуманний 
диктаторський режим Гузмана Бенто, який зовнішністю нагадує Вели-
кого князя, Костянтина Голіцина,  – є алюзією російського правління 
в Польщі. Читаючи про партії Білих та Червоних, пригадується Вар-
шава часів Січневого повстання. Вулиці колишньої столиці Костагуа-
ни, Сулако у романі подані через історичну деталь, оскільки вимощені 
дерев’яною бруківкою, що було характерною ознакою польських міст 
до 1930 року, але не латиноамериканських2. Саме місто, яким дуже 

1 Howe I. Politics and the Novel. – London, 1961. – P. 77.
2 Там само. – P. 168.
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пишаються корінні мешканці, колись було історично дуже важливим 
через розташування в ньому верховної церковної влади та королів-
ського двору в старі часи, що нагадує реконструйований Краків. 

Польські алюзії присутні й у лексиконі персонажів. Так, наприклад, 
говорячи про можливу небезпечну ситуацію в Сулако, Чарльз Гулд 
говорить: «God is high above, and the friend is far away» («Як кажуть у цій 
країні, – Бог дуже високо»), що певною мірою є перифразом старого 
польського прислів’я: «Бог високо, а друг далеко», і означає, що за наяв-
них обставин, коли комусь знадобиться допомога, як правило, поруч не 
знайдеться нікого. Роман наповнений польськими історико-літератур-
ними ремінісценціями. Морф справедливо вказав на вибір Конрадом 
культурного місця дії, що дозволило йому вивільнити свою уяву1.

2.5. Українська складова культурної толерантності 
Джозефа Конрада

2.5.1. Україна як «мала вітчизна»: засоби моделювання

Ще у 1898 році Едвард Ґарнетт, вважаючи Джозефа Конрада «is an artist 
of artists, his love is for Nature, his sure instinct is for beauty» («художником із 
художників»), писав у своїй статті від 15 жовтня 1898 року про письмен-
ника: «He has brought the seen universe before us, he has interpreted it through 
the vast unseen ocean of life flowing around us. And that is the gift of only those 
who are born to sing to mankind – it is the gift of only the true poets» («Він пока-
зав нам обличчя Всесвіту, величезний невидимий океан життя, що вирує 
навколо нас. Таким даром володіють тільки ті, хто народився оспівувати 
людство  – справжні поети»)2. Дослідження мультикультурної парадигми 
творчості Джозефа Конрада розпочалося із ґрунтовного аналізу польсько-
го фону письменника в роботі Густава Морфа «Польська спадщина Джозе-
фа Конрада» (1930). Але Маурісій Станєвський у статті «Англійськість Кон-

1 Там само. – P. 176.
2 Garnett E. Unsigned Article on Conrad (15 October 1898) // Joseph Conrad: The Critical 

Heritage / ed. by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 81.
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рада» (1929)1 зробив спробу розглянути творчість письменника в ракурсі 
зв’язків із англійською та польською літературою. Цією ж проблемою опі-
кувалися Eдвард Вісяк (Едвард Гарольд)2, Вілфрід Доуден3, Девід Торбурн4, 
Мартін Такер5, Адам Ґіллон6, Здзіслав Найдер7, Норман Пейдж8, Седрік 
Томас Ваттс9, Джон Генрі Стейп10 та ін. Немала частка досліджень припадає 
на студії дискурсу про Польщу. Водночас Україна, яка була її інтегральною 
частиною, хоч і згадувалась як місце народження письменника, проте укра-
їнські чинники творчості Конрада предметом глибокого вивчення дослід-
ників не ставали. Так, наявність українських ремінісценцій у його творах 
«A Personal Record» («Мемуари»), «Prince Roman» («Князь Роман»), «Amy 
Foster» («Емі Фостер») та «The Sisters» («Сестри») зазначають у своїх публі-
каціях Здзіслав Найдер («Conrad and Ukraine: А Note» / «Конрад і Україна», 
1998)11, Сергій Гупало («Англійський класик родом з Бердичева», 2001)12, 
Лілія Омелян («“A Nobleman from Ukraine”: Joseph Conrad’s Attitude to his 
Homeland» / «“Дворянин з України”: Ставлення Конрада до своєї Батьків-
щини», 2011)13. Пильна увага до життя родини Конрада в Україні прикута в 
дисертації Лілії Омелян «Conrad and Ukraine» («Конрад і Україна», 2011)14.

Конкретизуючи співвідношення географічної назви «Україна» із її міс-
цезнаходженням, необхідно, передусім, повернутися до значення, що не 

1 Staniewski M. Angielskość Conrada // Wspomnienia i studia o Conradzie  ; wybrała i 
oprac. Barbara Kocówna. – Warszawa, 1963.– S. 48–60.

2 Visiak E. H. The Mirror of Conrad. – London, 1955. – 270 p.
3 DowdenW. S. Joseph Conrad: The Imaged Style. – Nashville, 1970. – 216 p.
4 Thorburn D. Conrad’s Romanticism. – New Haven ; London, 1974. – 230 p. 
5 Tucker M. Joseph Conrad. – New York, 1976. – 144 p.
6 Gillon A. Joseph Conrad / ed. Kinley E. Roby. – Boston, 1982. – 238 p.
7 Najder Z. Joseph Conrad: A Chronicle / transl. by Halina Carroll-Najder.  – New 

Brunswick ; New Jersey, 1984. – 712 p. 
8 Page N. A Conrad Companion. – New York, 1986. – 228 p.
9 Watts C. Joseph Conrad: A Literary Life. – New York, 1989. – X, 156 p. 
10 Stape J. H. The Several Lives of Joseph Conrad. – New York, 2007. – 369 p.
11 Najder Z. Conrad and Ukraine: a Note // The Conradian  : The Joseph Conrad Society 

(UK). – 1998 (Autumn). – Vol. 23, № 2. – P. 45–53.
12 Гупало С. Английский классик родом из Бердичева // Зеркало недели: 

Информационно-аналитический еженедельник. – 2001. – № 31 (17–22 августа). – С. 2. 
13 Omelian L. «A Nobleman from Ukraine»: Joseph Conrad’s Attitude to his Homeland // 

Київські полоністичні студії : зб. наук. пр. / відп. ред. Р. П. Радишевський. – Київ, 2011. – Т. 
XVIII. – С. 242–246.

14 Omelian L. Conrad and Ukraine : дис… канд. філол. наук. – Lublin, 2011. – 295 s.
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співпадає із сучасним і побутувало в часи Джозефа Конрада. Назва «Укра-
їна» застосовувалась для позначення окремої адміністративної територі-
альної одиниці, що входила до складу Польщі, власне, як і решта, – напри-
клад, Волинь, Поділля та Галіція. Згадки про «Ukraїne, Volhynia and Podolia» 
(«Поділля, Волинь та Україну») зустрічаємо у Джозефа Конрада в його 
листі Едварду Ґарнетту від 20 січня 1900 року1, у критичних статтях та есе 
літературного критика і перекладача Едварда Ґарнетта2, у книгах психоло-
га, журналіста і політика Густава Морфа3, у працях дослідників польської 
культури Тадеуша Яна Епштейна4, Анети Болдирєв5, Валерії Пержинської6. 
Україною у той час називалась Київщина. 

Якщо раніше місцем походження письменника вважалася Поль-
ща (стаття невідомого автора «New Writers  – Mr. Joseph Conrad» / 
«Нові письменники – М-р Джозеф Конрад», – «Bookman», травень 
1896)7, то Едвард Ґарнетт був першим серед авторів ранніх критич-
них статей, хто, не вагаючись, вказав місцем народження саме Укра-
їну (як близький друг письменника, Ґарнетт міг чути це від самого 
Конрада). Але надалі, у критичних статтях, що видавалися в пері-
одичних виданнях, анонімні та відомі автори критичних статей та 
рецензій на Україну не вказують, зосереджуючись щодо походження 

1 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad  : in 9 vol. Vol. 2  : 1898–1902 / ed. 
by Frederick R. Karl and Laurence Davies. – Cambridge  ; London ; New York ; New Rochelle  ; 
Melbourne ; Sydney, 1986. – P. 246.

2 Garnett E. Miejsce Conrada w literaturze Angielskiej // Conrad w oczach krytyki 
swiatowej / pod red. Henryka Krzeczkowskiego  ; wyboru dokonal Zdziław Najder  ; przełożyła 
Halina Cieplińska-Bojarska. – Warszawa, 1974. – S. 331.

3 Morf  G. The Polish Heritage of Joseph Conrad. – New York, 1965. – P. 6.
4 Epsztein Т. J. Małżeństwa szlachty posesorskiej na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w latach 

1815–1880 // Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku. – Warszawa, 1991. – T. 9 : Studia o rodzinie 
/ red. J. Leskiewiczowa. – S. 201; Epsztein Т. J. Edukacja dzieci i młodzie y w polskich rodzinach 
ziemianskich na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w II połowie wieku. – Warszawa, 1998. – S. 39.

5 Bołdyrew A. Obyczajowe aspekty kojarzenia małżeństw w rodzinie polskiej w wyższych 
grupach społecznych w drugiej połowie XIX i na początku XX w // Piotrkowskie Zeszyty 
Historyczne. – 2010. – T. 11. – S. 24, 26.

6 Пержинская В. А. Семейные отношения польського дворянства юго-западных 
губерний Российской империи в первой половине XIX века : автореф. дис. ... канд. истор. 
наук  : 07.00.00  – Исторические науки  ; 07.00.03  – Всеобщая история (новое и новейшее 
время). – М., 2011. – C. 15. 

7 Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman Sherry.  – London  ; New York, 
2005. – P. 55.
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письменника винятково на польському дискурсі (у виданні «Acad-
emy» від 20 лютого 1904)1, у виданні «Glasgow News» від 3 жовтня 
1907 року2, у виданні «Nation» від 2 жовтня 1915 року3, у виданні 
«Nation» від 24 березня 1917)4; Джон Голсуорсі (у виданні «Fortnight-
ly Rewiew» від 1 квітня 1908)5; Роберт Лінд (у виданні «Daily News» 
від 10 cерпня 1908)6; Форд Медокс Форд (в «English Review», у грудні 
1911  – березні 19127); Е. М. Форстер (в «Abinger Harvest» у 19208); 
Едвард Ґарнетт (в «Nation» від 22 cерпня 19089) та ін.

Польща як об’єкт і предмет досліджень у житті та творчості Конра-
да  виступає у подальшому в розвідках Річарда Керла («Joseph Conrad: 
A Study» / «Джозеф Конрад: Дослідження», 1914)10; Мері Гарріет Кейпс 
(«Wisdom and Beauty from Conrad» / «Мудрість та краса у творах Конра-
да», 1915)11; Хелен Томас Фоллетт та Вілсона Фоллетта («Joseph Conrad» 
/ «Джозеф Конрад», 1918)12; Рут Матільди Стауффер («Joseph Conrad: 
His Romantic-Realism» / «Романтичний реалізм Джозефа Конрада», 
1922)13; Генрі Луї Менкена («Joseph Conrad», 1922)14; Джона Джорджса-
на Сазерленда («At Sea With Joseph Conrad» / «В морі з Джозефом Кон-

1 Там само. – P. 120.
2 Там само. – P. 144.
3 Там само. – P. 222. 
4 Там само. – P. 229.
5 Galsworthy J. On Conrad // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman 

Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 152.
6 Lynd R. Review (August 1908) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman 

Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 156.
7 Ford M. F. Article on Conrad // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman 

Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 179.
8 Forster E. M. Criticism on Conrad // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman 

Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 262.
9 Garnett E. Unsigned Review on Conrad (22 August 1908) // Joseph Conrad: The Critical 

Heritage / ed. by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 165.
10 Curle R. Joseph Conrad: A Study / Richard Curle. – New York, 1914. – P. 123–124.
11 Wisdom and Beauty from Conrad / select. and arrang. by M. Harriet M. Capes. – London ; 

New York, 1922. – 152 p. 
12 Forster E. M. Criticism on Conrad // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by 

Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 262.
13 Stauffer R. M. Joseph Conrad: His Romantic-Realism. – Boston, 1922. – 128 p. 
14 Mencken H. L. Joseph Conrad // Mencken H. L. A Book of Prefaces (Joseph Conrad, 

Theodore Dreiser, James Huneker). – New York, 1922. – P. 51–52. 
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радом», 1922)1; Густава Морфа («The Polish Heritage of Joseph Conrad» / 
«Польська спадщина Джозефа Конрада», 1930)2; М’юріел Клари Бред-
брук («Joseph Conrad: Józef Teodor Konrad Nałęcz Korzeniowski: Poland’s 
English Genius» / «Джозеф Конрад: Юзеф Теодор Конрад Наленч Коже-
ньовський: англійський геній з Польщі», 1941)3. 

Лише в кількох роботах дослідників тих років Україна Джозе-
фа Конрада зазначається місцем його народження: Едварда Ґарнетта 
(1898)4, Хью Уолпола (1914)5, Томаса Джеймса Вайза (1920)6 та Густа-
ва Морфа (1930)7.

Так, Едвард Ґарнетт (журнал «Academy» від 15 жовтня 1898 року), 
символічно називаючи Польщу і Україну Сходом, що цілком законо-
мірно для англійця, а Велику Британію  – Заходом, підкреслює впли-
ви цих літератур на художній стиль та поетику Конрада: «Mr. Conrad’s 
art seems to be on the line that divides East and West, to spring naturally 
from the country that mingles some Eastern blood in the Slav’s veins – the 
Ukraine» («Здається, що мистецтво містера Конрада ніби розташовано 
на лінії, що розділяє Захід та Схід, природно “витікаючи” з країни, у 
слов’янських венах мешканців якої підмішано трохи східної крові, – з 
України»)8. Технічна майстерність Конрада для англійців є дещо екс-
травагантною, впевнений Ґарнетт, оскільки його засоби художньої 
виразності нагадують літературу Сходу. Ґарнетт вбачає саме україн-
ський «аромат» у художньому стилі Конрада, хоча, на його думку, при-
родніше було б говорити про польський. 

Густав Морф у книзі «The Polish Heritage of Joseph Conrad» 
(«Польська спадщина Джозефа Конрада», 1930), вивчаючи похо-

1 Sutherland J. G. At Sea With Joseph Conrad. – Boston ; New York, 1922. – P. 144.
2 Morf G. The Polish Heritage of Joseph Conrad. – New York, 1965. – P. 1–222.
3 Bradbrook M. C. Joseph Conrad: Józef Teodor Konrad Nałęcz Korzeniowski: Poland’s 

English Genius. – Cambridge, 1941. – P. 5–76. 
4 Garnett E. Unsigned Article on Conrad (15 October 1898) // Joseph Conrad: The Critical 

Heritage / ed. by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 78–81.
5 Walpole H. Joseph Conrad / gen. еd. Bertram Christian. – New York, 1914. – 138 p.
6 Wise T. J. A Bibliography of the Writings of Joseph Conrad (1895–1920).  – London, 

1920. – 111 p.
7 Morf  G. The Polish Heritage of Joseph Conrad. – New York, 1965. – 280 p. 
8 Garnett E. Unsigned Article on Conrad (15 October 1898) // Joseph Conrad: The Critical 

Heritage / ed. by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 81.
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дження письменника, досліджує шляхи, якими предки Конрада 
потрапили в Україну. Як і всі поляки, вони органічно сприймали цю 
землю невід’ємною частиною свого існування. Так, його дядько по 
матері й опікун, Тадеуш Бобровський у своїх «Memoirs» («Мемуа-
рах», 1900) проникливо характеризує національні осередки поляків, 
українців та росіян на Поділлі, Волині та Україні. Родина по матері 
Конрада оселилася в Україні тільки на початку XIX століття. Батьків-
ські родичі Конрада, які походять із Литви, де вони посідали найви-
щі керівні посади, урешті-решт також пов’язали свою долю з Украї-
ною. Cеред його предків – Каетан, канцлер Литовського князівства, 
графиня Красіцька, дочка литовського воєначальника, армійський 
капелан Почей, чиї діяння були прославлені Міцкевичем1. Щоб 
переїхати жити на Волинь, його дідусь продав свої землі на Поділлі, 
де в архівах залишились документи про його походження, які від-
носились до XVIII століття2.

Цікаво, що про долю своєї родини в контексті України Конрад роз-
повідає в листах тільки небагатьом духовно близьким людям, серед 
яких – поляки Вінсент Лютославський (лист від 9 червня 1897 року)3, 
Казімеж Валішевський (лист від 5 грудня 1903)4 і англієць Едвард Ґар-
нетт (лист від 20 cічня 1900 року)5. Варто зазначити, що в цьому листі 
Едварду Ґарнетту, назву англійською «Ukraine» письменник транско-
дує як «Ukraїne»: англійськими літерами із українською літерою «ї», 
хоча в решті випадків у транскодуванні завжди застосовує англійське 
«і»: Ukraine. 

Згадки про Україну часто зустрічаються в листах Конрада. Прожи-
ваючи на той час в Англії, у листах до своєї тітки, Маргарити Порадов-

1 Mleczko S. Conrad’s Native Country // Nowy Kurjer Polski. – 1926. – 29 August. – P. 2. 
2 Morf  G. The Polish Heritage of Joseph Conrad. – New York, 1965. – P. 2.
3 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad : in 9 vol. Vol. 1 : 1861–1897 / ed. by 

Frederick R. Karl and Laurence Davies.  – Cambridge  ; New York  ; Port Chester  ; Melbourne  ; 
Sydney, 1983. – P. 357.

4 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad : in 9 vol. Vol. 3 : 1902–1907 / Joseph 
Conrad ; ed by Frederick R. Karl and Laurence Davies. – Cambridge ; New York ; New Rochelle ; 
Melbourne ; Sydney, 1988. – P. 89.

5 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad  : in 9 vol. Vol. 2  : 1898–1902 / ed. 
by Frederick R. Karl and Laurence Davies. – Cambridge  ; London ; New York ; New Rochelle  ; 
Melbourne ; Sydney, 1986. – P. 244–246.
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ської, він пише про свої наміри «to be en route for the Ukraine» («відвідати 
Україну») (від 17 травня 1893 року)1. У листі Вінсенту Лютославсько-
му письменник зазначає, що за двадцять три роки він відвідав Украї-
ну всього двічі, коли приїздив до свого дядька (лист від 9 червня 1897 
року)2; у листі Казімежу Валішевському також підкреслюються два 
останні побачення з дядьком Тадеушем Бобровським в Україні (від 5 
грудня 1903 року)3. 

Критик Ружа Яблковська зазначає, що брати Клімент і Герберт 
Кліщевські (Спірідіон), чий дідусь емігрував до Англії після Листо-
падового повстання 1830 року, часто описуючи свої контакти з Кон-
радом в англійській та польській пресі, стверджували, ніби Конрад 
не хотів писати ані польською мовою, ані на польські теми. З іншого 
боку, продовжує дослідниця, необхідно згадати фрагмент повісті «The 
Sisters» («Сестри», 1895), розпочатої в дев’яностих роках XIX століт-
тя, де йдеться про паризьке кохання художника, сина українського 
селянина. Але ця тема не подобалася Едварду Ґарнетту, який закли-
кав Конрада і надалі писати на малайські теми4. У листі князу Євста-
хію Сапезі (від 20 лютого 1920 року), Конрад, підкреслюючи рівно-
значимість для себе України і Польщі, згадує свій останній візит «в 
найбільш віддалену частину України», разом з тим додає: «since that 
time owing to the death of my uncle I have not even had any letters that 
would have kept me in touch with the inner life of Poland» («від того часу 
через смерть мого дядька я не мав жодного листа, який би давав ясну 
картину життя в Польщі»)5. Конрад був, як можна зрозуміти із листа, 
цим невдоволений, адже, якщо Тадеуш Бобровський пішов із життя у 

1 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad : in 9 vol. Vol. 1 : 1861–1897 / ed. by 
Frederick R. Karl and Laurence Davies.  – Cambridge  ; New York  ; Port Chester  ; Melbourne  ; 
Sydney, 1983. – P. 127.

2 Там само. – P. 357.
3 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad : in 9 vol. Vol. 3 : 1902–1907 / ed. by 

Frederick R. Karl and Laurence Davies. – Cambridge  ; New York ; New Rochelle  ; Melbourne ; 
Sydney, 1988. – P. 89.

4 Jabłkowska R. Przypisy // Conrad J. Jóseph Conrad / red. tomu Maria Kaniowa  ; 
posłowie i przypisy: Róża Jabłkowska  ; przełożyła Wanda Nałęcz-Korzeniowska.  – Kraków, 
1959. – S. 417–439.

5 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad : in 9 vol. Vol. 7 : 1920–1922 / ed. by 
Laurence Davies and John Henry Stape. – Cambridge  ; New York ; Melbourne ; Madrid  ; Cape 
Town ; Singapore ; Sāo Paulo, 2005. – P. 29.
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1893 році, то відсутність живого зв’язку письменника з батьківщиною 
тривала приблизно двадцять сім років. Тим не менше, образ Украї-
ни присутній у спогадах письменника і в книзі «A Personal Record» 
(«Мемуари», 1912). Так, відтворюючи особливості процесу написання 
першого роману «Almayer’s Folly: A Story of an Eastern River» («Примха 
Олмейра: Історія східної річки», 1895) під час подорожі на батьківщи-
ну, Конрад називає кінцевим пунктом призначення Україну замість 
Польщі, уточнюючи для самого себе «it happened <…> on my way to 
Poland, or more precisely to Ukraine» («це сталося <…> на моєму шляху 
до Польщі чи, якщо бути точнішим, до України»)1. 

Безперечно, назву краю, де письменник народився, близькі та 
друзі не могли не чути від нього, а, отже й усвідомити, яке значен-
ня він мав у житті письменника. Важливо і те, що, вихований також 
і в традиціях ставлення до української землі, як до «малої батьків-
щини» (друг родини, польський письменник Юзеф Ігнацій Крашев-
ський, представник «української школи» польського романтизму, був 
його хрещеним батьком), Конрад називав себе «a gentleman from the 
Ukraine» («джентльменом з України»), а не з Польщі (лист від 14 люто-
го 1901 року Юзефу Коженьовському)2, що теж не могло не сприяти 
формуванню його «українського образу» серед близького оточення. 
У книзі мемуарів про чоловіка («Joseph Conrad and his circle» / «Джо-
зеф Конрад у колі близьких», 1935), дружина Конрада, Джесі, описує, 
як Роберт Канінгем Грем, на похороні, висловлюючи належну шану 
письменнику, рідною землею свого славетного друга називає Украї-
ну: «Сzłowiek wielkiego ducha po znojnym trudzie życia spoczął bezpiec-
znie w ziemi angielskiej, o której, będąc jeszcze dzieckiem, śnił w dalekiej 
Ukrainie» («Після важкої праці життя чоловік великого духу почив 
нарешті спокійно в англійській землі, яку, ще маленькою дитиною, 
бачив у снах у далекій Україні»)3. Довгі роки розлуки з рідною землею 
обумовили міфотворення в художньому процесі митця, позначились 
на філософсько-естетичній його специфіці. 

1 Conrad J. A Personal Record. – Garden City ; New York, 1925. – P. 19.
2 Conrad J. Jóseph Conrad / red. tomu Maria Kaniowa  ; posłowie i przypisy  : Róża 

Jabłkowska ; przełożyła z ang. Wanda Nałęcz-Korzeniowska. – Kraków, 1959. – S. 414.
3 Там само.
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2.5.2. Україна Джозефа Конрада: культурно-міфологічний вимір 

«Міфічне звучання української теми», за висловом Григорія Грабовича, 
було характерним для «української школи». За його словами, «утверджен-
ня польського романтизму як такого <…> відбувається на базі української 
<…> тематики»1. Ця традиція позначилась і на діалозі культур у XX століт-
ті, адже, як зазначає Ростислав Радишевський, у 1930-х роках на сторінках 
часопису «Biuletyn Polsko-Ukraiński» обговорювали «проблему українсько-
польського діалогу в його багатоаспектному вимірі <…> автори часопису 
демонстрували своє ставлення до українсько-польських відносин крізь 
призму прометейського руху, мета якого – створення об’єднання визво-
лених народів…»2). Польський міф про Україну органічно вписується в 
«ideology of romantic nationalism» («ідеологію романтичного націоналіз-
му») та польську «romantic patriotic tradition» («романтичну патріотичну 
традицію»)3, ґрунтуючись на «fundamental categories of religion, geography, 
custom, and history» («фундаментальних категоріях релігії, географії, зви-
чаїв та історії»)4, за висловом Еви Томпсон. 

Незважаючи на ніби явне бажання письменника відмежуватися від 
«Polish romantic nationalism» («польського романтичного націоналізму»)5, 
воно все ж було дещо провокативним, бо набуло втілення в міфічній 
образності польських «південних провінцій» («our southern provinces»)6, 

1 Grabowicz G. Between History and Myth: Perceptions of the Cossack Past in Polish, 
Russian and Ukrainian Romantic Literature // American Contributions to the Ninth International 
Congress of Slavists. – Kiev, 1983. – P. 173.

2 Радишеський Р. «Biuletyn Polsko-Ukraiński» в історії українсько-польського діалогу 
культур // Київські полоністичні студії : зб. наук. пр. / відп. ред. Р. П. Радишевського. – Київ, 
2011. – Т. XVIII. – С. 10. 

3 Kopkowski R. Conrad wobec polskiego dziedzictwa // Przegląd Humanistyczny.  – 
Warszawa, 2007. – (Rok LI). – 4 (403). – S. 10.

4 Thompson E. M. Imperial Knowledge. Russian Literature and Colonialism. – London  ; 
Westport, 2000. – P. 1, 6.

5 Kopkowski R. Conrad wobec polskiego dziedzictwa // Przegląd Humanistyczny.  – 
Warszawa, 2007. – 4 (403). – S. 10. 

6 Conrad J. Prince Roman // Conrad J. The Nigger of the «Narcissus». Typhoon. Heart of 
Darkness. Youth. The Secret Sharer. Short Stories / with revised notes by Frederick R. Karl ; introd. 
by Morton Dauwen Zabel. – New York, 1975. – P. 60–61. 
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маючи надто виразне художнє втілення: «Мій дядько звернувся до мене 
вагомо: “Ви пожали руку князю Роману С––. Це те, що ви завжди будете 
пам’ятати, коли станете дорослим”. Я був вражений його тоном. Я досить 
добре знав історію, щоб розуміти, що князі С–– значаться серед суве-
ренних князів Русі ще до об’єднання всіх руських земель з королівством 
Польщі, після чого вони стали великими польськими магнатами, десь на 
початку XV століття. Але те, що непокоїло мене найбільше, – це відсут-
ність у князя будь-якого казкового гламуру <…> Ніколи б навіть на мить 
не здалося, що цей імпозантний та розчарований чоловік міг бути колись 
молодим, багатим та красивим <…> але він був колись щасливий щас-
тям ідеального шлюбу, який об’єднує два молоді серця, два великих іме-
ні та дві великі долі; щасливий щастям, яке, здавалося, як у казках, буде 
тривати завжди…» («My uncle addressed me weightily: “You have shaken 

Палац Тадеуша Бобровського в Новофастові, дядька Джозефа Конрада 
з боку матері, Евеліни Бобровської (у шлюбі Наленч Коженьовської). 

Художник Наполеон Орда. Акварель.
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hands with Prince Roman S—. It’s something for you to remember when you 
grow up”. I was impressed by his tone. I had enough historical information to 
know vaguely that the Princes S— counted amongst the sovereign Princes of 
Ruthenia till the union of all Ruthenian lands to the kingdom of Poland, when 
they became great Polish magnates, sometime at the beginning of the XVth 
Century. But what concerned me most was the failure of the fairy-tale glamor 
<…> It never occurred to me that this imposing and disappointing man had 
been young, rich, beautiful <…> he had been happy in the felicity of an ideal 
marriage uniting two young hearts, two great names and two great fortunes; 
happy with a happiness which, as in fairy tales, seemed destined to last for 
ever....»)1. У такий спосіб Україна набуває міфологізованого образу. Якщо 
спогади були дещо поверховими, з певним розривом традицій, то образ-
не втілення мало цілісний характер, а тому було більш яскравим, але все-
таки в імпліцитній формі, якщо звернутися до його польської міфологе-
ми в «малайських» чи «африканських» творах.

Читання листів Конрада дає картину ідеалізації рідної землі, що іно-
ді переходить у міф про земний рай, оповитий романтичним флером, 
постає втіленням поетичного образу щасливого життя, легендарної 
Аркадії. Це природно, бо, як зазначає Юзеф Олєйнічак, письменник чи 
художник часто звертаються до міфу, причому іноді це відбувається поза-
свідомо: «Współcześni wygnańcy, podobnie jak pierwsi rodzice, zaczynają 
tęsknić do utraconej ojczyzny, zachowując w marzeniach I wspomnieniach 
jej obraz sprzed naruszenia naturalnego porządku, w końcu zaszynają nawet 
ten obraz idealizować» («Вигнанці, як і прабатьки, починають сумувати 
за втраченою батьківщиною, зберігаючи у своїх мріях і спогадах її образ 
ще до порушення природного порядку, і, зрештою, починають навіть 
цей образ ідеалізувати»)2. Іоанна Сколік впевнена, що польські креси як 
міфічний ідеал зафіксувалися в польському національному житті після 
того, як Річ Посполита втратила свою незалежність і зникла з політичної 
карти світу: «The Borderland became a mythical being ideal of Polish national 
life when the Republic lost its independence and disappeared from the map»3.

1 Там само. – P. 64.
2 Olejniczak J. Arkadia i małe ojczyzny (Vincenz  – Stempowski  – Wittlin  – Miłosz).  – 

Kraków, 1992. – S. 90.
3 Skolik J. Сonrad’s Mythical World of the Borderland // Conrad: Eastern and Western Perspectives 

/ ed. with an іntrod. by Wiesław Krajka. – Boulder ; Lublin ; New York, 2013. – Vol. XXII : From Szlachta 
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Взаємодія героїв Конрада відбувається не тільки в їх стосунках, 
вчинках і словах, але й у формі спогадів, аналізі минулих подій, навіть 
під час сну, хворого марення. Вони схильні до процесів духовного 
засвоєння дійсності з посиланням на архетиповий досвід, збереженим 
людською пам’яттю «з подальшим перетворенням у міф з притаманни-
ми йому рисами» («przemieniają się w mit z właściwymi mu kulturowymi 
uporządkowaniami»)1.

У Конрада міфотворення відбувається, переважно, в імпліцитній фор-
мі, у творах «Almayer’s Folly: A Story of an Eastern River» («Примха Олмей-
ра: Історія східної річки», 1895), «An Outcast of the Islands» («Вигнанець 
з островів», 1896), «Lord Jim: A Tale» («Лорд Джiм: Історія», 1900), «Heart 
of Darkness» («Серце темряви», 1899), «Nostromo: A Tale of the Seaboard» 
(«Ностромо: Історія узбережжя», 1904) та «The Rescue: A Romance of the 
Shallows» («Порятунок: Роман мілин», 1920) спостерігається маніфестація 
прихованих польських культурних архетипів. В мемуарах та листах пись-
менника простежується демонстрація комплексу поляка-шляхтича, який 
народився в Україні та ставиться до цієї землі як до своєї «малої вітчиз-
ни». Проте в його повісті «Prince Roman» («Князь Роман», 1910) та в хро-
ніці власного життя «Some Reminiscences» («A Personal Record» / «Мемуа-
ри», 1912) має місце експліцитне міфотворення, здійснюється відкритий 
сентиментальний вияв почуттів у патріотичних обрисах України. Добре 
відомий у Великій Британії письменник поетично змальовує рідні пейза-
жі, майстерно і точно продовжуючи традицію польських митців «укра-
їнської школи», що відтворили краєвиди, побут та уклад життя простих 
людей. Лад, настрій і стиль описів Конрада рідного краю в мемуарах спо-
внені ностальгічної тональності: мінорність та меланхолійність, ліризм, 
відтворені оригінальними художніми прийомами, метафорами, епітета-
ми і порівняннями: «I saw again the sun setting on the plains as I saw it in the 
travels of my childhood. It set, clear and red, dipping into the snow in full view 
as if it were setting on the sea. It was twenty-three years since I had seen the sun 
set over that land ; and we drove on in the darkness which fell swiftly upon the 
livid expanse of snows till, out of the waste of a white earth joining a bestarred 

Culture to the 21-st Century, Between East and West. New Essays On Joseph Conrad’s Polishness. – P. 149.
1 Wiśniewska L. Mity, mitologie, mityzacje: nie tylko w literaturze / pod red. i ze wstępem 

Lidii Wiśniewskiej. – Bydgoszcz, 2005. – S. 237.



168 Олена Ткачук 

sky, surged up black shapes, the clumps of trees about a village of the Ukrainian 
plain» («На рівнинах знову побачив я захід сонця, який був таким же, як 
і в подорожах мого дитинства. Воно сідало, яскраве і червоне, занурюю-
чись у сніг, ніби сідаючи в море. Двадцять три роки пройшло від того часу, 
як я в останнє бачив, як сонце сідає за цією землею; а ми поїхали далі в 
темряву, яка швидко впала на люті, безкрайні простори снігів всією укра-
їнською рівниною, що простиралася до краю білої землі, що з’єднувала 
зоряне небо, вирослі чорні тіні та брили дерев поблизу села»)1. У ліричній 
розповіді автора бринить нескінченна туга за минулим життям, за красою 
і неповторністю ландшафтів «малої» вітчизни. 

Образ української землі, створений у повісті Конрада «Prince 
Roman» («Князь Роман»), дозволив письменнику повернутись у спо-
гадах до років, які він провів у Новофастові, «кинути допитливий 
погляд на один епізод із свого дитинства, час, який, ймовірно, був 
найщасливішим у його житті» («an interesting glimpse into that time, 
which was probably the happiest episode in Conrad’s childhood»), нага-
дав Густав Морф2: «It was the dead of winter. The great lawn in front 
was as pure and smooth as an alpine snowfield, a white and feath-
ery level sparkling under the sun as if sprinkled with diamond-dust, 
declining gently to the lake  – a long, sinuous piece of frozen water 
looking bluish and more solid than the earth. A cold brilliant sun glid-
ed low above an undulating horizon of great folds of snow in which 
the villages of Ukrainian peasants remained out of sight, like clusters 
of boats hidden in the hollows of a running sea. And everything was 
very still» («Була глибока зима. Велика галявина була така чиста 
і гладка, як альпійське сніжне поле,  – біла периста рівнина, що 
блищала та іскрилася під сонцем, неначе посипана діамантовим 
пилом, злегка нахилена до озера – довгого хвилястого шматка бла-
китної замерзлої води, що виглядало більш щільним і міцним, ніж 
земля. Стояло низько холодне сонце, його золоті відблиски пада-
ли на хвилястий горизонт великих бриж снігу, серед яких села 
українських селян залишалися поза полем зору, подібно скуп-
ченням човнів, прихованих у заглибленнях рухливого плинного 

1 Conrad J. Some Reminiscences.  – London, 1912. – P. 54–55.
2 Morf G. The Polish Heritage of Joseph Conrad. – New York, 1965 – P. 46.
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моря. І все було огорнуто великою тишою…»)1. Цей ліричний від-
ступ, як слова автора-оповідача, немов відволікає від сюжету, але 
тільки на перший погляд він з ним не пов’язаний. Емоційність опо-
віді, типологізує її з образами України Конрада, явленими у різних 
формах, але неодмінно розкриває світ авторського ідеалу, а образ 
автора приваблює відвертим діалогом із читачем. 

Розробляючи сюжети своїх перших «морських» творів, Конрад, 
одночасно почав писати, але не закінчив, повість «The Sisters» («Сестри», 
1895), де йдеться про паризьке кохання художника, сина українського 
селянина. Але ця тема не подобалась Едварду Ґарнетту, зазначає Ружа 
Яблковська, і він «закликав Конрада й надалі продовжувати писати на 
малайські теми» («Temat ten nie podobał się Garnettowi, który namawiał 
Conrada, aby nadal pisał na tematy malajskie»)2. Втіленням всього, чого 
шукає рафінована високохудожня натура, передусім, моральних та 
мистецьких чеснот для Конрада явила собою українська душа. У тому, 
як письменник протиставляє українській духовності світ Заходу з його 
«amplitude of its complicated surface, horrified him by the interior jumble of 
its variegated littleness» («амплітудою мудрованості та поверховості, що 
жахала його прихованою плутаниною різнобарвних дріб’язків»)3, від-
чувається його ностальгія за рідним краєм та людьми. 

Герой повісті, Степан, селянин за походжнням, стає художником, пере-
буваючи в наполегливих пошуках ідеалу краси, а тому залишається само-
тній, «without a star and without companions» («без дороговказної зірки та 
без товаришів»)4. Незалежно від своєї волі він стає космополітом, грома-
дянином світу, перед яким відкриті всі дороги. Як справжній митець, він 
очікує на геніальне одкровення, яке б дозволило йому наблизитись до суті 
мистецтва і в такий спосіб усвідомити сенс буття. Проте в його духовних 
випробуваннях субстрат того, що він шукає, постійно вислизає від нього: 

1 Conrad J. Prince Roman // Conrad J. The Nigger of the «Narcissus». Typhoon. Heart of 
Darkness. Youth. The Secret Sharer. Short Stories / with revised notes by Frederick R. Karl ; introd. 
by Morton Dauwen Zabel. – New York, 1975. – P. 60–61.

2 Jabłkowska R. Przypisy // Conrad J. Jóseph Conrad / red. tomu Maria Kaniowa  ; 
posłowie i przypisy: Róża Jabłkowska  ; przełożyła Wanda Nałęcz-Korzeniowska.  – Kraków, 
1959. – S. 421–422.

3 Conrad J. The Sisters / with an introd. of Ford Madox Ford // The Bookman. – 1928. – Vol. 
LXVI (January), №. 5. – P. 482.

4 Там само. – P. 481.
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«No angel’s voice spoke from above to him. Instead, he heard, right and left, the 
vociferations of idle fanatics extolling this path or that with earthly and hoarse 
voices that rang out, untrustworthy, in empty darkness. And he heard also the 
soft murmur of lazy bablers whispering deferential promises of greatness <…> 
From Berlin to Dresden, from Dresden to Vienna, to many other places, then to 
cities of Italy, at last back to Munich he travelled on, trying to read a meaning into 
all the forms of beauty that solicited his admiration. He thought he understood 
the language of perfection» («ангельський голос так і не заговорив з ним, 
лише чулися йому з усіх боків крики зледащилих фанатиків, що хрипли-
ми, земними голосами, які непевно дзвеніли в пустому мороці, кликали 
його то на той шлях, то на той. Чув він ще й пестливе бурмотання лінивих 
балакунів, що нашіптували йому, обіцяючи велич в майбутньому <…> Він 
подорожував від Берліна до Дрездена, а з Дрездена до Відня і далі, містами 
Італії, нарешті назад до Мюнхена, намагаючись осягнути глибинний сенс 
у всіх тих формах краси, що викликали в нього захоплення. І він навіть 
думав, що зрозумів мову досконалості»)1. 

Конрад підкреслює українське походження Степана, прописуючи 
його родовід: його мати  – українка «from the banks of the Dnieper» («з 
берегів Дніпра»)2, батько родом звідти ж, у дитинстві він відгукувався і 
сприймав як номінацію імені звертання «наш козак» «our Kossak»: «How 
is our Kossak, Malanya; our brave boy?» («Як там наш козак, наш хоробрий 
хлопчик?»)3. Образ майбутнього художника вписаний у мальовничі кра-
євиди України. З любов’ю малюються знайомі пейзажі української землі, 
за якими сумує Конрад, воскресаючи в пам’яті своє дитинство: «The fab-
ulous vastness of the country repeated itself day after day with the persistence 
of eternal truth – sank into the child’s unconsciousness, coloured his childish 
thoughts, his young feelings, carried persuasion into his ignorance – irresistible 
like an unceasing whisper of a voice from Heaven» («День за днем одне й те 
ж – пишність й безкрайність просторів, як вічна істина, – вони запада-
ли в безтурботну душу дитини, стверджуючись вірою в його пам’яті, ще 
позбавленій знання, – чарівні, як шепіт голоса з небес, що не змовкає»)4.

1 Там само. – P. 481–482.
2 Там само. – P. 483. 
3 Там само.
4 Там само. – P. 484.
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У високі мрії героя вривається безжалісна реальність: на батьків-
щині в нього помирає батько, а потім мати, і тільки дізнавшись про це, 
він усвідомлює глибину своєї втрати, гнітючість, спустошеність та мар-
ність своїх естетичних пошуків. Виплеканий та викоханий своєю роди-
ною, залишаючись сам на сам зі своїм стражданням, Степан вперше у 
житті відчуває різкий гострий біль провини, свою самотність та непо-
правність скоєного. Асоціація з долею письменника безсумнівна, адже 
повість «The Sisters» («Сестри») Конрад розпочав писати після смерті 
близьких. Блукання Конрада світом у прагненні побачити нові землі та 
розкрити секрети морів та океанів співвіднесні з поневіряннями самого 
Степана у мистецтві. Таке очевидне ототожнення письменника зі сво-
їм героєм має  типологію оприявлення, відчуття себе частиною укра-
їнського світу. Висоту та вишуканість естетичних переживань героя 
повісті автор пояснює його селянським походженням і близькістю до 
української землі: «There is no country like our country and no people like 
us – peasants. We are God’s children. Little children yet. If we were like the 
men are around me now I could not speak to you as I am speaking» («Немає 
такої іншої землі, як наша, і таких людей, як ми – селяни. Ми – діти 
Божі. Малі ще діти. Якщо б ми були такі ж, як ці люди навкруги мене, я 
не зміг би говорити з тобою так, як говорю»)1. 

Пізніше те, що не було зображене в повісті «The Sisters» («Сестри»), 
стало об’єктом зображення у романі «The Arrow of Gold» («Золота стрі-
ла», 1919). У передмові до повісті Форд Медокс Форд не зазначив поді-
бність цих двох творів в образній системі та сюжетних ходах2, але їх 
порівняння маніфестує багато схожих деталей, які їх пов’язують (одне 
і те ж ім’я головної героїні, її місце народження, мешкання в Парижі, 
члени родини та інші менш важливі подібності)3.

Тема «Конрад і Україна» ще очікує на своїх дослідників. Вивчення 
українського дискурсу в критичному огляді та епістолярній і мемуар-
ній спадщині письменника може бути продукуючим для певних літе-
ратурознавчих напрямів, адже відтворення специфіки художньо-есте-

1 Там само. – P. 486.
2 Ford M. F. Introduction // Conrad J. The Sisters / with an introd. of Ford Madox Ford. – 

New York, 1928. – P. 1–16. 
3 Conrad J. The Arrow of Gold: A Story Between Two Notes. – Garden City  ; New York, 

1925. – 366 p. 
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тичної уяви завжди залишається до кінця незбагненним. Саме тому 
дослідження українського дискурсу допоможе розкрити зміст образів 
минулого, що вплинули на реалізацію творчих задумів письменника.

Відданість ідеалу для Конрада, вихованого в традиціях польської 
культури, означало вірність самому собі. Продовженням логічного 
ряду мови, аксіологічних цінностей, духовного національного над-
бання, чинників загальної парадигми національно-культурної 
ідентичності. До таких належать і згадки про давно минулі історич-
ні події, певні національні архетипи, зберігання національних звича-
їв, що яскраво маніфестують себе у дотриманні шляхетського кодексу 
честі. Це відбилося у збереженні аксіологічних цінностей, духовного 
національного надбання, чинників загальної парадигми національ-
но-культурної ідентичності. Позиціонуючи себе як європейця, схиль-
ного до завоювань гуманізму, революційні зміни Конрад не сприймав. 
Апелюючи в умовах англійського суспільства до стовпів польської 
національної ідеології, Джозеф Конрад імпліцитно маніфестував це 
у творчості, що свідчить про пієтет його духовної спадщини.

Під етноцентризмом у культурній антропології розуміється застосу-
вання стандартів та категорій власної культури для оцінки інших людей, 
часто несвідомо. Це супроводжується уявленнями про власну, рідну 
етнічну спільноту та її культуру як про найважливішу і головну відносно 
до решти. Заперечення будь-яких культурних відмінностей між наро-
дами є однією з форм етноцентризму. Породження епохи гуманізму на 
теренах Речі Посполитої Ягеллонська концепція набула обриси етноре-
лятивізму – терпимого ставлення до інших народів та культур.

У письменника спостерігається відсутність заперечення будь-яких 
культурних відмінностей між народами, що є виявленням однієї з форм 
етноцентризму, натомість, культурний етнорелятивізм став гарантом 
духовної толерантності, поваги до людини, незважаючи на її расову та 
соціальну приналежність, джерелом вирішення багатьох художньо-
естетичних завдань з позицій високого гуманізму. 
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Р  О  З  Д  І  Л   I I I .
АНГЛІЙСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ 

ДЖОЗЕФА КОНРАДА:  
АЛГОРИТМ АКУЛЬТУРАЦІЇ 

3.1. Англійська мовна ідентичність Джозефа Конрада 
в контексті дихотомії «свій – чужий».

Долученість письменника до англійського контексту польська 
критика помітила ще на початку XX століття. Знаменним видається 
те, що коли англійські критики шукали польське підґрунтя літератур-
них творів Конрада, то польські  – ясно бачили його англійське тло. 
Так, ще у 1905 році Віктор Гомуліцький дещо здивовано зазначав: «Już 
zamykałem książkę Conrada z zupełnym zniechęceniem, już mówiłem 
sobie: “Nie! ten pisarz nie oderwał sie od Polski – on nigdy do niej nie nale-
żał”» («Читаючи Конрада, мимоволі ставиш перед собою питання: “Та 
хіба цей письменник колись відривався від Польщі? Та ні, він просто 
ніколи до неї не належав”»)1. 

Натомість, англійські звичаї та повсякденні обряди, характерні 
для англійської національної ментальності, не залишили слідів на 
поведінковій моделі Конрада. Будучи в цій царині вірним самому 
собі, митець, як зазначають Джессі Конрад та Ружа Яблковська, до 
всього ставився «po polsku nazbyt “na serio”, stąd tyle przykładów <...> z 
błahych powodów» («по-польськи надзвичайно серйозно <…> навіть 
у тривіальних ситуаціях»)2, на відміну від холодного англійця часто 

1 Gomulicki W. Polak czy Anglic // Conrad w oczach krytyki swiatowej / pod red. Henryka 
Krzeczkowskiego ; wyboru dokonal Zdzisіaw Najder. – Waszawa, 1974. – P. 734.

2 Jabłkowska R. Posłowie // Conrad J. Joseph Conrad / red. tomu Maria Kaniowa ; posłowie i 
przypisy: Róża Jabłkowska ; przełożyła Wanda Nałęcz-Korzeniowska. – Kraków, 1959. – P. 446–447.
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Джозеф Конрад зі своєю родиною: дружиною Джессі (дівоче прізвище 
Джордж), синами Борисом та Джоном, 1908 рік.
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навіть занадто бурхливо проявляв емоції. Як результат, ексцентрич-
ний портрет письменника, зітканий із характерних «не-», що малює 
Джессі Конрад, не без подиву сприймається нею далеко «nie-angiel-
ską» («неанглійським»): «Conrad nie uznaje sportów I długich spacerów 
dla zdrowia. Nie potrafi w domu niczego zreperować, nie uprawia własnego 
ogródka. Nie ekscytuje się wyścigami konnymi ani grą narodową w kro-
kieta. Nie lubi dużych proszonych lunchów, obiadów i zebrań. Nie zno-
si życia klubowego. Nie ugania się także za tytułami lub odznaczeniami. 
Wprost przeciwnie, zaofiarowane sobie, odrzuca. Dziwacznie uważa, że 
wystarczy mu najzupełniej godność pisarza <…> polskie cechy Conrada, 
jak staroświeckie (Anglicy nazywają je “orientalnymi”) dworne maniery, 
żywa gestykulacja – wywołają u Anglika uśmiech rozbawienia, polski czy-
telnik przyjmie je jako rzeczy zupełnie naturalne w zachowaniu Polaka» 
(«Конрад не визнавав занять спортом та довгих прогулянок заради 
здоров’я. Не міг у своєму домі нічого відремонтувати, не займався 
садом. Не захоплювався конними пробіжками та національною грою 
в крокет. Не любив помпезних ланчів, обідів та зібрань. Не виносив 
клубного життя. Не гнався за титулами та орденами. Навпаки був без-
посереднім, зануреним у себе, відстороненим, <…> вважаючи, що 
йому достатньо мати гідність письменника <…> А такі польські риси 
Конрада, як старомодні (англійці називають їх, – “орієнтальні”) чем-
ні, придворні манери, жива жестикуляція викликали в англійця роз-
важливу посмішку, тоді як польський читач сприймав би їх цілком 
природними»)1 [виділено нами. – О. Т.]. 

Водночас, коли англійська побутова ритуалізація, характерна для 
англійської національної ментальності, не вплинула на повсякденну 
«zachowanie» (польськ. «поведінку») Конрада, такі ознаки англійсько-
го національного психотипу як незалежність, витривалість, стійкість, 
нон-конформізм та наполегливість у досягненні мети виявилися над-
звичайно близькими письменнику, вихованому в польських націо-
нальних традиціях. Таким втіленням англійської національно-куль-
турної ідентичності в контексті аксіологічних духовних цінностей 
у Конрада стає головний герой роману епохи Наполеонівських війн 
«Suspense: A Napoleonic Novel» («Очікування: Наполеонівська істо-

1 Там само.
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рія», 1924) Космо Летем, представник англійської аристократії, «the 
son of Sir Charles Latham of Latham Hall, Yorkshire» («син сера Чарльза 
Летема, маєток Летем, Йоркшир»)1. Будучи неординарною особис-
тістю («unconventional individuality»)2, він, як представник «an eccen-
tric nation» («ексцентричної нації»)3 поводить себе так, як «nobody 
but an Englishman would behave like that» («ніхто, крім англійця би не 
поводив»)4, як йому пояснює іноземець. У такий спосіб, враховуючи 
шляхетське походження Конрада, деякі «dziwactwа» («дивацтва»), 
йому властиві, можуть сприйматися в контексті англійської аристо-
кратичної «eccentricity» («ексцентричності») під іншим кутом зору. 

«Єдиний польський офіцер y британському торговому флоті» 
(«the only Polish officer in the British Merchant Navy»)5, Конрад, піс-
ля того як прийняв британське громадянство за порадою дядька 
Тадеуша Бобровського, поступово, з плином років став англійцем 
«from conviction» («за переконаннями»)6. І все ж письменник був 
дуже вірним собі, оселившись у графстві Кент, яке більше за інші 
землі Англії, нагадувало йому, як він іноді казав своїм друзям, «the 
undulated plains of Ukraine, all covered with fields and meadows, where 
he had grown up» («всі покриті полями і лугами хвилясті рівнини 
України, де він дорослішав »)7.

З англійською мовою та літературою Конрад мав можливість озна-
йомитись у Росії. Відчуття приреченості вигнанця у свого сина Аполло 
Коженьовський намагався вгамувати шедеврами світової літератури, 
які він перекладав, «in order not to succumb to the dreariness of exile» 
(«щоб не піддатися смутку й самотності у засланні»)8. Батько розподі-

1 Conrad J. Suspense: A Napoleonic Novel / with an introd. by Richard Curle. – Garden 
City ; New York, 1925. – P. 2.

2 Там само. – P. 17.
3 Там само. – P. 3.
4 Там само.
5 Davies L. Introduction to Volume One // Conrad J. The Collected Letters of Joseph 

Conrad : in 9 vol. / ed. by Frederick R. Karl and Laurence Davies. – Cambridge ; New York ; Port 
Chester ; Melbourne ; Sydney, 1983. – Vol. 1 : 1861–1897. – P. XLVIII.

6 Morf G. The Polish Heritage of Joseph Conrad. – New York, 1965. – P. 126.
7 Там само.
8 Żeromski S. The Compatriot Behind the Author // Morf G. Polish Heritage of Joseph 

Conrad. – New York, 1965. – S. 230.
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ляв свій час між освітою сина та перекладами польською мовою творів 
Шекспіра та Гюго. Дорослим письменник e листі до Едварда Ґарнетта 
(від 20 січня 1900 року) пригадував: «these I remember seeing in proofs 
when sent for his correction. There may have been others. Some of these 
I’ve read when I could be no more than eight or nine years old» («ці твори 
я добре пам’ятаю <…> Деякі з них я читав, коли мені було не більше 
восьми чи дев’яти років»)1. Мова йде про п’єси Шекспіра «Much Ado 
About Nothing» («Багато галасу з нічого»), «As You Like it» («Як вам це 
сподобається»), «The Two Gentlemen of Verona» («Два веронці»), «The 
Comedy of Errors» («Комедія помилок»), «Othello» («Отелло»). 

Томас Манн зазначав, що психологічний портрет митця польського 
походження відповідав духові англійської культури2, водночас визна-
чивши вибір мови для самовираження. Роман Дибоський писав, що 
Конрад «був і поляком і англійцем, але лише англійською мовою міг 
розкрити свою особистість», адже тематика творів письменника потре-
бувала «конкретності, дієвості та енергії» англійської мови3.

В історії людства не часто можна спостерігати факт звеличення 
національної культури іноземцем, який вивчив би мову вже повно-
літнім, як Конрад після двадцяти. Цей феномен влучно характеризує 
Рут Матільда Стауффер: «There at the age of twenty-one he learned that 
language in which he has since been proclaimed the most distinguished artist 
of the twentieth century» («У віці двадцяти одного року він вивчив ту 
мову, якою його потім було проголошено найвидатнішим митцем двад-
цятого століття»)4. Але вивчав її письменник, пригадуючи свого улю-
бленого героя Янко Гураля з повісті «Емі Фостер», так, що («English <...> 
resembled curiously the speech of a young child»)5, щоб потім у своїх робо-

1 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad  : in 9 vol. Vol. 2  : 1898–1902 / ed. 
by Frederick R. Karl and Laurence Davies. – Cambridge  ; London ; New York ; New Rochelle  ; 
Melbourne ; Sydney, 1986. – P. 246.

2 Fothergill A. Secret Sharers: Joseph Conrad’s Cultural Reception in Germany. – Oxford ; 
Bern ; New York, 2006. – P. 70.

3 Столяренко О. Рецепція і польський контекст творчості Джозефа Конрада // Укр. 
полоністика. Філол. дослідж. – Київ, 2007. – Вип. 3–4. – С. 336. 

4 Stauffer R. M. Joseph Conrad: His Romantic-Realism. – Boston, 1922. – P. 24.
5 Conrad J. Amy Foster // Conrad J. Heart of Darkness and Selected Short Fiction / 

consult. ed. director George Stade ; with an introd. and notes by A. Michael Mаtin. – New York, 
2003. – P. 157.
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Портрет Джозефа Конрада. Малюнок американського художника Девіда Левіна.  
Ілюстрація до статті І. С. Прітчетта «Moralist of Exile»  

(«Мораліст у вигнанні»), яка вийшла у 26 томі (№ 2) нью-йоркського видання 
«The New York Review of Books» 22 лютого 1979 року.

тах демонструвати повне володіння англійською мовою («a full mastery 
of the English language»), за виразом Фредеріка Роберта  Карла1. 

У критичних оцінках дослідників процес англійської ідентифіка-
ції письменика відбувався одночасно із асиміляцією англійської мови. 
Так, на думку Жака Дарра, започаткувавши писати англійською, Кон-
рад сам став англійцем2. Пітер Ланселот Малліоус свідчить про пев-
ну антиномію художньої природи поляка, який прославився в Англії: 
«парадокс у тому, що на диво “глобальний” Конрад, народившись у 
Польщі, є надзвичайно англійським майстром» («this paradox is that 

1 Karl F. R. General Editor’s Introduction // Conrad J. The Collected Letters of Joseph 
Conrad : in 9 vol. / ed. by Frederick R. Karl and Laurence Davies. – Cambridge ; New York ; Port 
Chester ; Melbourne ; Sydney, 1983. – Vol. 1 : 1861–1897. – P. XXXVI.

2 Darras J. Joseph Conrad and the West: Signs of Empire / transl. from French Anne Luyat, 
Jacques Darras. – London, 1982. – P. 7.
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the remarkably “global” Conrad – the Polish-born <…> ultimately English 
novelist»)1. Джеймс Х’юнекер називав Конрада «майстром англійської 
прози, який, до речі, писав іноземною мовою» («a master of English 
prose though writing in a foreign language»)2. Стефан Жеромський кон-
статує у своїй статті «Співвітчизник і митець» (варшавське періодич-
не видання «Naokoło Świata» («Навколо світу», 1925), що в Конрада 
«the heart of a sailor and an artist. The heart of the sailor could never forget 
what it owed to England. But then, could the heart of the artist ever forget 
Poland?» («було серце і моряка, і художника. Серце моряка ніколи б не 
забуло, чим він зобов’язаний Англії. Але чи могло серце художника 
колись забути Польщу?»)3. Безперечно, явище перетворення капітана 
корабля далекого плавання на митця світового масштабу, художника, 
який ще у XIX столітті багато в чому започаткував засади літератури 
майбутньої епохи, – є унікальним не тільки для англійської, а й світо-
вої культури. Можливо, крім артистичного таланту та дострокового 
ознайомлення із культурою своєї другої батьківщини, причина успіху 
поляка в англійському суспільстві міститься в усвідомленні спорід-
неності європейських націй, що сповідають свободу та чесність, без-
перервність традиції. Ще однією складовою цього Голсуорсі вважав 
море, адже «he had the roving quality which has made the English the 
great sea nation of the world; and, I suppose, instinct led him to seek in 
English ships the fullest field of expression for his nature. England, too, was 
to him the romantic country» («у нього був саме той характер, який зро-
бив англійців великою морською нацією, першою у світі, – характер 
мандрівника; здається, саме інстинкт змусив його шукати на англій-
ських кораблях можливість для вираження своєї власної природи. І 
Англія завжди була для нього оповита флером романтики»)4.

Поляк чи англієць, а може і поляк, і англієць? Немає сумнівів, 
зазначає Стефан Жеромський, що Конрад любив Англію і висловлю-

1 Mallios L. P. Our Conrad: Constituting American Modernity. – Stanford, CА, 2010. – P. 9.
2 Huneker J. A Visit to Joseph Conrad // Joseph Conrad: Interwiews and Recollections / ed. 

by Martin Ray. – London, 1990. – P. 21.
3 Żeromski S. The Compatriot Behind the Author // Morf G. Polish Heritage of Joseph 

Conrad. – New York, 1965. – P. 230.
4 Galsworthy J. Reminiscences of Conrad // Galsworthy J. Сastles in Spain and Other 

Screeds. – Amsterdam, 2001. – P. 107.
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вав цю прив’язаність багато разів у своїх творах, «he had a noble heart 
and did not forget the good he had received» («адже мав шляхетне серце і 
ніколи не забував добра, яке отримував»)1. Прихильність двом світам, 
двом національним спадщинам були властиві Конраду як запорука 
мистецьких відкриттів, що стало підставою для означення особливо-
го стану митця2, впевнений Адам Ґіллон. Те, що письменнику були 
властиві кілька різних ідентичностей, зазначає і Лоуренс Девіс, пере-

1 Żeromski S. The Compatriot Behind the Author // Morf G. Polish Heritage of Joseph 
Conrad. – New York, 1965. – P. 230.

2 Gillon A. Conrad and Shakespeare and Other Essays. –  New York, 1976. – P. 211.

Сертифікат капітана торгового флоту Великої Британії, який 
нелегко було здобути, тому він дуже високо цінувався. Джозеф Конрад 
отримав цей документ у 1886 році. Не всі, хто отримував сертифі-
кат, були англійцями за народженням, але вони обов’язково повинні 

були мати британське громадянство.
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дусім польська і англійська1. Неприховану втіху від того, що англій-
ці «Mr. Conrad <…> have taken from the Slav lands» («здобули містера 
Конрада зі слов’янських земель»)2, висловлює Едвард Ґарнетт. Норман 
Шеррі наголошує, що «Poland’s loss was, in a sense, Britain’s gain. Joseph 
Conrad chose England as his country and English as his medium, and Eng-
land was in the process to acquire one of her greatest novelists, one whose 
experience was international» («втрата для Польщі виявилася набуттям 
для Британії. Конрад обрав Англію для подальшого життя, а англій-
ську мову як засіб спілкування, Англія отримала одного зі своїх най-
видатніших романістів, досвід якого став результатом спілкування з 
багатьма культурами світу»)3. 

Зазначимо, ще у 1901 році Конрад писав польському письменни-
ку Юзефу Коженьовському (в листі від 14 лютого), що його тітонька, 
Маргарита Порадовська, вважає його видатним англійським пись-
менником («sees (him. – O. T.) as eminent in English literature»)4. Інту-
їтивне художнє передбачення письменниці приголомшливе щодо 
визначення долі митця тоді, коли він був ще маловідомим автором. 
А втім, пишну тональність високої оцінки Джорджа Ґіссінга, що 
«that a foreigner» («цей іноземець»)5, «the other men are mere scrib-
blers in comparison <...> is one of the miracles of literature» («поруч 
з яким всі інші здаються простими писаками <...> є одним із чудес 
літератури»)6 не завжди поділяли інші критики, але, навіть у стри-
маних характеристиках висловлювали думку про «the greatness of 

1 Davies L. Introduction to Volume One // Conrad J. The Collected Letters of Joseph 
Conrad : in 9 vol. / ed. by Frederick R. Karl and Laurence Davies. – Cambridge ; New York ; Port 
Chester ; Melbourne ; Sydney, 1983. – Vol. 1 : 1861–1897. – P. 1.

2 Garnett E. Unsigned Review on Conrad (28 September 1907) // Joseph Conrad: The 
Critical Heritage / ed. by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 141.

3 Sherry N. Editor’s Introduction // Joseph Conrad: A Commemoration: Papers from the 
1974 International Conference on Conrad / ed. by Norman Sherry. – London, 1976. – P. XI.

4 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad  : in 9 vol. Vol. 2  : 1898–1902 / ed. 
by Frederick R. Karl and Laurence Davies. – Cambridge  ; London ; New York ; New Rochelle  ; 
Melbourne ; Sydney, 1986. – P. 322.

5 Gissing G. Letters of George Gissing to Members of his Family / ed. by A. Gissing 
and E.  Gissing.  – London, 1927.  – P. 391; Gissing G. On Conrad (24 December 1902) 
// Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman Sherry. – London  ; New York, 
2005. – P. 104.

6 Там само.
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<...> talent» («велич <...> таланту»)1 Конрада (як, наприклад, Вірджи-
нія Вульф)2 чи його приналежність до «all great writers» («великих 
письменників»)3 (Вільям Лайон Фелпс). 

За його життя, приблизно з 1914–1915 років, творчість Конрада стає 
надзвичайно популярною і розглядається в площині співставлення зі 
славетними класиками англійської літератури. Так, Джеймс Х’юнекер 
вважав, що Конрад «залишається єдиною людиною в Англії, яка нале-
жить до безсмертної компанії Мередіта, Гарді та Генрі Джеймса» («Con-
rad, the only man in England today who belongs to the immortal company 
of the Meredith, Hardy and Henry James»)4. Розглядав постать Конрада 
поруч з Шекспіром, Діккенсом, Генрі Джеймсом і Джон Голсуорсі5. 
Редьярд Кіплінг вважав, що «з пером в руках він був першим» серед 
англійських письменників («with a pen in his hand he was first amongst 
us»)6, а Генрі Джеймс сприймав Конрада як «генія» і вивищував його 
над сучасним поколінням англійських митців («James described Con-
rad as a “genius” and placed him high in the middle generation of English 
writers»)7. Не буде зайвим також нагадати, що Томас Манн і Сол Беллоу 
переймалися, чому Нобелівська премія була присуджена саме їм, а не 
Джозефу Конраду8. 

Джеймс Х’юнекер, спостерігаючи властиві Конраду 
«слов’янськість» і «англійськість», описує один із епізодів своїх сто-
сунків із письменником: «He sported a monocle, his expression was 
almost haughty as he drove me in his car over the smooth Kentish roads. 
The Slav had disappeared. He spoke no more of his art, but dwelt on his 

1 Woolf  V. Unsigned Review (1 July 1920) // The Critical Heritage / ed. by Norman Sherry. – 
London ; New York, 2005. – P. 251.

2 Woolf  V. Unsigned Review (1 July 1920) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by 
Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 251–253.

3 Phelps W. L. On Victory (1917) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman 
Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 228.

4 Huneker J. A Visit to Joseph Conrad // Joseph Conrad: Interwiews and Recollections / ed. 
by Martin Ray. – London, 1990. – P. 21.

5 Galsworthy J. Six Novelists in Profile. An Address: 1924 // Galsworthy J. Сastles in Spain 
and Other Screeds. – Amsterdam, 2001. – P. 219–224.

6 Meyers J. Joseph Conrad: A Biography. – New York, 1991. – P. 209.
7 Najder Z. Joseph Conrad: A Life / transl. by Halina Carroll-Najder. – Rochester  ; New 

York, 2007. – P. 451.
8 Кожинов В. Нобелевский миф // Судьба России. – 1997. – № 3. – С. 26.
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Рукопис повісті Джозефа Конрада «Heart of Darkness»  
(«Серце темряви», 1899).
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gout – poor man’s gout, he smilingly called it» («Він одягнув монокль, 
вираз його обличчя був майже гордовитий, коли він мчав мене на 
своїй машині рівнесенькими дорогами Кента. Слов’янськість зни-
кла. Він говорив тепер не про своє мистецтво, а про свою подагру – 
хворобу бідної людини, як він це з посмішкою визначив»)1. Конрад 
ніби намагався приховати своє слов’янське походження, свою емо-
ційність і вразливість за повсякденними розмовами, вдавав із себе 
тверезомислячого і прагматичного англійця, «he suddenly trans-
forming himself into an Englishman» («він раптом перетворився на 
англійця»)2 та чи розсудливість і холодність (які вважаються власне 
англійськими рисами характеру), притаманні письменнику, не орга-
нічно поєднувались з його слов’янською романтичністю? Адже для 
того, щоб прийняти рішення виїхати до Франції, а потім до Англії, 
відмовляючись від військової служби в Російській імперії, вижити 
і досягти кар’єрного зростання у морському англійському флоті, 
йому, іноземцю, вочевидь, недостатньо було мати тільки одну пси-
хологічну чутливість та хист до піднесених висновків. 

Досі залишається загадкою, переконаний Фредерік Роберт Карл, 
«як син польських революціонерів-націоналістів перетворився на 
англійського моряка, який став одним із провідних митців в англій-
ській культурі» («why this son of Polish nationalist revolutionaries turned 
English seaman became one of the leading novelists in our language»)3. 
Але захоплення французькою літературою ще в юному віці та доско-
нале володіння французькою мовою не стало для Конрада достатнім 
приводом для прийняття відповідного рішення в ситуації фактичної 
еміграції до Франції. На думку Марка Амусіна, саме вибір професії, 
переїзд до Англії та довге перебування серед англійців у морі були 
причиною початку англійської літературної кар’єри: «досвід, отрима-
ний за роки існування в системі англійського судна, цього острівця 
британського суспільства серед бур і рутини морського життя, став 

1 Huneker J. A Visit to Joseph Conrad // Joseph Conrad: Interwiews and Recollections / ed. 
by Martin Ray. – London, 1990. – P. 26.

2 Там само.
3 Karl F. R. General Editor’s Introduction // Conrad J. The Collected Letters of Joseph 

Conrad : in 9 vol. / ed. by Frederick R. Karl and Laurence Davies. – Cambridge ; New York ; Port 
Chester ; Melbourne ; Sydney, 1983. – Vol. 1 : 1861–1897. – P. XXXIV. 
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стимулом для його літературних занять і забезпечив його запасом 
безцінних життєвих вражень»1. 

Усвідомлення «чужоземності» («alien») художнього стилю, осяг-
нення національної ідентичності в Конрада поступово трансформува-
лось в площину «слов’янськості» (Slav, Slavonism). Так, Норман Шеррі 
cтверджує, що термін «чужоземність» («alien») вперше був застосова-
ний невідомим автором у ревю, опублікованому в «The Times Literary 
Supplement» 20 вересня 1907 року. Водночас у словах автора мимоволі 
промайнуло щось на кшталт заздрощів: «Englishmen cannot be too grate-
ful that this alien of genius, casting about for a medium in which to express 
his sympathy and his knowledge» («Англійці не можуть бути надто вдяч-
ні за те, що цей чужоземний геній так блискуче застосовує нашу рідну 
мову для висловлення своїх почуттів, своїх знань та досвіду»)2. Але з 
точки зору оцінки англійців, вважає Здзіслав Найдер, у багатьох аспек-
тах Конрад вважався письменником континентальним. Розмірковуючи 
над проблемою «англійськості» Конрада, Здзіслав Найдер вирішує її 
в площині дихотомії «свій – чужий», тобто «англійський – континен-
тальний», або «англійський – європейський»3. Тоді як, у самій Англії, в 
якій мешкав і творив Конрад-письменник, він дуже часто сприймався 
як чужоземець і постать міжнародна. Форд Медокс Форд, його багато-
річний приятель та соратник, підкреслював у своїх спогадах, що духо-
вно Конрад не почував себе в Англії як у себе вдома; сам Форд вважав 
його, з огляду на його польськість, «елізабетинцем» («Elizabethan: it was 
that that he was»)4, тобто людиною культури кінця шістнадцятого сто-
ліття («attuned to the late sixteenth century»)5. Один із найближчих бри-
танських приятелів Конрада, Едвард Ґарнетт, писав у «Weekly Westmin-
ster» від 10 жовтня 1925 року, що Конрад мав «kontynentalną “tradycję 
w swoich żyłach i systemie nerwowym w takim stopniu, jak żaden Anglik”» 

1 Амусин М. Русская страда Джозефа Конрада // Амусин М. Огонь столетий. – СПб., 
2015. – P. 399.

2 Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman Sherry.  – London  ; New York, 
2005. – P. 137.

3 Najder Z. Joseph Conrad jako pisarz europejski // Najder Z., Perczak W., Ryszewski B. 
Conrad: Polak, żeglarz, pisarz. – Toruń, 1996. – P. 48–57. 

4 Ford M. F. Joseph Conrad: A Personal Remembrance. – London, 1924. – P. 19.
5 Там само.
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(«континентальну традицію у своїх жилах і нервовій системі, якої не 
мав жоден англієць»)1. 

Справляє враження розбіжність оцінок рівня англійської мови 
самим письменником та його критиками. Якщо в письменника від-
чувається сумнів у власній майстерності, то серед тих, хто знайомий 
із творчістю Конрада, панівною була думка про його високий рівень 
володіння стилем та образністю. А втім, у листі до Маргарити Пора-
довської від 5 січня 1907 року, він скаржився на чужорідність для себе 
мови: «English is still for me a foreign language whose handling demands a 
fearful effort» («англійська досі для мене іноземна і маневрування вима-
гає страшних зусиль»)2. 

В оцінці рівня художності мови письменника погляди критиків 
розділились. Одні сприйняли англійську Конрада безумовно, без 
застережень, висловлюючи позитивну оцінку, інші – сумніваючись в 
її чистоті та правильності. Лоуренс Девіс вважає, що мову Англії Кон-
рад знав краще за її політику. Листування Конрада демонструє його 
позицію письменника, відданість недосяжному ідеалу, його наполе-
гливу потребу вдосконалення мови для висловлювання чогось важ-
ливого. Залишається тільки дивуватися, зазначає Фредерік Роберт 
Карл, його здатності асимілювати англійську. Якщо раніше слово чи 
фраза були наче «в тисках у кожному повороті сюжету, сцени чи роз-
витку характеру <…> поступово мистецтво Конрада набуло інтелек-
туального росту, а духовний та образний рівень його творчості став 
глибшим та потужнішим» («word and phrase gripped him like a vice at 
every turn of plot, scene, and character development <…> just as com-
pellingly mirror his intellectual growth as he grappled with the ideas that 
would inform his fiction. As his intellectual and imaginative range began to 
broaden and deepen, so did his circle of corespodents, in a kind of sympa-
thetic relationship»)3.

1 Najder Z. Joseph Conrad jako pisarz europejski // Najder Z., Perczak W., Ryszewski B. 
Conrad: Polak, żeglarz, pisarz. – Toruń, 1996. – P. 56–57. 

2 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad : in 9 vol. Vol. 3 : 1902–1907 / ed. by 
Frederick R. Karl and Laurence Davies. – Cambridge  ; New York ; New Rochelle  ; Melbourne ; 
Sydney, 1988. – P. 401.

3 Karl F. R. General Editor’s Introduction // Conrad J. The Collected Letters of Joseph 
Conrad : in 9 vol. / ed. by Frederick R. Karl and Laurence Davies. – Cambridge ; New York ; Port 
Chester ; Melbourne ; Sydney, 1983. – Vol. 1 : 1861–1897. – P. XXVIII.
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В оцінці художньої мови письменника погляди критиків розі-
йшлись. Одні сприйняли англійську мову Конрада без застережень, 
висловлюючи позитивну оцінку щодо її рівня, інші  – сумнівались 
у її чистоті та правильності. Аналізуючи мовні аспекти творчості, 
дослідники звертали увагу на неанглійські нашарування в його про-
зі, проявляли зацікавленість в аналізі іноземних рецепцій, зазви-
чай французьких та польських. Виявлення польських впливів стало 
маніфестацією польського походження письменника. Так, у згадці 
Вільяма Лайона Фелпса про рідну мову Конрада бринить неприхо-
вана симпатія до автора та гордість за його приналежність саме до 
англійської літератури, намагання відмежувати письменника від 
польської культури й долучити до англійської: «Mr. Conrad’s mother-
tongue is, of course, Polish; but although he had before him the example 
of Sienkiewicz, there was to be nothing of Poland in the books to be writ-
ten, and every reason why he should make a direct appeal to a wider audi-
ence than could possibly be found among his countrymen» («Рідна мова 
пана Конрада, звичайно, польська; але, хоча він мав приклад Сенке-
вича, йому нічого було писати про Польщу, і є всі причини, чому він 
повинен був зробити пряме звернення до більш широкої аудиторії за 
своїх співвітчизників»)1. Нагадує науковець про дуже цікаву сторін-
ку життя Конрада, його спорідненість із французькою літературою: 
«his first intention was to write in French, a language he had known from 
childhood; this impulse was strengthened by the fact that he was deeply 
read in French fiction, and really learned the novelist’s art from French 
masters. He has a keen admiration for Flaubert and De Maupassant; and 
has successfully imitated their calm, deliberate, impersonal style. But he 
had sailed many years under an English flag; he knew he must write sto-
ries if the sea; his closest friends were all English; and he loved the vigour 
of the English tongue. His experiences as transmuted into fiction would  
appeal to Anglo-Saxons more than to any other people; and these causes 
combined placed him in English literature. It is a great compliment to our 
language that so thoughtful and ambitious a man should select it out of 
a possible three» («Перший намір його був писати французькою, тою 

1 Phelps W. L. Conrad, Galsworthy and Others // Phelps W. L. The Advance of the English 
Novel. – New York, 1915. – P. 194.
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мовою, яку знав з дитинства; цей імпульс був посилений і тим, що був 
глибоко обізнаний із французькою художньою літературою і вчився 
мистецтву писати насправді у французьких майстрів. Він надзви-
чайно захоплювався Флобером і Мопассаном; успішно наслідував їх 
спокійний, розважливий, безособовий стиль. Але він плавав багато 
років під англійським прапором; знав, що повинен писати про море; 
всі його найближчі друзі були англійці; і він любив міць, силу та 
бадьорість англійської мови. Його досвід, втілений в белетристиці, 
безперечно, зворушив би англосаксів більше за будь-які інші наро-
ди; єдність всіх цих причин занурили його саме в англійську літера-
туру. Це великий комплімент для нашої мови, якщо така вдумлива 
і амбітна людина, як Конрад, обрала її з трьох можливих»)1. Поява 
творів Конрада в пізню вікторіанську епоху була чимось унікальним 
і дивним, та й сам він був чи не єдиним письменником зі східного 
регіону Європи, який писав англійською. 

Анонімний рецензент останнього твору Конрада, підсумову-
ючи посмертний доробок Конрада, сухо стверджував, що «indeed 
he does not lie in any English tradition at all, nor has he in the least 
influenced English thought or English writers as other lesser artists 
have done» («насправді він в цілому не належав до будь-якої англій-
ської традиції та ні в якому разі не впливав на англійське мислення 
чи на англійських письменників, як впливали інші, менш видатні 
митці»)2. Здзіслав Найдер вважає, що це є додатковим і негативним 
аргументом щодо європейськості Конрада: англійці, «których język 
przyął, nie uważali go całkiem swoiego» («мову яких він прийняв, не 
вважали його цілком своїм»)3. Проте деякі дослідники, все ж, вважа-
ли вдалим поєднанням елементів іноземної культури в англійській 
мистецькій іпостасі Конрада. Не оминуло це і проблеми мови пись-
менника. Дослідники, підкреслюючи його неанглійське походження 
й іноземне забарвлення його прози, визнавали витонченість, доско-
налість англійської мови Конрада. Як митець, поляк Конрад роз-

1 Там само. – P. 194-195.
2 Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman Sherry.  – London  ; New York, 

2005. – P. 283.
3 Najder Z. Joseph Conrad jako pisarz europejski // Najder Z., Perczak W., Ryszewski B. 

Conrad: Polak, żeglarz, pisarz. – Toruń, 1996. – P. 57.
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крився саме в англійській культурі, а може і завдяки їй, «a Pole using 
the English language with a care and a power revealing equally his own 
genius and that of our tongue» («використовуючи англійську мову 
з обережністю і владою, однаковою мірою розкриваючи і свій 
геній, і неперевершену красу нашої мови»)1, – стверджує Джон Фрі-
мен. Ним підмічені взаємодоповнення ресурсів англійської мовної 
системи та творчих можливостей художньої особистості письмен-
ника. Долучився і Джон Голсуорсі до цієї полеміки, наголошуючи, 
що «in a language not native to him, with a quality of style so rich and 
varied, form an unique achievement in the history of literature» («напи-
сана не рідною мовою, але відмічена багатством і різноманітністю 
стилю, приголомшливою яскравістю та образністю, (проза Джозефа 
Конрада. – O. T.) є рідкісним явищем в історії літератури»)2.

Накопичений духовний багаж думок Конрада, традицій, жит-
тя, мов створив його індивідуальність і мав відбиток на всій його 
подальшій творчій праці. Всі свої книги він писав англійською, 
хоча виріс і був вихований в іншому лінгвістичному та культурно-
му середовищі. На думку Здзіслава Найдера, його твори ніби балан-
сують «на межі автоперекладу, тому біограф письменника повинен 
виступати в ролі екзегета його текстів, для того, щоб коментувати та 
пояснювати певні культурні та інтелектуальні категорії англомовно-
му читачу, який, розуміючи мову, не завжди здатен вловити її при-
ховане значення» («his work can be seen as located in the borderland of 
auto-translation. Conrad’s biographer has to step in as an exegete of his 
texts: to explain certain cultural and intellectual categories to the English-
speaking reader who, while understanding the language, is not always 
able to grasp the implicit meanings»)3.

Осмислюючи впливи саме польської традиції в мистецтві пись-
менника, Генрі Луї Менкен підкреслював, що проза письменника, 
випромінюючи чужоземний колорит, дещо втрачає: «To this day 

1 Freeman J. Joseph Conrad // Freeman J. The Moderns: Essays in Literary Criticism. – New 
York, 1916. – P. 263.

2 Galsworthy J. Six Novelists in Profile. An Address // Galsworthy J. Сastles in Spain and 
Other Screeds. – Amsterdam, 2001. – P. 221.

3 Najder Z. Joseph Conrad: A Life / transl. by Halina Carroll-Najder. – Rochester  ; New 
York, 2007. – P. IX.
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there are marks of his origins in his style. His periods, more than once, 
have an inept and foreign smack. In fishing for the right phrase one some-
times feels that he finds a French phrase, or even a Polish phrase» («Cліди 
його походження маніфестуються в його стилі. Повтори мають іно-
земний присмак. Іноді можна навіть відчути, що, перебуваючи в 
пошуках одної-єдиної вірної фрази, він вдається до французької, чи, 
може, навіть, польської конструкції, сенс якої змінюється у викла-
денні англійською мовою»)1.

Попри те, що дослідники, наголошували на польському забарв-
ленні його прози, вони все ж визнавали витонченість, досконалість 
англійської мови Конрада. Як митець, поляк Конрад розкрився саме 
в англійській культурі, а може і завдяки їй, «using English language» 
(«використовуючи англійську мову») обережно і владно, рівною 
мірою розкриваючи і свій геній, і неперевершену красу англійської 
мови, вважав Джон Фрімен, підмічаючи взаємодоповнення ресурсів 
англійської мовної системи та творчих можливостей художньої осо-
бистості письменника2. Так, Конрад часто застосовує одне й те саме 
означення з різними підметами в повторах, прикладом чого може слу-
гувати оповідання «The Lagoon» («Лагуна», 1896): «In the stillness of the 
air every tree, every leaf, every bough, every tendril of creeper and every 
petal of minute blossoms» («У тихому повітрі кожне дерево, кожен лист, 
кожен стовбур, кожна травинка повзучих рослин і кожна пелюстка 
мілких квітів»)3. Крім цього, письменник не раз вводить в англійське 
речення польську конструкцію, коли прикметник йде після іменника, 
а не навпаки, як це заведено в англійській мові: «an immobility perfect 
and final» («непорушність цілковита і остаточна»)4. У такий спосіб 
англійська мова Конрада набуває чужоземного забарвлення, що додає 
їй, як зазначали дослідники, певного колориту. 

1 Mencken H. L. Joseph Conrad // Mencken H. L. A Book of Prefaces (Joseph Conrad, 
Theodore Dreiser, James Huneker). – New York, 1922. – P. 51– 52.

2 Freeman J. Joseph Conrad // Freeman J. The Moderns: Essays in Literary Criticism. – New 
York, 1916. – P. 263.

3 Conrad J. The Lagoon // Conrad J. The Nigger of the «Narcissus». Typhoon. Heart of 
Darkness. Youth. The Secret Sharer. Short Stories / with rev. notes by Frederick R. Karl ; introd. by 
Morton Dauwen Zabel. – New York, 1975. – P. 630.

4 Там само.
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Властиві письменнику «іноземність», «чужорідність» та «несхо-
жість», на початку творчого шляху іноді залишаючи Конрада незрозу-
мілим для оточуючих, з часом стали розглядатися як імманентні якості, 
що вирізняли його серед інших англійських митців. Як зазначає Генрі 
Джеймс, «цінність творчості Конрада полягає, головним чином, саме в 
його своєрідності, несхожості на інших» («the value of Conrad’s work lays 
mainly in its singularity»)1. 

У повісті «Heart of Darkness» («Серце темряви») критика вбачала 
прояв боротьби між транснаціональними, ліберальними гуманістич-
ними цінностями з одного боку та усвідомленням біологічної успадко-
ваності національного характеру з іншого. Міра національного «англій-
ського характеру», який є більш міцним фундаментом для соціальної 
злагоди за піднесений космополітизм, визначається в параметрах кате-

1 Там само. – P. 324.

Зірка Голлівуду Джон Малкович у ролі Вільяма Куртца в телефільмі 
«Heart of Darkness» («Дух пітьми»), знятому за мотивами повісті 

Джозефа Конрада «Heart of Darkness» («Серце темряви», 1899), pежисер 
Ніколас Роуг. Кінокомпанія «Turner Pictures», виробництво «A Cris / 

Rose Production», США, 1993 рік.
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Постери та кадри з фільму 
«Apocalypse Now» («Апокаліпсис 

сьогодні») за мотивами пові-
сті Джозефа Конрада «Heart of 
Darkness» («Серце темряви», 
1899). Зірки Голівуду Марлон 

Брандо (у ролі Волтера Куртца, 
прототипом якого є Вільям 

Куртц) та Мартін Шин (у ролі 
Бенджаміна Вілларда, прото-
типом якого є Чарльз Марлоу, 
улюблений герой Конрада, його 
alter ego). Режисер Френсіс Форд 

Коппола, виробництво кіно-
компанії «American Zoetrope», 

дистриб’ютори «United Artists», 
«Miramax Films», «Paramount 

Pictures», США, 1979 рік.
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горій гуманізму, справедливості, працелюбства, свободи та відданості 
ідеалам. Різниця між образами Марлоу та Куртцем у повісті «Heart of 
Darkness» («Серце темряви») міститься в їх національних характерис-
тиках. Тому «liberal, transnational ideals» («ліберальні, транснаціональні 
ідеали»), до яких належить «justice» («справедливість»), на думку Перікла 
Льюїса, «depend so completely (for Marlow and for Conrad) on a particular 
English character, which is the product of historical accident (or good luck), 
that they are incapable of being exported to the rest of the world. When the 
devotes of an English-style liberalism attempt to apply it to places and peoples 
unsuited by character to liberal self-government, the result is either a fanati-
cal idealism tinged with egalitarianism a la Kurtz that takes down all institu-
tions or a bureaucratic and hypocritical nightmare like the Company’s in which 
the strongest take advantage of the weakest while cloaking their motives in 
the form of law and liberalism» («залежать (для Марлоу і для Конрада) від 
особливості англійського характеру, який є продуктом історії (або щас-
ливого випадку) і який неможливо експортувати. Якщо б прихильники 
англійського лібералізму зробили б спробу застосувати його на місцях і 
для людей, які не відповідають вимогам ліберального самоврядування за 
характером, – результатом міг бути або фанатичний ідеалізм, забарвле-
ний егалітаризмом a la Куртц, який підриває авторитет усіх установ, або 
бюрократичний та лицемірний кошмар на кшталт кампанії, в якому най-
сильніші користуються своїми перевагами над найслабшими, тоді як їх 
справжні мотиви замасковані у формі закону і лібералізму»)1.

Конрад болісно усвідомлює помилковість, неадекватність 
нав’язування національних цінностей одного народу іншому, всьому 
людству «on the grounds of an benignant liberalism» («на засадах толерант-
ного лібералізму»)2, вважає Адам Берроуз. Такою фігурою для подібних 
грандіозних проектів глобалізованого Просвітництва є Куртц, чиї ідеа-
ли швидко дегенерують до рівня євгеніки. У цьому Перікл Льюїс вбачає 
характерну для модернізму фіксацію расових чи національних детер-
мінант ідентичності. Під «racial» («расовими»), «ethnic» («національни-
ми») Льюїс має на увазі «the intimate relationship between the individual 

1 Lewis P. Modernism, Nationalism, and the Novel. – Cambridge, 2007. – P. 124.
2 Barrows A. The Cosmic Time of Empire: Modern Britain and World Literature. – Berkeley ; 

Los Angeles ; London, 2011. – P. 69.
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and his ethnic group which <…> precedes all cultural ties and fundamentally 
conditions the individual’s experience. It is more primary than culture, but it 
necessarily implies a combination of historical, cultural, biological, and spiri-
tual conditions» («близькі стосунки між індивідуумом та його етнічною 
групою, які <…> завжди мають перевагу над культурними зв’язками та 
корінними умовами досвіду особистості. Це є набагато важливішим за 
культуру, але обов’язково за умови комбінації історичних, культурних, 
біологічних та духовних умов і обставин»)1.

У Конрада, як представника польської культури, не виникло кри-
чущих протиріч щодо контактів з культурою англійською в площині 
моральних норм, менталітету, аксіологічних цінностей та аристокра-
тичного кодексу. 

Науковці наголошують на дивовижній схожості польського харак-
теру письменника та національного характеру англійського. Більш за 
все дослідників вражає ставлення письменника до Англії та укладу 
англійського життя, за умови, що митець не зрікся ані свого польсько-
го минулого, ані свого польського походження. Річард Керл ґрунтов-
но розглянув це питання у своїй книзі «The Last Twelve Years of Joseph 
Conrad» («Останні дванадцять років життя Джозефа Конрада», 1928)2. 
Він не був нещирим із самим собою у своїй любові до Англії («He was 
not untrue to himself in liking England»)3, вказує Густав Морф. Найбіль-
ше в Англії та англійському житті митець цінував саме ті якості, які 
властиві, як англійцям, так і полякам, цінності, які англійці поділяли 
з поляками. На думку Брюса Босвелла, ці якості проявилися в приват-
ному житті, у його потужному самовираженні, іноді межуючи із фан-
тастикою… Саме «Polish history, the Polish manner of life, polish thought 
and literature, are in their broad lines curiously akin to our own, though they 
differ considerably in detail owing to the different conditions of our exis-
tence. The chief characteristic of the Pole is his sturdy individualism. This 
quality reveals itself in his private life, in his strong self-expression sometimes 
bordering onfantasy, in his impatience of discipline and control; it is seen in 
the lives of Polish men of science and artists; it runsriot in the history of Pol-

1 Lewis P. Modernism, Nationalism, and the Novel. – Cambridge, 2007. – P. 41.
2 Curle R. The Last Twelve Years of Joseph Conrad. – London, 1928. – 236 p. 
3 Morf  G. The Polish Heritage of Joseph Conrad. – New York, 1965. – P. 124.
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Ілюстрація до повісті Джозефа Конрада «Heart of Darkness»  
(«Серце темряви», 1899). Художник Шон МакCорлі.  

Малюнок чорнилами, друк, оцифровування.
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ish State-making» («Польська історія, польський спосіб життя, польська 
думка та література у своїх загальних виявленнях є незвичайно схожи-
ми на наші власні, не зважаючи на те, що вони значно відрізняються 
внаслідок неоднакових умов нашого існування. Головною характерис-
тикою поляка є його незламний індивідуалізм. Ця якість виявляється в 
його приватному житті, у його самовираженні, у його нетерпимості до 
дисципліни та будь-якого контролю <…> це помітно також на завору-
шеннях та бунтах впродовж всієї історії становлення польського дер-
жавного устрою»)1. 

Густав Морф висловив думку, що Конрад виявляв зовсім не влас-
тиву полякам, але характерну для англійців невіру в теорії, неважли-
во, політичні чи економічні та їх переконання в абсолютному значенні 
досвіду, обізнаності та компетентності, що поступово набуваються в 
результаті наполегливої праці. 

У цьому Конрад залишився вірним ідеалам родини і досвіду сво-
го життя мореплавця: «аfter he had adopted the British nationality from 
necessity, he gradually became, as the years advanced, an Englishman from 
conviction» («після того, як він прийняв британську національність з 
необхідності, з плином років він став англійцем за переконанням»)2. 
Конрад, з моменту переїзду у Велику Британію, проникався духом 
англійської культури поступово. Усвідомлення своєї інокультурної 
самобутності та несхожості на інших супроводжувалося відчуттям 
самотності та відторгнення. Морф вважає, що письменник «was not 
rooted, like Hardy, in the English soil, nor, like Galsworthy, in English 
society. He was a self-made man amongst the hereditarily wealthy. Start-
ing with little, he had to work harder than others to become somebody. In 
his letters to Ed. Garnett, he reveals himself as the self-made artist he is. 
The road was long and strenuous and lonely from the Polish schoolboy to 
the English master mariner, and from the English master mariner to the 
author of European fame» («не був вкорінений, як, наприклад, Гарді, 
в англійській землі чи, як Голсуорсі, в англійському суспільстві. Він 
був “a self-made man”. Починаючи мало-помалу, він повинен був пра-

1 Boswell A. B. Poland and the Poles. With Twenty-One Illustrations and Three Maps. – 
New York, 1919. – P. 42–43.

2 Morf G. The Polish Heritage of Joseph Conrad. – New York, 1965. – P. 125.
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цювати набагато більше, ніж всі інші, щоб стати кимось. У листах 
Едварду Ґарнетту, Конрад визначав себе як митця, що зробив себе 
сам. Від польського школяра до англійського капітана корабля, і від 
капітана корабля до письменника з європейською славою дорога 
була довгою, тернистою та самотньою»)1. 

У такий спосіб повільна акультурація відбувалася досить нелег-
ко, іноді болісно, з моральними втратами. Адаптуватися в англій-
ському суспільстві Конраду допомогли, насамперед, схожість польської 
та англійської духовності, ієрархія моральних цінностей та, безпере-
чно, мова. Англійські ж звичаї та побутова ритуалізація не позначи-
лись на його світосприйнятті. 

3.2. Кодекс англійського джентльмена: модифікація / 
трансформація польського шляхетства

Вестернізм польської культури і духовного єства нації, глибока 
спорідненість із західноєвропейським поступом інтелектуального роз-
витку, «absorbed Western ideas» («абсорбовані західні ідеї»), «adopt-
ed Western culture» («адаптована західна культура») та «sympathized 
with Western ideals and tendencies» («симпатія до західних ідеалів і 
тенденцій»)2, за визначенням Конрада (лист Шарлю Шассею від 31 січ-
ня 1924 року), забезпечувала високий рівень акультурації поляків на 
теренах європейського простору. Марк Амусін підкреслює перекона-
ність Конрада в тому, що його «батьківщина з її католицизмом, демо-
кратичними традиціями і просвітництвом завжди була невід’ємною 
частиною Європи, поділяючи західні коди суспільного життя і громад-
ської думки»3. 

Митець у листах (наприклад, Баррету Кларку від 4 травня 1918 
року) підкреслював головні риси свого характеру  – незалежність і 

1 Там само. – P. 82.
2 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad : in 9 vol. Vol. 8 : 1923–1924 / ed. by 

Laurence Davies and Gene M. Moore.  – Cambridge  ; New York  ; Melbourne  ; Madrid  ; Cape 
Town ; Singapore ; Sāo Paulo, 2008. – P. 290–291.

3 Амусин М. Русская страда Джозефа Конрада // Амусин М. Огонь столетий. – СПб., 
2015. – P. 403.
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вольнолюбство, які, у поєднанні з класичною освітою, забезпечили 
йому високий рівень адаптації в англійському інтелектуальному серед-
овищі: «I am always myself. I am a man of formed character. Certain conclu-
sions remain immovably fixed in my mind, but I am no slave to prejudices 
and formulas, and I shall never be. My attitudes to subjects and expressions 
the angles of vision, my methods of composition will, within limits, be always 
changing – not because I am unstable or unprincipled but because I am free. 
Or perhaps it may be more exact to say, because I am always trying for free-
dom» («Я завжди залишаюсь собою. Я людина зі сформованим характе-
ром. Зберігаючи вірність деяким поняттям, я не раб забобонів і схем та 
ніколи ним не стану. Моє ставлення до тих чи тих речей і мовних зво-
ротів, мої погляди, мої творчі методи увесь час змінювались і надалі до 
певної міри будуть змінюватись. Відбувається це зовсім не тому, що я 
людина непостійна чи безпринципна, а тому, що я вільний. Чи, точніше 
сказати, тому, що наскільки можу, я завжди прагну свободи»)1. 

Предкам Конрада притаманні були всі риси їх соціального кола, 
переконаний Густав Морф. Його формулювання: «They were Poles, 
Catholics, and gentlemen» («Вони були великі воїни, поляки, католики 
і джентльмени»)2 – є відгоміном конрадівського вислову з твору «The 
Mirror of the Sea: Memories and Impressions» («Дзеркалo морів: Спогади 
та враження», 1904–1906): «Poor J. M. K. B. <…> Catholique, et gentilhom-
me» («бідолашний Дж. М. К. Б. <…> католик, джентльмен»)3. Бертран 
Рассел у своїй автобіографії називає Джозефа Конрада «an aristocratic 
Polish gentleman to his fingertips» («польським джентльменом-аристокра-
том до кінчиків нігтів»)4. Англійського графа з польським шляхтичем 
ріднили цінності, які інакше можна назвати ще і шляхетським кодек-
сом честі. Саме цей лицарський кодекс у письменника стає призмою 
погляду на життя і людські стосунки. Тому в найкращих книгах письмен-

1 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad : in 9 vol. Vol. 6 : 1917–1919 / ed. by 
Laurence Davies, Frederick R. Karl and Owen Knowles. – Cambridge ; New York ; Melbourne ; 
Madrid ; Cape Town, 2002. – P. 210.

2 Morf G. The Polish Heritage of Joseph Conrad. – New York, 1965. – P. 13.
3 Conrad J. The Mirror of the Sea: Memories and Impressions // Conrad J. The Mirror of the 

Sea ; A Personal Record / ed. with an introd. by Zdzisław Najder. – Oxford ; New York, 1988. – P. 
158.

4 Russell B. The autobiography of Bertrand Russell (1872–1914). – Boston ; Toronto, 1967. – 
P. 320.
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ника, як зазначає Марк Соколянський, домінує саме морально-етична  
проблематика1. Ще одним вагомим аргументом на користь шляхетсько-
го комплексу, притаманного Конраду, є його відмова написати дещо про 
історію польського національного визвольного руху. Причиною того, на 
думку Єжи Петркевича, було те, що письменник, «незважаючи на трагіч-
ні події дитинства, ніколи не використовував їх в якості мотивів» («mimo 
tragicznych przeżyć w dzieciństwie, nie czerpał z niego motywów»), ймовірно, 
тому що «не робив літературного капіталу зі свого польського походжен-
ня» («nie zbijał kapitału literackiego na swym polskim pochodzeniu»)2. Такий 
свідомий вибір Конрада видається аргументованим з точки зору шляхет-
ської картини світу. Адже крім тяжких спогадів дитинства, гірких думок 
про своє, як він вважав, скалічене життя, що краяли йому серце, ще одні-
єю причиною замовчування подій, пов’язаних із польським минулим, 
було світське виховання: демонстрація своєї слабкості не сприймалась, 
будь-яка відвертість зі сторонніми не заохочувалась. 

Нащадок родин польських землевласників, «whose class, with brilliant 
qualities and pronounced defects, had governed Poland for over three centu-
ries» («які, завдяки своїм блискучим чеснотам і неприхованим недолі-
кам, правили Польщею понад три століття»)3, Конрад був виразником 
також і етичних принципів, які промовисто свідчили про його аристо-
кратичне походження і були поширені у дворянських колах інших євро-
пейських країн. Своє ставлення до благородної етики англієць Бертран 
Рассел пояснював наступним чином: «Віра в принцип особистої честі, 
хоча наслідки її бували нерідко абсурдні, а часом – трагічні, має серйоз-
ні заслуги, і її занепад аж ніяк не є чистим надбанням. Якщо звільнити 
поняття честі від аристократичної пихи і схильності до насильства, то в 
ньому залишиться щось таке, що допомагає людині зберігати порядність 
і поширювати принцип взаємної довіри в суспільних відносинах. Я не 
хотів би, щоб ця спадщина лицарського віку була абсолютно втрачена»4. 

1 Соколянский М. Джозеф Конрад о литературе // Вопр. лит. – 1978. – № 7. – С. 203. 
2 Pietrkiewicz J. Conrad i Polska. Na setną rocznicę. Patriotyczna drażliwość // Conrad 

w oczach krytyki swiatowej / pod red. Henryka Krzeczkowskiego  ; wyboru dokonal Zdzisław 
Najder. – Warszawa, 1974. – S. 34.

3 Morf G. The Polish Heritage of Joseph Conrad. – New York, 1965. – P. 1.
4 Оссовская М. Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали / общ. pед. 

А. А. Гусейнова ; вступ. ст. А. А. Гусейнова и К. А. Шварцман ; пер. с пол. К. В. Душенко. – 
М., 1987. – С. 154.
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Життєва концепція та досягнення Джозефа Конрада ідеально спів-
відносні з кодексом джентльмена, який завжди і скрізь був вищий за 
інших. Письменник досяг високих результатів у всіх сферах, де він себе 
проявляв: у торговому флоті він був призначений капітаном корабля; 
змінивши професію, став класиком літератури. Джон Джорджсан Сазер-
ленд, добрий знайомий письменника, пропонуючи психологам розгляда-
ти життя Конрада як зразок для дослідження, зазначає, що інтелектуаль-
но письменник був для нього на голову вище за будь-яку людину, яку він 
коли-небудь зустрічав, але, крім цього, досконало орієнтувався в профе-
сіях, якими, зазвичай, володіє робітничий люд: «His charm, his ideas, his 
outlook on life generally were to me wonderful, and much as it puzzled me then, 
it has since puzzled me still more how he, Poish aristocrat, should have adopted 
as a profession» («Його шарм, ідеї, погляд на життя вражали мене, і осо-
бливо вражало те, як він, польський аристократ, зміг пізнати всі тонкощі 
морського ремесла»)1. Марія Оссовська зазначає, що сума правил лицар-
ського етосу, проіснувавши кілька століть, «відродилася у романтизмі 
та надалі продовжує зачіпати за живе не тільки читачів Конрада, але й 
таких розбірливих читачів, як Бертран Рассел»2, – відданих послідовни-
ків вмираючої шляхетської ідеології, лицарського етосу, що сформували 
поступово такий феномен англійської культури як джентльменство.

В Англії спостерігається яскраво виражена тенденція означення 
джентльмена як за родоводом (тобто «благородного походження»3 згідно з 
Арістотелем), так і за освітою та вихованням (не з шляхетної родини). Але 
вперше після Гесіода думку про те, що шляхетність визначається, перш за 
все, характером, відкрито заявили саме французькі автори. Так, співавтор 
Гійома де Лорріса Жан де Мен у творі «Le Roman de la Rose» («Роман про 
Троянду»), який вийшов біля 1290 року, доводив, що благородство залежить 
від чеснот людини4. Приділяти увагу спочатку особистим заслугам, а вже 

1 Sutherland J. G. At Sea With Joseph Conrad. – Boston ; New York, 1922. – P. 144–145.
2 Оссовская М. Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали / общ. pед. 

А. А. Гусейнова ; вступ. ст. А. А. Гусейнова и К. А. Шварцман ; пер. с пол. К. В. Душенко. – 
М., 1987. – C. 107.

3 Арістотель. Нікомахова етика / пер. з давньогрець., коментарі В. Ставнюка. – Київ, 
2002. – С. 37.

4 Loris G. de, Meung J. de. Romance of the Rose / transl. by Charles Dahlberg. – Princeton, 
NJ, 1995. – P. 320.
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тільки потім походженню пропонує Джеффрі Чосер, що походив з багатої 
бюргерської родини. У трактаті «The Governor» («Правитель»), який вийшов 
у 1531 році, присвяченому королю Генріху VIII, Томас Еліот підкреслює, що 
шляхетним званням людина зобов’язана, передусім, своєму особистісно-
му шляхетству, а не старовинності роду, доходам або маєткам1. У 1583 році 
Томас Сміт у творі «De Republica Anglorum» («Англійське суспільство»), під-
тримуючи правомірність джентльмена за правом народження, висловлює 
також схвалення можливості доступності цього звання для представників 
інших прошарків2. У XVIII столітті, коли авторитет буржуазії стрімко рос-
те, Деніель Дефо вже закликає вважати джентльменом людину і внаслідок 
її виховання та освіти3. Іншим джерелом чеснот є «nobility», відстоює думку 
Томас Еліот4, тобто вроджена особистісна шляхетність або благородство.

Але велике значення, яке Конрад надавав питанням честі у сенсі 
престижу, можна вважати найбільш «іноземним» елементом у твор-
чості з точки зору англійців. Підґрунтям самосвідомості його героїв є 
почуття власної гідності, яке виражається в належному виконанні сво-
го обов’язку. Але вже кілька століть таке ставлення вважалося в Англії 
«przeżytkiem» («пережитком»), зазначає Джон Вейн5 (у зв’язку з цим 
цікавою є думка Форда Медокса Форда щодо співвіднесеності духовної 
структури Конрада із давніми часами тої ж Англії. Так, у своїх спогадах 
про митця «Joseph Conrad: A Personal Remembrance» («Джозеф Конрад: 
Особисті спомини», 1924) він зазначає, що у спілкуванні з оточуючими 
прагненням письменника було здаватися і бути англійським сільським 
джентльменом часів лорда Пальмерстона («his ambition was to be taken 
for – to be! – an English country gentleman of the time of Lord Palmerstone»)6. 
У такий спосіб, вірогідно, також виявлявся його успішний намір інте-
груватися в англійську культуру. У той час коли англосакська ідея чес-

1 Elyot T. The Governor / ed. by S. E. Lehmberg. – London, 1966. – P. 106.
2 Smyth T. De Republica Anglorum: The Maner of Government or Policie of the Realme of 

England. – London, 1583. – IV, 119 p.
3 Оссовская М. Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали / общ. pед. 

А. А. Гусейнова ; вступ. ст. А. А. Гусейнова и К. А. Шварцман ; пер. с пол. К. В. Душенко. – 
М., 1987. – С. 128.

4 Elyot T. The Governor / ed. by S. E. Lehmberg. – London, 1966. – P. 106.
5 Wain J. Próba męskości // Conrad w oczach krytyki swiatowej / pod red. Henryka 

Krzeczkowskiego ; wyboru dokonal Zdzisław Najder. – Waszawa, 1974. – S. 276.
6 Ford M. F. Joseph Conrad: A Personal Remembrance. – London, 1924. – P. 57.
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ті, починаючи з XVI століття, вимагала відданості особистості інтер-
есам колективу (наприклад, своєму полку, королю та вітчизні), набагато 
більш вимоглива і, на перший погляд, простіша ідея «honoru osobistego» 
(«особистісної честі»)1 продовжувала існувати у суспільствах середньої 
та східної Європи (у тому, що Конрад був налаштований на культуру 
кінця XVI століття («attuned to the late sixteenth century»)2, впевнений і 
Форд Медокс Форд). Хоча у творах Шекспіра теж зустрічаються такі 
герої. Якби, наприклад, така людина, як герой п’єси «Henry IV» («Генріх 
IV», 1597–1598) Гаррі Персі або Хотспeр, з’явилася б серед сучасних Кон-
раду англійців, її позиція б ніколи б не зустріла розуміння оточуючих: 
«zwłaszcza obsesyjny lęk przed naruszeniem własnego honoru wydawałby się 
zwykłym przewrażliwieniem» («Обурення внаслідок порушення особистої 
честі здавалося б для англійського суспільства лише простою образою»)3. 
Культ честі виплекали романтики, відповідно до якого це почуття в 
Конрада набуває досконалості, переростаючи навіть у форму відверто-
го «екстремізму». Як характеризує такий тип поведінки Марія Яньон, 
у справі честі не може бути жодних компромісів: вона або залишаєть-
ся чистою або ні. Вразливість, властива відчуттю честі, не дозволяє її з 
чимось порівнювати, а вимоги честі ніколи не дозволяють її втамувати4. 

Небажання патріотично налаштованої польської шляхти змінюва-
тись та пристосовуватись до вимог нової влади та нового часу з його 
конформізмом, моральним релятивізмом чи просто цинічною необ-
хідністю виживати після останнього переділу Польщі є також проявом 
вірності кодексу честі. Так, Густав Морф зазначає: «Fiercely devoted to 
the Polish cause, they never accepted the Russian domination as an accom-
plished fact. In this as in other respects they were by no means an excep-
tion. In imagination the Polish country noblemen still lived , as a rule, in 
the days of Poland’s military splendor. Not unlike Don Quixote, they never 
seemed to realize that the great age had gone, irretrievably gone, and that a 
new situation demanded a new adaptation to life» («Відчайдушно віддані 

1 Wain J. Próba męskości // Conrad w oczach krytyki swiatowej / pod red. Henryka 
Krzeczkowskiego ; wyboru dokonal Zdzisław Najder. – Waszawa, 1974. – S. 276.

2 Ford M. F. Joseph Conrad: A Personal Remembrance. – London, 1924. – P. 19.
3 Wain J. Próba męskości // Conrad w oczach krytyki swiatowej / pod red. Henryka 

Krzeczkowskiego ; wyboru dokonal Zdzisław Najder. – Waszawa, 1974. – S. 276.
4 Janion M. Życie pośmiertne Konrada Wallenroda. – Warszawa, 1990. – S. 155.
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польській справі, вони ніколи не прийняли російське панування як 
здійснений факт. У цьому, як і в інших аспектах, вони не були нія-
ким чином винятком. У своїй уяві польські дворяни ще жили ніби 
в дні військових пишнот Польщі. Нічим не відрізняючись від Дон 
Кіхота, вони, здавалось, не усвідомлювали, що золотий вік відійшов 
безповоротно, і що в новій ситуації це вимагає адаптації до ново-
го життя»)1. Підсвідомо укорінений славетний польський лицарський 
кодекс, що вплинув на становлення національної культури, а пізніше й 
політики, діяв також і в питаннях національної гідності.

Польське відчуття честі справедливо залишилось однією з найго-
ловніших національних рис. Всі добре відомі твори мистецтва так чи 
інакше торкаються питань честі, зазначає Mарія Яньон. Концепція 
шляхетського гонору «проникає» також і в твори Конрада, «stąd pro-
mieniuje stale jako wartość tajemnicza і niezniszczalna» («та позиціонуєть-
ся як незнищуванa та таємничa вартість»)2. Практикований століттями, 
отримавши визнання романтиків, рицарський етос, «властивий куль-
турним елітам всього світу, відродився у стосунках героїв Конрада» 
(«odrodził się w postawach bohaterów powieści Josepha Conrada, ciesząc 
się niezmiennie akceptacją elit kulturalnych na całym świecie»)3. Гіпертро-
фоване почуття власної гідності, пов’язане з таким етосом, у більшос-
ті випадків має фатальний вплив на зміни в їх подальшій долі. Так, в 
оповіданні «Il Conde: A Pathetic Tale» («Граф: Патетична історія», 1908), 
пограбування серед білого дня, але хай навіть і без жодного свідка, для 
головного героя, «людини світу, справжнього джентльмена» («a fairly 
intelligent man of the world, a perfectly unaffected gentleman»)4, з «надзви-
чайно аристократичної родини» («a very aristocratic family»)5, для якого 
вся Європа є рідним домом, є збезчещенням і причиною втрати само-
поваги. Тому рішення припинити лікування і більше не повертатися 
до Неаполя, де трапився інцидент, рівнозначно для нього самогубству, 
впевнений автор. Ситуація загрози втрати честі як найгірше з того, що 

1 Morf G. The Polish Heritage of Joseph Conrad. – New York, 1965. – C. 10.
2 Janion M. Życie pośmiertne Konrada Wallenroda. – Warszawa, 1990. – S. 155.
3 Там само. – S. 147.
4 Conrad J. Il Conde: A Pathetic Tale // Conrad J. A Set of Six. – Garden City ; New York, 

1920. – P. 331. 
5 Там само. – P. 335.
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може трапитись зі шляхетною людиною, стає кульмінацією оповідання «The 
Warrior’s Soul» («Душа воїна», 1915–1916) про один епізод війни 1812 року. 
Бажання позбавити нелюдських мук свого ворога на полі битви і суперни-
ка в мирному житті до війни мотивує російського офіцера Томассова при-
йняти рішення застрелити Де Кастеля, колишнього світського лева, а нині 
блискучого французького адьютанта, який під час відступу армії Наполе-
она повільно вмирає від обмороження, поранень та голоду: «The prisoner 
sat between us like an awful gashed mummy as to the face, a martial scarecrow, 
a grotesque horror of rags and dirt, with awful living eyes, full of vitality, full of 
unquenchable fire, in a body of horrible affliction, a skeleton at the feast of glory 
<…> ghastly <…> suffering soul in that mere husk of a man» («В’язень сидів 
між нами, як жахлива покрамсана мумія, бойове опудало, гротескна купа 
лахміття та бруду, з якої сяяли його моторошно живі очі, сповнені життєвої 
сили та неприборканого вогню. Скелет на бенкеті слави, втілення страшно-
го горя, страждання та хвороби <…> мертвотна <…> страждаюча душа в 
тому, що залишилось тільки лушпинням від чоловіка»)1. У світлі аристокра-
тичного етосу з його страхом втратити гонор (польськ., англійськ. – «hon-
or»), гуманізм («humanity»2) Конрада стає виявленням наміру збереження 
самоповаги та почуття власної гідності, а тому є невіддільним від, на пер-
ший погляд, жорстокості, а насправді, від милосердя. 

Натомість, Конрад не апологет застарілих соціально-культурних 
реалій і здатен із властивим йому почуттям гумору абстрагуватися від 
занадто серйозного сприйняття такого важливого для нього концепту, 
як захист шляхетської честі зі зброєю в руках, об’єктивно усвідомлюючи 
його абсурдність у деяких ситуаціях. Так, у повісті «The Duel: A Military 
Story» («Дуель: Військова історія», 1908), у Сполучених Штатах Америки 
твір вийшов під назвою «The Point of Honor» («Cправа честі»), відстою-
вання своєї честі в безперервних дуелях двох офіцерів французької армії 
набуває вже анекдотичного характеру або, як зазначає автор, «комічно-
го»: «the episode, so grave professionally, had its comic side» («ця ситуація, 
така важлива з точки зору військового, мала і свій комічний бік»)3. 

1 Conrad J. The Warrior’s Soul // Conrad J. Tales of Hearsay / with a preface by R. B. 
Cunninghame Graham. – Garden City ; New York, 1925. – P. 23.

2 Там само. – P. 17.
3 Conrad J. The Duel: A Military Tale // Conrad J. A Set of Six. – Garden City ; New York, 

1920. – P. 234. 
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«Аристократизм» Конрада, переконує Чарльз Шассей, екземпліфі-
кується також і в діях таких його героїв, наприклад, як капітани кора-
блів, «моряки зі всього світу плебейського походження навкруги себе», 
які, залишаючись в ізоляції, все ж контролюють свої емоції та поведінку, 
адже «гарний морський капітан – завжди гарний капітан, перш за все, 
своєї душі» («His “aristocratisme” <…> is exemplified in the deeds of other 
characters, such as masters of ships, who are isolated but in control both of 
their emotions and of the “plèbe international des matelots” around them, for 
“un bon capitaine de la mer est toujours bon capitaine de son ãme”»)1.

Конрад репрезентує втрату особистої честі як трагедію, що є абсо-
лютно зрозумілим для представника польського шляхетського мента-
літету. А цього вже жоден англійський письменник не зміг би зробити. 
Тому для Шекспіра Хотспер – «архаїчний» («archaiczny»)2. Невипадково 
він приречений на загибель: його вбиває принц Генріх, майбутній король.

Проблема честі героїв Конрада «в різних варіантах трапляється 
часто»3, за спостереженням Андрія Ніковського. Дослідник ретельно 
позначає параметри саморефлексії героя повісті «The End of the Tether» 
(«Кінець неволі», 1902) капітана Генрі Уолллея, головного героя, роз-
глядаючи «комбіновану драму батьківського почуття, обов’язку і чес-
ті й чистої совісти», але, водночас і дещо увиразнюючи. Сюжет повісті 
ускладнений нашаруванням етичних і пригодницьких ліній. Вони поєд-
нуються в долі головного героя капітана, який веде своє судно в останній 
рейс. Ситуація ускладнюється батьківським обов’язком капітана перед 
своєю донькою, яку він не може залишити напризволяще. І все ж домі-
нуюча логіка батьківської думки є провокативною. На перший погляд 
виходить навіть не проблема обов’язку і честі капітана, до того ж слі-
пого, з яким трапляються лихі пригоди, навіть злочин. Все обумовлено 
пошуками смислу буття. І тут доцільно говорити про екзистенційні про-
блеми повісті, явлені в образі капітана. Екзистенція є його внутрішнім 

1 Davies L., Moore G. M. Notes // Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad : in 9 
vol. / ed. by Laurence Davies and Gene M. Moore. – Cambridge ; New York ; Melbourne ; Madrid ; 
Cape Town ; Singapore ; Sāo Paulo, 2008. – Vol. 8 : 1923–1924. – P. 290.

2 Wain J. Próba męskości // Conrad w oczach krytyki swiatowej / pod red. Henryka 
Krzeczkowskiego ; wyboru dokonal Zdzisław Najder. – Waszawa, 1974. – S. 276.

3 Ніковський А. Джозеф Конрад // Ніковський А. Vita Nova. Книга ІІ / Український 
культурологічний альманах «Хроніка». – Київ, 2015. – Вип 2 (100). – С. 405–420.
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буттям, що переходить у зовнішнє. Це шлях до себе самого «єдиного та 
неповторного», за К’єркегором. Екзистенція для капітана набула буттє-
вої характеристики людської реальності. Але, навіть падаючи на її дно, 
герой не намагається виправдатись, бо вже відчув свою причетність до 
чогось високого. Саме тому він здійснює свій вибір і гине на кораблі, як 
і годиться капітанові. У такий спосіб герой позбавився «неволі» і зробив 
крок, хоча й смертельний, до справжнього існування. Перед сліпим від-
крилась істина, яка затьмарювалась дріб’язковими житейськими пробле-
мами. Таким чином Конрад розв’язав проблему шляхетської гідності та 
честі, трансформуючи її в екзистенційну. 

Конрадівська концепція шляхетності мала відлуння у творчості 
письменників XX століття. Як зазначає Володимир Панченко, немож-
ливо собі уявити людину честі Хемінгуея без етичної доктрини Конрада: 
«Він вірив у силу некрикливої мужності та в те, що честь і обов’язок – 
не порожні слова. Цікаво: якби не етичні максими Джозефа Конра-
да – чи з’явилися б у романах та оповіданнях Е. Хемінгуея його “герої 
кодексу”, які приходять до розуміння, що “людину можна вбити, але 
здолати неможливо”?»1. Слова Мартіна Рікардо, героя роману Конра-
да «Перемога» (з яким тематично тісно пов’язане оповідання «Because 
of the Dollars» / «Заради долларів», 19142, сюжет якого переніс жанро-
ві трансформації та втілився в п’єсі «Laughing Ann» / «Анна сміється», 
19233), що просякнуті імперським духом вищості англійської раси, з 
усією повнотою характеризують сутність такого феномену англійської 
культури, як один із найбільш привабливих її образів, англійський 
джентльмен: «That just shows your ignorance. But there! A foreigner can’t 
be expected to know any better. I am an Englishman, and I know a gentleman 
at sight. I should know one drunk, in the gutter, in jail, under the gallows. 
There’s a something – it isn’t exactly the appearance, it’s a – no use me trying 
to tell you. You ain’t an Englishman, and if you were, you wouldn’t need to be 

1 Панченко В. Філософська проза, що «прикидається» пригодницькою // Конрад Дж. 
Зроби або помри: морські історії / упоряд.: В. Панченко, О. Купріян ; пер. з англ. Людмили 
Гончар, Миколи Рошківського, Петра Таращука, Сергія Вільхового. – Київ, 2011. – С. 5.

2 Conrad J. Because Of The Dollars // Conrad J. Within the Tides: Tales. – London ; Toronto, 
1915. – P. 221–296.

3 Conrad J. Laughing Ann // Conrad J. Laughing Ann and One Day More / introd. by John 
Galsworthy. – London, 1924. – P. 3–69.
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told...» («Ось воно, ваше невігластво! Та, втім, чого й чекати від інозем-
ця?! Я – англієць і впізнаю джентльмена з першого погляду. Я впізнав 
би його п’яного, у канаві, у в’язниці, на шибениці. Є щось – це не тільки 
зовнішність чи манери, це – але я бачу, немає сенсу вам пояснювати. Ви 
не англієць; якби ж ви їм були, ви не потребували б пояснень...»)1.

У романі Конрада «The Rescue: A Romance of the Shallows» («Поря-
тунок: Роман мілин», 1920) аристократом духу є Томас Лінгард або 
Раджа Лаут, як його шанобливо називають місцеві мешканці, Володар 
або Король морів, необмежений у фінансових можливостях капітан 
власного торгового судна, якому неофіційно належить все навколишнє 
узбережжя. Водночас він характеризується надзвичайною проникли-
вістю, тактовністю, які вважаються виявленням інтелекту та гарного 
виховання у шляхетському середовищі.

Вседозволеність, стримувана шляхетністю, реалізується у стосунках 
з людьми. Лінгард приваблює оточення тим, що відчуває і відразу схо-
плює те, що залишається неоприявленим і ніби витає в повітрі. У розмові 
зі старим Йоргенсоном він одразу осягає глибину його трагедії, втрату 
ним улюбленого корабля «Дика троянда»: «Jörgenson came closer. “I set 
fire to her with my own hands!” he said in a vibrating tone and very low, as if 
making a monstrous confession. “Poor devil,” muttered Lingard, profoundly 
moved by the tragic enormity of the act. “I suppose there was no way out?” 
“I wasn’t going to let her rot to pieces in some Dutch port,” said Jörgenson, 
gloomily» («Йоргенсон підійшов ближче до нього. – Я запалив її (корабель 
«Дика троянда». – О. Т.) своїми власними руками, – промовив він тихо 
тремтячим голосом, так, ніби сповідуючись у чомусь моторошному.  – 
Нещасний, – пробурмотів Лінгард, глибоко розчулений трагічністю його 
вчинку, – Мабуть, не було іншого виходу? – Я не міг дозволити, щоб вона 
згнила вщент в якомусь клятому голандському порту, – похмуро відпо-
вів Йоргенсон»)2. Та розуміння в діалозі відбувається через характерний 
для Конрада прийом персоніфікації корабля, сприйняття співбесідника-
ми його загибелі у вогні як чогось живого, а тому оціненим як події з тра-

1 Conrad J. Victory: An Island Tale / with an introd. by Frederick Karl. – New York, 1991. – 
P. 95–96.

2 Conrad J. The Rescue: A Romance of the Shallows. – Garden City ; New York, 1925. – P. 
100–101.
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гедійним змістом. Введений в оповідь за–йменник (замість імені живої 
істоти) «she» («вона») в орудному відмінку має антропоморфний смисл 
із незримою присутністю в діалозі. Лінгард ніби відчуває її живу буттє-
вість, що передається і читачам. 

Аристократ крові іспанець д’Алькасер, у творі є виразником тра-
диційної аристократичної ідеології, бездоганним носієм особистіс-
ної форми шляхетності. Лінгард, який, за його словами, сам знає, що 
являє собою представника цього кола, відгукується про нього: «Never 
mind, he is a gentleman» («Безумовно, він – джентльмен»)1. Д’Алькасеру 
властиві ввічливість та доброта, мужність у поєднанні з лагідністю, 
м’якість, яка відрізняє джентльмена; у будь-якій ситуації в нього про-
являються «спочатку мужність, а потім лагідність» («manhood first, 
and then gentleness»)2, риси, властиві представнику шляхетного стану, 
за визначенням американського культуролога Ральфа Вальдо Емерсо-
на. М’який та делікатний з оточуючими, Д’Алькасер демонструє стій-
кість і силу духу в подоланні життєвих труднощів: «he has been prepared 
for whatever might happen» («він підготовлений для будь-чого, щоб не 
трапилося»)3, говорить про нього місіс Треверс і отримує впевнену від-
повідь Лінгарда, повну поваги: «He is a man» («Він чоловік»)4. Показо-
во, що для Конрада джентльмен і чоловік є явищами одного порядку. 
Справжні чоловіки в його творах є носіями лицарських рис. На думку 
Конрада, якщо лицарство і не «править світом» («this vision of a world 
ruled by chivalry»)5, то, принаймні, відіграє першорядну роль у станов-
ленні жорсткої ієрархії правил світобудови. 

Невипадково комплекс рис джентльмена у Лінгарда вбачає спо-
чатку д’Алькасер, іспанський родовитий дон, спадковий граф, а потім 
і Едіт Треверс, дружина господаря яхти. Зі всіх у великій компанії, що 
приїхала з Британії, саме вони вирізняються особливою духовною 
витонченістю. Д’Алькасер за перші п’ять хвилин розпізнає під маскою 
грубуватості чесну і щиру натуру та відкрите серце Лінгарда, про що 

1 Там само. – P. 340.
2 Emerson R. W. Essays and English Traits / ed. Charles W. Eliot ; with introd. and notes. – 

New York, 1909. – Vol. 5. – P. 209.
3 Conrad J. The Rescue: A Romance of the Shallows. – Garden City ; New York, 1925. – P. 344.
4 Там само.
5 Huizinga J. H. The Waning of the Middle Ages. – London ; Tonbridge, 1922. – P. 68.
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Обкладинка першого книжкового видання роману  
Джозефа Конрада «The Rescue: A Romance of the Shallows»  

(«Порятунок: Роман мілин», 1920) у Великій Британії. Видавництво 
«J. M. Dent & Sons», Лондон–Торонто, 1920 рік. 
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одразу повідомляє Едіт Треверс. Д’Алькасер впевнений у вродженому 
лицарстві Раджи Лаута. Його 

відданість та мужність у служінні нащадкам колишніх правителів 
островів Імаді та Хасиму ще більше переконує іспанця в цьому: «“If she 
is a princess, then this man is a knight,” he murmured with conviction. “A 
knight as I live! A descendant of the immortal hidalgo errant upon the sea. It 
would be good for us to have him for a friend» («Якщо ця дівчина принце-
са, то цей чоловік лицар, – прошепотів він переконано. – Присягаюся, 
лицар Нащадок безсмертних ідальго, що мандрують морями. Було б 
добре, якби він став нашим другом»)1. 

По суті, конфлікт Лінгарда та містера Треверса є конфліктом двох 
різних світоглядів: шляхетського та буржуазного. У цьому діалозі в 
символічній формі вбачається квінтесенція полярних непримиримих 
етосів. Власник яхти підозрює капітана в корисливих мотивах запропо-
нованої ним допомоги: «Even my regard for you, my dear d’Alcacer, could 
not induce me to submit to such a bare-faced attempt at extortion  <…> The 
man wanted to force his services upon me, and then put in a heavy claim 
for salvage. That is the whole secret – you may depend on it. I detected him 
at once, of course <…> He underrated my intelligence; and what a violent 
scoundrel!» («Навіть моя повага до вас, любий д’Алькасер, не могла б 
схилити мене до того, щоб підкоритися такому безсоромному вима-
ганню <…> Ця людина хотіла нав’язати мені свої послуги, а вже потім 
пред’явити величезний рахунок. У цьому весь секрет, не сумнівайтеся. 
Я одразу його розкусив <…> Але він трохи недооцінив мою метику-
ватість. Що за зухвалий негідник!»)2, тоді як Лінгард не може кинути 
напризволяще людей, які опинилися в складній, майже безвихідній 
ситуації, бо це суперечить його уявленням про честь. 

Володар морів не читав трактатів про поведінку, яка личить не тіль-
ки справжньому чоловіку, а, передусім, дворянину, але чинить згідно з 
лицарською традицією, – адже лицар повинен «захищати вдів і сиріт» («to 
protect widow, and the orphan»)3, як зазначає Реймонд Лінкольн Кілгур, та 

1 Conrad J. The Rescue: A Romance of the Shallows. – Garden City ; New York, 1925. – P. 142. 
2 Там само. – P. 145. 
3 Kilgour R. L. The Decline of Chivalry as Shown in the French Literature of the Late Middle 

Ages. – Cambridge, 1937. – P. XVIII.
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«піклуватися про тих, хто слабше» («to protect the weak and humble»)1, але, 
як підкреслює автор, не внаслідок усвідомлення своєї переваги, а з мило-
сердя та християнської любові до них («not through pride but through 
love and mercy»)2. Бажання та здатність брати на себе відповідальність за 
інших, почуття обов’язку є невід’ємною ознакою шляхетського комплек-
су, – вважає і Конрад. У світлі цього жорстокість та безжалісність місте-
ра Треверса, цього «представника вищої раси», раси білих, у його мірку-
ваннях щодо знедолених тубільців також не є прикметою благородного 
характеру. У першій же розмові на борту яхти, герої поводять себе саме 
як виразники полярних соціальних позицій. Буржуазна пиха та чванли-
вість містера Треверса протиставляються Конрадом великодушності та 
поблажливості Лінгарда. Цілком закономірно, що на противагу прикрим 
зіткненням з містером Треверсом, виразним представником міщанської 
психології з її обмеженістю у сприйнятті «інаковості» інших, стосунки 
Лінгарда з д’Алькасером характеризуються взаєморозумінням та співп-
рацею у складних ситуаціях.

Нове мислення Конрада проявилося в переформатуванні концепції 
космополітизму в демократичну модель, яка ідейно об’єднує представ-
ників соціальних станів і націй: англійців, іспанців, малайців, авантю-
ристів, волоцюг, дворян, спадкових принців та принцес. Для письмен-
ника неважливе походження людини, оскільки вроджену шляхетність 
у нього демонструє людина із незнатного роду.

З одного боку, феномен маргіналів, які завдяки особистісній уні-
кальності та винятковості «виломлюються» зі своїх класів, репре-
зентуючи комплекс рис вищих кіл, а з іншого  – відбувається процес 
історично-об’єктивного ефективного засвоєння етичних цінностей 
привілейованих класів нижчими прошарками суспільства. Вони ста-
ють підґрунтям для появи героя нового типу у творах Конрада, аристо-
крата духу, який часто становить конкуренцію аристократу крові. 

Процес цей відбувався поступово, зазначає Марія Оссовська,  – 
коли аристократичні моральні цінності відривалися від первісної 
вузькокласової, історично обмеженої основи і розкривалися у своєму 
загальнолюдському сенсі: «Через напружену працю в історії етичної 

1 Там само.
2 Там само.
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думки благородство відділяється від благородного походження»1. Таке 
відокремлення обов’язково повинно було статися для того, «щоб благо-
родство могло увійти в неаристократичні особистісні зразки»2. Таким 
шляхетним особистісним зразком англійця в Конрада є Том Лінгард, 
скромний, стриманий в емоціях, але відданий та вірний у справах чес-
ті. Його зовнішня брутальність та показова незалежність у поєднанні 
з ніжним люблячим серцем є для письменника додатковою ознакою 
англійської раси. Таким зразком «англійськості» у Конрада є також і 
герой оповідання «The Partner» («Партнер», 1911), якого він поблаж-
ливо називає «an imposing old ruffian» («старий імпозантний бандит»)3, 
підкреслюючи, що він «had never been outside England» («ніколи в житті 
не покидав Англії»)4. Його підкреслена мовчазність одночасно із недба-
лістю в поведінці, («there was an effect of rudeness in his fragmentary sen-
tences» / «у його уривчастих реченнях проглядала певна суворість»)5 
становлять, на думку Конрада, позитивну характеристику непохитного 
англійського хлопця, на якого, завдяки і цьому також, завжди можна 
покластися.

Кастовість польського суспільства, на наш погляд, все ж збереже-
на Конрадом у глибинах своєї свідомості, навіть приховано для само-
го себе, майже не позначилася на формуванні його світогляду, а втім, 
це питання ще передбачає необхідність повернення до його осмислен-
ня, як і до причин успішної акультурації Конрада в англійській куль-
турі. Для менталітету туманного Альбіону був властивий лібералізм 
у ставленні до змішування суспільних звань. Так, Ральф Вальдо Емер-
сон зазначав, що у «рекрутуванні шляхти з нижчих верств населення 
містилася перевага західного дворянства над східним» («there was this 
advantage of Western over Oriental nobility, that this was recruited from 

1 Оссовская М. Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали / общ. pед. 
А. А. Гусейнова ; вступ. ст. А. А. Гусейнова и К. А. Шварцман ; пер. с пол. К. В. Душенко. – 
М., 1987. – С. 437.

2 Шварцман К. А., Гусейнов А. А. Исторические образы морали // Оссовская М. 
Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали / общ. pед. А. А. Гусейнова ; вступ. ст. 
А. А. Гусейнова и К. А. Шварцман. – М., 1987. – С. 19. 

3 Conrad J. The Partner // Conrad J. Within the Tides: Tales. – Garden City  ; New York, 
1925. – P. 90.

4 Там само. – P. 89.
5 Там само. – P. 90.
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below»). Англійська історія є історією «англійської аристократії з від-
критими дверима» («English history is aristocracy with the doors open»). 
Для того, хто мав здатність і сміливість, створювалися сприятливі умо-
ви для того, щоб потрапити у дворянський стан1. 

Сприятливий для гармонійного розвитку суспільства лад англійської 
спільноти імпонував Конраду з його демократичними устремліннями та 
неупередженим ставленням до інших соціальних кіл. Конрад не тільки 
не відмовляє їм у шляхетних чеснотах, а й всіляко підкреслює подібний 
заведений порядок в англійському флоті. Свідченням цього є авторська 
думка (оповідання «The Inn of the Two Witches: A Find» / «Харчевня двох 
відьом: Знахідка», 1913) про стосунки головного героя, офіцера морсько-
го флоту Едгара Берна з простим матросом Томом Корбіним: «Our young 
officer dwells on the manly qualities of Cuba Tom with something like affec-
tion. This sort of relation between officer and man was not then very rare. A 
youngster on joining the service was put under the charge of a trustworthy sea-
man, who slung his first hammock for him and often later on became a sort of 
humble friend to the junior officer» («Наш молодий офіцер із захопленням 
пригадує чоловічі якості Тома. Такі стосунки між офіцером та простим 
матросом не були тоді рідкістю. Новачків, зазвичай, віддавали під опі-
ку досвідченому моряку, який спочатку підвішував для свого підлеглого 
перший гамак, а потім часто ставав його відданим другом»)2. 

Для світосприйняття Конрада характерне екзистенційно-шляхет-
ське ставлення до слабких та немічних духом, до тих, хто «under the 
pressure of physical sufferings <…> strays into an abyss» («під тиском фізич-
них страждань <…> зникає в прірві»)3. Спостерігається тут лицарський 
комплекс поблажливості до «prawa skruszonego serca » («права скорбот-
ного серця»)4, як зазначає Aдам Крокевич, або «thymos damastheis»5. 

1 Emerson R. W. Essays and English Traits / ed. Charles W. Eliot ; with introd. and notes. – 
New York, 1909. – Vol. 5. – P. 403.

2 Conrad J. The Inn of the Two Witches: A Find // Conrad J. Within the Tides: Tales. – 
London ; Toronto, 1915. – P. 194.

3 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad : in 9 vol. Vol. 1 : 1861–1897 / ed. by 
Frederick R. Karl and Laurence Davies.  – Cambridge  ; New York  ; Port Chester  ; Melbourne  ; 
Sydney, 1983. – P. 43. 

4 Krokiewicz A. Studia orfickie. Moralność Homera i etyka Hezjoda. – Warszawa, 1959. – S. 
89–110.

5 Там само.
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У цьому випадку великодушність, як і лицарська чеснота, чи як від-
мінна риса вищого стану відіграє неабияку роль. Разом з тим митець 
виокремлює три основні стадії піднесеного руху до «справжнього існу-
вання», тобто сприйнятним екзистенції: естетичної, етичної та релі-
гійної у конрадівській модифікації. Цей порив продукований чуттєво-
емоційною стихією всього попереднього життя, особливо обов’язку. 

Імпульси певних національних архетипів у Конрада були посиле-
ні кресовою традицією. Польська «кресовість» Конрада відмінна від 
польськості того самого покоління, яке жило на території «Корони», 
зазначає Чеслав Мілош: «to samo pokolenie w Poznańskim, Krakowskim 
czy nawet koło Warszawy było inne. Przez swój konserwatyzm, ów kreso-
wy szlachcic przechowywal sposób myślenia dziewiętnastego wieku, a więc 
stanowił cenny okaz dla kogoś, kto chcial się zapoznać z żywą a nie pisaną 
tradycją» («Те саме познанське, краківське чи навіть варшавське поко-
ління було іншим. Внаслідок свого консерватизму, кресовий шляхтич 
приховував спосіб мислення дев’ятнадцятого століття, таким чином 
представляючи цінний зразок для тих, хто хотів би впізнати живу, 
але не писану традицію»)1. Безперечно, «патріотичні мотиви дому 
як фортеці й дому як оплоту польськості», за визначенням Станісла-
ва Ульяша, що відображали у XIX столітті, були посилені в Конрада 
явищами «граничної спільноти». Адже «сприйняття себе в категоріях 
“фортеці в облозі” чи редуту було природною реакцією на тривалий 
русифікований тиск, а також на непольський селянський національ-
ний рух, що почав розгортатися після 1864 року. Спершу це сприяло 
зміцненню станово-національної солідарності в межах шляхетського 
суспільства, згодом  – національної солідарності в рамках польської 
національної спільноти, яка здобувала усе ширше розуміння»2. Тому 
ситуація, характерна для польських кресів, тільки виразніше виявляє 
онтологічну концепцію, яку формулює Мірча Еліаде: «будь-який пред-

1 Miłosz Cz. Stereotyp u Conrada / Czesław Miłosz // Conrad żywy  : książka zbiorowa 
/ wyd. staraniem Związku Pisarzy Polskich na Obczyżnie  ; red. Wit Tarnawski.  – London  : B. 
Świderski, 1957. – S. 93.

2 Ульяш С. Креси як оберіг польськості // Ульяш С. Література пограниччя  – 
пограниччя літератури (Феномен східних кресів у польській літературі міжвоєнного 
двадцятиліття).  – Київські полоністичні студії : зб. наук. пр. / перекл. і передм. Р. П. 
Радишевського. – Київ, 2011. – Т. XX. – С. 106. 
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мет та будь-яка дія стають реальними тільки тоді, коли вони імітують 
або повторюють певний архетип. Таким чином, реальність набувається 
винятково шляхом повторення або участі; все, що не має зразка для 
наслідування, “позбавлено сенсу”, тобто не є реальністю». У такий спо-
сіб, креси завжди тяжіли до «еталонного та парадигматичного типу 
поведінки»1, а легенди про стару Польщу допомагали виживати у воро-
жому середовищі. Здатність кресів зберігати вірність культурним тра-
диціям була більш успішнішою за вірність навіть у самій Польщі. Осо-
бливо це проявилося в літературі, мистецтві та політиці, передусім, у 
Адама Міцкевича, Юліуша Словацького, Наполеона Орди, Юзефа Піл-
судського і, безперечно, Джозефа Конрада.

3.3. Прийоми і засоби художньої мультикультурності

3.3.1. Мотиви морської прози

Морський антураж, притаманний багатьом творах письменника 
навіть не морської тематики. Море є тлом багатьох подій, відіграючи 
головну чи другорядну роль у творах письменника, але все одно важли-
ву, як, наприклад, у творах «Almayer’s Folly: A Story of an Eastern River» 
(«Примха Олмейра: Історія східної річки», 1895) або «An Outcast of the 
Islands» («Вигнанець з островів», 1896). Про важливість значення теми 
моря, морської стихії письменник заявив вже в першому своєму тво-
рі «The Black Mate» («Чорний штурман», 1886), написаному задовго до 
початку літературної кар’єри. Це помітила і літературна критика. 

Так, на думку Здзіслава Найдера, Конрад невипадково писав частіше 
про життя на морі в екзотичних країнах за життя на британській землі. 
Водночас критик висловив досить суперечливу думку, зокрема, з того 
приводу, що Конрад неначе погано знав побутові реалії Великої Британії 
та тому звернувся до морської тематики. Тоді як Джон Голсуорсі образно 
зазначав: «The fascination of his writing lies in a singular blending of reality 

1 Элиаде М. Миф о вечном возвращении: архетипы и повторяемость / пер. с франц.: 
Е. Морозовой, Е. Мурашкинцевой. – СПб., 1998. – С. 57.
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with romance – he paints a world of strange skies and seas, rivers, forests, men, 
strange harbours and ships, all, to our tamed understanding, touched a little by 
the marvelous» («Чарівність творчості Конрада в унікальному поєднанні 
реальності з романтикою: він малює у своїх книгах світ невідомих небес і 
морів, річок, лісів і людей, дивний світ кораблів і далеких гаваней – все те, 
що нам, з нашою обмеженою свідомостю здається дивовижним»)1. І все 
ж Здзіслав Найдер дещо поступився своєю полемічністю, коли наголосив, 
що Конрад був скоріше письменником, який плавав, ніж матросом, який 
писав, адже він використовував свій мореплавний досвід в якості тла для 
багатьох своїх робіт, але не менше в нього творів і без навігаційних моти-
вів. Нездатність багатьох критиків оцінити це викликало у нього велике 
розчарування, тому «рreconceived notions of Conrad as sea writer will stand in 
the way of its acceptance» («упереджене уявлення про Конрада тільки як про 
морського письменника стояло на шляху його сприйняття як митця»)2. У 
своїй статті «Чуєш, серце, спів матросів (дещо про історію, поезію й море)» 
(1936) Юрій Косач змальовує поетичну картину морської стихії, на тлі якої 
герої Конрада сприймаються органічно. Море є для Конрада умовою вирі-
шення багатьох художньо-естетичних завдань: «Море! Таке саме як перед 
сто, як перед п’ятсот роками, пінне, грайливе, вабить і надить зеленим спі-
вом своїм, далечінню й хрустальним повітрям. Незмінна могутня матерія, 
освітлювана різними вогнями історії. Колумбові каравели замінились у 
потужні “Нормандії”, фрегати в грізні дреднавти, флюти й галіони в під-
водні човни, а море таке саме як було, незмінна непоконана стихія, що з 
нею росте людина, що кличе людину до вічного непокою, до снаги, до віри, 
до перемог. На такій стихії тільки родяться великі характери, великі мрії, 
що здійснюються у великому чині. Тут колиска імперій»3.

Прослуживши в морському торгівельному флоті багато років, Кон-
рад, для того, щоб продовжувати й далі писати, після видання першого 
роману, був вимушений закінчити морську кар’єру. І, хоч традиційно за 
Конрадом спочатку закріпилася репутація «морського» письменника, у 

1 Galsworthy J. Six Novelists in Profile. An Address // Galsworthy J. Сastles in Spain and 
Other Screeds. – Amsterdam, 2001. – P. 224.

2 Najder Z. Joseph Conrad: A Life / transl. by Halina Carroll-Najder. – Rochester  ; New 
York, 2007. – P. 377.

3 Косач Ю. Чуєш, серце, спів матросів (дещо про історію, поезію й море): Зворот до 
редактора // Українське слово. – 1936. 
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перших двох творах, що мали успіх у читача, «Almayer’s Folly: A Story 
of an Eastern River» («Примха Олмейра: Історія східної річки», 1895) 
та «An Outcast of the Islands» («Вигнанець з островів», 1896) море було 
скоріше тлом всіх подій. Тільки в третьому творі трилогії, романі «The 
Rescue: A Romance of the Shallows» («Порятунок: Роман мілин», 1920) 
море має не тільки колоритне тло, а є безпосереднім учасником сюжет-
них ліній. Публікація роману відкладалася до 1920 року, тому першим 
«морським» твором, що вийшов з друку, вважається «The Nigger of the 
“Narcissus”: A Tale of the Sea» («Негр з “Нарцису”: Морська історія», 
1897) з послідовно змінюваними підзаголовками: «Повість про кораблі 
та людей», «Повість про кубрик», «Повість про море» з присвяченням 
«Моїм морським друзям»1. Перша назва твору – «Кубрик: Повість про 
кораблі та людей». У рецензії, що супроводжувала вихід роману, зна-
чилося, вказує Норман Шеррі, що «містер Конрад нарешті залишить 
Самбір зі всіма його лиходіями (місце, де відбуваються події у двох пер-
ших романах. – О. Т.) і порадує своїх читачів <…> абсолютно новими 
характерами, новими декораціями та новим вбранням» («Mr. Conrad 
will drop Sambir and its villains and vauriens when he makes his next effort, 
and delight his readers with – to use theatrical language – entirely new char-
acters, new scenery, and new dresses»)2.

Після перших двох творів у жанрі «пригод на суші та на морі», роман 
«The Nigger of the “Narcissus”: A Tale of the Sea» («Негр з “Нарцису”: 
Морська історія») ознаменував появу нового жанру у творчості пись-
менника  – «морського», на це вказував і сам письменник. Як відомо, 
морська тема з’явилася в англійській літературі в аспекті відображення 
національної ментальності, для якої «характерне прагнення до відкрит-
тя “дороги” в океан, пов’язаної із збагаченням» та пошуками кращого 
життя. Для героя англійської мариністики життєвий успіх пов’язаний 
із морем як комерційним так і колоніальним шляхом3. 

1 Кашкин И. А. Джозеф Конрад // Кашкин И. Для читателя-современника. Статьи и 
исследования / сост. и ред.: М. Лорие, П. Топер. – М., 1977. – C. 300. 

2 Sherry N. Introduction // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman Sherry. – 
London ; New York, 2005. – P. 9.

3 Тарасова В. М. Новороссийская маринистика как продолжение истории мировой 
литературной маринистики: константы национального характера  : автореф. дис. ... канд. 
філол. наук : 10.01.01.  – Русская литература / Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 2011. – С. 17.
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Обкладинка книжкового видання повісті Джозефа Конрада «The Shadow Line»  
(«Тіньова межа», 1917). Видавництво «Oxford University Press»,  

Оксфорд. Серія «Oxford World’s Classics», 2003 рік.
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Творчість англійських мариністів-романтиків, спрямована на зобра-
ження мінливості океану та зв’язку емоційного стану люини з природою, 
обумовила появу в літературі тем, мотивів, які з часом будуть широко вико-
ристовуватись, формуючи становлення американської та російської мари-
ністики з їх національними традиціями зображення морських пригод і спе-
цифіки морських професій. Проте тільки психологічно наповнена морська 
проза Конрада, з такою глибиною моральної відповідальності людини за 
власні вчинки, таким ретельним аналізом своєї життєвої позиції, зацікав-
леності в можливостях реалізації чи нереалізації духовного потенціалу та 
екзистенціального пафосу людського існування продемонструвала такі 
якості пригодницького морського жанру, яких досі література ще не знала.

Адже справжні життєві проблеми для Конрада розпочинаються 
тільки в морі, вважає Джон Вейн: «Morze stanowi tło idealne ze względu 
na jednoznaczność warunków próby» («Море виступає ідеальним тлом з 
точки зору умов для випробувань молодої людини»)1. Тільки там герой 
щоразу відкриває для себе не тільки те, наскільки він є моряком у серці, 
у думках, у кожному м’язі тіла, що «physically – a man exclusively of sea 
and ships» («належить тільки морю і кораблям»)2, як стверджує Кон-
рад у повісті «The Shadow Line: A Confession» («Тіньова межа: Сповідь», 
1917), але й те, наскільки він є людиною, адже «the sea the only world that 
counted, and the ships the test of manliness, of temperament, of courage and 
fidelity – and of love» («море – це єдиний реальний світ, а кораблі – міри-
ло мужності, темпераменту, відваги, вірності та кохання»)3. 

Можливо тому події, що розгортаються в морі, кожного разу є від-
правними точками на шляху до зрілості. Водночас, оскільки конрадів-
ський герой не потребує реального, неметафоричного моря, вважає 
Вейн, воно є канвою для особистих моральних переконань, що стосу-
ються життя та характеру людини4 – тверджень, які завжди характери-

1 Wain J. Próba męskości // Conrad w oczach krytyki swiatowej / pod red. Henryka 
Krzeczkowskiego ; wyboru dokonal Zdzisław Najder. – Waszawa, 1974. – S. 277.

2 Conrad J. The Shadow-Line: A Confession // Conrad J. The Shadow-Line and Two Other 
Tales. Typhoon. The Secret Sharer / ed. and with an introd. by Morton Dauwen Zabel. – Garden 
City ; New York, 1917. – P. 198.

3 Там само.
4 Wain J. Próba męskości // Conrad w oczach krytyki swiatowej / pod red. Henryka 

Krzeczkowskiego ; wyboru dokonal Zdzisław Najder. – Waszawa, 1974. – S. 278.
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зують великий витвір мистецтва. Помітно це у формуванні Конрадом 
стосунків людини і моря, людини і корабля, що поступово спричинило 
зацікавленість критики «проблемою моря» англійського класика.

Англійський романтизм, як і будь-який інший національний його 
прояв, привніс певні новації в інтерпретацію морської теми. «У порів-
нянні з літературою Просвітництва, в якій була сильна утилітарна 
трактовка моря, романтиків океанська стихія починає демонструвати 
ознаки антропоморфізму»1, на це вказала критика, а з усією повно-
тою це проявилося у Джозефа Конрада в оповіданні «The Brute: An 
Indignant Tale» («Звірюка: Обурююча історія», 1906) у вирішенні про-
блеми відповідальності людини за свої вчинки. Християнсько-аксіоло-
гічні роздуми і пошуки Конрада обумовили задум і появу твору, для 
якого характерна бестіарна поетика означення багатоликих проявів 
зла, на що вказує і назва твору. Сюжет оповідання, як і годиться для 
такого жанру, не розгалужений, але бестіарно і психологічно насиче-
ний. За сюжетом йдеться про зусилля власників суднобудівної кампанії 
«Епс та сини», що спрямовані на будівництво і подальшу долю кора-
бля. Задум мав бути втіленням могутності та величі, що поєднувались 
зі звіриним його єством. Письменник створив персоніфікований образ 
корабля, номінуючи його нагнітанням природних сегментів, акценту-
ючи роль заліза як приналежності до пекла: «I believe they meant her to 
last for ever. They had her built composite – iron, teak-wood, and greenheart, 
and her scantling was something fabulous. <…> Everything of the best <…> 
The builders entered into the spirit of the game, and there she was, growing 
into the clumsiest, heaviest ship of her size right before all their eyes, without 
anybody becoming aware of it somehow» («здавалося, що його будували 
на століття. Будівельний матеріал – залізо, тик, тверді породи дерева, а 
вже декорування – прямо неймовірне <…> Все тільки найкраще <…> 
Епси не могли зупинитись i поступово, на очах у всіх, корабель пере-
творювався на найгроміздкіше, найнеповороткіше судно у своєму класі 
і ніхто навіть не розумів цього»)2. Розвиток у повісті подій, пов’язаних 
із пуском корабля, підпорядкований думці вже не антропоморфній, а 
бестіарній з глибоко психологічною персоніфікацією. Пуск судна на 

1 Струкова Т. Г. Английский морской роман XIX–XX веков. – Воронеж, 2000. – С. 61.
2 Conrad J. The Brute: An Indignant Tale. – Garden City ; New York, 1920. – P. 136.
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воду спричинив біду, внаслідок чого був роздавлений працівник верфі: 
«They called it the launch of a ship, but <…> from the wailing and yelling 
and scrambling out of the way, it was more like letting a devil loose upon the 
river. She snapped all her checks like pack-thread, and went for the tugs in 
attendance like a fury. Before anybody could see what she was up to she sent 
one of them to the bottom, and laid up another for three months’ repairs. 
One of her cables parted, and then, suddenly – you couldn’t tell why – she let 
herself be brought up with the other as quiet as a lamb» («називалося це – 
“спуск корабля на воду” <…> але голосіння і крику було стільки, що 
здавалося, немов диявола випускають у річку. Звірюка рвонула кана-
ти, ніби прості мотузки, а потім, наче фурія, у нестямі накинулася на 
буксири. Перш ніж хтось встиг отямитись, вона один з буксирів від-
правила на дно, а другому так розворотила борт, що його потім три 
місяці ремонтували. Один якірний ланцюг порвався, і раптом – ніх-
то не міг зрозуміти, чому вона заспокоїлася і мирно, як вівця, встала 
на другому якорі»)1. У такий спосіб у повісті життєві реалії набува-
ють ознак зла, окресленого за допомогою бестіарних рис, водночас 
письменник вдається до використання неоміфологічних сегментів, 
трансформуючи давні міфи про ворога роду людського і його карко-
ломне перевтілення в невинну вівцю. Безперечно, воно було оманли-
вим, на цьому наголошує і сам автор. За роки роботи було пошкоджено 
безліч кораблів, загублено багато людей, адже «вона в кожному пла-
ванні неодмінно кого-небудь вбивала» («she invariably did kill someone 
every voyage she made»)2. 

Конрадівська морська тема була настільки розмаїтою, що не могла 
залишитись поза увагою, не тільки читача, але й критиків. Так, у 
судженні Хью Уолпола відчувається схвалення байдужості Конрада до 
теми кохання, але воно має провокативний смисл: «Як інші чоловіки 
пишуть про жінок, яких вони кохають, так Конрад пише про кораблі» 
(«As other men write of the womеn they have loved, so does Conrad write 
of his ships»)3. У Конрада виразно оформлене прагнення порівняти вза-
ємини між закоханими та стосунки між моряком і морем як одухотво-

1 Там само. – P. 137.
2 Там само. – P. 140.
3 Walpole H. Joseph Conrad / gen. ed. Bertram Christian. – New York, 1914. – P. 33.
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реною істотою, що уподібнюється жінці: «Like a beautiful and unscrupu-
lous woman, the sea <…> was glorious in its smiles, irresistible in its anger, 
capricious, enticing, illogical, irresponsible; a thing to love, a thing to fear» 
(«Подібно гарній, але безпринципній жінці, море <…> було чудове в 
радості, незрівнянне в гніві, капризне, нелогічне, безвідповідальне, 
абсолютно непередбачуване, його можна було як віддано любити, так і 
одвічно боятися»)1; або в його думці зі спогадів парою предстають вже 
моряк і корабель, де у відношенні до судна застосовується присвійний 
займенник «her» / «її»: «The ship had found out the momentary weakness 
of her man. Of all the living creatures upon land and sea, it is ships alone 
that cannot be taken in by barren pretences, that will not put up with bad 
art from their masters» («Корабель одразу усвідомив хвилинну слаб-
кість людини. Адже на відміну від усіх інших живих істот на суші й 
на морі, тільки перед судном неможливо прикидатися, воно ніколи не 
стерпить невправності свого господаря»)2. З одного боку, звинувачення 
письменника у недостатній увазі до ґендерних проблем, їх поверхового 
зображення начебто небезпідставні, але з іншого, Конрад вдається до 
особливого поетологічного прийому з антропоморфними рисами сто-
сунків чоловіка і моря або чоловіка і жінки-корабля, якому дістаються 
всі ніжні епітети його володаря. За видимістю грайливості та легко-
важності приховується неабияка стурбованість і, навіть страх втратити 
такий відчутний і, водночас, такий крихкий, єдиний на світі реальний 
сенс буття: «The sea of the past was an incomparably beautiful mistress, with 
inscrutable face, with cruel and promising eyes. The sea of to-day is a used-up 
drudge, wrinkled and defaced by the churned-up wakes of brutal propellers, 
robbed of the enslaving charm of its vastness, stripped of its beauty, of its 
mystery and of its promise. Tom Lingard was a master, a lover, a servant of 
the sea. The sea took him young, fashioned him body and soul; gave him his 
fierce aspect, his loud voice, his fearless eyes, his stupidly guileless heart. Gen-
erously it gave him his absurd faith in himself, his universal love of creation, 
his wide indulgence, his contemptuous severity, his straightforward simplic-
ity of motive and honesty of aim. Having made him what he was, woman like, 

1 Conrad J. An Outcast of the Islands. – Garden City ; New York, 1925. – P. 12.
2 Conrad J. The Mirror of the Sea: Memories and Impressions // Conrad J. The Mirror of the 

Sea ; A Personal Record / ed. with an introd. by Zdzisław Najder. – Oxford ; New York, 1988. – P. 35.
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Портрет Джозефа Конрада. Малюнок пастеллю у техніці експресіоніз-
му французького художника Метью Корреа де Са. 
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the sea served him humbly and let him bask unharmed in the sunshine of its 
terribly uncertain favour» («Море минулого було незрівнянно красивою 
коханою, з незбагненним обличчям, з жорстокими,  але звабливими 
очима. Море сьогодні позбавлене своєї краси, своєї таємниці та обіцян-
ки, – це спотворене дряхлище, зморшкувате і знесилене слідами жор-
стоких пропелерів, грабуючих чарівність його неосяжних просторів. 
Том Лінгард був володарем, коханцем і слугою моря. Море взяло його 
молодим, опрацювало його душу і тіло; дало йому люту зовнішність, 
гучний голос, безстрашні очі й нерозумно щире серце. Воно щедро 
наділило його безглуздою вірою в себе, всеосяжною любов’ю до світу, 
широкою терпимістю, зневажливою строгістю, прямодушною просто-
тою мотивів і чесністю намірів. Зробивши його таким, яким він був, 
море, як жінка, служило йому смиренно, дозволяючи безпечно грітися 
в променях його жахливої й невірної милості»)1. 

У тому як поетологічно окреслений образ Тома Лінгарда відчува-
ються польські романтичні тенденції, їх вкорененість в буденному 
житті за умови потужного вторгнення реалістичних сегментів. Осо-
блива привабливість героя твору Конрада вбачається у збереженні ним 
месіанської спрямованості,

розуміння життя як ланцюга романтичних пригод і подвигів, спо-
внених лицарської доблесті. Водночас не менш характерною для Кон-
рада була тенденція бачити і впроваджувати у власні твори позитивні 
цінності та важливі явища тої цивілізації, що була різко відмінною від 
успадкованої ним польськості з її таким емоційним переживанням пись-
менником. Такою для Конрада була і Англія. Здавалось би: все мав би 
заполонити смуток за польським героїчним минулим. Проте Конрад 
тонко відчував спрямованість історичного розвитку, в якому англійські 
цінності посідали особливе місце. Письменник вдало поєднав польські й 
англійські культурні страти у морських жанрах, вдивляючись у минуле із 
симпатією, але не з меншим захопленням вибудовуючи новий тип героя.

Для головного героя повісті «Freya Of The Seven Isles» («Фрейя семи 
островів», 1910–1911) англійського капітана Джеспера Еллена у світі 
немає нічого дорожчого за бриг «Боніто» та кохану Фрею. Бриг набу-
ває рис суперниці Фреї. Любов до цього витвору мистецтва спричини-

1 Conrad J. An Outcast of the Islands. – Garden City ; New York, 1925. – P. 13.
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ла крах людських стосунків: «Side by side on the verandah they must have 
been looking at the brig, the third party in that fascinating game. Without her 
there would have been no future. She was the fortune and the home, and the 
great free world for them. Who was it that likened a ship to a prison? May 
I be ignominiously hanged at a yardarm if that’s true. The white sails of that 
craft were the white wings – pinions, I believe, would be the more poetical 
style – well, the white pinions, of their soaring love. Soaring as regards Jasper» 
(«Сидячи пліч-о-пліч на веранді, вони дивилися на бриг  – третього 
учасника цієї чарівної гри. Без нього не було б майбутнього. Він був їх 
долею, будинком, їх великим вільним світом. Хто це порівняв корабель 
із в’язницею? Нехай мене з ганьбою повісять на ярдармі, якщо це правда. 
Білі вітрила цього витвору були їх білі крила – мабуть, “крила” звучить 
трохи поетично, – білі крила їх піднесеної любові. Піднесеної – стосуєть-
ся Джеспера»)1. Проте, зауважимо, що переклад твору не дає всієї повно-
ти емоційних пристрастей, відтворених Конрадом. Це обумовлено тим, 
що англійською мовою для позначення бригу, судна, корабля застосову-
ється займенник she, у той час як в українському тексті вони будуть вжи-
ватися в чоловічому роді, від чого емоційний вибух зтишується. 

Захоплення капітана «перлиною моря», такий тісний духовний 
зв’язок зі своїм судном перекреслює в підсумку його ставлення до Фре-
йї, любов до загадкового «Боніто» витісняє образ дівчини з його сві-
домості: «his heart was in the brig since the day he bought her in Manila 
<...> she <...> sailed like a witch, steered like a little boat, and, like some fair 
women of adventurous life famous in history, seemed to have the secret of 
perpetual youth; so that there was nothing unnatural in Jasper Allen treat-
ing her like a lover. And that treatment restored the luster of her beauty» 
(«він прикипів серцем до корабля з тієї хвилини, як тільки купив його 
в Манілі <...> бриг <...> слухався керування, як заворожений, мчав під 
вітрилами, немов маленький човен, і, подібно деяким жінкам, які про-
славилися в історії своїм авантюрним життям, здавалося, знав секрет 
вічної молодості. Тому нічого неприродного не було в тому, що Джес-
пер Еллен поводився з ним, як закоханий. Таке ставлення повернуло 
судну славу його краси»)2. 

1 Conrad J. Freya Of The Seven Isles // Conrad J. Twixt Land And Sea. – New York, 1925. – P. 156.
2 Там само. – Р. 157.
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Сюжет твору розгортається як пригодницький з екзотичними умо-
вами дієвості. Це небезпечні та дуже складні обставини випробування 
героя, оскільки примножені мотивами таємничості й надприродності. 
Водночас в оповіді Конрада відчутні прописані ним вимоги до мораль-
них оцінок дій героя з його схильністю до лицарського кодексу честі, 
морського мужнього оптимізму. Навіть не їх знецінення, а миттєве 
забуття може призвести до драми, до невимовних втрат. Здогадую-
чись, що до дівчини залицяється офіцер голландського флоту Хімскірк, 
Джеспер гає час в очікуванні згоди Фрейї на втечу з рідного дому без 
дозволу батька. Припустивши фатальну помилку в прийнятті рішен-
ня, він опиняється в пастці, розставленій Хімскірком, що ненавидить 
Джеспера як англійця та як нареченого Фрейї. Джеспер залишається 
заарештованим на березі, у результаті звинувачення в незаконному збе-
ріганні зброї на борту судна, тоді як його гордий бриг сідає на мілину 
неподалік від берега. Не в змозі перетнути бюрократичні перестороги, 
що затримують вердикт влади, шляхетний англієць залишається біля 
свого нещасливого судна. Кожного дня приходить він на берег, спо-
стерігаючи повільну загибель «Боніто», який на сонці, вітрах та дощах 
поступово іржавіє, обрастає коралами та мушлями, втрачаючи зовніш-
ній лоск. Жалюгідний вигляд корабля, усвідомлення своєї провини 
приносять Джесперу жорстокі страждання, а його рішення не кидати 
напризволяще судно призводить до трагічної загибелі Фрейї від туги. 

Категоричне протиставлення живої істоти жіночої статі та корабля 
чи моря трансформується в зовсім протилежний художній прийом у 
романі «Chance: A Tale in Two Parts» («Шанс: Історія у двох розділах», 
1913), органічне взаємодоповнення цих образів. Історія поневірянь 
головної героїні, дочки збанкрутілого магната, Флори де Барраль, яка 
«was no better than a beggar» («опинилася в становищі не кращому за 
жебрака»)1, «without a right to anything but compassion» («без права на 
будь-що, окрім співчуття»)2, пошуків нею щастя і відстоювання влас-
ної гідності одразу стала надзвичайно популярною на хвилі сучасного 
феміністського руху, змінивши ставлення до Конрада як до майстра 

1 Conrad J. Chance: A Tale in Two Parts / with an introd. by Frederick R. Karl. – Toronto ; 
New York ; London; Sydney ; Auckland, 1985. – P. 87.

2 Там само. – P. 150.
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винятково морського жанру. Флора де Барраль, ставши нареченою 
капітана Ентоні, сприймає його корабель як свій власний дім. У творі 
не демонструється трагічна закономірність наслідків любовного три-
кутника чоловіка, жінки і корабля, навпаки, виводиться єдина можли-
ва формула щасливого кохання у випадку їх гармонійного об’єднання. 
Духовна спорідненість жіночого та чоловічого єства героїв, підкріпле-
на в Конрада спільною любов’ю до судна та морської стихії, є запору-
кою та біблійною конотацією успішного шлюбного союзу. 

3.3.2. Ґендерна специфіка

Корабель Конрада є завжди живим створінням, переважно жіно-
чим, яке сприймається із захопленням. У повісті «The Shadow Line: A 
Confession» («Тіньова межа: Сповідь», 1917) письменник порівнює його 
з представниками жіночої статі, які наповнюють існування чоловіка 
сенсом та значущістю: «I knew that, like some rare women, she was one 
of those creatures whose mere existence is enough to awaken an unselfish 
delight. One feels that it is good to be in the world in which she has her being. 
That illusion of life and character which charms one in men’s finest handwork 
radiated from her» («я знав, подібно деяким рідкісним жінкам, воно було 
одним із тих створінь, одного тільки існування яких достатньо для про-
будження безкорисливого задоволення. Відчуваєш, що добре жити у 
світі, в якому вони існують. Воно випромінювало ту ілюзію життя й 
характеру, яка зачаровує нас у найкращих витворах людських рук»)1. 

У такий спосіб, у результаті набуття ознак антропоморфізму, рис 
жіночого єства, море та корабель (особливо, якщо врахувати в англій-
ській мові жіночий рід іменника «корабель» / «ship», – she / вона) ста-
ють концептуальними, хоча і відмінними метафорами. Море  – пре-
красна, але самовпевнена, підступна й безжалісна жінка, привабливість 
якої міститься в невпевненості її відданих прихильників, з якими вона 
грає в повному й незаперечному володінні нею. Від цього усвідомлен-

1 Conrad J. The Shadow-Line: A Confession // Conrad J. The Shadow-Line and Two Other 
Tales. Typhoon. The Secret Sharer / ed. and with an introd. by Morton Dauwen Zabel. – Garden 
City ; New York, 1959. – P. 205.
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ня своєї залежності одні постають безпомічними її жертвами, а інші 
не здаються й наполегливо продовжують підкорювати її. Бриг – жінка 
лагідна, терпляча, вірний друг, який підтримує, допомагає і рятує, на неї 
можна покластися, з нею приємно співпрацювати, зручно знаходитись 
поруч. Усі напівтони, нюанси стосунків, двох різних почуттів  – при-
страсті й потрясіння та тихого спокійного кохання втілюються в пори-
ваннях душі до цих двох відмінних типів жінок, – свавільної коханки, 
дикої, вражаючої, від якої нарешті йдуть до раціональної й виваженої 
подруги, товариша у біді. Море / бриг стають наріжними філософсько-
ідейними образами в морській прозі Конрада. 

Думка Річарда Керла повною мірою характеризує вектор оцінок 
репрезентації проблем ґендеру у творчості англійського митця: «There 
is no such thing as a sexless person in Conrad, although sex itself is almost 
treated from its romantic side» («Жоден герой у прозі Конрада не позбав-
лений ознак своєї статі, але стать завжди трактується письменником з 
романтичної точки зору»)1. Саме таке трепетне ставлення до моря і кора-
бля, – головних атрибутів морського ремесла, занурення Конрада у світ 
чоловічих морських професій (парадоксально, але, як зазначає Здзіслав 
Найдер, письменник «був незадоволений професією моряка» («his dis-
content with the seaman’s profession»)2, віртуозний психологізм у комп-
лексному аналізі чоловічого світогляду та не завжди врахована специ-
фіка чоловічої психології, особливостей, пов’язаних із морським фахом, 
спричинило звинувачення Конрада феміністською критикою у свідомо-
му уникненні жіночої теми, теми кохання, неглибокої розробки жіночих 
характерів, таким чином поступово даючи потужний поштовх для дослі-
джень ґендерного дискурсу. Ймовірно, зображення стосунків людини і 
моря / людини і корабля в Конрада може репрезентувати алегорію люд-
ських стосунків між статями, заглиблення в душевний світ чоловіка і 
жінки в такій опосередкованій формі, компенсацію недостатньо глибо-
кого зображення світу почуттів, за що письменнику докоряла критика. 

Ще на початку XX століття, із розвитком критичної думки, присвяче-
ній творчості Джозефа Конрада, у наукових розвідках обережно почина-

1 Curle R. Joseph Conrad: A Study. – New York, 1914. – P. 112–113. 
2 Najder Z. Joseph Conrad: A Life / transl. by Halina Carroll-Najder. – Rochester  ; New 

York, 2007. – P. 135. 
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ють обговорюватися ті теми і проблеми, які значно пізніше назвуть ґен-
дерними. Дослідники Річард Керл1 («Joseph Conrad: A Study» / «Джозеф 
Конрад: Дослідження», 1914), Хью Уолпол («Joseph Conrad» / «Джозеф 
Конрад», 1914)2, Генрі Луї Менкен («Joseph Conrad»,1917)3, Рут Матільда 
Стауффер («Joseph Conrad: His Romantic-Realism» / «Романтичний реа-
лізм Джозефа Конрада», 1922)4, Мері Гарріет Кейпс («Wisdom and Beauty 
from Conrad» / «Мудрість та краса у творах Конрада», 1922)5 вказали на 
зацікавлення Конрада глибинами душевних світів своїх героїв, неодноз-
начність оцінок (і критичних, і захоплених) жіночої та чоловічої картини 
світу, увагу до його складності психології чоловіків і жінок, песимізму і, 
водночас, надії, незважаючи на те, що Конрад «understands women from a 
man’s point of view» («розуміє жінок з точки зору чоловіків»)6. 

Але з плином часу в критиків пожвавлюється зацікавленість пси-
хологічною майстерністю автора, а разом із цим і увагою до психології 
ґендерних конфліктів, хоч у характеристиках превалює загальнолюд-
ський акцент, а не ґендерний. Вже у 1922 році Рут Матільда Стауффер 
зазначала: «To search out the intimate motives and the inexpressible secrets 
of each man or woman who moves through those circumstances in which it 
has pleased life to place them in the problem of his tales; only in this respect 
can Conrad be called a writer of problem novels. He never preaches. He puts 
before us as some one else has seen it the situation of another human being, 
and lets us create with him the thoughts, the motives, the resolves which led 
to those actions» («Будь то чоловік або жінка, Конраду краще за будь-
якого іншого письменника, вдалося відкрити нам сенс глибокої таєм-
ниці, передати відчуття, яке властиве всім нам, яке огортає кожну живу 
істоту, нашої “неспроможності до самореалізації”, що бентежить сер-
ця милосердям до людських страждань, розуміння іронії нашої долі, 
незбагненності природи, вічної мінливості світу, і, урешті решт, усві-

1 Curle R. Joseph Conrad: A Study. – New York, 1914. – 266 p.
2 Walpole H. Joseph Conrad / gen. еd. Bertram Christian. – New York, 1914. – 138 p. 
3 Mencken H. L. Joseph Conrad // Mencken H. L. A Book of Prefaces (Joseph Conrad, 

Theodore Dreiser, James Huneker). – New York, 1922. – P. 11–66. 
4 Stauffer R. M. Joseph Conrad: His Romantic-Realism. – Boston, 1922. – 128 p. 
5 Wisdom and Beauty from Conrad / select. and arrang. by M. Harriet M. Capes. – London ; 

New York, 1922. – 152 p. 
6 Curle R. Joseph Conrad: A Study. – New York, 1914. – P. 159. 
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домлення нашої, все ж таки, невдалої реалізації всього задуманого, що 
робить наше існування дуже заплутаним і складним. Але таким є жит-
тя в дійсності, і таким є життя у творах Конрада»)1.

Проте перші критичні коментарі лише помічені, без глибокого 
аналізу ґендерних питань. Науковці приділяють більш пильну увагу 
самому існуванню певного чоловічого або жіночого характеру у творах 
автора. Вивчення ґендерного дискурсу безпосередньо як наукової про-
блеми в художньому доробку Джозефа Конрада розпочинається з 90-х 
років ХХ століття, хоча і до цього можна спостерігати спроби аналізу 
творчості письменника у рамках психоаналізу. Так, наприклад, Томас 
Моузер у роботі «Joseph Conrad: Achievеment and Decline» («Джозеф 
Конрад: Досягнення і занепад», 1957), вивчаючи прозу Конрада, дохо-
дить висновку, що, виступаючи головною темою пізніших творів, любов 
не є в центрі уваги раннього художнього доробку письменника: «It <...> 
dominates the later period, where it is central to six of the seven novels <...> 
and <...> is not congenial to the early Conrad’s creativity»2. Показово, що, 
зосереджуючись на любовних лабіринтах сюжетів творів та «sympa-
thetic treatment of love» («cпівчутливому ставленні до кохання»)3 у 
Конрада в оповіданні «A Smile of Fortune: A Harbour Story» («Посмішка 
фортуни: Портова історія», 1911)4, Томас Моузер стверджує: «Conrad’s 
one extended study of a sexual subject should center in an inadequate male 
who sees female sexuality as an inescapable menace» («Конрад у процесі 
розширеного дослідження природи кохання концентрує увагу на неа-
декватному чоловікові, який вбачає в жіночій сексуальності неминучу 
загрозу»)5. У такий спосіб, науковець розглядає Конрада як одного із 
перших літераторів, якому властиве було динамічне протиставлення 
чоловічої та жіночої психології в сексуальному контексті, тенденція, 
яка широко розповсюдилась у XX столітті.

Результатом ґендерних досліджень пізніших років стало перепро-
читання «фалоцентричного» літературного канону, що зустрічається у 

1 Stauffer R. M. Joseph Conrad: His Romantic-Realism. – Boston, 1922. – P. 45.
2 Moser T. C. Joseph Conrad: Achievеment and Decline. – Cambridge, 1957. – P. 3–4, 65.
3 Там само. – P. 65.
4 Conrad J. A Smile of Fortune: A Harbour Story // Conrad J. Twixt Land And Sea. – New 

York, 1925. – P. 3–90.
5 Moser T. C. Joseph Conrad: Achievment and Decline. – Cambridge, 1957. – P. 77.
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тенденційній критиці (Рут Нейдлхафт, «Joseph Conrad» / «Джозеф Кон-
рад», 1991)1, розвінчання традиційного іміджу Конрада як «людини 
моря», морського вовка, сильного, мужнього чоловіка, який звертаєть-
ся тільки до чоловічої аудиторії, розкриваючи суто чоловічі проблеми 
(Сьюзен Джоунз, «Representing Women: Conrad, Marguerite Poradowska, 
and “Chance”» / «Зображуючи жінок: Конрад, Маргарита Порадовська 
і “Шанс”», 1993; «Conrad’s Debt to Marguerite Poradowska» / «Борг Кон-
рада перед Маргаритою Порадовською», 1997; «Conrad and Women» / 
«Конрад та жінки», 2001; Керола Каплен «Beyond Gender: Deconstruc-
tions of Masculinity and Femininity from “Karain” to “Under Western Eyes”» 
/ «Поверх ґендеру: Реконструкція маскулінності та фемінності від опо-
відання “Караїн” до роману “На погляд Заходу”», 20042; «The Conrads 
and Alice Kinkead» / «Конради та Еліс Кінкейд», 2008; «Conrad’s Critique 
of the Serial Romance “Chance” and “The Rover”» / «Конрадознавча кри-
тика про романи “Шанс” та “Корсар”», 2009)3, пропонування ради-
кального переосмислення робіт Конрада у світлі сучасних літературоз-
навчих маскулінних теорій (Ендрю Майкл Робертс, «Secret Agents and 
Secret Objects: Action, Passivity, and Gender in “Chance”» / «Таємні агенти 
та таємні об’єкти: Дія, пасивність та ґендер у романі “Chance”», 1993; 
«Conrad and Masculinity» / «Конрад та маскулінність», 2000)4, аргумен-
тація, що в художніх творах Конрада жінки і жіночність часто репре-
зентуються опосередковано, або, так би мовити, «легкими мазками» 
(Лісса Шнайдер, «The Woman Alone in Conrad and Hitchcock» / «Само-
тні жінки в Конрада та Хічкока», 1997; «Conrad’s Narratives of Difference: 
Not Exactly Tales for Boys» / «Наративи Конрада: Історії для чоловіків», 
2003)5. Спроби ретельного вивчення творів Конрада в ракурсі ґенде-
ру (Тім Міддлтон, «Joseph Conrad» / «Джозеф Конрад», 2006)6, крити-

1 Nadelhaft L. R. Joseph Conrad. – Atlantic Highlands, 1991. – 147 p.
2 Kaplan C. Beyond Gender: Deconstructions of Masculinity and Femininity from «Karain» 

to «Under Western Eyes» // Conrad in the Twenty-First Century: Contemporary Approaches and 
Perspectives / ed. by Carola Kaplan, Peter Lancelot Mallios, Andrea White. – London, 2004. – P. 
262–282.

3 Jones S. Conrad and Women. – Oxford, 2001. – 252 p.
4 Roberts A. M. Conrad and Masculinity. – Basingstoke ; New York, 2000. – 250 p.
5 Schneider L. Conrad’s Narratives of Difference: Not Exactly Tales for Boys. – New York ; 

London, 2003. – 160 p.
6 Middleton T. Joseph Conrad. – London, 2006. – 224 p.
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ка точки зору, що художні твори Джозефа Конрада або відрізняються 
недостатністю уваги до сексуальності та еротики, або характеризують-
ся втратою художності у випадку подібної зацікавленості (Джеремі 
Готорн, «Isolation and Identity: Joseph Conrad’s “The Secret Sharer”» / «Ізо-
ляція та ідентичність: Оповідання Джозефа Конрада “Таємний спіль-
ник”», 1983; «Conrad and the Erotic: “A Smile of Fortune” and “The Planter 
of Malata”» / «Конрада та еротика: “Посмішка фортуни” та “Плантатор з 
Малати”», 20031; «Sexuality and the Erotic in the Fiction of Joseph Conrad» / 
«Сексуальність та еротика у творах Джозефа Конрада», 2007)2, концен-
трація уваги на ґендерних проблемах у контексті аналізу таких худож-
ніх творів Конрада як «Heart of Darkness» / «Серце темряви», «Lord 
Jim: A Tale» / «Лорд Джiм: Історія», «Romance» / «Романтична історія», 
«Nostromo: A Tale of the Seaboard» / «Ностромо: Історія узбережжя», 
«Chance: A Tale in Two Parts» / «Шанс: Історія у двох розділах», «Victory: 
An Island Tale» / «Перемога: Острівна історія», «The Rescue: A Roman-
ce of the Shallows» / «Порятунок: Роман мілин», «The Rover» / «Корсар» 
(Кетрін Ізобель Бекстер, «Joseph Conrad and the Swan Song of Romance» / 
«Джозеф Конрад та лебедина пісня романтизму», 2009; Скотт МакКре-
кен «A Hard and Absolute Conditions of Existence»: Reading Masculinity 
in “Lord Jim”» / «Єдині умови для існування: досліджуючи маскулін-
ність у романі “Лорд Джім”», 1993)3, розгляд ґендерної ідентичності в 
ряду національних, расових і політичних ідентичностей письменника 
(Пітер Ланселот Mалліоус, «Our Conrad: Constituting American Moder-
nity» / «Наш Конрад: як починався американський модернізм», 2010)4, 
застосування психоаналітичного і феміністичного дослідницького під-
ходів, що вивчають широкий спектр сучасних філософських і літера-
турознавчих досліджень текстів Конрада (Найдеш Лету, «The Horror of 

1 Hawthorn J. Conrad and the Erotic: «A Smile of Fortune» and «The Planter of Malata» // 
The Conradian : The Joseph Conrad Society (UK), 2003. – Vol. 28, № 2 (Autumn) : Joseph Conrad: 
The Short Fiction.– P. 111–141.

2 Hawthorn J. Isolation an Identity: Joseph Conrad’s «The Secret Sharer» // Hawthorn J. 
Multiple Personality and the Disintegration of Literary Character: From Oliver Goldsmith to 
Sylvia Plath. – New York : St. Martin’s Press, 1983. – P. 84–90.

3 McCracken S. «A Hard and Absolute Conditions of Existence»: Reading Masculinity in 
«Lord Jim» // The Conradian: Conrad and Gender / ed. by Andrew Michael Roberts  ; ser. еd.: 
Robert Hampson and Gene M. Moore. – Amsterdam ; Atlanta, 1993. – P. 17–38. 

4 Mallios L. P. Our Conrad: Constituting American Modernity. – Stanford, CА, 2010. – 488 p.
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Mimesis: Echoing Lacoue-Labarthe» / «Жахливість мімесису: Ехо Лаку-
Лабарта», 20121, Генрі Стейтен, «Conrad’s Dionysian elegy» / «Діонісій-
ська елегія Конрада», 20122) – таким далеко не повним щодо переліку 
були напрями ґендерного конрадознавства. 

Першим науковим дослідженням, присвяченим вивченню ґен-
дерного дискурсу у творчості англійського письменника, була книга 
Рут Нейдлхафт «Joseph Conrad» («Джозеф Конрад», 1991)3. Вислов-
люючи припущення, що поняття ґендерної відмінності містить як 
взаємозв’язок і взаємодію, так і ґендерне протистояння, Рут Нейдлхафт 
прагне до перегляду специфічних проблем феміністської критики, що 
протистоять «фаллоцентричному» літературному канону, досліджую-
чи процеси інтерпретації ґендерних своєрідностей у темах і структурах 
літературного тексту. Книга, з одного боку, є теорією ґендерних відмін-
ностей у творчості Конрада, а з іншого пропонує ревізію щодо оцінки 
феміністської критичної думки.

У 1993 році під редакцією Ендрю Майкла Робертса вийшов збір-
ник «Conrad and Gender» («Конрад і ґендер»)4, в якому опубліковані 
есе Скотта МакКрекена («“A Hard and Absolute Conditions of Existence”: 
Reading Masculinity in “Lord Jim”» / «Жорсткі умови існування: Зазна-
чаючи ознаки маскулінності в романі “Лорд Джім”», 1993)5, Ребек-
ки Стотт «The Woman in Black: Race and Gender in the “Secret Agent”» 
(«Жінка в чорному: Раса і ґендер у романі “Таємний агент”», 1993)6, 
Сьюзен Джоунз «Representing Women: Conrad, Marguerite Poradowska, 

1 Lawtoo N. The Horror of Mimesis: Echoing Lacoue-Labarthe // Conrad’s «Heart of 
Darkness» and Contemporary Thought: Revisiting the Horror with Lacoue-Labarthe / ed. Nidesh 
Lawtoo. – London ; New York, 2012. – P. 239–259. 

2 Staten H. Conrad’s Dionysian elegy // Conrad’s «Heart of Darkness» and Contemporary 
Thought: Revisiting the Horror with Lacoue-Labarthe / ed. Nidesh Lawtoo. – London ; New York, 
2012. – P. 201–220. 

3 Nadelhaft L. R. Joseph Conrad. – Atlantic Highlands, 1991. – 147 p.
4 The Conradian: Conrad and Gender / ed. by Andrew Michael Roberts ; ser. еd.: Robert 

Hampson and Gene M. Moore. – Amsterdam ; Atlanta, 1993. – 153 p.
5 McCracken S. «A Hard and Absolute Conditions of Existence»: Reading Masculinity in 

«Lord Jim» // The Conradian: Conrad and Gender / ed. by Andrew Michael Roberts  ; ser. ed.: 
Robert Hampson and Gene M. Moore. – Amsterdam ; Atlanta, 1993. – P. 17–38. 

6 Stott R. The Woman in Black: Race and Gender in the «Secret Agent» // The Conradian: 
Conrad and Gender / ed. by Andrew Michael Roberts ; ser. еd.: Robert Hampson and Gene M. 
Moore. – Amsterdam ; Atlanta, 1993. – P. 39–58.
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and “Chance”» («Зображуючи жінок: Конрад, Маргарита Порадовська і 
“Шанс”», 1993)1, Роберта Хемпсона «“Chance” and the Secret Life: Conrad, 
Thackeray, Stevenson» («“Шанс” та таємне життя: Конрад, Теккерей, Сті-
венсон», 1993)2, Падміні Монгіа «“Ghosts of the Gothic”: Spectral Women 
and Colonized Spaces in “Lord Jim”» («“Привиди готики”: Примарні жін-
ки та колонізовані простори», 1993)3, Ендрю Майкла Робертса «Secret 
Agents and Secret Objects: Action, Passivity, and Gender in “Chance”» 
(«Таємні агенти і таємні об’єкти: Дія та бездіяльність у романі “Шанс”», 
1993)4, Лоуренса Девіса «Conrad, “Chance”, and Women Readers» («Кон-
рад, “Шанс” та жінки-читачі», 1993)5, Моніки Елберт «Possession and 
Self-Possession: The “Dialectic of Desire” in “Twixt Land and Sea”» («Воло-
діння та витримка: “Діалектика бажання” у збірнику “На морі та на 
суші”») 6 та інших авторів, присвячені проблемам ґендеру у творах 
Конрада «Lord Jim: A Tale» («Лорд Джiм: Історія»), «Chance: A Tale in 
Two Parts» («Шанс: Історія у двох розділах»), «The Secret Agent: A Simple 
Tale» («Таємний агент: Проста історія») та інших.

Збірник наукових праць «Under Postcolonial Eyes: Joseph Conrad 
after Empire» («Постколоніальна епоха: Джозеф Конрад після імперії», 
редактори: Гейл Фінчем, Міртл Хупер) вийшов у 1996 році7. У книзі 

1 Jones S. Representing Women: Conrad, Marguerite Poradowska, and «Chance» // The 
Conradian: Conrad and Gender / ed. by Andrew Michael Roberts ; ser. еd.: Robert Hampson and 
Gene M. Moore. – Amsterdam ; Atlanta, 1993. – P. 59–74.

2 Hampson R. «Chance» and the Secret Life: Conrad, Thackeray, Stevenson // The 
Conradian: Conrad and Gender / ed. by Andrew Michael Roberts ; ser. еd.:  Robert Hampson and 
Gene M. Moore. – Amsterdam ; Atlanta, 1993. – P. 105–122.

3 Mongia P. «Ghosts of the Gothic»: Spectral Women and Colonized Spaces in «Lord Jim» // 
The Conradian: Conrad and Gender / ed. by Andrew Michael Roberts ; ser. ed.: Robert Hampson 
and Gene M. Moore. – Amsterdam ; Atlanta, 1993. – P. 1–16.

4 Roberts A. M. Secret Agents and Secret Objects: Action, Passivity, and Gender in «Chance» 
// The Conradian: Conrad and Gender / ed. by Andrew Michael Roberts ; ser. еd.: Robert Hampson 
and Gene M. Moore. – Amsterdam ; Atlanta, 1993. – P. 89–104.

5 Davies L. Conrad, «Chance», and Women Readers // The Conradian: Conrad and Gender 
/ ed. by Andrew Michael Roberts ; ser. еd.: Robert Hampson and Gene M. Moore. – Amsterdam ; 
Atlanta, 1993. – P. 75–88.

6 E  Elbert M. Possession and Self-Possession: The «Dialectic of Desire» in «Twixt Land and 
Sea» // The Conradian: Conrad and Gender / ed. by Andrew Michael Roberts  ; ser. еd.: Robert 
Hampson and Gene M. Moore. – Amsterdam ; Atlanta, 1993. – P. 123–146.

7 Under Postcolonial Eyes: Joseph Conrad after Empire / ed. by Gail Fincham and Myrtle 
Hooper. – Rondebosch, South Africa, 1996. – 294 p.
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чотири розділи, один із яких називається «Representation of Race, Class 
and Gender». Нариси Падміні Монгіа «Empire, Narrative and the Feminine 
in “Lord Jim” and “Heart of Darkness”» («Імперія, наратив та жіночність 
у творах “Лорд Джiм” та “Серце темряви”», 1996)1 і Міртл Хупер «Wom-
an of Darkness and Mother Africa» («Жінка темряви та мати Африка», 
1996)2 присвячені дослідженню ґендерного дискурсу у творах Джозефа 
Конрада «Lord Jim: A Tale» («Лорд Джiм: Історія») та «Heart of Darkness» 
(«Серце темряви»).

У 1998 році в антології під редакцією Кларисс Свішер «Readings on 
Joseph Conrad» («Конрадівські читання») вийшлa стаття Седріка Тома-
са Ваттса «Gender Roles in Conrad’s Novels» («Ґендерні ролі в романах 
Конрада»)3. Збірник містить дослідження біографії Конрада, бібліогра-
фію його творів, хронологію життя та кар’єри письменника, вивчення 
проблем ґендерного дискурсу в його романах.

Дослідження Кетрін Снайдер «Bachelors, Manhood, and the Novel, 
1850–1925» («Чоловіки і романи, 1850–1925», 1999)4 зосереджене на 
ролі оповідача в художньому творі, досить розповсюдженої, але мало 
вивченої фігури в премодерністських і модерністських творах (Натані-
еля Готорна, Генрі Джеймса, Джозефа Конрада, Форда Мэдокса Форда і 
Френсіса Скотта Фіцджеральда). Снайдер вказує на те, що саме чолові-
ки, які функціонують у культурному і літературному дискурсі як зна-
кові постаті, змінюючи існуючі критерії мистецтва, порушують устале-
ні кордони буржуазної пристойності. Освітлюючи питання ґендерної 
ідентичності та стосунків між статями в текстах митців, Снайдер роз-
криває естетичні та політичні засади традиційного канону англійсько-
го і американського модернізму.

1 Mongia P. Empire, Narrative and the Feminine in «Lord Jim» and «Heart of 
Darkness» // Under Postcolonial Eyes: Joseph Conrad after Empire / ed. by Gail Fincham 
and Myrtle Hooper / Gail Fincham, Myrtle Hooper. – Rondebosch , South Africa, 1996. – 
P.  120–132.

2 Hooper M. Woman of Darkness and Mother Africa // Under Postcolonial Eyes: Joseph 
Conrad after Empire / ed. by Gail Fincham and Myrtle Hooper.  – Rondebosch, South Africa, 
1996. – P. 177–194.

3 Watts C. Gender Roles in Conrad’s Novels // Readings on Joseph Conrad / publisher 
David Bender ; execut. еd. Bruno Leone ; ser. еd. Bonnie Szumski ; book ed. Clarice Swisher. – San 
Diego, 1998. – P. 62–71.

4 Snyder K. V. Bachelors, Manhood, and the Novel, 1850–1925. – Cambridge, 1999. – 296 p.
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Праця Ендрю Майкла Робертса «Conrad and Masculinity» («Конрад і 
маскулінність», 2000)1 пропонує радикальне перепрочитання творів Кон-
рада у світлі сучасних теорій маскулінності. Спираючись на теорії фемі-
нізму, гомосексуалізму, теорії кіно та теорії літератури, автор показує, 
що саме у творчості Конрада беруть початок певні наукові припущення 
ґендерних ролей та нестабільність маскулінності. Книга також пропонує 
вивчення взаємозв’язку маскулінності, імперіалізму та сучасності, нао-
чного і тілесного в палітрі менш відомих творів Джозефа Конрада.

Книга Сьюзен Джоунз «Conrad and Women» («Конрад і жінки», 2001)2 
пропонує переосмислити вклад письменника в модернізм, враховуючи 
важливість сучасної дискусії про жіночу ідентичність. Авторка розвінчує 
традиційний погляд на Конрада як на «морського вовка», що звертається 
тільки до чоловічої аудиторії та чоловічих проблем, адже довгий час вва-
жалося, що писати про жінок та сексуальні відносини не співвідносно 
з талантом Конрада. Джоунз зосередила погляд на жіночому оточенні 
Конрада, друзях, подругах, героях творів, розкриваючи його ставлення 
до жінок. Не останню роль зіграла в творчості митця його дружба з фран-
цузькою письменницею Маргаритою Порадовською, а також співпраця 
із популярними журналами, в яких, на так званих, «жіночих» сторінках 
вперше з’являлися його менш відомі твори. Маргарита Порадовська, 
досліджуючи тексти таких романів Конрада як «Chance: A Tale in Two 
Parts» («Шанс: Історія у двох розділах», 1913) та «Suspense: A Napoleonic 
Novel» («Очікування: Наполеонівська історія», 1924), чи не вперше наго-
лосила, що діапазон проблем, порушених у прозі Конрадом, були озвуче-
ні пізніше в дискусіях щодо питань ґендеру та жанру, але започатковані 
саме його творами морської тематики.

У світлі ґендеру науковцями вивчаються численні сучасні політич-
ні, соціальні, культурологічні та літературознавчі проблеми. Книга 
«Conrad’s Narratives of Difference: Not Exactly Tales for Boys» («Наратив 
Конрада: Повісті не тільки для чоловіків», 2003) Лісси Шнайдер3 пере-
конлива полемічністю щодо загальновідомих фактів про твори Конра-

1 Roberts A. M. Conrad and Masculinity. – Basingstoke ; New York, 2000. – 250 p.
2 Jones S. Conrad and Women. – Oxford, 2001. – 252 p.
3 Schneider L. Conrad’s Narratives of Difference: Not Exactly Tales for Boys. – New York ; 

London, 2003. – 160 p.
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да, які характеризуються відсутністю або браком жіночих образів, тоді 
як письменник часто змальовував жінок, відображав жіночність, але 
«тендітними рисами». Стверджуючи, що ґендер і відмінність є понят-
тям концептуальним і перформативним, Шнайдер розглядає добре 
відомі твори Конрада з метою демонстрації застосування майстром 
прийомів алегоричної жіночої образності, опозиційних наративних 
стратегій та змішаних родових структур, які кидають виклик нормам 
і вимогам пізнього вікторіанства. Наукова розвідка Шнайдер провокує 
сучасний перегляд теорії відмінності й ілюструє, як герої Конрада дола-
ють «тіньову межу» вікторіанської парадигми ґендеру, класу і раси.

Завдяки багатству критичного матеріалу та оригінальності трактов-
ки відомих творів письменника, детальне дослідження Тіма Міддлто-
на «Joseph Conrad» («Джозеф Конрад», 2006)1 репрезентує творчість 
письменника крізь постколоніальні, модерністські, культурологічні та, 
особливо, ґендерні дослідження. Автор вивчає тексти Конрада від їх 
першої публікації до наших днів. Особлива увага приділяється аналі-
зу критики творів митця. Зацікавленість викликають перехресні поси-
лання між розділами дослідження з метою встановлення зв’язків між 
текстами, контекстами Конрада та критичними роботами, присвячени-
ми його творчості, а також нові, неординарні пропозиції автора щодо 
нового прочитання текстів Конрада. 

«Sexuality and the Erotic in the Fiction of Joseph Conrad» Джере-
мі Готорна («Сексуальність і еротика в творчості Джозефа Конрада», 
2007)2 являє собою критику взаємопов’язаних і досить суперечливих 
уявлень того, що у своїх художніх творах Джозеф Конрад не проявляє 
зацікавленості до сексуальності чи еротики, до того ж, стверджує автор, 
хибними є переконання, що коли Конрад робить спробу змалювати 
ці стани, то завдає шкоди художності твору. У такий спосіб, Джеремі  
Готорн наполягає на необхідності перегляду точки зору, що Конраду 
бракує розуміння самого сенсу сексуальності. Дослідник стверджує, що 
повнота бачення художнього світу Конрада неодмінно має включати 
проблему сексуальності та еротики в його творчості, але не як окремих 

1 Middleton T. Joseph Conrad. – London, 2006. – 224 p.
2 Hawthorn J. Sexuality and the Erotic in the Fiction of Joseph Conrad. – London ; New 

York, 2007. – 190 p.
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сфер людського життя, а як елементів, діалектично пов’язаних із сус-
пільними та політичними питаннями, що завжди вважалися чи не най-
головнішими в художньому доробку письменника. Автор ставить за 
мету нове прочитання творів «Lord Jim: A Tale» («Лорд Джiм: Історія»), 
«Heart of Darkness» («Серце темряви»), «A Smile of Fortune» («Посміш-
ка фортуни»), «The Secret Agent: A Simple Tale» («Таємний агент: Про-
ста історія»), «Under Western Eyes» («На погляд Заходу»), «Freya of the 
Seven Isles» («Фрейя семи островів»), «The Shadow Line: A Confession» 
(«Тіньова межа: Сповідь»), «Victory: An Island Tale» («Перемога: Острів-
на історія»), тобто у ракурсі досліджень ґендерних дискурсів.

Книга Пітера Ланселота Mалліоуса «Our Conrad: Constituting Amer-
ican Modernity» («Наш Конрад: Як починався американський модер-
нізм», 2010)1 присвячена історії рецепції творчості Джозефа Конрада 
в Сполучених Штатах Америки та її вирішальної ролі у формуванні 
американського модернізму зокрема і американської культури загалом. 
Хоч Конрад відвідав країну тільки в останній рік свого життя, його 
художня творчість віддзеркалює американську концепцію сильної 
духом людини, що знаходить своє місце під сонцем ціною неймовірних 
зусиль (conception of «self-made man»), що так близька духові американ-
ської нації. Пітер Ланселот Mалліоус намагається переглянути сучасну 
американську історію літератури та культури крізь призму конрадів-
ського прийому відчуження, oперуючи широким спектром джерел, що 
виявляють історичні та політичні чинники, які зробили твори Конрада 
надзвичайно цінними для таких видатних майстрів, як Френсіс Скотт 
Фіцджеральд, Вільям Фолкнер, Річард Натаніел Райт, Вудро Вільсон та 
Теодор і Едіт Рузвельт. Автор досліджує регіональні відмінності рецеп-
ції творчості Конрада, припускаючи, що зарубіжний автор, безперечно, 
міг стати невід’ємною частиною культури Сполучених Штатів. Окрім 
мультикультурного, расового, політичного дискурсів автор приділяє 
величезну увагу ґендерному дискурсу2. 

Використовуючи психоаналітичний та феміністський підходи, 
Найдеш Лету та Генрі Стейтен в антології «Conrad’s “Heart of Darkness” 
and Contemporary Thought Revisiting the Horror with Lacoue-Labarthe» 

1 Mallios L. P. Our Conrad: Constituting American Modernity. – Stanford, CА, 2010. – 488 p.
2 Там само.
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(«“Серце темряви” Джозефа Конрада і новий сучасний погляд на 
категорію жахливого за Лаку-Лабартом») під редакцією Найдеш Лету 
(2012)1, пропонують інноваційний підхід до вивчення наративної 
структури повісті «Heart of Darkness» («Серце темряви», 1899). Цей твір 
із його дискусійними акцентами на проблемах раси, ґендеру та імперії 
часто називають «знаковим твором», «віхою» літератури і культури XX 
століття. Вчені вивчають весь спектр сучасної філософської та літера-
турознавчої критики тексту, рекомендуючи нове прочитання ґендеру 
з точки зору перспективи деконструктивного, психоаналітичного і 
постколоніального підходів2. У своєму дослідженні «Conard and Gen-
der» («Конрад і ґендер»)3, що вийшло у збірнику «The New Cambridge 
Companion to Joseph Conrad» («Новi Кембріджські читання») у 2015 
році (під редакцією Джона Генрі Стейпа), Дебра Роменік Болдвін загли-
блюється у функціонування складних ґендерних питань фемінності, 
маскулінності у творах Конрада та їх активного виявлення в контексті 
гуманістичного пафосу мистецтва письменника.

Але звинувачення Конрада у схематичності змалювання жіно-
чих образів, недостатній увазі до жіночих проблем або негативному 
ставленні до образу жінки свідчить часто про неуважне прочитан-
ня текстів письменника, небажання відійти від заданих стереотипів, 
що, пануючи у суспільстві, впливають і на якість критичного аналі-
зу. Таким прикладом психологічного занурення у світ непростих та 
ненадійних стосунків чоловіка та жінки є у жанрі сімейної драми опо-
відання «Повернення» («The Return», 1898). Під впливом моральної 
чистоти дружини відбувається духовна метаморфоза в душі непохит-
ного та самовпевненого успішного бізнесмена Альвана Херві, у ньому 
відкривається рафінована витонченість, чуйність: «Faith! – Love! – the 
undoubting, clear faith in the truth of a soul – the great tenderness, deep 
as the ocean, serene and eternal, like the infinite peace of space above the 

1 Conrad’s «Heart of Darkness» and Contemporary Thought: Revisiting the Horror with 
Lacoue-Labarthe / ed. by Nidesh Lawtoo. – London ; New Delhi; New York ; Sydney, 2012. – 285 p.

2 Lawtoo N. The Horror of Mimesis: Echoing Lacoue-Labarthe // Conrad’s «Heart of 
Darkness» and Contemporary Thought: Revisiting the Horror with Lacoue-Labarthe / ed. Nidesh 
Lawtoo. – London ; New York, 2012. – P. 239–259. 

3 Baldwin D. R. Conrad and Gender // The New Cambridge Companion to Joseph Conrad 
/ ed. by J. H. Stape. – New York, 2015. – P. 132–146.
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short tempests of the earth. It was what he had wanted all his life – but he 
understood it only then for the first time. It was through the pain of losing 
her that the knowledge had come» («Віра! Любов! – непереборна, чиста 
віра в істину душі – велика ніжність, глибока, як океан, безтурботна 
і вічна, як нескінченний спокій космічних просторів над короткими 
потрясіннями землі. Це було саме те, що він хотів усе своє життя, але 
зрозумів це лише зараз. І усвідомлення це прийшло саме через глибо-
кий біль її втрати»)1.

Дослідження ґендерного дискурсу у творчості Джозефа Конрада 
вважається перспективним вектором сьогоденних наукових розвідок. 
Але ще під час перших кроків Джозефа Конрада у великій літерату-
рі в критичних рецензіях на твори письменника зверталася увага на 
ангажованість Конрадом питань ґендеру: як справедливо зазначалося 
в анонімній критичній статті «The Old Sea Salt» («Сіль старого моря»), 
присвяченій аналізу творів письменника (опублікована в «Daily 
Chronicle» за 22 грудня 1897 року), «тільки від матері та інших жінок, 
що очікують нас на причалі, ми можемо отримати дотик ніжності як у 
казці; а в разі їх відсутності, – не дивно, що історія, в якій немає місця 
вічній жіночності, тільки програє» («And in the mothers and one or two 
other women waiting on the quay we get the one touch of womanhood in 
the tale; for otherwise the book is entirely free of that eternal feminine»)2. 
Ця думка типологічно співвідносна з відомим виразом письменника 
про корабель, що є уособленням жінки для моряка, але в іпостасях 
не тільки коханої, а й також матері та дочки: «To him she was always 
precious – like old love; always desirable – like a strange woman; always 
tender  – like a mother; always faithful  – like the favourite daughter of a 
man’s heart» («Для Лінгарда бриг був завжди дорогоцінний, як дав-
ня любов; завжди бажаний, як незнайома жінка; завжди ніжний, як 
мати; завжди вірний, як улюблена дочка»)3. 

У такий спосіб поступово в критичній думці відбулося усвідомлен-
ня невід’ємності ґендерного дискурсу від наукової трактовки глибин 

1 Conrad J. The Return // Conrad J. Tales of Unrest. – Garden City ; New York, 1925. – P. 178.
2 Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman Sherry.  – London  ; New York, 

2005. – P. 69.
3 Conrad J. The Rescue: A Romance of the Shallows. – Garden City ; New York, 1925. – P. 10. 
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світобудови. Під гаслом глибокого зв’язку проблем ґендеру з інши-
ми важливими проблемами у творах Джозефа Конрада здійснюються 
сучасні дослідження художнього надбання англійського письменника, 
серед яких і ідентифікація колоніального дискурсу. 

3.3.3. Колоніальний дискурс

Едвард Саїд, використовуючи ідею Мішеля Фуко про нерозрив-
ний зв’язок знання про об’єкт і здійснення влади над ним, як і його 
поняття «discourse» («дискурсу»)1, зробив висновок про те, що в період 
колоніальної експансії конструювання європейцями як об’єкта знання 
було спрямоване до утвердження домінування над ним та легітиміза-
цією втручання в його внутрішні справи. Ця ідея Саїда була підґрун-
тям теорії колоніального дискурсу в книзі «Orientalism: Western Con-
ceptions of the Orient» («Орієнталізм: Західні концепції Сходу», 1977), 
де науковець здійснив аналіз прийомів дії колоніального дискурсу як 
інструменту влади. Дослідивши особливості текстів з філології, історії 
та етнографії, написаних про Схід колоніального періоду, Саїд у біль-
шості з них виявив типологічну схожість у «риторичній» («rhetorical»)2 
структурі: «a very large mass of writers, among whom are poets, novelists, 
philosophers, political theorists <…> have accepted the basic distinction 
between East and West as the starting point for elaborate theories, epics, 
novels <…> concerning the Orient, its people, customs, “mind”, destiny, and 
so on» («багато письменників, серед яких поети, романісти, філософи, 
політологи сприймали головну відмінність між Сходом та Заходом у 
контексті східних традицій, менталітету, історії як ключовий момент 
для творчості в різних сферах діяльності»)3. Виявляється, «митці Захо-
ду (особливо з кінця XVIII століття) конструювали Схід як “інше”», 
зводячи разом з цим зображених ними мешканців колоніальних країн 
до рівня об’єкта, собі неминуче відводили позицію суб’єкта – сильну, 
владну позицію. Термін «colonial discourse» («колоніальний дискурс»), 

1 Said E. W. Orientalism: Western Conceptions of the Orient. – New York, 1979. – P. 2–3.
2 Там само. – P. 13–34.
3 Там само. – P. 2–3.
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який ввів у науковий обіг Едвард Саїд, служить описом такої системи, 
у рамках якої існує весь набір практик, які підпадають під визначен-
ня колоніальних1. Інтерпретуючи цей термін, Сара Міллз зазначає, що 
колоніальний дискурс виявляє себе «в текстах художньої та наукової 
літератури, написаних англійськими письменниками в контексті бри-
танського колоніалізму та імперіалізму» («in the texts of artistic and sci-
entific literature written by English writers within the context of British colo-
nialism and imperialism»)2. 

Майже узаконений морський піратський бізнес Великої Британії, 
процеси Реформації, буржуазна революція, зростаючий вплив англій-
ської буржуазії, формування імперіалістичних держав, утворення посе-
лень на чужих територіях, поява все нових та нових колоній обумови-
ло зародження нового жанру – колоніального роману, який продовжив 
традиції роману авантюрного, але вже в нових умовах. Посилаючись на 
думку видатного теоретика роману Бориса Грифцова, зазначимо: «сло-
вом “авантюра” і, особливо, словом “авантюрист” aventurier, avventuri-
ero», сучасні люди означають пошуки і пошукачів щасливої долі, удачі 
будь-якими засобами3. Водночас дослідник зазначав: «Авантюрист, дово-
лі тверезо і практично налаштований, щонайменшою мірою був носієм 
авентури. Навіть герой, до якого слово “авантюрист” докладалось без 
будь-якого відтінку осудження, наприклад, Робінзон»4. Ймовірно, ця 
думка була однією із провокативних щодо жанру колоніального роману, 
засновником якого Ольга Немеровська вважає Деніеля Дефо5. 

Аналізуючи функціонування колоніального дискурсу у творах Кон-
рада, зазвичай, застосовують логічну і збалансовану теоретичну базу 
доволі монолітної, суцільної системи координат Саїда, забуваючи, що 
існують опоненти його принципової позиції щодо імперської інтер-
венції, так само як й інші, альтернативні моделі імперського залучення. 
Дослідники часто підходять до вирішення проблем колоніального дис-
курсу прямолінійно, вбачаючи в розгалуженому потоці текстів імпер-

1 Там само. – P. 2.
2 Mills S. Gender and Colonial Space. – Manchester ; New York, 2005. – P. 14.
3 Грифцов Б. А. Теория романа / предисл. Т. В. Соколовой. – М., 2012. – С. 71.
4 Там само.
5 Немеровська О. Джозеф Конрад (спроба літературного портрету) // Червоний 

шлях. – 1928. – № 5–6. – С. 129–139. 
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ського характеру будь-якого кшталту ясне та безсумнівне значення, 
єдину природу. Натомість існує комплекс чинників, які визначають 
ускладнений, навіть його заплутаний характер. Так, Сара Міллз вва-
жає, що подібне бачення може містити антиісторичну тенденцію («has 
a tendency to be ahistorical»)1 і не враховувати політичні мотиви та обу-
мовленості, тоді як широко варіюючись, саме вони і є тими економіч-
ними та політичними факторами, які створюють відмінності в індиві-
дуальному та національному самовизначенні («where the economic and 
political facts vary widely, and it is these factors that make for differences in 
individual and national self-determination») 2. 

Всупереч теорії Едварда Саїда Пітер Х’юм наполягає на тому, що 
у вивченні колоніального дискурсу завжди «виходить не пригладжена 
історія, а окремі розірвані фрагменти, які, якщо читати вдумливо, натя-
кають на те, що правда ніколи до кінця не буде відкрита та усвідомлена» 
(«no smooth history emerges, but rather a series of fragments which, read 
speculatively, hint at a story that can never be fully recovered»)3. На відміну 
від Саїда, Х’юм вважає, що тексти завжди є чимось більшим за просто 
складові «палімпсесту» («palimpsest»)4 і справжній сенс відкривається 
не в їх поверховій структурі, а в розмаїтті дискурсів, що протистоять 
один одному і, водночас, пересікаються. Подібно Мері Луїзі Пратт, яка 
пропонує відкривати відмінності всередині наративів літератури подо-
рожі, ідентифікуючи не один голос, а різні голоси та стилі й ефекти5, 
Пітер Х’юм також схильний утверджувати відмінності та розбіжності 
всередині процесів «іншого» («the Other»)6. Перепрочитання застосу-
вання певних термінів є головним запереченням подібного традицій-
ного розуміння колоніалізму, адже під тиском аргументів, які сприяють 
перегрупуванню поглядів на аналіз колоніальних текстів, «специ-

1 Mills S. Gender and Colonial Space. – Manchester ; New York, 2005. – P. 6.
2 Там само.
3 Hulme P. Colonial Encounters: Europe and the native Caribbean, 1492–1797. – New York, 

1986. – P. 12.
4 Там само. – P. 18.
5 Pratt M. L. Scratches on the Face of the Country; or, What Mr. Barrow Saw in the Land 

of the Bushmen // Critical Inquiry / ed. Henry Louis Gates, Jr. – 1985 (Autumn). – Vol. 12, Iss. 
1. – P. 123.

6 Hulme P. Colonial Encounters: Europe and the native Caribbean, 1492–1797. – New York, 
1986. – P. 9.
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фічність колоніального контексту та сутність навали, дискримінації, 
вбивств, пограбувань, насилля, експропріації землі, а також спротиву, 
який з цим пов’язаний, стираються», впевнена Сара Міллз («the speci-
ficity of the colonial context and the materiality of invasion, discrimination, 
murder, rape, expropriation of land and also of resistance are erased»)1.

Ставлення до колоніалізму тільки як до руйнівного та грабіжниць-
кого процесу не дає реального уявлення, чим насправді є панування 
метрополій. А сфера колоніального дискурсу є конгломератом розма-
їтих систем, що залежать від контекстів, в яких вони розігруються та 
існує цілий ряд факторів та мотивацій, що стикаються з різноманітни-
ми формами опору і колаборації. Саме тому Енн МакКлінток переконує, 
що необхідна така форма постколоніальної теорії, яка могла б запропо-
нувати об’єктивні параметри колоніального правління в цілому, при-
пускаючи, що всі колоніальні контексти в різних ситуаціях представ-
лять відмінні колоніальні стосунки, бо «імперське правління виникло 
із сузір’я процесів, що приймали безсистемну форму в результаті безлі-
чі сутичок з альтернативними формами влади, досвіду, можливостей та 
права» («imperial power emerged from a constellation of processes, taking 
haphazard shape from myriad encounters with alternative forms of authority, 
knowledge and power»)2. Адже імперіалізм, за формулою Пітера Кейна 
та Ентоні Хопкінса, визначається як комплекс намірів та матеріальних 
сил, «які схиляють держави до вторгнення або спроби вторгнення у 
суверенітет інших держав» («that it involves an incursion, or an attempted 
incursion, into the sovereignty of another state»)3. Ці спроби можуть при-
ймати різноманітні форми.

Інтегруючись в англійську культуру, Конрад підсвідомо засвоїв і 
англійську картину світу, зокрема, ставлення до іноземців, що могло 
бути виявом британської етики. Так, видається примітним те, що 
англійці у творах письменника репрезентовані позитивними героями. 
Якщо один із декількох образів у творі належить до негативних героїв, 
це врівноважується шляхетністю іншого, наприклад: злочинець Джонс 

1 Mills S. Gender and Colonial Space. – Manchester ; New York, 2005. – P. 6.
2 McClintock A. Imperial Leather: Race, Gender and Sexuality in the Colonial Contest. – 

London, 1995. – P. 16.
3 Сain P. J., Hopkins A. G. British Imperialism: Innovation and Expansion, 1688–1914. – 

London ; New York, 1993. – P. 43.
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шукає легкої наживи і готовий навіть на вбивство, Лєна, дівчина з орке-
стру, яку рятує Гейст, йде на самопожертву заради його життя («Victory: 
An Island Tale» / «Перемога: Острівна історія»), якщо капітан Уоллей 
жертвує собою заради щастя доньки та її родини, власник корабля Мас-
сі жертвує екіпажем та пасажирами заради наживи, провокуючи вибух 
на кораблі («The End of the Tether» / «Кінець неволі»), власник яхти Тре-
верс у своєму фатальному бажанні принизити Раджу Лаута і, як резуль-
тат, залишитися без допомоги, ризикує назавжди загубитись серед ост-
ровів архіпелагу, капітан Лінгард відмовляється від планів поновлення 
правлячої династії у тубільних племен через наміри врятувати сівшу на 
мілину яхту англійців, які заблукали у східних морях («The Rescue: A 
Romance of the Shallows» / «Порятунок: Роман мілин»), штурман Бантер 
будь-якими способами намагаєься зберегти почуття власної гідності, 
яку так настирливо прагне уразити капітан Джонс («The Black Mate» 
/ «Чорний штурман»), капітан Аллістоун, усвідомлюючи непридат-
ність хворого виконувати свої обов’язки у відкритому морі, внаслідок 
людяності дозволяє йому зійти на борт і увесь рейс залишатись у своїй 
каюті, матрос Донкін нишком грабує вмираючого негра Уейта, скорис-
тавшись його безпомічністю («The Nigger of the “Narcissus”: A Tale of 
the Sea» / «Негр з “Нарцису”: Морська історія»). У ставленні до своїх 
героїв Конрад не має снобізму щодо визначення їх суспільного стано-
вища. Втіленням найкращих людських та професійних якостей, якими 
захоплюється автор, є головний герой оповідання «The Inn of the Two 
Witches: A Find» («Харчевня двoх відьом: Знахідка»), простий матрос 
Tom Corbin or Cuba Tom (Том Корбін чи Куба-Том), як його називає 
екіпаж за безстрашний перехід пішки через усю Кубу. Ветеран військо-
вої служби, «a very fine sailor» («надзвичайно вправний моряк»)1, «a 
trustworthy seaman» («надiйний матрос»)2, «intelligent, very strong, and 
of proved courage» («розумний, дуже сильний, людина неабиякої смі-
ливості та обачності»)3, «the best seaman in the ship for one, the good-
humouredly deferential friend <…> a symbolic figure of loyalty» («найкра-

1 Conrad J. The Inn of the Two Witches: A Find // Conrad J. Within the Tides: Tales. – 
London ; Toronto, 1915. – P. 179.

2 Там само. – P. 180.
3 Там само. – P. 179.
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щий матрос на кораблі, добродушний шанобливий друг <…> символ 
вірності»)1, «professional mentor» («турботливий помічник, високопро-
фесійний наставник у морській справі»)2, він являє собою «the best type 
of a genuine British tar»3 («зразок справжнього британського матроса»)4 
та «а man-of-war’s man for years» («взірець істинного військового на усі 
часи»)5. Така характеристика властива всім улюбленим героям пись-
менника, особливо морських професій. Так, у повісті «Heart of Dark-
ness» («Серцe темряви»), те «вроджене і вічне», що на думку Конрада, 
притаманне психології команди англійського судна, відбивається в 
його «ідеалізованих», зразкових образах капітанів, як вважає Іван Каш-
кін, «у піднесеній патетиці його панегірика Темзі» та й самому острову, 
«яким вона протікає»6.  

Конрад добре усвідомлює їх недоліки та слабкості, але не перестає їх 
«wychwalać niestrudzenie» («невпинно величати»)7, підкреслює Вірджи-
нія Вульф. Поблажливо ставлячись до цих відчайдух та авантюристів, 
він залишається про них надзвичайно високої думки. Характеристика 
цих пристрасних романтиків перетинається з авторськими роздумами 
про буття і долю великих трудівників, які не бояться ніякої праці та 
тягот, з нею пов’язаних; їх сувора натура, чесна вдача, безкомпроміс-
ність думок та простих людських намірів звучать гімном всій англій-
ській нації у романі «The Nigger of the “Narcissus”: A Tale of the Sea» 
(«Негр з “Нарцису”: Морська історія»): «They had been strong, as those 
are strong who know neither doubts nor hopes. They had been impatient 
and enduring, turbulent and devoted, unruly and faithful. Well-meaning 
people had tried to represent those men as whining over every mouthful of 
their food; as going about their work in fear of their lives. But in truth they 
had been men who knew toil, privation, violence, debauchery – but knew 

1 Там само. – P. 192.
2 Там само. – P. 180.
3 Там само. – P. 179.
4 Там само. 
5 Там само.
6 Кашкин И. А. Джозеф Конрад // Кашкин И. Для читателя-современника. Статьи и 

исследования / сост. и ред.: М. Лорие, П. Топер. – М., 1977. – C. 317. 
7 Woolf  V. Joseph Conrad // Conrad w oczach krytyki swiatowej / pod red. Henryka 

Krzeczkowskiego ; wyboru dokonal Zdziław Najder. – Warszawa, 1974. – S. 267.
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not fear, and had no desire of spite in their hearts. Men hard to manage, 
but easy to inspire; voiceless men – but men enough to scorn in their hearts 
the sentimental voices that bewailed the hardness of their fate» («Вони були 
міцні, як тільки можуть бути міцні ті, хто не знає ані сумнівів, ані спо-
дівань. Вони були нетерплячі й витривалі, буйні та віддані, свавільні 
й вірні. Благонамірені люди, намагаючись зобразити їх, уявляли, ніби 
вони постійно нили над кожним ковтком їжі та працювали в постійно-
му страху за своє життя. Але насправді це були люди, які знали важку 
працю, постійні злидні, несамовите насильство та розгул, але не знали 
страху і не таїли в серці заздрощів та злоби. Ними важко було керу-
вати, але легко надихати; вони були безмовні, але досить сильні, щоб 
з презирством поглянути на тих, хто в глибині серця сентиментально 
оплакував суворість долі, що їм дісталася»)1. В авторській думці заво-
рожує болісне сприйняття долі сучасного йому покоління: «It was a fate 
unique and their own; the capacity to bear it appeared to them the privilege 
of the chosen! Their generation lived inarticulate and indispensable, without 
knowing the sweetness of affections or the refuge of a home – and died free 
from the dark menace of a narrow grave. Thy were the everlasting children 
of the mysterious sea. Their successors are less naughty, but less innocent; 
less profane, but perhaps also less believing; and if they have learned how to 
speak they have also learned how to whine. But the others were strong and 
mute; they were effaced, bowed and enduring, like stone caryatides that hold 
up in the night the lighted halls of a resplendent and glorious edifice. They 
are gone now – and it does not matter. The sea and the earth are unfaithful 
to their children: a truth, a faith, a generation of men goes – and is forgotten, 
and it does not matter! Except, perhaps, to the few of those who believed 
the truth, confessed the faith  – or loved the men» («Їх власна доля була 
унікальна; в здатності гідно її нести вже вбачалася обраність. Життя їх 
покоління було непримітним, але необхідним, вони вмирали, вільні від 
безрадісного поховання у завузькій могилі, не пізнавши смаку кохання 
або утіхи власної домівки. Тому назавжди залишалися дітьми таємни-
чого моря. Їх спадкоємці були не такі зіпсовані, але й не такі наївні, не 

1 Conrad J. The Nigger of the «Narcissus»: A Tale of the Forecastle // Conrad J. The Nigger 
of the «Narcissus». Typhoon. Heart of Darkness. Youth. The Secret Sharer. Short Stories / with 
revised notes by Frederick R. Karl ; introd. by Morton Dauwen Zabel. – New York, 1975. – P. 313.
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такі неосвічені, але й не здатні так сліпо вірити; і якщо вони навчилися 
говорити, то навчилися й скиглити. Ті, інші, були сильні й мовчазні; 
вони були знеособлені, зігнуті, але міцні й витривалі, як кам’яні атлан-
ти, що підтримують вночі освітлені зали сяючого розкішного палацу. 
Тепер вони пішли, але це не важливо. Ані земля, ані море не зберігають 
вірність своїм дітям: істина, віра, покоління людей – йдуть назавжди і 
про них забувають, і це байдуже всім, окрім тих небагатьох, хто вірив 
в істину, сповідував віру і любив людей»)1. Занепокоєння Конрада обу-
мовлене, ймовірно, і подіями англо-бурської війни, її наслідками, що 
ламали долі цілого покоління. Конрад привертає увагу до цієї пробле-
ми, немов передбачаючи долю «втраченого покоління» 1930 років, гли-
боко відчуваючи потужний зв’язок історичних часів. Можливо з цим 
болючим почуттям Конрад і пішов із життя. 

Повертаючись до роману «The Nigger of the “Narcissus”: A Tale of the 
Sea» («Негр з “Нарцису”: Морська історія»), наголосимо, що всі його 
найкращі герої характеризуються скромністю, а деякі й наївністю, і, 
ніби  мимохідь кинуте на адресу людей морських професій визначення 
«Kids» («Діти»)2, несе в собі позитивну конотацію. Не будемо забувати 
й про те, що роман у першому американському виданні називався «The 
Children of the Sea» («Діти моря»)3. Як зазначила Вірджинія Вульф, «w tej 
skromności wspaniałe, które Conrad uważał za najlepszych przedstawicieli 
naszej rasy» («у цій скромності велич, саме їх Конрад вважає за найкра-
щих представників нашої (англійської. – О. Т.) раси»)4. Квінтесенцією 
англійського характеру є натура головного героя повістi «Typhoon» 
(«Тайфун», 1902) капітана Джона Мак-Вірpа, який за зовнішньої від-
сутності емоцій демонструє здоровий глузд, витримку, мужність та 
далекоглядність у вирішенні вкрай складного завдання порятунку суд-
на «Нянь-Шань» під час морського буревію. 

Своїм спокоєм і водночас впевненістю він підбадьорює підлеглих, 
даючи вказівки: «“Don’t you be put out by anything”, the Captain continued, 

1 Там само. – P. 315.
2 Conrad J. The Partner // Conrad J. Within the Tides: Tales.  – Garden City  ; New 

York,1925. – P. 93.
3 Conrad J. The Сhildren of the Sea: A Tale of the Forecastle. – Somerville, 2011. – 126 p.
4 Woolf V. Joseph Conrad // Conrad w oczach krytyki swiatowej / pod red. Henryka 

Krzeczkowskiego ; wyboru dokonal Zdziław Najder. – Warszawa, 1974. – P. 267.
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mumbling rather fast. “Keep her facing it. They may say what they like, but 
the heaviest seas run with the wind. Facing it – always facing it – that’s the 
way to get through. You are a young sailor. Face it. That’s enough for any man. 
Keep a cool head”. “Yes, sir”, said Jukes, with a flutter of the heart» (« – Не 
давайте себе заплутати, – квапливо продовжував капітан. – Ведіть суд-
но назустріч. Нехай собі говорять все, що хочуть, але пам’ятайте, що 
найбільші хвилі завжди йдуть за вітром. Назустріч, завжди назустріч, – 
ось єдиний спосіб їх подолати! Ви – молодий моряк. Ведіть судно назу-
стріч. Ось все, що ви повинні знати. І не втрачайте самовладання. – Так, 
сер,  – вимовив Джакс, серце якого було ладне вискочити з грудей»)1. 
Його нестандартне, але романтично піднесене рішення провести кора-
бель назустріч вітру, скептично сприйняте оточенням, виявляється 
винятково вірним. Заклик «facing it» («назустріч») має і більш широ-
ку конотацію, – здатність дивитися небезпеці в очі, сміливо приймати 
випробування, ці риси відрізняють улюблених героїв письменника і, 
перш за все, англійських моряків. Процес ініціації, посвяту в чолові-
ки, – ось що проходять часто на морі його протагоністи, потрапляючи 
у складні та, на перший погляд, безвихідні ситуації. 

Подібні характери, «виокремлюючись» із загального натовпу, залучені 
до імперського колоніального дискурсу, співпрацюючи із місцевим насе-
ленням, встановлюють «міжкультурні зв’язки» все ж таки мирним шля-
хом: через торгівлю, забезпечуючи собі підтримку підкупом та щедрими 
подарунками вождів, у такий спосіб встановлюючи сімейні зв’язки. 

Назва твору «An Outcast of the Islands» («Вигнанець з островів»), 
його сюжет акцентують таку ситуацію, руйнівний зміст колоніальнос-
ті, розвінчуючи міф про «місію білої людини». Довірений фірми «Ґедиґ 
і Кº» Пітер Віллємс одружений із дочкою голови фірми, народженою від 
тубільної жінки. Перш ніж стати процвітаючим комерсантом, він піз-
нає усі таємні складові гендлярського успіху на островах: «He thought of 
the trip to Lombok for points – that first important transaction confided to 
him by Hudi; then he rewiewed th more important affairs: the quiet deal in 
opium; the illegal traffic in gunpowder; the great affair of smuggled firearms, 
the difficult business of the Rajah of Goak» («Він згадував про свою першу 

1 Conrad J. Typhoon // Conrad J. Typhoon and Other Stories. The Nigger of the «Narcissus». 
Typhoon. The Shadow Line / introd. by Martin Seymour-Smith. – New York, 1991. – P. 194. 
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подорож до Ломбока – перше серйозне доручення, дане йому Ґедіґом; 
потім справи серйозніше; таємний продаж опіуму; незаконну торгівлю 
порохом; велику операцію з контрабандним ввезенням зброї, запамо-
рочливу справу з гоакскім раджею»)1. 

Заняття комерцією спричинило для Конрада поділ моряків на певні 
категорії. Одні підпорядковують свою діяльність справжньому впрова-
дженню цивілізації у тих народів, які потребують допомоги сильних, 
мудрих та доброзичливо налаштованих білих, як, наприклад, Лінгард, 
а інші, заклавши душу, думають лише про власне збагачення, презир-
ливо ставлячись до кольорових та напівкольорових мешканців коло-
ніальних зон, яких вони оббирають, як Ґедиґ і Віллємc. У відомій перед-
мові до роману «The Nigger of the “Narcissus”: A Tale of the Sea» («Негр 
з “Нарцису”: Морська історія»), що нині критиками вважається есте-
тичним маніфестом Конрада, наголошувалось: «To snatch in a moment 
of courage, from the remorseless rush of time, a passing phase of life <…> 
is to show its vibration, its colour, its form; and through its movement, its 
form, and its colour, reveal the substance of its truth – disclose its inspiring 
secret: the stress and passion <…> to make you hear, to make you feel – it 
is, before all, to make you see» («Вихопити з безжалісного руху часу, від-
різавши життя <…> показати його трепіт, колір, форму і через це його 
рух <…> виявити його істинний сенс, відкрити його натхненну таєм-
ницю: напругу і пристрасть <…> “примусити” читачів чути, відчувати, 
але, передусім, примусити бачити»)2. Погодимось з критиками щодо 
амбівалентності погляду письменника не лише на героїв роману «The 
Nigger of the “Narcissus”: A Tale of the Sea» («Негр з “Нарцису”: Морська 
історія»), але й на всю систему героїв своїх творів. 

Повертаючись до твору «An Outcast of the Islands» («Вигнанець з 
островів»), наголосимо, що благополуччя, достаток, повагу  – все це 
англійський капітан Лінгард отримав завдяки морю, яке є головним 
співучасником всіх його вчинків: «Tom Lingard grew rich on the sea and 
by the sea. He loved it with the ardent affection of a lover, he made light of 
it with the wise fear of a brave man, and he took liberties with it as a spoiled 

1 Conrad J. An Outcast of the Islands. – Garden City ; New York, 1925. – P. 8.
2 Conrad J. Preface to «The Nigger of the “Narcissus”: A Tale of the Sea» // Conrad J. The 

Nigger of the «Narcissus». – Garden City ; New York, 1926. – P. XIV.
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child might do with a paternal and good-natured ogre. He was gtateful to it, 
with the gratitude of an honest heart. His greatest pride lay in his profound 
conviction of its faithfulness – in the deep sense of his unerring knowledge 
of its treachery» («Том Лінгард розбагатів на морі та завдяки морю. Він 
любив його із пристрасною прихильністю коханця, він боявся його 
мудрою боязню сміливця і загравав з ним, як розпещена дитина з 
поблажливим і добрим людожером. Він був вдячний йому вдячністю 
чесного серця. Найбільше він пишався своїм глибоким переконанням 
у його вірності  – таємним почуттям свого безпомилкового знання 
його зрадливості»)1. Допомагаючи тубільцям, серед яких обертається, 
Раджа Лаут ніби виконує обов’язок перед самим собою, залишаючись 
вірним лицарському кодексу честі  – він рятує, лікує, стає відданим і 
турботливим батьком дітям, що залишились без батьків,  – Каспару 
Олмейру, Пітеру Віллємсу, Хасиму та Імаді. Всі, хто потребує захисту 
й опіки, можуть знайти прихисток, матеріальну й моральну підтрим-
ку в славетного, могутнього та співчутливого капітана. Маючи на меті 
охорону беззахисних племен від підступів місцевих князьків, допома-
гає зброєю, намагаючись відновити справедливість, прагне повернути 
трон спадкоємцям королівської династії, батьки яких були вбиті. 

Вплив неоромантика Стівенсона, відчутний у творчості Конрада, з 
його зачарованістю «поезією сильних, енергійних характерів містило в 
собі здоровий гуманістичний імпульс»2, тому неоромантичний герой 
Том Лінгард стає символом мирного й успішного завоювання нових 
земель Британською імперією. Несучи нелегкий тягар безкровної коло-
нізації, він стає монументом віри у «культурну місію» англійської нації, 
завдяки комерційній діяльності якої відбувається ефективне засвоєн-
ня європейських, зокрема британських національних та культурних 
цінностей: «Перед нами стоїть на весь виріст ідеальна людина: себто 
надзвичайно вмілий і дотепний практик, шкіпер корабля. що дає при-
буток, виправдовує себе комерційно»3. 

1 Conrad J. An Outcast of the Islands. – Garden City ; New York, 1925. – P. 13.
2 Катарский И. М., Кагарлицкий Ю. И. Английская литература от 70-х годов XIX 

в. до Первой мировой войны // История английской литературы  : в 3 т. / редкол.: И. И. 
Анисимов, А. А. Елистратова, Д. Г. Жантиева, Ю. М. Кондратьев. – М., 1958. –  Т. 3. – С. 72. 

3 Ніковський А. Джозеф Конрад // Ніковський А. Vita Nova. Книга ІІ / Український 
культурологічний альманах «Хроніка». – Київ, 2015. – Вип 2 (100). – С. 405–420.
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Том Лінгард швидко досяг успіху в справах, але лише його багат-
ство і викликає повагу Віллємса, який знаходиться у «at hopelessly vari-
ance with the spirit of the sea» («безнадійній ворожнечі з духом моря»)1, 
«he had an instinctive contempt for the honest simplicity of that work» («від-
чуваючи інстинктивне презирство до чесної простоти цієї роботи»)2. 
Здатність до безкомпромісного морського ремесла в Конрада є тим 
етичним мірилом, що виявляє всі потаємні, непростимі вади героя. 
«Smart boy that – never make a seaman though» («здібний хлопець – aле 
моряка з нього не вийде»)3, – такий висновок робить Лінгард, характе-
ризуючи Віллємса як здібного комерсанта. І не помиляється. Готовність 
працювати в морі та з морем товаришувати створює в людині міцний 
внутрішній стрижень, навкруги якого формуються всі інші моральні 
якості. Згодом, відсутність у Віллємса твердої основи етичних понять 
спричинює його моральне падіння і загибель. 

Зображуючи мирних колонізаторів, Конрад, натомість, утворює 
образи і «конкістадорів», які «акультурюють» тубільне населення жор-
стокістю та насильством. Гасло заготівника cлонової кістки бельгійця 
Куртца:  «еach station should be like a beacon on the road towards better 
things, a centre for trade of course, but also for humanizing, improving, 
instructing» («кожна станція повинна бути чимось на кшталт маяка на 
шляху до вдосконалення; це не тільки центр торгівлі, а й центр гумані-
зації, прогресу та просвіти»)4 втілюється в набігах зі зброєю на місцеві 
села тубільців, експропріацію слонової кістки, залякування, психоло-
гічний тиск, нещадну експлуатацію, вбивства. Куртц володіє непере-
вершеним мистецтвом вводити в оману і закохувати в себе людей; всі, 
хто його знають, абсолютно впевнені, що чорношкірим мешканцям 
африканських джунглів «пощастило» співпрацювати з таким «видат-
ним гуманістом», одним із представників сучасної теорії просвітництва 
цивілізованої Європи. Цей, тільки на перший погляд, діяч прогресу, 
опинившись у глушині без контролю цивілізації, перестає керуватися 

1 Conrad J. An Outcast of the Islands. – Garden City ; New York, 1925. – P. 17.
2 Там само.
3 Там само.
4 Conrad J. Heart of Darkness // Conrad J. The Secret Sharer. Heart of Darkness / with an 

introd. by Albert J. Guérard. – New York, 1983. – P. 101.
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Обкладинка книжкового видання повісті Джозефа Конрада  
«Heart of Darkness» («Серце темряви», 1899).  

Видавництво «W. W. Norton & Company», Нью Йорк, 2005 рік. 



255Мультикультурна ідентичність Джозефа Конрада: критично-типологічні виміри

законами людяності, перетворюючись на істоту безжалісну та лицемір-
ну, фанатичного психопата з манією величі, який закликає знищувати 
тубільних мешканців. Моторошна картина повільної загибелі негрів, 
відтворена письменником з такою глибокою емпатією, для Чінуа Аче-
бе («An Image of Africa: Racism in Conrad’s “Heart of Darkness”», 1977; 
«Conrad’s Racism», 1999)1 стала приводом для звинувачень у жорстоко-
му ставленні до колоніальних народів: «They were dying slowly – it was 
very clear. They were not enemies, they – were not criminals, they were noth-
ing earthly now – nothing but black shadows of disease and starvation, lying 
confusedly in the greenish gloom. Brought from all the recesses of the coast 
in all the legality of time contracts, lost in uncongenial surroundings, fed on 
unfamiliar food, they sickened, became inefficient, and were then allowed to 
crawl away and rest» («Вони вмирали повільно, – це було очевидно. Вони 
не були ворогами, злочинцями, тепер у них не було нічого земного, – 
нічого, крім чорних тіней хвороб й голоду, що лежали сором’язливо в 
зеленому мороці. Їх доставляли з усього узбережжя, щоб виконувати 
всі обумовлені контрактом роботи, залишали в незнайомих умовах, 
годували незвичною для них їжею, а коли вони починали хворіти і ста-
вали недієздатними, їм дозволялось відповзати геть»)2. Уривок з твору 
є ремінісценцією спостереження Конрада, яке він зафіксував у своєму 
щоденнику «Сongo Diary» («Щоденник з Конго», 1890), в якому відсут-
ність оцінок побачених картин смерті, хвороб та занепаду підкреслює 
тільки його емоційну напругу: «Met an officer of the State inspecting; a 
few minutes afterwards saw at a camping place the dead body <…> Shot? 
Horrid smell <…> Saw another dead body lying by the path in an attitude of 
meditative repose. In the evening three women of whom one albino passed 
our camp. Horrid chalky white with pink blotches. Red eyes. Red hair <…> 
Mosquitos <…> Passed a bad night» («Зустрічався з офіцером Держав-
ної інспекції; за кілька хвилин після цього побачив у кемпінгу мертве 
тіло <...> Застрелений? Страшний запах <...> Побачив інший труп, що 

1 Achebe Сh. An Image of Africa: Racism in Conrad’s «Heart of Darkness» // Massachusetts 
Review. – 1977. – Vol. 17,  Iss. 4. – P. 782; Achebe Сh. Conrad’s Racism // Readings on «Heart of 
Darkness» / book ed. Clarice Swisher ; publ. David L. Bender ; execut. ed. Bruno Leone ; ser. ed. 
Bonnie Szumski. – San Diego, 1999. – P. 189.

2 Conrad J. Heart of Darkness // Conrad J. The Secret Sharer. Heart of Darkness / with an 
introd. by Albert J. Guérard. – New York, 1983. – P. 82.
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лежав біля дороги в позі медитативного спокою. Увечері три жінки, з 
яких одна альбінос, проминули наш табір. Відразливо біла як крейда 
з рожевими плямами. Червоні очі. Червоне волосся <...> Москити <...> 
Провів погану ніч»)1. Відчутні розгубленість та депресивність Конрада 
у описі буденного життя мешканців Конго у щоденнику «Сongo Diary» 
(«Щоденник з Конго», 1890) були художньо осмислені та конотативно 
трансформовані в повісті «Heart of Darkness» («Серце темряви», 1899). 
Безумовно, для апологізації расизму митець знайшов би інші фарби і 
налаштував би тональність твору на інший звуковий лад.

Письменник висвітлює також й інші негативні наслідки діяльності 
«сміливців», що освоювали неосяжні простори нових територій, крім 
жорстокості, що не має виправдання щодо тубільних мешканців. Певні 
зміни в психічному стані – нервова виснаженість, страх, відчуття без-
захисності та приреченості або модифікації моделі європейської куль-
турної ідентичності  – є результатом екстремальних, форсмажорних 
ситуацій у зіткненні з новими географічними та культурними реалія-
ми. Так, Фальк в однойменній повісті («Falk: A Reminiscence» / «Фальк: 
Ремінісценція», 1901), який «never touched meat» («ніколи навіть не тор-
кається м’яса»)2, таку «дієту» для себе обирає свідомо, як спокуту: що 
не сумісно із нормами моралі європейського суспільства, адже «human 
beings who eat other human beings have always been placed оn the very 
borders of humanity» («уявлення про те, що людські істоти можуть пої-
дати інші людські істоти традиційно не відповідає загальноприйнятій 
гуманістичній концепції»)3.

Вражені незайманою дикістю колоніальних просторів та осо-
бливим способом мислення тубільців, герої оповідання «An Outpost 
of Progress» («Аванпост прогресу», 1896) Кайєр та Карльє втрачають 
здатність до адекватного мислення і не помічають, як стають смертель-
ними ворогами, перейшовши грань цивілізованості: «a heavy mist had 
descended upon the land <…> the morning mist of tropical lands; the mist 

1 Conrad J. Сongo Diary // Conrad J. Сongo Diary and Other Uncollected Pieces / ed. and 
with сomments by Zdzisław Najder. – Garden City ; New York, 1978. – P. 8–9.

2 Conrad J. Falk: A Reminiscence // Conrad J. Three Stories. Falk: A Reminiscence. Amy 
Foster. To-morrow. – Garden City ; New York, 1919. – P. 116.

3 Hulme P. Colonial Encounters: Europe and the native Caribbean, 1492–1797. – New York, 
1986. – P. 14.
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that clings and kills; the mist white and deadly, immaculate and poisonous. 
He stood up, saw the body, and threw his arms above his head with a cry 
like that of a man who, waking from a trance, finds himself immured for-
ever in a tomb. “Help!… My God!” A shrick inhuman, vibrating and sudden, 
pierced like a sharp dart the white shroud of that land of sorrow <…> Then 
many more shrieks, rapid and piercing, like the yells of some exasperated 
and ruthless creature, rent the air. Progress was calling to Kayerts from the 
river» («важкий туман повис над землею <…> ранковий туман тропіч-
них країн; туман, який липне і вбиває; туман білий і смертельний, чис-
тий та отруйний. Він встав, побачив тіло, заломив руки і закричав, як 
людина, яка, прийшовши до тями після трансу, бачить, що вона навіки 
замурована в могилі. – На допомогу! ...Боже мій! Пронизливий, нелюд-
ський крик, вібруючий і раптовий, прорізав, немов гострим кинджа-
лом, білий саван, що навис над юдоллю печалі та скорботи <…> Потім 
знову швидкі й пронизливі скиглення, немов крики оскаженілої та 
жорстокої істоти, розсікли повітря. Прогрес волав до Кайера з річки»)1. 
Іронія Конрада контамінує гетерогенні елементи африканського пейза-
жу, який є не тільки тлом трагедії, що розгортається, але й проекцією 
тривожного стану психіки головних героїв. 

Одним із аспектів колоніальності, якими зацікавилась критика, 
наприклад, Здзіслав Найдер, був «eurosceptycyzm» («євроскептицизм»)2 
Конрада в контексті біології та практичного застосування цивіліза-
ційної місії білої людини. Письменник наодноразово підкреслював 
«obłudę i drapeżną chciwość kolonialistów, bankructwo białej “cywilizacji” 
w zetknięciu z całkowicie odmiennymi kulturami Afryki і Azji» («лицемір-
ство, хижість і жадібність колоніалістів, банкротство білої цивілізації у 
зіткненні з цілком відмінними культурами Африки і Азії»)3, оцінюючи 
Європу з точки зору інших культур (демонструючи, таким чином, і в 
цьому питанні схильність до етнорелятивізму), спостерігаючи колоні-
альну політичну і господарську експансію, а також «zachowanie Euro-
pejczyków w “egzotycznych” krajach» («поведінку європейців у “екзотич-

1 Conrad J. An Outpost of Progress // Conrad J. Tales of Unrest. – Garden City ; New York, 
1925. – P. 115–116.

2 Najder Z. Joseph Conrad jako pisarz europejski // Najder Z., Perczak W., Ryszewski B. 
Conrad: Polak, żeglarz, pisarz. – Toruń, 1996. – S. 48.

3 Там само. 



258 Олена Ткачук 

Обкладинка повісті Джозефа Конрада «An Outpost of Progress»  
(«Аванпост прогресу», 1896). Видавництво «CreateSpace Independent 

Publishing Platform», Луїсвіль, США, 2016 рік.



259Мультикультурна ідентичність Джозефа Конрада: критично-типологічні виміри

них” краях»1. Враховуючи традиційні спроби протиставлення Англії 
та континенту в англійських критичних та наукових дослідженнях, у 
новому світлі сприймаються акценти в оцінках поглядів Конрада на 
амбівалентність колоніального дискурсу, зміщуючись у бік толерант-
ності англійської парадигми. 

Тоїн Фелола підкреслює, що Велика Британія, різними шляха-
ми завойовуючи світ, використовувала свої розкидані анклави для 
cприяння власним торговим інтересам, з метою отримання цінних 
знань з географії та економічного потенціалу віддалених районах, а 
також – дуже неохоче – втручання у місцеву політику2. Розповсюджена 
для британців практика підкорення територій мирним шляхом часто 
здійснювалася завдяки підписаним з місцевими мешканцями домов-
ленностям про захист від інших держав, які давали Сполученому Коро-
лівству «political sovereignty over the signer’s territory, allowing the British 
to conduct foreign relations on the part of the ruler and to interfere in local 
politics in the interest of peace and free trade» («право на політичний суве-
ренітет на підлеглих територіях, що дозволяло британцям проводити 
зовнішню політику в статусі влади і втручатися в місцеву політику в 
інтересах миру та вільної торгівлі»)3. Британців відрізняла спільна віра 
у вищу привабливість своїх політичних інститутів, етосу, рівня вихо-
вання, а також «literary culture» («літературної культури»)4, що про-
являлося y формах поведінки,  – впевнений Джон Дарвін. У певному 
розумінні, переконаність британської раси у своїй вищості не могла не 
впливати на ментальність місцевих мешканців, зокрема, тоді, коли вза-
ємовигідні потреби задовольнялися внаслідок колаборації, що сприяло 
підвищенню авторитета Великої Британії у світі. 

Оповідання «Karain: A Memory» («Караїн: Спомин», 1897), темою 
якого, як зазначає Джон Генрі Стейп, є «cultural relativism» («культур-

1 Там само. 
2 Falola T. British Imperialism: Roger Louis and the West African Case // The Statecraft 

of British imperialism: Essays in Honour of Wm. Roger Louis / ed. by Robert D. King, Robin W. 
Kilson. – London ; Portland, 1999. – P. 129.

3 Falola T. A., Heaton M. M. A History of Nigeria. – Cambridge ; New York, 1999. – P. 98. 
4 Darwin J. A Third British Empire? The Dominion Idea in Imperial Politics // The Oxford 

History of the British Empire : іn V vol. / ed. by J. Brown and W. R. Louis. – London ; Oxford , 
1999. – Vol. IV : The Twentieth Century. – P. 85–86.
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ний релятивізм»)1, проникнутe імперськими настроями. На далеких 
малайських островах володар невеликого узбережжя в океані та неве-
ликого малайського племені товаришує з англійськими мореплавцями, 
що торгують з його підданими і британською зброєю допомогли йому 
прийти до влади. Багато вечорів вони проводять разом, розказуючи 
історії зі свого життя. Він з великою повагою та захопленням зацікав-
люється британською королевою Вікторією, демонструючи шану «for 
<…> august and resplendent ideal» («пишному августійшому ідеалу»)2. 
Впевнений, що прибувші колись на кораблі англійці – емісари британ-
ського уряду, негласно уповноважені виконувати за посередництва 
нелегальної торгівлі зброєю «some dark scheme of high statecraft» («пев-
не таємниче завдання вищої державної ваги»)3, його не можуть пере-
конати ніякі їх запевнення у зворотному: «He only smiled with discreet 
politeness and inquired about the Queen. Every visit began with that inquiry; 
he was insatiable of details; he was fascinated by the holder of a scepter the 
shadow of which, stretching from the westward over the earth and over the 
seas, passed far beyond his own hand’s-breadth of conquered land. He mul-
tiplied questions; he could never know enough of the Monarch of whom he 
spoke with wonder and chivalrous respect – with a kind of affectionate awe! 
Afterwards, when we had learned that he was the son of a woman who had  
many years ago ruled a small Bugis state, we came to suspect that the mem-
ory of his mother (of whom he spoke with enthusiasm) mingled somehow 
in his mind with the image he tried to form for himself of the far-off Quenn 
whom he called Great, Invincible, Pious, and Fortunate» («Він ввічливо, із 
розумінням посміхався і пускався в розпитування про королеву. З цих 
розпитувань починався кожен його прихід, він був жадібний до подро-
биць, його зачаровувала міць утримувачки скіпетру, тінь від якого, роз-
пластавшись із заходу на схід сушею та морем, простиралась набагато 
далі захопленого їм клаптика землі. Він розпитував і розпитував, воіс-
тину невгамовною була його жага відомостей про володарку, про яку 
він говорив не інакше як з почтивим здивуванням і навіть з деяким бла-

1 Stape J. H. The Several Lives of Joseph Conrad. – New York, 2007. – 369 p.
2 Conrad J. Karain: A Memory // Conrad J. Tales of Unrest / Joseph Conrad. – New York ; 

Garden City, 1925. – P. 13.
3 Там само. – P. 12.
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гоговійним трепетом! Пізніше, взнавши, що він – син жінки, яка багато 
років назад правила маленькою бугійською державою, ми запідозрили, 
що спогади про гаряче улюблену матір якимось чином переплелися в 
його свідомості з уявленнями про делеку королеву, які він намагався 
для себе скласти, – про ту, яку він називав Великою, Непереможною, 
Благочестивою та Благословенною»)1. Ретельна характеристика схиль-
ності протагоніста до міфологізації образу матері проникнута глибо-
кою, щирою симпатією і, можливо, є алюзією захоплення самого автора 
своєю гаряче улюбленою матір’ю, тугу за якою він відчував усе жит-
тя, – найвище втілення «duty as a wife, a mother and a patriot, sharing the 
exile of her husband and representing nobly the ideal of Polish womanhood» 
(«обов’язку дружини, матері, патріота, що розділила тяготи заслання зі 
своїм чоловіком, у такий спосіб репрезентуючи шляхетний ідеал поль-
ського жіноцтва»)2. Життєва позиція Евеліни Бобровської (Наленч 
Коженьовської) відповідала сформованим під впливом польського 
шляхетського і патріотичного комплексу уявленням Конрада про честь 
і гідність, тим зрозуміліше, чому, як наголошує Густав Морф, «her image 
<…> never quite left him» («її образ <…> ніколи не покидав його»)3.

На фоні цих психоаналітичних акцентів не дивним видавався б 
перегук образу матері з образом британської королеви і в самого Кон-
рада. Перетікання символічного образу матері як берегині роду, сім’ї, 
національних традицій в образ берегині нації, як і сприймалася коро-
лева Вікторія, здається досить ймовірною. У Караїна, який з великою 
приємністю слухає про «володарку морів», образ британської королеви 
Вікторії асоціюється з його власною матір’ю, яка також правила дер-
жавою, звичайно, значно меншою за розмірами. Оповідь демонструє 
психологічний механізм перенесення образу його матері на британ-
ську королеву, що спричиняє проекцію на нього самого як представ-
ника правлячої династії, у розпорядженні якої знаходиться держава 
на кшталт британської, але, хоч Караїн і не може уявити цього до кін-
ця, у його свідомості вона набуває подібності. Остаточно перенесення 
закріплюється тоді, коли його англійські друзі, намаючись допомогти 

1 Там само. – P. 12–13.
2 Conrad J. A Personal Record. – Garden City ; New York, 1925. – P. 29.
3 Morf G. The Polish Heritage of Joseph Conrad. – New York, 1965. – P. 40–41.
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позбутися нав’язливого образу його товариша, який загинув, дарують 
Караїну монету із зображенням Вікторії, чий вищий авторитет єдиний 
у світі в змозі допомогти йому: «He held it up. It was a sixpence – a Jubi-
lee sixpence. It was gilt; it had a hole punched near the rim. Hollis looked 
towards Karain. “A charm for our friend”, he said to us. “The thing itself is of 
great power – money, you know – and his imagination is struck. A loyal vaga-
bond” <…> Hollis advanced towards Karain <…> “This is the image of the 
Great Queen, and the most powerful thing the white men know”, he said, sol-
emnly” “The Invincible, the Pious”  <…> “She commands a spirit, too – the 
spirit of her nation; a masterful, conscientious, unscrupulous, unconquerable 
devil <…> that does a lot of good – incidentally”» («Він (Холліс. – О.Т.) 
підняв руку вище. У ній був затиснутий позолочений шестипенсовік, 
випущений до ювілею сходження на престол королеви Вікторії. У краю 
в монеті була просвердлена дірочка. Холліс кинув погляд на Караїна. – 
Амулет для нашого друга, – сказав він нам. – Гроші, як ви розумієте, 
самі собою велика сила, і до того ж його уява вже працювала так, як 
нам потрібно. Лицарський бродяга; <…> Холліс наблизився до Караї-
на <…> – Це образ Великої Королеви, наймогутніша річ з усіх, якими 
володіють білі люди, – урочисто прорік він. <…> – Непереможна, Бла-
гословенна, <…> Вона ж теж наказує якомусь духу – духу нації; допит-
ливому, хазяйському, безцеремонному, незламному духу <…> який 
творить масу добра»)1.

За жартівливою грою представників Британської імперії у визво-
лення тубільського вождя з-під чар безжалісного духа за допомогою 
прекрасного лику приховується досить шанобливе ставлення Конрада 
до країни, яка уявляється письменнику «the great flagship» («великим 
флагманським судном»)2. 

Зазначимо, що функціонування на підсвідомому рівні в Конра-
да польського імперського дискурсу, який відіграв не останню роль 
у становленні романтичного патріотичного комплексу в поляків, і, 
вочевидь, переходячи в категорію міфу, став для письменника, певним 

1 Conrad J. Karain: A Memory // Conrad J. Tales of Unrest.  – New York  ; Garden City, 
1925. – P. 49.

2 Conrad J. The Nigger of the «Narcissus»: A Tale of the Forecastle // Conrad J. The Nigger 
of the «Narcissus». Typhoon. Heart of Darkness. Youth. The Secret Sharer. Short Stories / with 
revised notes by Frederick R. Karl ; introd. by Morton Dauwen Zabel. – New York, 1975. – P. 443.
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чином, метатекстом, крізь іманентний зміст якого легко прочитувався 
британський імперський простір. Vice versa – усвідомлення імперських 
британських параметрів актуалізувало в письменника імперські поль-
ські орієнтири. 

3.3.4. Романтичний / неоромантичний бекграунд

Космополітизм польської шляхти, можливості вільного пересу-
вання світами, вільне володіння французькою та англійською мова-
ми, високий рівень освіченості, необмеженість особистісних контак-
тів часто були початком нового кроку в історії, літературі, мистецтві. 
Під потужним впливом Байрона і Вальтера Скотта написані й ранні 
поетичні твори Міцкевича, «суворість, простота та любов до приро-
ди польського поета нагадують поезію Вордсворта» («his serenity, his 
simplicity and his love of nature, reminds us of Wordsworth»)1, а обґрун-
тування шляхів розвитку літератури у дискусіях про романтизм є 
«віддзеркаленням» ідеалів Шекспіра2. Зв’язки розвитку літератури 
першої половини XIX століття з «міжнародними літературними вза-
ємодіями, із впливом сучасних літературних зразків» історичного 
роману Вальтера Скотта, ліричної поеми Байрона, а також «трагедій 
та історичних хронік Шекспіра», розглядались Віктором Жирмун-
ським3. Наголосимо на тому, що ми дотримуємось думки про наяв-
ність у творчості письменника «“довгих хвиль” культури» за визна-
ченням Леоніда Андрєєва, які утворюють «інтертекстуальність» 
як загальний закон розвитку мистецтва  – «інтертекстуальність», 
зазвичай не в постмодерністському, декадентському сенсі, а в смислі 
торуючого потоку, де «все переходить одне в інше, де в теперішньо-

1 Boswell A. B. Poland and the Poles. With Twenty-One Illustrations and Three Maps. – 
New York, 1919. – P. 234.

2 Астаф’єв О. Ранні балади Адама Міцкевича в системі дискурсу «української 
школи» // Київські полоністичні студії : зб. наук. пр. / відп. ред. Р. П. Радишевський. – 
Київ, 2005. – Т. VII : «Українська школа» в літературі та культурі українськo-польського 
пограниччя. – С. 108.

3 Жирмунский В. М. Сравнительное литературоведение. Восток и Запад / ред.: М. П. 
Алексеев, Ю. Д. Левин, Б. Н. Путилов. – Л., 1979. – C. 70.
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му – і минуле і майбутнє – надія на те, що “великий час” культури є 
умовою виживання і розвитку людства, гуманізації суспільства – на 
шляху олюднення людини»1. 

Зазначаючи провідну роль літератури Туманного Альбіону у фор-
муванні польського романтизму, що мав неабиякий вплив і на структу-
рування ідейно-політичних та філософсько-естетичних поглядів само-
го Конрада, необхідно також вказати і на зворотній зв’язок. Зазвичай 
прийнято вважати, що саме «Histoire de Charles XII» («Історія Карла 
XII», 1731) Вольтера стала джерелом інформації для поеми «Mazep-
pa» («Мазепа», 1818) Байрона про страждання головного героя через 
нещасливий любовний зв’язок із польською красунею, довгу подорож 
на батьківщину, повну випробувань, раптове щасливе возвеличення, 
надзвичайно вдало відповідали уявленням англійського митця про 
романтичного героя. На думку Дмитра Наливайка, у поемі «Mazeppa» 
(«Мазепа») відбувається трансформація історичного контексту в кон-
текст міфологічний2.

Захоплення Конрада романтичним антуражем байронівського 
дискурсу досить іронічно відбилося в листі до Джона Голсуорсі (від 4 
червня 1906 року): «I wish I were living in an old Abbey and drank sham 
out of dead men’s skulls and woke to find myself famous! I wish!» («Хотів 
би я жити в старому абатстві та пити шампанське з черепу, а одно-
го разу прокинутись раптом відомим! Як би я хотів!»)3. Безперечно, 
письменник мав на увазі родову резиденцію Байронів, Ньюстедське 
аббатство, експропрійоване у XVI столітті Генріхом VIII у католиць-
кого монастиря і передане предкам англійського письменника, яке 
дісталося йому разом із титулом лорда у спадок після загибелі його 
двоюрідного брата, а також несподівану популярність Байрона після 
публікації перших двох пісень «Childe Harold’s Pilgrimage» («Палом-
ництва Чайльд-Ґарольда») у 1812 році. 

1 Андреев Л. Г. «Длинные волны» культуры // «На границах». Зарубежная литература 
от средневековья до современности  : сб. работ / отв. ред. Л. Г. Андреев  ; редкол.: Д. Л. 
Чавчанидзе, А. Л. Гринштейн, Н. Т. Пахсарьян, Н. А. Соловьева. – М., 2000. – С. 3–4.

2 Наливайко Д.С. Теорія літератури й компаративістика. – Київ, 2006. – C. 165.
3 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad : in 9 vol. Vol. 3 : 1902–1907 / ed. by 

Frederick R. Karl and Laurence Davies. – Cambridge  ; New York ; New Rochelle  ; Melbourne ; 
Sydney, 1988. – P. 335.
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Італійський дослідник Маріо Праз вказує на «pewny stopen» («певну 
ступінь») байронівських впливів на Конрада, вбачаючи в його героях 
байронівську типологію1. Драматичні ремінісценції таємничого Лари:

In him inexplicably mixed appeared
Much to be loved and hated, sought and feared;
Opinion varying o’er his hidden lot,
In praise or railing ne’er his name forgot:
In self-inflicted penance of a breast
Which Tenderness might once have wrung from Rest;
In vigilance of Grief that would compel
The soul to hate for having loved too well.2

(В нем было странно разное слито:
Манило это, отвращало то;
Его судьба была темней всего
Кто порицал, кто восхвалял его <…>
Он сам терзал то сердце, что в былом
От нежности изнемогало в нем;
На страже скорби, он в душе растил
Лишь ненависть – за то, что так любил.)3

на думку дослідника, бринять у складній, суперечливій психологіч-
ній характеристиці Лорда Джiма: «He would be confident and depressed all 
in the same breath, as if some conviction of innate blamelessness had checked 
the truth writing within him at every turn» («Він був впевненим і пригніче-
ним одночасно, на одному диханні, так, ніби якась переконаність у своїй 
вродженій бездоганності була критерієм всього, що він робив»)4. 

1 Praz M. Conrad Romantyk // Conrad w oczach krytyki swiatowej / pod red. Henryka 
Krzeczkowskiego ; wyboru dokonal Zdziław Najder. – Warszawa, 1974. – P. 196.

2 Byron G. Lara // Byron G. The Works of Lord Byron. A New, Revised And Enlarged 
Edition, With Illustrations  : іn 6 vol. / ed. by Ernest Hartley Coleridge. – London  ; New York, 
1900. – Vol. 3 : Poetry. – P. 274.

3 Байрон Дж. Лара / Джордж Байрон // Байрон Дж. Собрание сочинений : в 4 т. / сост. 
и общ. ред. Р. Ф. Усмановой ; пер. с англ. Г. А. Шенгели. – М., 1981. –  Т. 3. – С. 145.

4 Сonrad J. Lord Jim: A Tale / ed. with an introd. by John Batchelor. – New York, 1983. – P. 79. 
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Байронічний романтизм поступово ввійшов до естетично-художніх 
поглядів Конрада. Відчуття перебування у резонансному полі поетично-
го світу англійського романтика окреслене в письменника XX століття 
характеристикою образу капітана Марлоу, який переходить у Конрада з 
твору y твiр («Heart of Darkness» / «Серце темряви», «Lord Jim: A Tale» / 
«Лорд Джiм: Історія», «Youth: A Narrative» / «Молодість: Оповідь», «The 
Shadow Line: A Confession» / «Тіньова межа: Сповідь», «The Secret Sharer: 
An Episode from the Coast» / «Таємний спільник: Епізод», «The Lagoon» 
/ «Лагуна», «Freya Of The Seven Isles» / «Фрейя семи островів», «Chance: 
A Tale in Two Parts» / «Шанс: Історія у двох розділах»), увиразнюючи 
таким чином і їх романтичну специфіку. Саме цей образ неодноразово 
називали відбиттям психіко-ментального типу особистості самого пись-
менника. Так, у повісті «Youth: A Narrative» («Молодість: Оповідь», 1898), 
повернувшись із тримісячного плавання, після відпустки, проведеної в 
Лондоні, головний герой зауважує, що може показати «nothing but a com-
plete set of Byron’s works and a new railway rug» («тільки повне зібрання 
творів Байрона та новий дорожній плед»)1.

Винятковість натури явлена рафінованістю почуттів, душевних 
переживань, загостреним розумінням честі, мужністю, усім, що робить 
байронівського героя незрозумілим для оточуючих, властива також і 
герою Етель Ліліан Войнич, Артуру Бертону, до якого був далеко не 
байдужим Конрад. Славнозвісний «The Gadfly» («Овід», 1897), як відо-
мо, виховав кілька поколінь революціонерів, а в Радянському Союзі 
набув статус культового героя. 

Показовим є вислів письменниці після перегляду фільму, знятого у 
1955 році, який їй був привезений радянською делегацією: «Зовсім не 
те». Ймовірно, Войнич мала на увазі традиційне для радянської ідеоло-
гії тлумачення роману «The Gadfly» («Овід») як відверто революційного 
твору, від чого письменниця вже втомилась. Спадкоємиця славнозвіс-
ної у британському вченому світі родини з глибокими культурними 
традиціями надала своєму першому романові більш глибокий смисл, 
підказаний їй мотивами особистісного характеру. 

1 Conrad J. Youth // Conrad J. The Nigger of the «Narcissus». Typhoon. Heart of Darkness. 
Youth. The Secret Sharer. Short Stories / with revised notes by Frederick R. Karl ; introd. by Morton 
Dauwen Zabel. – New York, 1975. – P. 128. 
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Як відомо, існувало кілька прототипів Овода: чоловік письменниці, 
Міхал Вілфред Войнич, польський революціонер, російський народо-
волець Сергій Степняк-Кравчинський, а також авантюрний агент бри-
танської розвідки Сідней Рейлі, з яким була знайома письменниця. Він 
вдавав із себе палкого революціонера, що і приваблювало Етель Вой-
нич. І все ж у листі Борису Польовому Войнич зізналась: «Походжен-
ня образу Артура пов’язано з моїм давнім інтересом до Мадзіні та з 
портретом невідомого юнака в чорному, що знаходиться в Луврі, який 
я вперше побачила у 1885 році. Те, що в романі проглядається відобра-
ження російського чи польського впливу <…> природно і зрозуміло. 
Де, окрім Східної Європи і середовища російських і польських емігран-
тів у Лондоні, я могла безпосередньо ознайомитися з умовами, як і тою 
чи іншою мірою в Італії в юнацький період життя Мадзіні?»1. І все ж 
зовнішність Артура екфрасисно перенесена письменницею з карти-
ни італійського художника Франчабіджо (біля 1482–1525) «Портрет 
молодої людини». Ймовірно, він захопив Войнич «високим індивідуа-
лізмом», миттю народження «індивідуальної особистості» як «поняття 
про самоцінне і <…> суверенне “Я”»2, про що через декілька століть 
потому напише відомий дослідник Леонід Баткін. 

І все ж творчість Етель Ліліан Войнич у полі компаративних дослі-
джень Джозефа Конрада пройшла майже непоміченою. Марк Амусін 
перший звернув увагу на типологічну співвіднесеність образу Лорда 
Джіма з образом Артура Бертона3. У листі до Едварда Ґарнетта від 11 
жовтня 1897 року у своєму повідомленні про обговорення щойно вида-
ного роману англійської письменниці Конрад вбачає в образі Артура 
риси жіноподібності4. Епатажний стиль спілкування головного героя з 
оточуючими, гра з психологічними контрастами, надто болісне сприй-
няття зради його найближчими людьми  – матір’ю, батьком та коха-

1 Войнич Э. Л. Письмо к Б. Полевому от 14 января 1957 года // Войнич Э. Л. 
Сочинения : в 2 т. / сост., вступ. статья и коммент. Е. Таратуты ; пер. с англ. Е. Таратуты. – 
М., 1963. – Т. 2 : Прерванная дружба ; Сними обувь твою ; Письма. – С. 570.

2 Баткин Л. М. Европейский человек наедине с собой. Очерки о культурно-
исторических основаниях и пределах личного самосознания. – М., 2000. – 1005 с.

3 Амусин М. Век Овода // Вести-Окна (Израиль). – 1996. – № 11. – C. 44–51. 
4 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad : in 9 vol. Vol. 1 : 1861–1897 / ed. by 

Frederick R. Karl and Laurence Davies.  – Cambridge  ; New York  ; Port Chester  ; Melbourne  ; 
Sydney, 1983. – P. 395.
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ною – обумовили відповідну життєву позицію, доведену до самопри-
реченості, намірів звести самого себе в ранг мученика, примножених 
хворобливою чуттєвістю та емоційністю, схильністю до позування у 
створенні атмосфери таємничості.

Мабуть, саме ці якості здалися Конраду неприпустимо жіночни-
ми. Проте, прагнучи в листі до об’єктивності, у своїх оцінках він 
виявляє занадто високу напругу почуттів. У запалі письменник 
забуває про минуле героя: героїчну боротьбу проти австрійців на 
боці прибічників Гарібальді, гідне та мужнє поводження поводиря в 
обороні від небезпек експедиції Дюпре у джунглях Південної Аме-
рики, всі ті випробування, які потребували рішучих чоловічих рис 
характеру. Складність, глибина натури Артура, його вміння створю-
вати інтригу навколо свого буття, серед яких і марні наміри шукати 
відповіді на запитання з минулого, ускладнюються подекуди абсурд-
ною манерою припиняти стосунки із оточенням, аж до відчудження 
чи дистанціювання. Водночас все означене поєднується із загостре-
ною ранимістю та душевною витонченістю героя, що письменниця 
демонструє майстерними поетологічними прийомами, викликаючи 
в такий спосіб сталу зацікавленість до образу та сюжету. 

Незрівнянний знавець людської душі, який відкрив світу літератури 
глибини протиріч ментальних імпульсів, Конрад не враховує, що геро-
єм Войнич керує не ненависть, а любов, коли він повертається і свідо-
мо шукає зустрічі з «тінями» зі свого колишнього життя, виявляючи в 
такий спосіб свою психологічну залежність від минулого. Письменник 
не приховував, що книга Войнич справила на нього сильне враження, 
і його «Lord Jim: A Tale» («Лорд Джім: Історія»), що вийшов після неї у 
1899–1900 роках також викликав неоднозначність оцінок у англійських 
критиків рафінованістю психічної організації головного героя. Звину-
вачування у створенні культу своєї недосконалості, мало не естетизації 
непривабливості, кокетуванні зі своїми ідейними опонентами, що, на 
думку дослідника, є виявленням польського комплексу рис, закидав на 
адресу Лорда Джiма Річард Керл1.

Технікою поєднання детективу та мелодрами, пригод та сімей-
ної хроніки Конрад володів майстерно. А за кілька років після його 

1 Curle R. Joseph Conrad: A Study. – New York, 1914. – P. 124.
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смерті Едвард Ґарнетт у своїй книзі спогадів про письменника, зазна-
чає, що Конрад мав рідкісне поєднання загостреної маскулінності з 
фемінною чуттєвістю та вразливістю («a man so masculinely keen yet 
so femininely sensitive»)1. 

Неоромантична амбівалентність людської природи та несподіва-
ність вчинків у неочікуваних ситуаціях героїв Войнич і Конрада, без-
сумнівно, є спадщиною байронівських романтичних мотивів:

And though his lonely habits threw of late
Gloom o’er his chamber, cheerful was his gate;
For thence the wretched ne’er unsoothed withdrew,
For them, at least, his soul compassion knew.
Cold to the great, contemptuous to the high,
The humble passed not his unheeding eye; 
Much he would speak not, but beneath his roof
They found asylum oft, and ne’r reproof.
And they who watched might mark that, day by day,
Some new retainers gathered to his sway2

(Хоть мрачностью покои он гнетет, –
Для всех открыт в старинный замок вход:
Там утешенье находил любой,
Беда встречалась с чуткою душой.
Горд Лара был и презирал вельмож,
Но бедный брат к нему всегда был вхож;
Без лишних слов он всем давал приют,
И никогда обид не видел люд.
Крестьяне день за днем, со всей земли, 
Все новые, к нему в вассалы шли)3

1 Garnett E. Introduction // Letters from Joseph Conrad (1895–1924) / ed. with іntrod. and 
notes by Edward Garnett. – Indianapolis, 1928. – P. 3.

2 Byron G. Lara // Byron G. The Works of Lord Byron. A New, Revised And Enlarged 
Edition, With Illustrations  : іn 6 vol. / ed. by Ernest Hartley Coleridge. – London  ; New York, 
1900. – Vol. 3 : Poetry. – P. 355.

3 Байрон Дж. Лара // Байрон Дж. Собрание сочинений  : в 4 т. / сост. и общ. ред. 
Р. Ф. Усмановой ; пер. с англ. Г. А. Шенгели. – М., 1981. – Т. 3. – С. 159.
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Так само зверхньо із сильними світу цього та м’яко з простолюди-
нами поводить себе і Фелікс Ріварес, загроза громадянської безпеки 
існуючого політичного устрою в Італії. Так, той самий Артур, маючи 
репутацію задираки та франта, полюбляючи дорогі білосніжні сороч-
ки та вишукані краватки, він гордовито поводить себе з оточуючими 
на світському фешенебельному прийомі, але, навіть не замислившись, 
бере на руки, ніжно пригортаючи до грудей, брудну, голодну та поби-
ту дитину, що лежить просто на тротуарі, перев’язує їй рану, годує та 
кладе спати у себе вдома. Лорд Джім, дивуючи судей, що багато бачили 
на своєму віку, незалежно тримає себе на суді і приймає усю провину 
на себе, намагаючись спокутати провину перед своїм сумлінням після 
того, як мало усвідомлюючи що робить, залишає корабель із паломни-
ками напризволяще і стрибає у човен з капітаном та його помічниками. 
Опинившись на островах, він, захищаючи честь, гідність та територію 
місцевих мешканців, своєю відданістю їх інтересам заслуговує їх поша-
ну і призвисько «тюан» – почесний титул лорда мовою тубільців. Харак-
теристика Мохіта Кумара Рея роману Конрада в цілому і самого Лорда 
Джiма, притаманна і герою Байрона, і романтизму в цілому: «Письмен-
ник намагається показати у слабкості й силі Джіма таємничу природу 
людського характеру й приховані пружини людської поведінки»1. 

Загадковою недомовленістю оповитий і байронівський герой Лара: 

The pride, but not the fire, of early days,
Coldness of mien, and carelessness of praise; 
A high demeanour, and a glance that took
Their thoughts from others by a single look;
And that sarcastic levity of tongue,
The stinging of a heart the world hath stung,
That darts in seeming playfulness around,
And makes those feel that will not own the wound 2

1 Ray М. K. Joseph Conrad’s Heart of darkness : A Critical Study. – New Delhi, 2006. – P. 6.
2 Byron G. Lara // Byron G. The Works of Lord Byron. A New, Revised And Enlarged 

Edition, With Illustrations : іn 6 vol. / ed. by Ernest Hartley Coleridge. – London, 1900. – Vol. 3 : 
Poetry. – P. 326–327.
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(Он так же горд, но пылкости той нет;
Бесстрашен вид, презрителен привет;
Важна осанка, верен зоркий взгляд,
Чужую мысль ловящий вперехват:
Сарказмом едким напоен язык
(То жало духа, что и сам постиг
Яд мира и, как бы шутя, язвит, –
И много скрытых ран кровоточит)1.

Мабуть тому Марк Амусін вважає, що «у Войнич і Конрада наяв-
ний жадібний інтерес до тендітної психічної організації, що балансує 
на межі патології та лише надзвичайними зусиллями долає свою непо-
вноцінність. Обидва письменники відчувають пристрасть до гео- та 
етнографічної екзотики, яка виявляється зрештою метафорою неспо-
відимої складності та заплутаності внутрішнього світу людини»2. Кар-
динальні зміни у долях героїв відбуваються внаслідок їх нестандартних 
реакцій на події та несподівані вчинки, лабільність їх психіки. 

Конрад окреслює «exaggerated delicacy» («вишукану ніжність»)3, 
«wounded spirit» («зранену душу»)4, «his fine sensibilities, his fine feelings, 
his fine longings» («витончену чутливість, делікатні почуття та шляхет-
ні прагнення»)5 свого героя, що можна порівняти з чимось «a sort of 
sublimated, idealised selfishness» («на кшталт піднесеного, ідеалізованого 
егоїзму»)6, «while his wounded spirit, like a bird with a broken wing, might 
hop and flutter into some hole to die quietly of inanition there» («тоді як 
його поранений дух, немов птах із зламаним крилом, міг cховатися в 
якусь щілинку і тихо померти там від виснаження»)7. Емоційні пере-
живання Джiма перегукуються із психологічним станом зосередження 
на своїх стражданнях занадто чутливого Артура Бертона, який зго-

1 Байрон Дж. Лара // Байрон Дж. Собрание сочинений  : в 4 т. / сост. и общ. ред. 
Р. Ф. Усмановой ; пер. с англ. Г. А. Шенгели. – М., 1981. – Т. 3. – С. 139 .

2 Амусин М. Век Овода // Вести-Окна (Израиль). – 1996. – № 11. – C. 46.
3 Сonrad J. Lord Jim: A Tale / ed. with an іntrod. by John Batchelor. – London, 1983. – P. 182.
4 Там само.
5 Там само. – P. 177.
6 Там само.
7 Там само. – P. 184–185.
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дом перетворюється на граціозно-жорстокого Фелікса Рівареса: «and 
remember that a soul is dumb – it has no voice to cry out – it must endure, 
and endure, and endure» («і згадайте, що душа німа, у неї немає голосу, 
щоб кричати. Вона повинна терпіти, терпіти і терпіти...»)1. 

Саме винятковість вдачі, складність внутрішнього світу, безмеж-
на саморефлексія є запорукою фатальності буття Лари, Овода та Джі-
ма, які не здатні відчувати гармонію в негармонійному світі: «he made 
so much of his disgrace while it is the guilt alone that matters. He was not – 
if I may say so – clear to me. He was not clear. And there is a suspicion he 
was not clear to himself either. He was – if you allow me to say so – very 
fine; very fine  – and very unfortunate. A little cоarser nature would not 
have borne the strain; it would have had to come to terms with itself – with 
a sigh, with a grunt, or even with a guffaw; a still coarser one would have 
remained invulnerably ignorant and completely uninteresting. But he was 
too interesting or too unfortunate to be thrown to the dogs» («Джім занад-
то глибоко переживав свою ганьбу, тим часом як мала значення лише 
його провина. Він не був, так би мовити, зрозумілий для мене до кін-
ця. Ну, не був зрозумілий. Більше того, в мене підозра, що він не був 
зрозумілий також і для себе <…> Він був дуже шляхетний – і, якщо 
можна так сказати, – знедолений. Менш витончена натура не витри-
мала б такого напруження; вона мусила б дійти згоди із собою  – із 
зітханням, невдоволенням, а то й з реготом; натура ще грубіша, нео-
тесана абсолютно б не усвідомила того, що сталося і залишилася б 
для нас не цікавою. Але Джім був надміру цікавий і нещасний, щоб 
кинути його собакам»)2. 

Маргінальність героїв Байрона, Гяура, Корсара, Лари, невловиме 
розпливчасте минуле, невизначене смутне майбутнє, пасіонарна інди-
відуальність та трагічна неприкаяність, «romantic selfishness» («роман-
тичний егоїзм»)3 спостерігаються як у Лорда Джiма, так і в Артура 
Бертона. Об’єднує героїв Байрона, Войнич та Конрада ще одна осо-
бливість: поєднання романтичного характеру та реалістичних пригод. 

1 Voynich E. L. The Gadfly. – Moscow ; Dublin ; New York, 2011. – P. 130.
2 Сonrad J. Lord Jim: A Tale / ed. with an іntrod. by John Batchelor. – London, 1983. – P. 

177.
3 Knapp E. H. Lord Jim: From Sketch to Novel // Twentieth Century Interpretations of 

«Lord Jim» : A Collection of Critical Essays / ed. by Robert E. Kuehn. – New York, 1969. – P. 31.
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За зауваженням Едварда Ґарнетта, «the poetic “realism” of this romantic 
narrative» («поетичний реалізм романтичного наративу»)1 героїв Кон-
рада може бути візитівкою і його попередників. Всі вони страждають, 
як висловився Фредерік Роберт Карл про Лорда Джiма, від надлишку 
уяви, часто недоречної, у результаті чого неодмінно відбувається крах 
їх життя. Припущення Фредеріка Роберта Карла, що Джiм «is clearly in 
the line of those romantic heroes whose awareness of reality never catches 
up with the roles they have idealized for themselves» («відноситься до тих 
романтичних героїв, чиє усвідомлення реальності ніколи не співпа-
дає з тими ролями, які він призначає для себе»)2, характерне також як 
для героїв Байрона і Войнич.

Роман «An Interrupted Friendship» («Перервана дружба», 1910) при-
мітний тим, «що в ньому Войнич, паралельно з Конрадом, але незалеж-
но від нього, вийшла на кілька тематичних і смислових парадигм, які 
пізніше виявилися в самому центрі літературних захоплень століття»3. 
У романах письменників певним чином функціонує екзистенціальна 
категорія абсурду, але проявилась у неоромантизмі та стала провідною 
у філософії XX століття: кожна людина ніби оточена своїм внутрішнім 
світом як стіною і не може та й не хоче зрозуміти іншого. Один із засно-
вників релігійного екзистенціалізму, Карл Ясперс, позначаючи сучасну 
ситуацію в умах та душах людей, підкреслював: «Гордість нинішнього 
універсального осягнення і зарозуміла впевненість у тому, що людина в 
якості панівної постаті світу може за своєю волею зробити його устрій 
по-справжньому найкращим, перетворюються в усвідомлення своєї 
безпорадності, надзвичайної пригніченості»4.

Трагічне існування людини в хаосі буття – головна ідея творів Етель 
Ліліан Войнич і Джозефа Конрада. Для героя роману Войнич світ – це 
склеп, пекло, що символізує безглузде існування, в якому немає жодної 
близької людини, де панує лише зрада, жорстокість та байдужість: «I 

1 Garnett E. Introduction // Letters from Joseph Conrad (1895–1924) / ed. with introd. and 
notes by Edward Garnett. – Indianapolis, 1928. – P. 2.

2 Karl F. R. View Point // Twentieth Century Interpretations of «Lord Jim» : A Collection of 
Critical Essays / ed. by Robert E. Kuehn. – New York, 1969. – P. 110–111.

3 Амусин М. Век Овода // Вести-Окна (Израиль). – 1996. – № 11. – C. 48.
4 Ясперс К. Духовная ситуация времени // Ясперс К. Смысл и назначение истории. – 

М., 1991. – С. 289. 
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have been in deep waters. I am afraid <…> Of the dark. Sometimes I dare 
not be alone at night. I must have something living – something solid beside 
me. It is the outer darkness, where shall be – No, no! It’s not that; that’s a 
sixpenny toy hell; – it’s the inner darkness. There’s no weeping or gnashing 
of teeth there; only silence – silence»1 («Я ніби в глибоких водах. Я боюсь 
<…> Темряви. Буває, що я не можу залишатись вночі на самоті. Мені 
треба мати коло себе когось живого, кого можна відчути. Ця зовнішня 
темрява, де… Ні, ні! Це не те; це лише дешеве лялькове пекло. Я маю 
на увазі внутрішню темряву. Там немає ані плачу, ані скреготу зубів, 
лише тиша – тільки тиша»)2. Для героя роману «Lord Jim: A Tale» («Лорд 
Джiм: Історія») світ  – це «a vast and dismal aspect of disorder» («вели-
чезний сумний хаос»)3. Оповідь Конрада в повісті «Heart of Darkness» 
(«Серце темряви») розкриває неживу механістичність повсякденно-
го життя: «I found myself back in the sepulchral city resenting the sight of 
people hurrying through the streets to filch a little money from each other, 
to devour their infamous cookery, to gulp their unwholesome beer, to dream 
their insignificant and silly dreams» («Знов опинивсь я в тому замогиль-
ному місті та з обуренням дивився на людей, які квапилися вкрасти 
один у одного гроші, зжерти свою гидотну їжу, проковтнути кепське 
пиво, а після цього вночі бачити кволі та дріб’язкові сни»)4. 

У творах письменників спостерігаються риси літератури нового 
ґатунку, а саме: суб’єктивізація світосприйняття, порушення хроно-
логії зі зміщенням просторово-часових чинників, складна, плутана 
композиція. Між першою та другою частинами «The Gadfly» («Овода») 
минає 13 років, це події, що описуються письменницею пізніше у рома-
ні «An Interrupted Friendship» («Перервана дружба»), у романі «Lord 
Jim: A Tale» («Лорд Джім: Історія») оповідь постійно повертається до 
подій, що відбулися на «Патні» через прийом висловлення своїх погля-
дів різними оповідачами. Багато в чому схожі структурні сюжетні ком-
поненти, тематичні мотиви, ідейні висновки та глибокий психологізм 

1 Voynich E. L. The Gadfly. – Moscow ; Dublin ; New York, 2011. – P. 157.
2 Войнич Е. Л. Овід / за ред. В. Р. Лихогруд ; пер. з англ. Марії Рябової. – Київ, 1979. – 

С. 138.
3 Сonrad J. Lord Jim: A Tale / ed. with an іntrod. by John Batchelor. – London, 1983. – P. 313.
4 Conrad J. Heart of Darkness // Conrad J. The Secret Sharer. Heart of Darkness / with an 

introd. by Albert J. Guérard. – New York, 1983. – P. 149.
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у романах Войнич і Конрада свідчать про передбачення подальшого 
розвитку літератури, випереджаючи її на роки. Екзистенціальна само-
тність людини серед натовпу, пограничні стани психіки, вигнанництво, 
складні конфліктні ситуації, в яких людина розкриває себе, відверто 
демонструючи своє внутрішнє «Я», поводиться несподівано для самої 
себе зі складнощами в порозумінні з оточуючими, неможливість знахо-
дження врешті-решт не тільки простого людського щастя, але й душев-
ного спокою. Всі ці проблеми стануть першочерговими у літературних 
творах не тільки модернізму, а й постмодернізму. 

3.3.5. Особливості психологічної оповіді 

Культурний релятивізм Джозефа Конрада, безперечно, вплинув і на 
формування особливої манери його оповіді, де сприйняття подій подаєть-
ся під різними кутами зору, що створює об’єктивну картину дійсності. 

Багата галерея образів іноземців Конрада та його наміри напо-
легливо осягнути внутрішню правду кожного з них, «jak gdyby każda 
z tych prawd była równorzędna z innymi i z jego własną» («ніби кожна з 
тих правд була рівноправна з іншими та з його власною правдою»)1 та, 
одночасно, і його власною, плюралізм мислення письменника видають-
ся Павлу Хостовичу духовною спадщиною часів старої Речі Посполи-
тої. Здається цілком ймовірним, вважає дослідник, «że Conrad wywiózł 
coś takiego z Ukrainy, że jego zdolność wczuwania się w wewnętrzny świat 
ludzi należących do innych grup etnicznych i narodowych ma swe źródło 
w doświadczeniach i wrażeniach najwcześniejszei młodości» («що Конрад 
вивіз із України щось таке, що вплинуло на його здатність відчувати 
внутрішній світ людей, що належать до інших етнічних та національ-
них груп, безумовно, це має своїм джерелом досвід та враження його 
самої ранньої юності»)2. Так, наприклад, вважає Павло Хостович, укра-
їнський колорит повісті «The Sisters» («Сестри») був таким же чужорід-
ним для англійського читача, як і «сам негр з “Нарцису”»: «Jest w tym coś 

1 Hostowiec P. Bagaż z Kalinówki // Conrad żywy: książka zbiorowa / wyd. staraniem 
Związku Pisarzy Polskich na Obczyżnie ; red. Wit Tarnawski. – Londyn, 1957. – S. 88.

2 Там само. – S. 91.
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bardzo jagiellońskiego, czego nie ma u innych pisarzy, a co leży w geniuszu 
jego bliższej ojczyzny» («Є в цьому щось дуже ягеллонське, чого немає в 
інших письменників, у чому полягає геній його вітчизни»)1. А прагнен-
ня та вміння поставити себе на місце іншого та дослідити незнайомий 
світ супроводжується глибоким психологізмом, що маніфестує пере-
конану етнорелятивістичну позицію письменника. 

На думку Григорія Майфета і Здзіслава Найдера, у творах Конрада 
досить часто зустрічається прийом протиставлення західних та схід-
них культур, що можна навіть вважати «характерним мотивом» пись-
менника2. Своє знайомство з інокультурними традиціями та різни-
ми поетичними системами Конрад використовував ще в один спосіб, 
впевнений Здзіслав Найдер,  – у зображенні під різними кутами зору 
того, що описував у своїх творах. Цей прийом застосовується також 
для протиставлення західних та східних культур і характерний для 
таких творів, як романи та повісті «Almayer’s Folly: A Story of an Eastern 
River» («Примха Олмейра: Історія східної річки», 1895), «An Outcast of 
the Islands» («Вигнанець з островів», 1896), «Heart of Darkness» («Серце 
темряви», 1899), «Lord Jim: A Tale» («Лорд Джiм: Історія»), «Freya Of The 
Seven Isles» («Фрейя семи островів»), «Nostromo: A Tale of the Seaboard» 
(«Ностромо: Історія узбережжя»), «The Rescue: A Romance of the Shal-
lows» («Порятунок: Роман мілин»). Відмінність і контраст між індивіду-
альними характерами європейських народів показаний у таких творах, 
як «The Sisters» («Сестри»), «The Secret Agent: A Simple Tale» («Таємний 
агент: Проста історія»), «Under Western Eyes» («На погляд Заходу»), «A 
Personal Record» («Мемуари»). Зустрічаються також приклади більшої 
значимості, хоч і меншої очевидності. Так, наприклад, коли в романі 
«Lord Jim: A Tale» («Лорд Джiм: Історія») Марлоу зізнається у нездатнос-
ті зрозуміти і оцінити задум Джіма та його рішення, для висловлення 
власних точок зору вводяться два представника різних національних 
культур: поручик французької канонерки та Штейн, німецький роман-
тик і спеціаліст у питаннях філософії. Разом із англійським капітаном 
Марлоу вони «wynoszą <...> sprawę Jima na wysoką płaszczyznę ogólnej 

1 Там само.
2 Майфет Г. Критик цивілізації // Життя й революція. – Київ. – 1928. – Книжка VII 

(липень). – С. 138–139.
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kondycji człowieka» («виносять <...> справу Джіма у високу площину 
загальної вартості людини»)1. 

Джон Голсуорсі, пригадуючи стиль Конрада, зауважив, що він 
дивився на своїх британських героїв ніби ззовні, «obiektywnie i bez nie-
jasności» («об’єктивно і без неясності»)2. Григорій Майфет, ретельно 
розглядаючи об’єктивність оповіді Конрада, вказує на її  відтворення у 
великій кількості напластувань нарації та багатозначності назв, склад-
ній системі героїв, прагненні погляду на одні й ті ж події під кілько-
ма ракурсами3. Тенденція Конрада до об’єктивного (або непрямого) 
способу оповіді часом викликає потребу ввести одного або кількох 
героїв4. Такий об’єктивний або непрямий спосіб оповіді, Іван Кашкін 
називає «опосередкованою оповіддю»5 або «аналітичним методом»6. 
Cаме багатоплановість нарації та назв, велика кількість героїв, нама-
гання поглянути на ті чи інші події під різними кутами зору покликані 
створити об’єктивність погляду. 

Все це провокує ускладнення композиції, сюжетну плутанину, на 
перший погляд, хаотичну, а насправді, надзвичайно системну, ціле-
спрямовану та майстерну. Ще на початку XX століття, у 1904 році 
Віктор Гомуліцький позначив «ексцентричність» форми творів Конра-
да, зауважуючи, що Конрад пише як англійці: «Formy, którą posługuje 
się Conrad, polski czytelnik nie może nazwaćinaczej, jak “ekscentryczną” 
<…> Anglic nie pisze nigdy prosto – w naszym znaczeniu tego słowa. Linia 
opowiadania w jego powieściach musi być zawsze powyginana w dziwne 
zygzaki, pokręcona i zagmatwana, jak ścieżki labiryntu. W tym labiryncie 
umysł polski tylko z wysiłkiem może kierunek właściwy utrzymać i zabłą-
kania się uniknąć  <…> “angielskość” formy doprowadził do wyjątkowego 
natężenia» («Щодо форми, яку застосовує Конрад, то польський читач 

1 Najder Z. Joseph Conrad jako pisarz europejski // Najder Z., Perczak W., Ryszewski B. 
Conrad: Polak, żeglarz, pisarz. – Toruń, 1996. – S. 50.

2 Там само. – S. 57.
3 Майфет Г. Критик цивілізації // Життя й революція. – Київ. – 1928. – Книжка VII 

(липень). – С. 138–139.
4 Там само.
5 Кашкин И. А. Джозеф Конрад // Кашкин И. Для читателя-современника. Статьи и 

исследования / сост. и ред.: М. Лорие, П. Топер. – М., 1977. – C. 298. 
6 Там само. – C. 299. 
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не може назвати її інакше, ніж “ексцентричною”. Англієць ніколи не 
буде писати просто, у тому сенсі, як ми це розуміємо. Він обов’язково 
напише складно і витіювато, ніби досліджуючи ходи лабіринту. У 
тому лабіринті польський розум ціною зусиль може знайти напрям та 
не заблукати <…> Так ось, Конрад перевищив у цьому навіть англій-
ців, так складно пише він <…> “Англійськість” форми Конрад довів до 
виняткового ступеня»)1. Специфіка композиційної техніки Конрада 
та її зв’язок із психологічними проекціями його творчості, на переко-
нання Джона Голсуорсі, свідчать про рівень художньої майстерності 
автора: «He had a way of folding his story over and over itself, which gave 
indeed a peculiar subtlety, richness, and depth to its psychology and atmos-
phere» («йому була притаманна така манера побудови композиції тво-
ру, ніби він “згортає” його знов і знов, що поглиблювало психологізм 
та надавало своєрідної вишуканості загальній атмосфері сюжету»)2. 
У такий спосіб, риси національно-культурної спадщини письменника 
надзвичайно вдало поєдналися із засвоєними англійськими художні-
ми традиціями, наслідком чого стала поява нової літературної техні-
ки. Романи «Chance: A Tale in Two Parts» («Шанс: Історія у двох роз-
ділах», 1913), «Victory: An Island Tale» («Перемога: Острівна історія», 
1915), «The Arrow of Gold: A Story Between Two Notes» («Золота стріла: 
Історія між двома листами», 1919), «The Rescue: A Romance of the Shal-
lows» («Порятунок: Роман мілин», 1920), повість «The Shadow Line: A 
Confession» («Тіньова межа: Сповідь», 1917) відрізняються саме такою 
ускладненою манерою опосередкованої оповіді в дусі Генрі Джеймса, 
яка супроводжується «кропітким» психологічним аналізом. Пізніше, в 
останніх творах «The Rover» («Корсар», 1923) та «Suspense: A Napoleonic 
Story» («Очікування: Наполеонівська історія», 1924) письменник від-
мовляється від аналітичного методу та повертається до прямої дина-
мічної оповіді на історичні теми3. Приймаючи естафету авантюрного 
жанру після Стівенсона, Конрад, змінив та ускладнив композиційну 

1 Gomulicki W. Polak czy Anglic // Conrad w oczach krytyki swiatowej / pod red. Henryka 
Krzeczkowskiego ; wyboru dokonal Zdzisіaw Najder. – Waszawa, 1974. – S. 733.

2 Galsworthy J. Six Novelists in Profile. An Address // Galsworthy J. Сastles in Spain and 
Other Screeds / John Galsworthy. – Amsterdam, 2001. – P. 222.

3 Кашкин И. А. Джозеф Конрад // Кашкин И. Для читателя-современника. Статьи и 
исследования / сост. и ред.: М. Лорие, П. Топер. – М., 1977. – C. 298–299. 
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систему, оновив форму, наповнюючи характери персонажів та ідейний 
зміст глибоким психологізмом, якого досі не знала пригодницька літе-
ратура, здійснив революцію у всій жанрово-стильовій системі творів, 
вважає Ольга Немеровська.

З плином часу формується зацікавленість критиків художньою 
майстерністю автора, а разом із цим, його глибоким аналізом психо-
логічних важелів. Намагаючись якнайповніше усвідомити психоло-
гічні механізми людської поведінки, які він робить об’єктом творчого 
вивчення, Конрад як «in fact, the architect of the modern psychological 
novel» («фактично архітектор сучасної психологічної літератури») зау-
важує взаємообумовлення духовних та фізичних страждань: «The moral 
suffering, joined to the physical torture of hunger and thirst, annihilated <...> 
will» («моральне страждання у сукупності з фізичними муками голо-
ду та спраги, знищило <...> волю»)1. У цій думці з роману «Romance» 
(«Романтична історія», 1903) відлунюються його слова з листа Марга-
риті Порадовській від 23 березня 1890 року: «a soul living in a body tor-
mented by suffering and worn out by illness» («душа, що живе в тілі, змучу-
ється стражданнями і зношується хворобами»)2. Душу митця охоплює 
сум від невідворотності випробувань, які доводиться проходити люд-
ству, адже в інтуїтивного типу особистості, до якого належав Конрад, 
відчуття глибокого дискомфорту від чужих страждань виникає як пер-
ший імпульс: «life is full of griefs and sorrows which no one can escape, 
nevertheless I cannot help feeling sad at the thought that people whom I love 
must suffer, and are suffering» («життя сповнене горя та скорботи, від 
яких ніхто втекти не може, проте я не можу не відчувати біль від думки 
про те, що люди, яких я люблю, повинні страждати і страждати»)3. 

Вже починаючи з 1922 року, коли Рут Mатільда Стауффер звернула 
увагу на психологічну майстерність письменника, жвавішає обговорен-
ня вміння автора оголювати найпотаємніше в духовному світі: «It is in the 
individuality of personality that his interest lies» («Кожна історія Конрада є 

1 Conrad J., Hueffer F. M. Romance. – London, 2010. – P. 503.
2 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad : in 9 vol. Vol. 1 : 1861–1897 / ed. by 

Frederick R. Karl and Laurence Davies.  – Cambridge  ; New York  ; Port Chester  ; Melbourne  ; 
Sydney, 1983. – P. 43.

3 Там само. – P. 57.
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психологічним дослідженням нашої натури»)1. Його психологічні студії не 
оминають і прихованих закутків своєї душі. Так, його власна історія замаху 
на самогубство у молодості стає основою сюжету, де об’єктом дослідження 
виступає сам Конрад – у повісті «The Nature of a Crime» («Природа злочи-
ну», 1909), останньому творі, написаному в співпраці з Фордом Медоксом 
Хеффером (Фордом Медоксом Фордом). У повісті, яка є безпосереднім 
вивченням людської психології, письменник безстрашно занурюється у 
найтемніші схованки людського духу і пильно спостерігає жорстокі торту-
ри непереборних бажань та почуттів у ситуаціях трагічного кохання, кра-
діжки чужих грошей та докорів сумління, абсолютно серьйозно розмірко-
вуючи над «the ethics of suicide» («етикою суїциду»)2 і доходячи висновку, 
що тільки «to the man of action death is a solution: to the man of thought it is 
none» («для людини дії самогубство є справжнім вчинком, а для людини 
думки – воно ніщо»)3. Дослідження механізму прийняття людиною рішен-
ня закінчити своє життя продовжаться пізніше в повісті «The Planter of 
Malata: A Tale of the Eastern Seas» («Плантатор з Малати: Історія у східних 
морях», 1914), де незадоволена пристрасть стає причиною трагічного кін-
ця головного героя Джеффрі Ренуара4.

Одним із найголовніших композиційних моментів традиційних 
авантюрних романів є таємниця, яку автор поступово розкриває. Як 
вважала Ольга Немеровська, заслугою письменника було надання пси-
хологізму звичним, здавалося б, для авантюрного роману мотивам, 
зазвичай «тайну <…> утворює зовнішній збіг обставин, клубок подій, 
який автор звільна розплутує, в міру того, як сюжет розвивається. В 
Конрада навпаки: тайна понімає роман з самого початку. Скрізь її від-
чуваємо: в природі, в людях, в учинках. Але розвиток роману заганяє 
тайну в якесь вузьке психологічне або ідеологічне замкнене коло, де 
далі, то складніше, в міру того, як відбуваються зовнішні події. Таким 
чином, тайна переходить в психологічну проблему, що на її тлі і власти-
во фабульна нитка, іноді дуже нехитра і небагата на факти, стає важли-

1 Stauffer R. M. Joseph Conrad: His Romantic-Realism. – Boston, 1922. – P. 27.
2 Conrad J., Hueffer F. M. The Nature of a Crime. – M., 2018. – P. 13.
3 Там само. – P. 43.
4 Conrad J. The Planter of Malata: A Tale of the Eastern Seas // Conrad J. Within the Tides: 

Tales. – London ; Toronto, 1915. – P. 1–116.
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вою, складною і незвичайною. От саме цей психологізм, це обволікан-
ня простих фактів повільною і вимисливою психологічною аналізою і 
є одно з головних джерел конрадівської своєрідности, бо перетворює 
його героя і цілу структуру його романів в порівнянні до звичайних 
романів, що трактують тих самих героїв і те саме оточення»1.

У творах англійських письменників-неоромантиків спостерігають-
ся риси літератури нового ґатунку,  – суб’єктивізація світосприйняття, 
порушення хронології, послідовності оповіді з розривом просторово-
часових категорій, зміщення композиції. Між першою та другою части-
нами роману «The Gadfly» («Овід») минає 13 років, у романі «Lord Jim: 
A Tale» («Лорд Джім: Історія») оповідь постійно повертається до подій, 
що відбулися на «Патні» під час висловлення своїх поглядів різними опо-
відачами, ніби починаючи з початку, «не заховує ані хронольоґічної ані 
льоґічної послідовности»2. Звістка про факт трагічної загибелі Джіма 
приходить задовго до того, як автор опише обставини, за яких це ста-
лося. У перших чотирьох главах ініціатива розповіді належить автору, 
а потім переходить до Марлоу, і тільки після завершення кількох глав 
стають відомими події на кораблі та подробиці службового розслідуван-
ня. Джім єдиний з екіпажу свідомо приймає їх для переживання про-
цесу катарсису, морального розкаяння, мук сумління, які приходять 
як покута. Така манера оповіді, зазначає Борис Проскурнін, «активізує 
свідомість читача, змушує його аналізувати, співставляти, виробляти 
свою позицію, <…> суттєво інтелектуалізує роман»3. У досягненні ефек-
ту несподіваності, здивування не останню роль відіграє використання 
Конрадом прийомів флешбеку та флешфорварду, наприклад, у романі 
«Lord Jim: A Tale» («Лорд Джім: Історія», 1900). Так, Мар’ян Себастьян 
Лупу зазначає метод флешфорварду в таких творах, як «An Outcast of the 
Islands» («Вигнанець з островів», 1896), «Nostromo: A Tale of the Seaboard» 

1 Немеровська О. Джозеф Конрад (спроба літературного портрету) // Червоний 
шлях. – 1928. – № 5–6. – C. 130. 

2 Луців Л. З літератури завойовників  : українські переклади Стівенсона, Конрада і 
Велза // Літ.-наук. вістн. – Львів ; Тернопіль. – 1931. – Річник XXX. – Книжка VII–VIII (за 
липень–серпень). – Т. CVI (106). – C. 674. 

3 Проскурнин Б. М. Реализм? Неоромантизм? Модернизм? Взгляд на роман Дж. 
Конрада «Лорд Джим» // Вестн. Перм. ун-та. Рос. и зарубеж. филология. – 2010. – Вып. 2 
(8). – С. 124. 
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(«Ностромо: Історія узбережжя», 1904), «Typhoon» («Тайфун», 1899–
1902), флешбеку та флешфорварду – у повісті «Heart of Darkness» («Серце 
темряви», 1899)1. Велику роль подібний стиль відіграє у створенні, так 
би мовити, поліфонії оповіді або, якщо аналізувати з позиції наукового 
сьогодення, множинності наративного методу. 

Роберт Роджерс, вивчаючи нашарування в оповіданні «The Secret 
Sharer: An Episode from the Coast» («Таємний спільник: Епізод», 1909), 
доходить висновку, що прийоми просування оповіді вперед та назад, 
флешбек та флешфорвард впливають на існування певної кількості 
смислів, які функціонують одночасно на тому чи іншому рівні тексту: 
«Conrad exercises a superb sense of balance and timing in moving back and 
forth between the two levels of meaning. Proof that in doing so he sustains 
an enormous amount of ambiguity can be seen in the number and wide-
ranging variety of interpretation which the work has excited» («Конраду 
властиве чудове відчуття рівноваги та координації в процесі балансу-
вання у поступу вперед і назад між двома рівнями сенсу. Велика кіль-
кість подвійних смислів є тільки підтвердженням широкого розмаїття 
інтерпретацій, які виникають»)2. 

Борис Проскурнін у ракурсі ретроспективності (флешбеку) нарати-
ву вказує на не новий в англійській літературі (згадуючи Роберта Лью-
їса Стівенсона, Оскара Уайльда, Джорджа Байрона, Чарльза Діккен-
са3) мотив двійництва, розщеплення суті героя оповідання «The Secret 
Sharer: An Episode from the Coast» («Таємний спільник: Епізод») на дві 
складові його духовного світу «для загострення внутрішньої драми 
героя, що висуває вельми високі вимоги, перш за все, до самого себе і 
тому наражає себе на суворий внутрішній суд»4. 

Одною із перших Рут Матільда Стауффер прогнозувала подальше 
вивчення проблеми зміщення пластів оповіді Конрада, звернувши ува-
гу на навмисний, свідомий натяк автора на майбутні події сюжету («іn 
some stories Conrad himself deliberately hints of events to come»)5, у чому 

1 Lupu M. S. The Conradian Vision of Time // AUDC. – 2012. – Vol. 6, № 2. – P. 98–100.
2 Rogers R. A Psychoanalytic Study of the Double in Literature. – Detroit, 1970. – P. 43.
3 Дьяконова Н. Я. Стивенсон и английская литература XIX века. – Л., 1984. – C. 113.
4 Проскурнин Б. М. Психологический триллер Джозефа Конрада: размышления о 

рассказе «Тайный сообщник» // Вестн. Томск. гос. ун-та. – 2014. – № 385. – С. 29–30. 
5 Stauffer R. M. Joseph Conrad: His Romantic-Realism. – Boston, 1922. – P. 38. 
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важливу роль відіграє символічне передбачення («frequently the fore-
warnings are symbolic»)1. Cимволічні деталі позначають pозщепленість, 
роздвоєність свідомості та двійництво, безпосереднє та опосередкова-
не. Так, наприклад, Альберт Джозеф Герард і Роберт Роджерс вказують 
в оповіданні «The Secret Sharer: An Episode from the Coast» («Таємний 
спільник: Епізод»)2 на спущений випадково позаду корабля трап, за 
який, тікаючи від кари після скоєного вбивства, має змогу вхопити-
ся Лігетт, двійник капітана. Трап, на думку дослідника, «symbolically 
summoned his double» («символічно маніфестує двійництво героя»)3 i 
символізує психологічний дискомфорт, сумніви та невпевненість капі-
тана щодо своєї ролі на судні на початку командування. Символом 
підсвідомого в оповіданні «The Tale» («Одна історія», 1916)4 виступає 
безпосередньо море, а сама оповідь може бути «прочитана як історія 
підсвідомого» («this story may be read as a story of the unconscious»)5, 
переконаний Мохаммед Модаррес Заде. Зовнішньо все виглядає досить 
просто: чоловік розповідає жінці історію з минулого, в якій капітан 
патрульного корабля дає помилкові вказівки на інший корабель і таким 
чином відправляє його на загибель. Але між рядків оповіді проглядає 
інший смисл: людське море є набагато глибшим і загадковішим, ніж 
море справжнє. Людина може здійснювати подорож морем, але незбаг-
ненне море його власного буття залишається невідкритим: «This is a sea 
different from the sea of this world and Conrad sets sail on it by telling a tale 
from another world. Sailing with Conrad, the reader can look out on the 
infinite vastness and try to form a picture of the infinite depth of a sea which 
is not visible to the human eye» («Це море, що відмінне від моря цього 
світу і Конрад вирушає у мандрівку ним, розповідаючи історію іншого 
світу. Одночасно плаваючи разом з Конрадом, читач має можливість 

1 Там само.
2 Conrad J. The Secret Sharer: An Episode from the Coast // Conrad J. Heart of Darkness. 

The Secret Sharer / with a new introd. by Joyce Carol Oates. – New York, 1997. – P. 15–62.
3 Guérard A. J. Concepts of the Double // Stories of the Double / ed. by Albert J. Guérard. – 

New York, 1967.  – P. 7.
4 Conrad J. The Tale // Conrad J. Tales of Hearsay / with a preface by R. B. Cunninghame 

Graham. – Garden City ; New York,1925. – P. 59–84.
5 Modarres Zadeh M. R. A Reading of Joseph Conrad’s «The Tale» // International Letters of 

Social and Humanistic Sciences. – 2013. – Vol. 4. – P. 45.



284 Олена Ткачук 

оглядати безкінечну неосяжність та невимірну глибину того моря, яке 
не видно людському оку»)1. Таким чином, у творі відбувається гра: море 
води є символом нашого підсвідомого, наших бажань, мрій, намірів та 
переконань і нашого життя. Два плани оповіді, реальний та символіч-
ний, перегукуючись один із одним, відтворюють філософію Конрада – 
люди залишаються лише іграшками в руках химерної долі, яка нищить 
благі наміри та зводить нанівець великі сподівання. 

Символіка широко використовується у творах Конрада, зазнача-
ють дослідники, – у романах «Almayer’s Folly: A Story of an Eastern River» 
(«Примха Олмейра: Історія східної річки», 1895), «Lord Jim» («Лорд Джім», 
1900), «The Secret Agent: A Simple Tale» («Таємний агент: Проста історія», 
1907), «Under Western Eyes» («На погляд Заходу», 1911), «Nostromo: A Tale 
of the Seaboard» («Ностромо: Історія узбережжя», 1904), повістях «Heart 
of Darkness» («Серце темряви», 1899), «The Shadow Line: A Confession» 
(«Тіньова межа: Сповідь», 1917), оповіданні «The Secret Sharer: An Episode 
from the Coast» («Таємний спільник: Епізод»)2. Так, наприклад, у романі 
«Lord Jim: A Tale» («Лорд Джім: Історія»), вважає Дороті Ван Гент, зали-
шене командою судно «Патна» «is <…> manifestation of “dark power” <…> 
coincident with and symbolically identifiable with the impulse that makes Jim 
jump» («є <…> маніфестацією “темної сили” <…>, що співпадає і симво-
лічно ідентифікується з імпульсом, який примушує Джіма стрибнути»)3. 
В оповіданні «The Secret Sharer: An Episode from the Coast» («Таємний 
спільник: Епізод»), переконаний Альберт Джозеф Герард, капелюх, згідно 
з теорією Карла Густава Юнга, репрезентує особистість, яка трансформу-
ється в іншу особистість. Але капелюх, що пливе нічним морем у творі 
означає, що можлива трансформація, тобто роздвоєння, не здійснилася, 
інакше Лігетт залишився б на борті. Насправді «the truer significance of 
the ending would seem to lie in a desperate hope both sides of the self might 
live on and go free, neither one destroyed» («кінець твору символізує від-
чайдушне сподівання на те, що обидва боки особистості можуть існу-

1 Там само.
2 Stauffer R. M. Joseph Conrad: His Romantic-Realism. – Boston, 1922. – 128 p.; Ghent D. 

B. V. The English Novel: Form and Function / ed. Dorothy Bendon Van Ghent. – New York, 1953. – 
XI, 276 p.; Guérard A. J. Conrad the Novelist. – New York, 1970. – 340 p.

3 Ghent D. B. V. The English Novel: Form and Function / ed. Dorothy Bendon Van Ghent. – 
New York, 1953. – P. 234.
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вати незалежно один від одного, без всякої взаємної шкоди»)1, вважає 
дослідник. Таким чином, заглибленість героя в пізнавання самого себе, 
його моральний імператив є причиною і ґрунтом для створення лабора-
торії дослідження підвалин свідомості та підсвідомості. 

Характерною ознакою методу Конрада є також смислове групуван-
ня явищ навколо однієї головної події, як зазначив Лука Луців: «Автор 
зачинає повість уривком із самої середини дії та зручно біля неї групує 
дальшу акцію, відбігаючи то вперед, то назад від початкової централь-
ної точки»2. Таким чином, ще наприкінці XIX століття Конрад моде-
лює змістовно-організаційну одиницю тексту, з якої складається ціла 
оповідь, яка нагадує субтематичний кластер, характерний для творів 
XX століття, де «субтематичний кластер постає сигніфікатом сконцен-
трованого смислу, що сукупно формують символічно-метафоричне 
значення цілого, яке часом сягає екзистенційних глибин»3, наголошує 
Тетяна Михед. Так, на думку Мохіта Кумара Рея, об’єктивізація оповіді 
досягається внаслідок застосування фокалізації, що дозволяє усвідо-
мити точки зору та погляди інших героїв твору, що можуть не співпа-
дати із сприйняттям автора: «дія роману репрезентується з різних кутів 
зору, що пропонуються для оцінювання інциденту на судні “Патна”. 
Одні й ті ж події розповідаються з протилежних ракурсів, адже істи-
на не може бути досягнута апріорі. Але чим більше думок, тим ближче 
ми підходимо до істини. Ця моральна дилема, що випливає із незбаг-
ненної сили темряви, що переслідує Джiма, залишається головним 
занепокоєнням Конрада як романіста»4. Варто зазначити, що подібні 
нововведення в оповідальному оформленні призвели також і до нової, 
«модерністської інтерпретації» («modernist interpretation»)5 Конрадом 
традиційного жанру любовного роману, переконана Сьюзен Джоунз.

1 Guérard A. J. Conrad the Novelist. – New York, 1970. – P. 26.
2 Луців Л. З літератури завойовників  : українські переклади Стівенсона, Конрада і 

Велза // Літ.-наук. вістн. – Львів ; Тернопіль. – 1931. – Річник XXX. – Книжка VII–VIII (за 
липень–серпень). – Т. CVI (106). – С. 673–674. 

3 Михед Т. В. Філософія сучасного short story // Американські літературні студії в 
Україні / відп. ред. Т. Н. Денисова. – Київ, 2012. – Вип. 7 : Американське short story: теорія 
жанру і практика сучасності (рубіж XX–XXI ст.). – С. 37.

4 Ray М. K. Joseph Conrad’s Heart of darkness. – New Delhi, 2006. – P. 6.
5 Jones S. Conrad’s Critique of the Serial Romance «Chance» and «The Rover» // 

Conradiana. – 2009 (Summer/Fall). – Vol. 41, № 2–3. – P. 290.



286 Олена Ткачук 

Здатність Конрада технічно створювати складну мозаїку з різнорідних 
точок зору, які складали б єдину барвисту картину, проникнення в таємни-
ці психології, без чого неможливе вивчення людського буття, не в останню 
чергу залежала від його здібності ставити себе на місце інших. Густав Морф 
вважає, що письменнику було властиве відчуття іншої людини як самого 
себе завдяки приналежності до інтуїтивного типу особистості (за теорією 
Карла Густава Юнга): «The intuitive type possesses in a remarkable degree the 
faculty of putting himself in the place of others, or rather, of feeling as if he were 
some third person, of “identifying himself” with others» («Інтуїтивний тип має 
значною мірою талант ставити себе на місце інших, або, скоріше, впевне-
ність, ніби він міг би бути якоюсь третьою особою, “ототожнюючи себе” з 
іншими»)1. Наслідком цього, впевнений дослідник, є спроможність присто-
сування до будь-якого образу, що хвилює його уяву. Ось чому Конрад може 
розуміти та проникати в мотиви та причини захоплень усіх «of all sorts of 
men <…> of Eastern as well as of Western people» («представників чоловічої 
статі <…> Заходу та Сходу»), між якими він завжди здатен знаходити спільні 
зв’язки, – святими та розбійниками, моряками та солдатами, дослідниками 
та генералами: «The intuitive type has not always the stable personality of other 
types. His mind <…> seems composed of a series of different levels from any one 
of which he may suddenly jump. Intuitive types have the faculty of viewing things 
from different angles (always provided it appeals to their imagination), and they 
can play more than one part. To use the precise language of analytical psychology: 
they often give up one identification for another» («Інтуїтивний тип не завжди 
постає як стабільна особистість. Його свідомість <…> складається з ряду 
нашарувань, з щаблів, які він може переходити. Інтуїтивний тип має також 
здатність поглядати на речі під різними кутами (чому сприяє звернення до 
своєї фантазії), а тому людина інтуїтивного типу може грати більше за одну 
роль. Використовуючи педантичну мову аналітичної психології, вони часто 
зрікаються однієї ідентичності заради іншої»)2.

Згідно комплексу базових складових багатокомпонентної систем-
ної моделі культурної ідентичності Йоганна Готфріда фон Гердера, 
Адама Міцкевича, Карла Реннера, Еви Томпсон, Бенедикта Андерсо-
на, Альфреда Луї Кребера, Клайда Клакхона, Джона Армстронга, Еріка 

1 Morf G. The Polish Heritage of Joseph Conrad. – New York, 1965. – P. 91–92.
2 Там само.
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Хобсбаума, Ентоні Сміта, Ернеста Геллнера, Роджерса Брюбейкера та 
Рафала Копковського, Конрад деякі критерії статусу англійської куль-
тури успішно засвоїв, а на деякі від самого початку спирався, залиша-
ючись органічним їх виразником і маніфестуючи в такий спосіб одну зі 
стратегій механізму акультурації. 

Географічно перебуваючи на англійській території, проживаючи 
у Великій Британії вже кілька років і отримавши нарешті у 1886 році 
британське громадянство, Конрад поступово успішно абсорбував в 
англійській культурі ті її чинники, які були не властиві йому як поляку. 
Так, наприклад, завдяки майстерному опануванню англійською мовою 
він став сприйматися своїми колегами по перу як еталон британсько-
го письменника. Позиціонуючи себе як представника не слов’янської 
нації, за його словами, а західно-європейського світу, висловлював 
впевненість у спільній історії поляків та англійців, як носіїв однакових 
духовних цінностей на спільному європейському просторі.

«Мальовничий екзотизм» романтизму, є одним із чинників форму-
вання колоніального дискурсу в Конрада, який приймає помірний, стри-
маний характер. Імперськість все ж мала неабияке значення у збереженні 
польської романтичності, поєдуючись із сприйняттям британської колоні-
альної політики, перетворюючись у «поетизацію колоніальної експансії». 

Сюжети Конрада здебільшого розкривають ті часи, коли традиційні 
суспільства увійшли у фазу модернізації, трансформації та включення 
у світовий цивілізаційний процес. В оповідях письменника спостеріга-
ється наголос на конструктивній функції колонізації, яка сприяла роз-
витку економічних і політичних відносин на колоніальних територіях. 
Саме тому неординарні герої Конрада залучаються до колоніального 
дискурсу мирним шляхом, співпрацюючи із тубільним населенням у 
різноманітних формах.Заангажування Конрада в англійську націо-
нально-культурну ідентичність відбувалося не лише на рівні естетики, 
а й засвоєння англійської духовної спадщини, серед іншого і побутової 
культури, а також англійського менталітету. Водночас митець прагнув 
зберегти свою польськість. Збіг у головних аксіологічних орієнтирах 
культур, вишукана інтерпретація англійської мови продукувала неаби-
який творчий успіх як свідчення успішної акультурації.
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Р О З Д І Л   I V
МУЛЬТИКУЛЬТУРНА ТИПОЛОГІЯ 

КРИТИЧНОЇ КОНРАДОЗНАВЧОЇ ДУМКИ

4.1 Мультикультурний контекст творчості 
Джозефа Конрада в рецепції зарубіжної критики

Різносторонність творчої природи Конрада сприяла його розвитку 
як культової фігури англійської класичної літератури XX століття. Це 
загострило в критиці думку про парадоксальність художньої приро-
ди митця: Джозеф Конрад, митець польського походження, зрештою 
став англійським письменником-модерністом, твори якого виходять за 
жанрові, національні та мовні кордони.

Не лише читачі, але й критика виплекала ім’я Конрада. Сприяли 
тому критичні примітки, ревю, рецензії та статті популярних пись-
менників та літературних критиків, серед яких імениті Герберт Уеллс 
(«Unsigned Review» / «Рецензія», 15 червня 18951, «Unsigned Review» / 
«Рецензія», 16 травня 1896)2; Джеймс Екрофд Ноубл («Review» / «Рецен-
зія», 15 червня 1895)3; Едвард Ґарнетт («Unsigned Article on Conrad» / 
«Рецензія на твори Конрада», 15 жовтня 18984, «Review» / «Рецензія», 
12 листопада 19045, «Unsigned Review on Conrad» / «Рецензія на твори 

1 Wells H. G. Unsigned Review (15 June 1895) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. 
by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 42.

2 Wells H. G. Unsigned Review (16 May 1896) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. 
by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 56–58.

3 Noble J. A. Review (15 June 1895) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman 
Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 42–43.

4 Garnett E. Unsigned Article on Conrad (15 October 1898) // Joseph Conrad: The Critical 
Heritage / ed. by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 78–81.

5 Garnett E. Review (12 November 1904) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by 
Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 128–131.
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Конрада», 28 вересня 19071, «Unsigned Review on Conrad» / «Рецензія 
на твори Конрада», 22 серпня 19082, «Unsigned Review» / «Рецензія», 
жовтень 19113, «Unsigned Review» / «Рецензія», січень 19144); Джеймс 
Пейн («Review» / «Рецензія», 4 квітня 1896)5; Арнольд Беннетт («On 
Conrad and Kipling» / «Рецензія на твори Конрада і Кіплінга», 8 грудня 
18976, «On “The Secret Agent”» / «Рецензія на роман “Таємний агент”», 
25 вересня 19077, «On Nostromo» / «Рецензія на роман “Ностромо”», 22 
листопада 19128); Джон Голсуорсі («On Conrad» / «Рецензія на твори 
Конрада», 1908)9; Роберт Лінд («Review» / «Рецензія», серпень 190810, 
«Review» / «Рецензія», вересень 191511); Джордж Ґіссінг («On Conrad» / 
«Рецензія», 24 грудня 190212); Артур Саймонс («On Kipling and Conrad» 
/ «Рецензія на твори Кіплінга і Конрада», 189813); Вільям Лайон Фелпс 
(«On Victory» / «Рецензія на роман “Перемога”», 1917)14; Джеральд Гулд 

1 Garnett E. Unsigned Review on Conrad (28 September 1907) // Joseph Conrad: The 
Critical Heritage / ed. by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 141–143.

2 Garnett E. Unsigned Review on Conrad (22 August 1908) // Joseph Conrad: The Critical 
Heritage / ed. by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 164–166.

3 Garnett E. Unsigned Review (October 1911) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. 
by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 177–178.

4 Garnett E. Unsigned Review (January 1914) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. 
by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 209–211.

5 Payn J. Review (4 April 1896) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman 
Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 51–52.

6 Bennett A. On Conrad and Kipling (8 December 1897) // Joseph Conrad: The Critical 
Heritage / ed. by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 62.

7 Bennett A. On «The Secret Agent» (25 September 1907) // Joseph Conrad: The Critical 
Heritage / ed. by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 140–141.

8 Bennett A. On Nostromo (22 November 1912) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / 
ed. by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 120.

9 Galsworthy J. On Conrad // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman 
Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 149–152.

10 Lynd R. Review (August 1908) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman 
Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 156–158.

11 Lynd R. Review (September 1915) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by 
Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 215–216.

12 Gissing G. On Conrad (24 December 1902) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. 
by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 104.

13 Symons A. On Kipling and Conrad (January 1898) // Joseph Conrad: The Critical 
Heritage / ed. by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 73.

14 Phelps W. L. On Victory (1917) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman 
Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 228.
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(«Review» / «Рецензія», жовтень 19151, «Review» / «Рецензія», бере-
зень 19172); Едвард Томас («Review» / «Рецензія», жовтень 19083); 
Річард Керл («Review» / «Рецензія», 11 жовтня 19114); Форд Медокс 
Хеффер («The Article on Conrad’s “Twixt Land and Sea”» / «Рецензія на 
збірник оповідань Конрада “На суші та на морі”», грудень 1911–бере-
зень 1912)5; Вальтер де ла Мар («Unsigned review» / «Рецензія», вере-
сень 19156, «Unsigned review» / «Рецензія», жовтень 19157); Вірджинія 
Вульф («Unsigned review» / «Рецензія», 1 липня 1920)8 та інших, менш 
відомих, а то й анонімні автори. Праці, присвячені аналізу творчості 
митця стали з’являтися майже одразу після публікації першого твору 
«Almayer’s Folly: A Story of an Eastern River» («Примха Олмейра: Істо-
рія східної річки», 1895), а у другій половині 90-х років XIX – перших 
десятиліттях XX століття, у британських періодичних виданнях, а саме: 
«Daily News», «Scotsman», «Daily Chronicle», «Critic», «World», «Athe-
naeum», «Saturday Review», «Speaker», «Guardian», «Bookman», «Literary 
News», «Nation», «Spectator», «National Observer», «Sketch», «Manchester 
Guardian», «Daily Mail», «Daily Telegraph», «Glasgow Herald», «Academy», 
«Pall Mall Gazette», «Academy and Literature», «The Times Literary Supple-
ment», «Morning Post», «Glasgow Evening News», «Review of Reviews», 
«Black and White», «British Weekly», «Illustrated London News», «Coun-
try Life», «Truth», «Glasgow News», «Star», «Edinburgh Review», «Morning 

1 Gould G. Review (October 1915) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman 
Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 225–226.

2 Gould G. Review (March 1917) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman 
Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 233–235.

3 Thomas E. Review (October 1908) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by 
Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 168–169.

4 Curle R. Review (11 October 1911) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by 
Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 171–172.

5 Hueffer F. M. The Article on Conrad’s «Twixt Land and Sea» (December 1911–March 
1912) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman Sherry.  – London  ; New York, 
2005. – P. 179–188.

6 Mare W. D. L. Unsigned Review (September 1915) // Joseph Conrad: The Critical Heritage 
/ ed. by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 217–219.

7 Mare W. D. L. Review (October 1915) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by 
Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 220–221.

8 Woolf  V. Unsigned Review (1 July 1920) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by 
Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 251–253.
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Post», «Westminster Gazette», «English Review», «Standard», «The Times 
Literary», «Atlantic Monthly», «New Statesman», «New Republic», «Punch», 
«London Mercury», «New York Tribune». Це далеко не повний перелік 
видань, в яких з’являлися відгуки на твори Конрада.

Подальше дослідження художньої парадигми Джозефа Конрада 
в контексті світової культурної традиції продовжувалося уже в рус-
лі вивчення мультикультуралізму та національно-культурної іден-
тичності. У 10-х–30-х роках XX століття письменники Генрі Джеймс 
(«Criticism» / «Критика», 1914)1; Джон Голсуорсі («On Conrad» / «Про 
Конрада», 1908)2; Сомерсет Моем («On Conrad’s Bornean Novels» / 
«Про романи Конрада на Борнео», 1933)3; Вірджінія Вульф («Unsigned 
Review» / «Рецензія», 1920)4 та перші дослідники Річард Керл («Joseph 
Conrad: A Study» / «Джозеф Конрад: Дослідження»,1914)5; Хью Уол-
пол («Joseph Conrad» / «Джозеф Конрад», 1914)6; Форд Медокс Форд 
(«Joseph Conrad: A Personal Remembrance» / «Джозеф Конрад: Особис-
ті спомини», 1924)7; Жорж Жaн-Обрі («Joseph Conrad: Life and Letters» 
/ «Джозеф Конрад: Життя та листи», 1927)8; Густав Морф («The Polish 
Heritage of Joseph Conrad» / «Польська спадщина Джозефа Конрада», 
1930)9; Річард Мегроуз («Joseph Conrad’s Mind and Method: a Study of 
Personality in Art» / «Метод Джозефа Конрада: Дослідження ролі осо-
бистості в мистецтві», 1931)10; Едвард Kренкшоу («Joseph Conrad: Some 

1 James H. Criticism // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman Sherry. – 
London ; New York, 2005. – P. 199–204.

2 Galsworthy J. On Conrad // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman 
Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 149–152.

3 Maugham W. S. On Conrad’s Bornean Novels (1933) // Joseph Conrad: The Critical 
Heritage / ed. by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 285–286.

4 Woolf  V. Unsigned Review (1  July 1920) // Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by 
Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 251–253.

5 Curle R. Joseph Conrad: A Study. – New York, 1914. – 266 p.
6 Walpole H. Joseph Conrad / gen. ed. Bertram Christian. – New York, 1914. – 138 p. 
7 Ford M. F. Joseph Conrad: A Personal Remembrance. – London, 1924. – 256 p.
8 Jean-Aubry G. Joseph Conrad: Life and Letters : in 2 vol. Vol. 1. – Garden City ; New York, 

1927.– 339 p.; Jean-Aubry G. Joseph Conrad: Life and Letters : in 2 vol. Vol. 2. – Garden City ; New 
York, 1927. – 376 p.

9 Morf G. The Polish Heritage of Joseph Conrad. – New York, 1965. – 280 p. 
10 Mégroz R. L. Joseph Conrad’s Mind and Method: A Study of Personality in Art. – London, 

1931. – 269 p.
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Aspects of the Art of the Novel» / «Джозеф Конрад: Деякі аспекти мис-
тецтва створення роману», 1936)1, крім особливості поетики творів 
Конрада, специфіки його творчого методу, звертали увагу також на 
листи письменника його французьким (Жоржу Жaн-Обрі у 1927 році: 
«Joseph Conrad: Life and Letters» / «Джозеф Конрад: Життя та листи)2 
і англійським друзям (Едварду Ґарнетту в 1928: «Letters from Joseph 
Conrad (1895–1924); edited with Introduction and Notes by Edward Gar-
nett» / «Листи від Джозефа Конрада (1895–1924); видано із вступом та 
коментарем Едварда Ґарнетта»)3 та Річарду Керлу також у 1928 році 
(«Conrad to a Friend: 150 Selected Letters from Joseph Conrad to Rich-
ard Curle» / «Конрад другу: 150 вибраних листів від Джозефа Конрада 
Річарду Керлу»)4, а також на стосунки з польським оточенням. Вілья-
мом Веллесом Бенкрофтом вивчаються філософські погляди письмен-
ника (захищена у 1931 році дисертація «Joseph Conrad: His Philosophy of 
Life» / «Філософія життя Джозефа Конрада» виходить окремою моно-
графією двома роками пізніше)5. Вже у 1920 році Томас Джеймс Вайз 
складає перший каталог-бібліографію виданих наукових досліджень, 
присвячених творчості Конрада за 1895–1920 роки («A Bibliography of 
the Writings of Joseph Conrad (1895–1920)» / «Бібліографія творів Джо-
зефа Конрада (1895–1920)», 1920)6, перевиданий у 1928 році. У тому 
ж році Томас Манн пише вступ до перекладу роману «Лорд Джiм: A 
Tale» («Лорд Джiм: Історія») німецькою мовою («“Einleitung” in Joseph 
Conrad» / «Вступ у твори Джозефа Конрада», 1928)7. У 1936 році вихо-
дить глибоке всестороннє дослідження Юзефа Уєйського «O Konradzie 

1 Crankshaw E. Joseph Conrad: Some Aspects of the Art of the Novel. – London, 1936. – 
248 p.

2 Jean-Aubry G. Joseph Conrad: Life and Letters : іn 2 vol. Vol. 1. – Garden City ; New York, 
1927. – 339 p.;  Jean-Aubry G. Joseph Conrad: Life and Letters : іn 2 vol. Vol. 2. – Garden City ; 
New York, 1927. – 376 p.

3 Letters from Joseph Conrad (1895–1924) / ed. with іntrod. and notes by Edward Garnett. – 
Indianapolis, 1928. – 337 р.

4 Curle R. Conrad to a Friend: 150 Selected Letters from Joseph Conrad to Richard Curle. – 
New York, 1928. – 150 p.

5 Bancroft W. W. Joseph Conrad: His Philosophy of Life. – Boston, 1933. – 94 p.
6 Wise T. J. A Bibliography of the Writings of Joseph Conrad (1895–1920).  – London, 

1920. – 111 p.
7 Mann T. «Einleitung» in Joseph Conrad // Conrad J. Der Geheimagent. – Berlin, 1927. – P. 

9–25.
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Korzeniowskim» («Про Конрада Коженьовського»)1, яке пізніше пере-
кладається французькою і видається у Парижі.

Ґрунтовне вивчення мультикультурного дискурсу творчос-
ті Джозефа Конрада було започатковане в декількох аспектах. Так, 
Річард Керл та Хью Уолпол у 1914 році («Joseph Conrad: A Study» 
/ «Джозеф Конрад: Дослідження», «Joseph Conrad» / «Джозеф 
Конрад»)2, виокремлюючи ідейно-філософські, естетичні та власне 
сюжетні паралелі творчого доробку митця з російськими, французь-
кими та англійськими класиками, озвучили імена Івана Тургенєва, 
Льва Толстого, Федора Достоєвського, Антона Чехова, Гюстава Фло-
бера, Гі де Мопассана, Джейн Остін, Джона Голсуорсі, Генрі Джеймса 
та Джорджа Мередіта (стосовно французьких впливів, – мова йшла 
більше про дух, ніж про форму). 

З 40-х до 60-тих років поглиблюється вивчення біографії письмен-
ника Юзефом Єронімом Ретінгером («Conrad and His Contemporaries» / 
«Джозеф Конрад та його сучасники», 1941)3; М’юріел Бредбрук («Joseph 
Conrad: Józef Teodor Konrad Nałęcz Korzeniowski: Poland’s English Genius» 
/ «Джозеф Конрад: Юзеф Теодор Конрад Наленч Коженьовський: 
англійський геній з Польщі», 1941)4; Дугласом Х’юїттом («Conrad: 
A Reassessment» / «Конрад: Переоцінка», 1952)5; Річардом Джоном 
Пишковським («Joseph Conrad Korzeniowski and his Polish Heritage» / 
«Джозеф Конрад Коженьовський та його польська спадщина», 1952)6; 
Лео Гурко («Joseph Conrad: Giant in Exile» / «Джозеф Конрад: Титан у 
вигнанні», 1962)7; Едвардом Саїдом («Joseph Conrad and the Fiction of 
Autobiography» / «Джозеф Конрад і автобіографічна проза», 1966)8; 
Джоселіном Бейнсом («Joseph Conrad: A Critical Biography» / «Джозеф 

1 Ujejski J. O Konradzie Korzeniowskim. – Warszawa, 1936. – 302 s. 
2 Curle R. Joseph Conrad: A Study. – New York, 1914. – 266 p.; Walpole H. Joseph Conrad 

/ gen. ed. Bertram Christian. – New York, 1914. – 138 p. 
3 Retinger J. H. Conrad and His Contemporaries. – London, 1941. – 156 p.
4 Bradbrook M. C. Joseph Conrad: Józef Teodor Konrad Nałęcz Korzeniowski: Poland’s 

English Genius. – Cambridge, 1941. – 90 p. 
5 Hewitt D. Conrad: A Reassessment. With a new Preface. – London, 1969. – 141 p. 
6 Pyszkowski R. J. Joseph Conrad Korzeniowski and his Polish Heritage. – Brooklyn ; New 

York, 1952. – 107 p.
7 Gurko L. Joseph Conrad: Giant in Exile. – New York, 1962. – 258 p.
8 Said E. W. Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography. – Cambridge, 1966. – 219 p.
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Конрад: Біографія та критичний огляд прози», 1960)1; Джеррі Алленом 
(«The Sea Years of Joseph Conrad» / «Морські літа Джозефа Конрада», 
1965)2; Норманом Шеррі («Conrad’s Eastern World» / «Світ Сходу Конра-
да», 1966)3. Продовжується дослідження його епістолярної спадщини – 
переписки з Маргаритою Порадовською, яка вийшла у 1940 році («Let-
ters of Joseph Conrad to Marguerite Poradowska (1890–1920)» / «Листи 
Джозефа Конрада Маргариті Порадовській (1890–1920)», 1940)4; Вілья-
мом Блеквудом («Joseph Conrad: Letters to William Blackwood and David 
S. Meldrum» / «Джозеф Конрад: Листи Вільяму Блеквуду та Девіду С. 
Мелдруму», 1958)5; Робертом Канінгемом Гремом («Joseph Conrad’s Let-
ters to R. B. Cunninghame Graham; ed. by C. T. Watts» / «Листи Джозефа 
Конрада Роберту Бонтіну Канінгему Грему; ред. Седрік Т. Ваттс», 1969)6, 
польськими родичами та друзями («Conrad’s Polish Background: Letters 
to and from Polish Friends» / «Польське тло Джозефа Конрада: Листуван-
ня з польськими друзями», 1964)7. Романи Конрада «Lord Jim: A Tale» 
(«Лорд Джiм: Історія»), «Nostromo: A Tale of the Seaboard» («Ностромо: 
Історія узбережжя»), «The Secret Agent: A Simple Tale» («Таємний агент: 
Проста історія»), «Under Western Eyes» («На погляд Заходу»), «Chance: 
A Tale in Two Parts» («Шанс: Історія у двох розділах»), «Victory: An Island 
Tale» («Перемога: Острівна історія») в аспекті заглиблення в психоло-
гію героїв досліджує Річард Керл у праці «Joseph Conrad and his charac-
ters: A study of six novels», («Джозеф Конрад та його герої: Дослідження 
шести романів», 1957)8. Величезний внесок у конрадіану зробив Чеслав 
Мілош, вивчаючи творчість письменника в ракурсі духовної спадщини 

1 Baines J. Joseph Conrad: A Critical Biography. – London, 1960. – XIV, 502 p.
2 Allen J. The Sea Years of Joseph Conrad. – Garden City ; New York, 1965. – 426 p.
3 Sherry N. Conrad’s Eastern World. – Cambridge, 1966. – VII, 340 p.
4 Letters of Joseph Conrad to Marguerite Poradowska (1890–1920) / ed. by John A. Gee and 

Paul J. Sturm ; transl. from the French by John A. Gee and Paul J. Sturm. – New Haven ; London, 
1940. – XXIV, 147 p.

5 Blackwood W. Joseph Conrad: Letters to William Blackwood and David S. Meldrum. – 
Durham, N. C., 1958. – XXXVII, 209 p.

6 Conrad J. Joseph Conrad’s Letters to R. B. Cunninghame Graham / ed. by C. T. Watts. – 
Cambridge, 1969. – 222 p. 

7 Najder Z. Conrad’s Polish Background: Letters to and from Polish Friends / ed. by Zdzisław 
Najder ; transl. by Halina Najder. – London, 1964. – 322 p. 

8 Curle R. Joseph Conrad and his characters: A study of six novels. – London ; Melbourne ; 
Toronto, 1957. – 254 p. 
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Портрет Джозефа Конрада  
англійської художниці Еллен (Неллі) Хіз. Олія, 1898.
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Речі Посполитої,  – Ягеллонської концепції симбіозу вільних народів, 
національно-культурних особливостей – «Stereotyp u Conrada» («Сте-
реотип Конрада», 1957)1, «Joseph Conrad in Polish Eyes» («Джозеф Кон-
рад очима Польщі», 1957)2.

Питання російських впливів, популярності героїв письменника в 
учасників Варшавського повстання 1944 року, значення Конрада для 
польської культури, історія його подорожей окреслюються в збірках 
під редакцією Віта Тарнавського «Conrad żywy: książka zbiorowa» праць 
(«Конрад живий: Збірник», видана у Лондоні у 1957 році)3; під редакці-
єю Людвіка Кшизановського «Joseph Conrad: Centennial Essays» («Джо-
зеф Конрад: дослідження на честь 100-літньої річниці», 1960)4; під 
редакцією Мечіслава Брамера та під егідою Польської Академії Наук 
у 1958 році – у збірці «Joseph Conrad Korzeniowski: Essays and Studies» 
(«Джозеф Конрад Коженьовський: Есе та дослідження», 1960)5. 

У ці роки поглиблюється вивчення польського алгоритму худож-
нього світу письменника. Так, у своїх наукових студіях Здзіслав Най-
дер зосереджує увагу на зв’язках Конрада з Польщею «Conrad’s Polish 
Background: Letters to and from Polish Friends» («Польське тло Конрада: 
Листування з польськими друзями», 1964)6; Джон Джі та Пол Стерм 
і Анджей Буша  – на впливах польської літератури на його творчість 
«Letters of Joseph Conrad to Marguerite Poradowska (1890–1920)» («Листи 
Джозефа Конрада Маргариті Порадовській (1890–1920)», 1940)7; «Con-
rad’s Polish Literary Background and Some Illustrations of the Influence of 

1 Miłosz Cz. Stereotyp u Conrada // Conrad żywy: książka zbiorowa / wyd. staraniem 
Związku Pisarzy Polskich na Obczyżnie ; red. Wit Tarnawski. – Londyn, 1957. – S. 92–99.

2 Milosz Cz. Joseph Conrad in Polish Eyes // Joseph Conrad: Critical Assessments  : in 4 
vol. / ed. Keith Karabine. – The Banks, Mountfield, East Sussex, 1992. – Vol. 1 : Conrad’s Polish 
Heritage, Memories and Impressions, Contemporary and Early Responses. – P. 92–102. 

3 Conrad żywy: książka zbiorowa / wyd. staraniem Związku Pisarzy Polskich na Obczyżnie ; 
red. Wit Tarnawski. – Londyn, 1957. – 304 s.

4 Joseph Conrad: Centennial Essays / ed. Ludwik Krzyzanowski. – New York, 1960. – 174 р.
5 Joseph Conrad Korzeniowski: Essays and Studies / ed. by Mieczyslaw Brahmer and Polska 

Akademia Nauk, Komitet Neofilologiczny. – Warszawa, 1958. – 114 s.
6 Najder Z. Conrad’s Polish Background: Letters to and from Polish Friends / ed. by Zdzisław 

Najder ; transl. by Halina Najder. – London, 1964. – 322 p. 
7 Letters of Joseph Conrad to Marguerite Poradowska (1890–1920) / ed. by John A. Gee and 

Paul J. Sturm ; transl. from the French by John A. Gee and Paul J. Sturm. – New Haven ; London, 
1940. – XXIV, 147 p.
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Polish Literature on his Work» («Польське літературне тло Джозефа Кон-
рада та вплив польської літератури на його творчість», 1966)1. Здзіслав 
Найдер робить огляд польських наукових досліджень за 1930, 1940, 1950 
роки («Conrad w Polsce w latach 1939–1957» / «Рецепція творів Конрада 
в Польщі у 1939–1957 роках», 1957)2. Ракурс погляду Пола Вілі («Con-
rad’s Measure of Man» / «Людина в системі координат Джозефа Конра-
да», 1954)3; Джона Олівера Перрі («Action, Vision, or Voice: The Moral 
Dilemmas in Conrad’s Tale-Telling» / «Дія, образ, звучання: Моральні 
дилеми в оповіді Джозефа Конрада», 1964)4; Пола Кіршнера («Con-
rad’s Strong Man» / «Сильний чоловік у прозі Джозефа Конрада», 19645, 
«Conrad: The Psychologist as Artist» / «Конрад як психолог та митець», 
1968)6 сконцентрований на глибинах психологічного бачення Конрада, 
морально-етичних проблем у його художній спадщині. Розгляд життя 
письменника в ракурсі психоаналізу здійснює Бернард Мейєр («Joseph 
Conrad: A Psychoanalytic Biography» / «Джозеф Конрад: Біографія у світ-
лі психоаналізу», 1967)7. 

Художня та технічна майстерність, композиційна структура, 
жанрова природа творів Конрада досліджується Вальтером Райтом 
(«Romance and Tragedy in Joseph Conrad» / «Кохання і трагедія в про-
зі Джозефа Конрада», 1949)8; Мортоном Даувеном Зейбелем («Conrad 
in His Craft and Character: Texts, Method and Vocation in Modern Fic-
tion» / «Майстерність Конрада-оповідача: Тексти та метод», 1957)9; 

1 Busza A. Conrad’s Polish Literary Background and Some Illustrations of the Influence 
of Polish Literature on his Work // Antemurale. – Romae ; Londini, 1966. – Vol. X. – P. 109–255. 

2 Najder Z. Conrad w Polsce w latach 1939–1957 // Conrad żywy: książka zbiorowa / wyd. 
staraniem Związku Pisarzy Polskich na Obczyżnie ; red. Wit Tarnawski. – Londyn, 1957. – S. 258–
261.

3 Wiley P. L. Conrad’s Measure of Man. – Madison, 1954. – V, 227 p.
4 Perry J. O. Action, Vision, or Voice: The Moral Dilemmas in Conrad’s Tale-Telling // 

Modern Fiction Studies / ed. by Maurice Beebe. – 1964 (Spring). – Vol. 10,  № 2, Iss. 1. – P. 3–14.
5 Kirschner P. Conrad’s Strong Man // Modern Fiction Studies / ed. by Maurice Beebe. – 

1964 (Spring). – Vol. 10, № 2, Iss. 1. – P. 31–36.
6 Kirschner P. Conrad: The Psychologist as Artist. – Edinburgh, 1968. – 298 p.
7 Meyer B. Joseph Conrad: A Psychoanalytic Biography. – Princeton ; New Jersey, 1967. – 

396 p.
8 Wright W. F. Romance and Tragedy in Joseph Conrad. – Lincoln, 1949. – 217 p.
9 Zabel M. D. Conrad in His Craft and Character: Texts, Method and Vocation in Modern 

Fiction. – London ; New York, 1957. – 331 р.
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Альбертом Джозефом Герардом («Conrad the Novelist» / «Конрад-нове-
ліст», 1958)1; Джоселіном Бейнсом («Joseph Conrad – Raw Material into 
Art» / «Особливості сюжетів прози Джозефа Конрада», 1958)2; Дже-
ромом Цукерманом («Contrapuntal Structure in Conrad’s “Chance”» / 
«Контрапунктна структура роману Конрада “Шанс”», 1964)3; Джоном 
Палмером («Joseph Conard’s Fiction: A Study in Literary Growth» / «Про-
за Джозефа Конрада в процесі творчої еволюції», 1968)4. Генезу симво-
лічного мислення письменника, характерні для його творчості засоби 
художньої виразності досліджує Дональд Йелтон («Mimesis and Meta-
phor: An Inquiry into the Genesis and Scope of Conrad’s Symbolic Imag-
ery» / «Мімесис і метафора: Ґенеза символічної образності Конрада», 
1968)5, специфіку іронії  – Томас Ґілмор («Retributive Irony in Conrad’s 
“The Secret Agent”» / «Ретрибутивна іронія в романі Конрада “Таєм-
ний агент”», 1969)6. Біографію письменника, його реальний життє-
вий досвід Норман Шеррі вивчає як вірогідні витоки «східних» творів 
Конрада («Conrad’s Eastern World» / «Світ Сходу Джозефа Конрада», 
1966)7. Видається збірник есе Роберта Кюна, Елоїзи Неп Хей, Джоселіна 
Бейнса, Пола Вайлі, Тоні Таннера, Дороті Ван Гент, Альберта Джозефа 
Герарда, Девіда Дейчеса, Роберта Хайлмена, Дугласа Хьюїтта, Фредеріка 
Роберта Карла, Мортона Даувена Зейбела, присвячених аналізу дискур-
сів роману «Lord Jim: A Tale» («Лорд Джiм: Історія») («Twentieth Century 
Interpretations of “Lord Jim”: A Collection of Critical Essays» / «Інтерпрета-
ції роману “Лорд Джім” у XX столітті», 1969)8.

1 Guérard A. J. Conrad the Novelist. – New York, 1970. – 340 p.
2 Baines J. Joseph Conrad – Raw Material into Art // Kwartalnik Neofilologiczny. Joseph 

Conrad Korzeniowski: Studia i Szkice. – Warszawa, 1958. – № 1–2. – S. 11–18.
3 Zuckerman J. Contrapuntal Structure in Conrad’s «Chance» // Modern Fiction Studies / 

ed. by Maurice Beebe. – 1964 (Spring). – Vol. 10, № 2, Iss. 1. – P. 49–54.
4 Palmer J. A. Joseph Conard’s Fiction: A Study in Literary Growth. – Ithaca ; New York, 

1968. – XVI, 282 p.
5 Yelton D. C. Mimesis and Metaphor: An Inquiry into the Genesis and Scope of Conrad’s 

Symbolic Imagery. – The Hague, 1968.– 366 p.
6 Gilmore T. Retributive Irony in Conrad’s «The Secret Agent» // Conradiana.  – 1969.  – 

№ 1. – P. 41–50.
7 Sherry N. Conrad’s Eastern World. – Cambridge, 1966. – VII, 340 p.
8 Twentieth Century Interpretations of «Lord Jim» : A Collection of Critical Essays / ed. by 

Robert E. Kuehn. – New York, 1969. – 134 p.
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У 1970-ті роки вивчення мультикультуралізму творчості Конрада 
фокусується на наступних проблемах: польський, англійський, росій-
ський дискурси в художній майстерності митця, психологічне під-
ґрунтя, історично-культурні аспекти, морально-етичні акценти у коло-
ніальній та політичній тематиці. Так, на літературних та культурних 
контекстах творчості письменника зосереджуються Олівія Кулідж («The 
three lives of Joseph Conrad» / «Три життя Джозефа Конрада», 1972)1 та 
Фредерік Роберт Карл («Joseph Conrad: The Three Lives» / «Три життя 
Джозефа Конрада», 1979)2, простежуючи інтеграцію польської поезії та 
прози, французького символізму та англійської класичної літератури в 
творчості митця. Роль Шекспіра у становленні майстра досліджує Адам 
Ґіллон («Conrad and Shakespeare and Other Essays» / «Конрад, Шекспір 
та інші нариси», 1976)3. Психологічні мотиви літературної діяльності 
з аналізом польського підґрунтя зазначають Девід Торбурн («Conrad’s 
Romanticism» / «Романтизм Джозефа Конрада», 1974)4; Віт Тарнав-
ський, Джон Кромптон («The Man, the Writer, the Pole» / «Людина, пись-
менник, поляк», 1976)5; Джефрі Берман («Joseph Conrad: Writing as Res-
cue» / «Джозеф Конрад: Письменництво як порятунок», 1977)6; Іен Ватт 
(«Conrad in the Nineteenth Century» / «Конрад і дев’ятнадцяте століт-
тя», 1979)7. Впливи російської літератури вивчає Дмитро Урнов («Джо-
зеф Конрад», 1977)8, есе про погляди Конрада на літературу публікує 
Марк Соколянський («Джозеф Конрад о литературе», 1978)9. Розгляд 
постаті Конрада, природу його оригінального наративного методу на 
тлі історії, літератури, культури дев’ятнадцятого століття здійснює Іен 
Ватт («Conrad in the Nineteenth Century» / «Конрад і дев’ятнадцяте сто-

1 Coolidge O. The Three Lives of Joseph Conrad. – Boston, 1972. – 224 p.
2 Karl F. R. Joseph Conrad: The Three Lives. – New York, 1979. – 1008 p. 
3 Gillon A. Conrad and Shakespeare and Other Essays. –  New York, 1976. – 245 p.
4 Thorburn D. Conrad’s Romanticism. – New Haven ; London, 1974. – 230 p. 
5 Tarnawski W., Crompton J. The Man, the Writer, the Pole / ed. by John Crompton.  – 

Farnham, 1976. – 24 p.
6 Berman J. Joseph Conrad: Writing as Rescue. – New York, 1977. – 191 p.
7 Watt I. Conrad in the Nineteenth Century. – Berkely ; Los Angeles, 1979. – XVII, 406 p.
8 Урнов Д. М. Джозеф Конрад. – М., 1977. – 128 с.
9 Соколянский М. Джозеф Конрад о литературе // Вопр. лит. – 1978. – № 7. – С. 202–

206. 
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ліття», 1979)1. Норман Шеррі, наслідуючи дискурсивні підходи першої 
книги «Conrad’s Eastern World» («Світ Сходу Конрада», 1966)2, продо-
вжує досліджувати літературну діяльність письменника, розглядаючи 
такі твори Конрада, як «Nostromo: A Tale of the Seaboard» («Ностро-
мо: Історія узбережжя»), «The Secret Agent: A Simple Tale» («Таємний 
агент: Проста історія»), «Heart of Darkness» («Серце темряви») у своєму 
дослідженні «Conrad’s Western World» («Світ Заходу Конрада», 1971)3, 
піддає глибокому аналізу головні події життя та літературної кар’єри 
письменника в книзі-дослідженні «Conrad and His World» («Конрад 
та його світи», 1972)4. Окремі твори письменника осмислює Болєслав 
Сулик («A Change of Tack: Making The Shadow Line» / «Зміна напряму: 
Створення тіньової межі», 1976)5. Колоніальний та постколоніальний 
дискурс у повісті «Heart of Darkness» («Серце темряви») пропонує для 
обмірковування Седрік Томас Ваттс «Conrad’s Heart of Darkness: A 
Critical and Contextual Discussion» («Серце темряви Конрада: Критич-
ні дискусії та контексти», 1977)6. Риторику політичних есе розглядає 
Анджей Буша «The Rhetoric of Conrad’s Non-Fictional Political Discourse» 
(«Риторика політичного дискурсу Джозефа Конрада», 1978)7. Думку 
про важливість та обов’язковість моральних оцінок у вирішенні будь-
яких нагальних проблем у творах Конрада відстоює Крістофер Купер 
«Conrad and the Human Dilemma» («Конрад і проблема вибору», 1970)8; 
Джон Савісен («Joseph Conrad: The Making of a Moralist» / «Джозеф Кон-
рад: Формування мораліста», 19729, «Conrad, the Later Moralist» / «Кон-
рад: Становлення мораліста», 1974)10; Рік Гекоскі («Conrad: The Moral 
World of the Novelist» / «Конрад-романіст та його світ морально-етич-

1 Watt I. Conrad in the Nineteenth Century. – Berkely ; Los Angeles, 1979. – XVII, 406 p.
2 Sherry N. Conrad’s Eastern World. – Cambridge, 1966. – VII, 340 p.
3 Sherry N. Conrad’s Western World. – Cambridge, 1971. – VIII, 469 p.
4 Sherry N. Conrad and His World. – London, 1972. – 128 p.
5 Sulik B. A Change of Tack: Making The Shadow Line. – London, 1976. – 113 p.
6 Watts C. Conrad’s Heart of Darkness: A Critical and Contextual Discussion. – Milano. – 

VII, 170 p.
7 Busza A. The Rhetoric of Conrad’s Non-Fictional Political Discourse // Annales de la 

Faculte des Lettres et Sciences Humaines de Nice. – Nice, 1978. – № 4. – P. 159–170.
8 Cooper C. Conrad and the Human Dilemma. – New York, 1970. – 160 p.
9 Saveson J. Joseph Conrad: The Making of a Moralist. – Amsterdam, 1972. – 195 p.
10 Saveson J. Conrad: The Later Moralist. – Amsterdam, 1974. – 129 p.
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них цінностей», 1978)1. У 1974 році під редакцією Хенріка Кречковсько-
го виходить збірка наукових статей відомих дослідників-конрадистів, 
вибір яких був здійснений Здзіславом Найдером, «Conrad w oczach 
krytyki swiatowej»2. У 1977 році публікує біографічний роман «Conrad – 
opowieść biograficzna» про Конрада Барбара Коц 3. 

У 1980-ті роки з’являються студії, що розставляють нові акценти 
у дослідженні польського підґрунтя Конрада, особливостей його твор-
чого методу та художньо-філософської специфіки у світлі мультикуль-
турних проблем. Так, важливішою є роль соціального походження та 
польського оточення письменника у формуванні його мистецького 
таланту (Лех Пашковський, «Social Background of Sir Paul Strzelecki and 
Joseph Conrad» / «Соціальне тло митецької діяльності сера Пола Стже-
лецького та Джозефа Конрада», 19804; Віт Тарнавський, «The Man, the 
Writer, the Pole: An Essay in Psychological Biography» / «Людина, пись-
менник, поляк: Психолого-біографічний нарис», 1984)5, вклад Конрада 
в усвідомлення унікальності інших культур у світлі аналізу його поль-
ського культурного походження, взаємин з родиною (Здзіслав Най-
дер, «Conrad under Familiar Eyes» / «Постать Конрада очима близьких», 
19836; Лешек Пророк, «Smuga blasku» / «Смуга блиску», 19827; Адам Ґіл-
лон, «Joseph Conrad» / «Джозеф Конрад», 19828), творчий метод пись-
менника у світлі реалізму (Патрік Вайтлі, «Knowledge and Experimental 
Realism in Conrad, Lawrence, and Woolf» / «Досвід та експерименталь-
ний реалізм у Конрада, Лоуренса і Вульф», 19879), тонкий психологізм у 

1 Gekoski R. A. Conrad: The Moral World of the Novelist // Novelists and Their World / gen. 
ed. Graham Hough. – London, 1978. – 208 p.

2 Conrad w oczach krytyki swiatowej / pod red. Henryka Krzeczkowskiego  ; wyboru 
dokonal Zdzisіaw Najder. – Waszawa, 1974. – 800 s.

3 Koc B. Conrad – opowieść biograficzna. – Warszawa, 1977. – 348 s.
4 Paszkowski L. Social Background of Sir Paul Strzelecki and Joseph Conrad. – Melbourne, 

1980. – 56 p.
5 Tarnawski M. W. Conrad the Man, the Writer, the Pole: An Essay in Psychological 

Biography. – London, 1984. – 198 p.
6 Conrad under Familiar Eyes / texts select. and ed. by Zdzisław Najder ; transl. by Halina 

Carroll. – Cambridge ; London ; New York ; New Rochelle ; Melbourne ; Sydney, 1983. – 282 p. 
7 Prorok L. Smuga blasku. – Warszawa, 1982. – 265 s.
8 Gillon A. Joseph Conrad / ed. Kinley E. Roby. – Boston, 1982. – 238 p.
9 Whiteley P. J. Knowledge and Experimental Realism in Conrad, Lawrence, and Woolf. – 

Baton Rouge, 1987. – 234 p.
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вирішенні художньо-філософських завдань (Мартін Рей, «Conrad, Nor-
dau, and Other Degenerates: The Psychology of “The Secret Agent”» / «Кон-
рад, Нордау та інші дегенерати: Психологія роману “Таємний агент”», 
19841; Джозеф Добринські, «The Artist in Conrad’s Fiction: A Psychocriti-
cal Study» / «Митець у прозі Конрада: Психолого-критичне досліджен-
ня», 19892), особливості поетики (Мартін Сеймур-Сміт, «Introduction to 
“The Secret Agent”» / «Вступ до роману “Таємний агент”», 19843; Аарон 
Фогель, «Coercion to Speak: Conrad’s Poetics of Dialogue» / «Запрошення 
до розмови: Поетика діалогу Конрада», 19854), філософське підґрунтя 
прози Конрада (Пол Армстронг, «The Challenge of Bewilderment Under-
standing and Representation in James, Conrad, and Ford» / «Традиція та 
новаторство у творчості Джеймса, Конрада та Форда», 19895; Стів Рес-
слер, «Joseph Conrad: Consciousness and Integrity» / «Джозеф Конрад: 
Самосвідомість та цілісність», 19886). 

Художня спадщина Конрада досліджується також у світлі коло-
ніального, пост-колоніального та антиколоніального аспектів (Жорж 
Жaн-Обрі «Joseph Conrad in the Congo» / «Джозеф Конрад у Конго»7; 
Хенрік Зінс, «Joseph Conrad and Africa» / «Джозеф Конрад та Африка», 
19828; Седрік Томас Ваттс, «“A Bloody Racist”: About Achebe’s View of 
Conrad» / «“Кривавий расист”: Думка Ачебе про Конрада», 19839; Лінн 
Сазерленд, «The Fantastic Invasion: Kipling, Conrad, and Lawson» / «Феє-
рична навала: Кіплінг, Конрад та Лоусон», 198910; Ентоні Фотерджилл, 

1 Ray M. Conrad, Nordau, and Other Degenerates: The Psychology of «The Secret Agent» // 
Conradiana. – 1984. – № 16: 2. – P. 125–140.

2 Dobrinsky J. The Artist in Conrad’s Fiction: A Psychocritical Study. – Ann Arbor, 1989. – 
200 p.

3 Seymour-Smith M. Introduction to «The Secret Agent» // Conrad J. The Secret Agent. – 
London, 1984. – P. III–XXVI.

4 Fogel A. Coercion to Speak: Conrad’s Poetics of Dialogue. – Cambridge, 1985. – 284 p.
5 Armstrong P. The Challenge of Bewilderment Understanding and Representation in 

James, Conrad, and Ford. – Ithaca ; New York, 1987. – XII, 276 p.
6 Ressler S. Joseph Conrad: Consciousness and Integrity. – New York, 1988. – IX, 167 p.

7 Jean-Aubry G. Joseph Conrad in the Congo. – Boston, 1926. – 75 p.
8 Zins H. Joseph Conrad and Africa. – Nairobi, 1982. – 176 p.
9 Watts C. «A Bloody Racist»: About Achebe’s View of Conrad // The Yearbook of English 

Studies. – 1983. – Vol. 13 : Colonial and Imperial Themes. – Cambridge, 1983. – P. 196–209.
10 Sutherland L. The Fantastic Invasion: Kipling, Conrad, and Lawson. – Сarlton, 1989. – 

195 p.
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«Heart of Darkness» / «Cерце темряви», 19891), ґендерного дискурсу 
(Ніна Пелікан Страус, «The Exclusion of the Intended from the Secret 
Sharing in Conrad’s «Heart of Darkness» / «Непередбачуване та очікуване 
в повісті Джозефа Конрада “Cерце темряви”», 19872), імперіалістичного 
та антиімперіалістичного прочитання творчого доробку письменни-
ка (Беніта Перрі, «Conrad and Imperialism: Ideological Boundaries and 
Visionary Frontiers» / «Конрад та імперіалізм: Ідеологічні кордони та 
уявні бар’єри», 19833; Жак Дарра, «Joseph Conrad and the West: Signs of 
Empire» / «Конрад та Захід: Ознаки імперії», 19824). Осмисленням поль-
ського дискурсу в конрадознавстві стала публікація збірки Стефана 
Заберовського «Autor-rodak: pisarze Polscy wobec Conrada» («Письмен-
ник-земляк: Митці Польщі про Конрада», 1988)5.

Знаменним у світовій критиці став 1983 рік. Здзіслав Найдер у 
книзі «Joseph Conrad: A Chronicle» («Джозеф Конрад: Хроніка життя і 
творчості», 1983)6, аналізуючи вивчення культурного коріння англій-
ського письменника польського походження та його роль у вирішенні 
проблем розмаїття та єдності культур, підводить підсумок досліджень 
за останні двадцять років, присвячених вивченню мультикультурних 
аспектів художньої спадщини Джозефа Конрада. 

Значною подією для польського конрадознавста стає переклад 
польською мовою у 1984 році монографії Іена Ватта «Conrad in the 
Nineteenth Century» («Conrad w wieku dziewiętnastym» / «Конрад і 
дев’ятнадцяте століття», 1984)7.

З 1990-х років починається новий етап вивчення актуальності 
функціонування різних культур, у тому числі й польської, у художній 

1 Fothergill A. Heart of Darkness. – Milton Keynes, 1989. – 134 p.
2 Straus N. P. The Exclusion of the Intended from the Secret Sharing in Conrad’s «Heart 

of Darkness» // Novel: A Forum on Fiction. – 1987. – Vol. 20, № 2. – Durham, N. C., 1987. – P. 
123–137.

3 Parry B. Conrad and Imperialism: Ideological Boundaries and Visionary Frontiers.  – 
London, 1983. – VII, 162 p.

4 Darras J. Joseph Conrad and the West: Signs of Empire / transl. from French Anne Luyat, 
Jacques Darras. – London, 1982. – 158 p. 

5 Zabierowski S. Autor-rodak: Pisarze Polscy wobec Conrada. – Katowice, 1988. – 292 s. 
6 Najder Z. Joseph Conrad: A Chronicle. – New Brunswick ; New Jersey, 1983. – 647 p.
7 Watt I. Conrad w wieku dziewiętnastym / tłumaczyła Maria Boduszyńska-Borowikowa. – 

Gdańsk, 1984. – 448 s. 
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спадщині Джозефа Конрада, пов’язаний із сучасною епохою глобалі-
зації: у ракурсі досліджень аспекти ставлення письменника до наро-
дів і культур Сходу та Заходу, його образ у ракурсі поглядів світової 
критики, фільмографії, питання антропології, поетики, готики, ґенде-
ру, історії, політики, філософії, імпресіонізму, расової дискримінації, 
імперіалістичної експлуатації та постколоніалізму, російської рецепції. 
Ці проблеми вивчають Роберт Хемпсон («Joseph Conrad: Betrayal and 
Identity» / «Джозеф Конрад: зрада та самототожність», 1992)1; Падміні 
Монгіа («“Ghosts of the Gothic”: Spectral Women and Colonized Spaces in 
“Lord Jim”» / «“Привиди готики”: примарні жінки та колонізовані про-
стори в романі “Лорд Джім”», 1993)2; Джон Ґріффіт («Joseph Conrad and 
the Anthropological Dilemma: “Bewildered Traveller”» / «Джозеф Кон-
рад та антропологічна дилема: “Несамовитий мандрівник”», 1995)3; 
Крістофер Ґоуґвілт («The Invention of the West: Joseph Conrad and the 
Double-Mapping of Europe and Empire» / «Відкриття Заходу: Джозеф 
Конрад і мапування Європи та імперії», 1995)4; Здзіслав Найдер («Con-
rad in Perspective: Essays on Art and Fidelity» / «Конрад у перспективі: 
Мистецтво і кодекс честі», 1997)5; Джин Мур («A Conrad film bibliogra-
phy» / «Фільмографія Конрада», 1997)6; Кіт Карабін, Оуен Ноулз, Пол 
Армстронг («Conrad, James and Other Relations» / «Конрад, Джеймс 
та інші», 1998)7; Деніель Шварц («Rereading Conrad» / «Перечитуючи 
Конрада», 2001)8; Нік Панагопулос («Heart of Darkness and The Birth of 
Tragedy: A Comparative Study» / «Серце темряви та народження тра-

1 Hampson R. Joseph Conrad: Betrayal and Identity. – New York, 1992. – 326 p.
2 Mongia P. «Ghosts of the Gothic»: Spectral Women and Colonized Spaces in «Lord Jim» // 

The Conradian: Conrad and Gender / ed. by Andrew Michael Roberts ; ser. ed.: Robert Hampson 
and Gene M. Moore. – Amsterdam ; Atlanta, 1993. – P. 1–16.

3 Griffith J. W. Joseph Conrad and the Anthropological Dilemma: «Bewildered Traveller». – 
Oxford, 1995. – 248 p.

4 GoGwilt C. The Invention of the West: Joseph Conrad and the Double-Mapping of Europe 
and Empire. – Stanford, CА, 1995. – 294 p.

5 Najder Z. Conrad in Perspective: Essays on Art and Fidelity. – Cambridge, 1997. – 240 p.
6 Moore M. G. A Conrad Film Bibliography // Conrad on Film / ed. by Gene M. Moore. – 

Cambridge ; New York ; Melbourne, 1997. – P. 250–259.
7 Conrad, James and Other Relations / ed. by Keith Carabine, Owen Knowles, Paul 

Armstrong // Conrad: Eastern and Western Perspectives / gen. ed. Wiesław Krajka ; ed. with an 
introd. by Wiesław Krajka. – Boulder ; Lublin ; New York, 1998. – 349 p.

8 Schwarz D. R. Rereading Conrad. – Columbia ; London, 2001. – 194 p.
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гедії: Компаративне дослідження», 2002)1; Норман Девіс («Rising’ 44: 
the Battle for Warsaw» / «Повстання 1944: Битва за Варшаву», 2003)2; 
Джон Петерс («Conrad and Impressionism» / «Конрад та імпресіонізм», 
2003)3; Веслав Крайка («Introduction» / «Вступ», 2005)4; Мохіт Кумар 
Рей («Joseph Conrad’s Heart of darkness: A Critical Study» / «“Cерце 
темряви”Джозефа Конрада: Критичне вивчення», 2006)5; Оуен Ноулз 
(«Critical responses: 1925–1950» / «Критичні відгуки: 1925–1950», 2009)6; 
Річард Ніланд («Critical responses: 1950–1975» / «Критичні відгуки: 
1950–1975», 2009)7; Ендрю Парселл («Critical responses: 1950–1975» / 
«Критичні відгуки: 1975–2000», 2009)8; Аллан Сіммонс («Joseph Conrad: 
Critical Issues» / «Джозеф Конрад: Критичні відгуки», 2006, «Conrad and 
Politics» / «Конрад і політика», 2010)9. Аспекти біографії та художньої 
майстерності позначають Арнольд Беннетт («Some Personal Memories 
of Conrad» / «Деякі особистісні спогади про Конрада», 1990)10; Джефрі 
Мейєрс («Joseph Conrad: A Biography» / «Джозеф Конрад: Біографія», 
1991)11; Джон Бечелор («The Life of Joseph Conrad: A Critical Biography» / 
«Життя Джозефа Конрада: Біографія та творчість», 1994)12; Кріс Флет-

1 Panagopoulos N. Heart of Darkness and The Birth of Tragedy: A Comparative Study. – 
Athens, 2002. – 196 p.

2 Davies N. Rising’ 44: the Battle for Warsaw. – London ; New York, 2003. – 752 p.
3 Peters J. G. Conrad and Impressionism. – Cambridge ; New York 2003. – 206 p.
4 Krajka W. Introduction // Conrad: Eastern and Western Perspectives / ed. with an introd. 

by Wiesław Krajka. – Boulder ; Lublin ; New York, 2005. – Vol. 14 : Beyond the Roots: The evolution 
of Conrad’s ideology and art.  – P. 1–19. 

5 Ray М. K. Joseph Conrad’s Heart of darkness: A Critical Study. – New Delhi, 2006. – VIII, 
197 p.

6 Knowles O. Critical responses: 1925–1950 // Joseph Conrad in Context / ed. by Allan H. 
Simmons. – New York, 2009. – P. 67–74.

7 Niland R. Critical responses: 1950–1975 // Joseph Conrad in Context / ed. by Allan H. 
Simmons. – Cambridge ; New York, 2009. – P. 75–82.

8 Purssell A. Critical responses: 1975–2000 // Joseph Conrad in Context / ed. by Allan H. 
Simmons. – Cambridge ; New York, 2009. – P. 83–90.

9 Simmons A. Joseph Conrad: Critical Issues. – New York, 2006. – 239 p.; Simmons A. H. 
Conrad and Politics // A Historical Guide to Joseph Conrad / ed. John G. Peters. – Oxford ; New 
York, 2010. – P. 105–136.

10 Bennett A. Some Personal Memories of Conrad // Joseph Conrad: Interwiews and 
Recollections / ed. by Martin Ray. – London, 1990. – P. 112–114.

11 Meyers J. Joseph Conrad: A Biography. – New York, 1991. – 428 p.
12 Batchelor J. The Life of Joseph Conrad: A Critical Biography. – Oxford (UK) ; Cambridge 

(USA), 1994. – 335 p.
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чер («Joseph Conrad» / «Джозеф Конрад», 1999)1, польський дискурс 
Конрада осмислює Мартін Рей («Joseph Conrad» / «Джозеф Конрад», 
1993)2; Джордж Палмер Путнем («Conrad in Cracow» / «Конрад у Кра-
кові», 1993)3; автори збірника наукових статей «Under Postcolonial Eyes: 
Joseph Conrad after Empire» / «На погляд постколоніальної епохи: Джо-
зеф Конрад після імперії» (1996) під редакцією Гейл Фінчем та Міртл 
Хупер4 (серед яких Бренда Купер, «Postcolonialism against the “Empire 
of the Discipline”» / «Постколоніалізм проти “Імперії покарання”»5; Пол 
Армстронг, «“Heart of Darkness” and the Epistemology of Cultural Diffe-
rences» / «“Серце темряви” та епістемологія культурних відмінностей»6; 
Тім Джеймс, «The Other “Other” in “Heart of Darkness”» / «Інший “Дру-
гой” в “Серці темряви”»7; Роберт Хемпсон, «Conrad and the Idea of Empi-
re» / «Конрад та ідея імперії»8; Падміні Монгіа, «Empire, Narrative and 
the Feminine in “Lord Jim” and “Heart of Darkness”» / «Імперія, наратив 
та жіноцтво у романі “Лорд Джім” та повісті “Серце темряви”»9; Міт-
ці Андерсeн, «Out of Africa: Darkness and Light» / «За межами Африки: 
Темрява та світло»10; Гейл Фінчем, «Orality, Literature and Community» / 

1 Fletcher C. Joseph Conrad. – New York, 1999. – 128 p.
2 Ray M. Joseph Conrad. – London, 1993. – 118 p.
3 Putnam G. P. Conrad in Cracow // Joseph Conrad: Interwiews and Recollections / ed. by 

Martin Ray. – London, 1990. – P. 205–207.
4 Under Postcolonial Eyes: Joseph Conrad after Empire / ed. by Gail Fincham and Myrtle 

Hooper. – Rondebosch, South Africa, 1996. – 294 p. 
5 Cooper B. Postcolonialism against the «Empire of the Discipline» // Under Postcolonial 

Eyes: Joseph Conrad after Empire / ed. by Gail Fincham and Myrtle Hooper. – Rondebosch, South 
Africa, 1996. – P. 3–18.

6 Armstrong P. «Heart of Darkness» and the Epistemology of Cultural Differences // Under 
Postcolonial Eyes: Joseph Conrad after Empire / ed. by Gail Fincham and Myrtle Hooper.  – 
Rondebosch, South Africa, 1996. – P. 21–41.

7 James T. The Other «Other» in «Heart of Darkness» // Under Postcolonial Eyes: Joseph 
Conrad after Empire / ed. by Gail Fincham and Myrtle Hooper.  – Rondebosch, South Africa, 
1996. – P. 109–119.

8 Hampson R. Conrad and the Idea of Empire // Under Postcolonial Eyes: Joseph Conrad 
after Empire / ed. by Gail Fincham and Myrtle Hooper. – Cape Town, 1996. – P. 65–77.

9 Mongia P. Empire, Narrative and the Feminine in «Lord Jim» and «Heart of Darkness» // 
Under Postcolonial Eyes: Joseph Conrad after Empire / ed. by Gail Fincham and Myrtle Hooper. – 
Rondebosch, South Africa, 1996. – P. 120–132.

10 Andersen P. Out of Africa: Darkness and Light // Under Postcolonial Eyes: Joseph Conrad 
after Empire / ed. by Gail Fincham and Myrtle Hooper. – Rondebosch, South Africa, 1996. – P. 
147–157.
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«Усна традиція, література та спільнота»1 та інші). Польську конрадівську 
бібліографію уклала Ванда Перчак у 1993 році («Polska Bibliografia Con-
radowska (1896–1992)» / «Польська бібліографія Конрада (1896–1992)»)2; 
у 1992 році англомовну бібліографію видав Оуен Ноулз («An Annotated 
Critical Bibliography of Joseph Conrad» / «Критична бібліографія Джозефа 
Конрада з анотаціями»)3; у 2005 році публікується збірка ранніх критич-
них рецензій на твори Конрада під редакцією Нормана Шеррі «Joseph 
Conrad: The Critical Heritage» («Джозеф Конрад: Критична спадщина»)4. 
У 2006 та 2007 роках – дослідження статей, рецензій та критичних видань 
про творчість письменника здійснив Аллан Сіммонс «Joseph Conrad: 
Critical Issues» («Конрадознавча критика»), «Conrad Among The Critics: 
The Early Reviews» («Конрад і критики: Ранні рецензії та статті»)5. До роз-
гляду поетики окремих творів письменника звертались Авром Фляй-
шмен («The Secret Agent sabotaged?» / «Диверсія таємного агента», 1997)6; 
Брігіда Пуделко («Ivan Turgenev and Joseph Conrad: studium związków 
filozoficznych, literackich oraz społeczno-politycznych» / «Іван Тургенєв та 
Джозеф Конрад: Дослідження філософського, літературного та соціаль-
но-політичного тла», 2005)7; Кетрін Райзінг («Raskolnikov and Razumov: 
From Passive to Active Subjectivity in “Under Western Eyes”» / «Раскольніков 
і Разумов: Від пасивної до активної суб’єктивності в романі “На погляд 
Заходу”», 2001)8; Людмила Войтковська («Conrad in Russia: a discipline  

1 Fincham G. Orality, Literature and Community // Under Postcolonial Eyes: Joseph 
Conrad after Empire / ed. by Gail Fincham and Myrtle Hooper.  – Rondebosch, South Africa, 
1996. – P. 158–169.

2 Perczak W. Polska Bibliografia Conradowska (1896–1992). – Toruń, 1993. – 366 s. 
3 Knowles O. An Annotated Critical Bibliography of Joseph Conrad. – Hemel Hempstead ; 

New York, 1992. – X, 255 p.
4 Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman Sherry.  – London  ; New York, 

2005. – 318 p.
5 Simmons A. Joseph Conrad: Critical Issues.  – New York, 2006.  – 239 p.; Simmons A. 

H. Conrad Among The Critics: The Early Reviews // Yearbook of Conrad Studies (Poland).  – 
Krakow. – 2007. – Vol. III. – P. 81–95.

6 Fleishman A. The Secret Agent sabotaged? // Conrad on film / ed. by Gene M. Moore. – 
Cambridge ; New York ; Melbourne, 1997. – P. 48–60.

7 Pudelko B. Ivan Turgenev and Joseph Conrad: studium związków filozoficznych, 
literackich oraz społeczno-politycznych : дис… канд. філол. наук. – Lublin, 2005. – 248 s.

8 Rising C. Raskolnikov and Razumov: From Passive to Active Subjectivity in «Under 
Western Eyes» // Conradiana. – 2001 (Spring). – Vol. 33, № 1. – P. 24–39.
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in absentia» / «Конрад і Росія», 2005)1; Іоанна Сколік («The Ideal of Fidelity 
in Conrad’s Works» / «Ідеал вірності у творах Конрада», 2009)2. 

Видаються окремі праці та збірники, що продовжують дослі-
джувати аспекти біографії, проблеми поетики письменника, поль-
ську складову його національно-культурної ідентичності (Ґевін Ґріф-
фітс, «Joseph Conrad (Brief Lives)» / «Джозеф Конрад: Іпостасі», 19953; 
Аґнешка Адамовіч-Пощпех, «Tadeusz Bobrowski as Conrad’s Encoura-
ging Patron and Discouraging Mentor?» / «Тадеуш Бобровський: Добрий 
покровитель чи фатальний ментор?», 20004, «Joseph Conrad  – spory o 
biografię» / «Джозеф Конрад – спори о біографії», 20035; «Polskie zaplecze 
Josepha Conrada: Dokumenty rodzinne, listy, wspomnienia» / «Польська 
спадщина Джозефа Конрада: Родинні документи, листи та спогади» у 
двох томах під редакцією Здзіслава Найдера та Іоанни Сколік, 20066;  
Веслав Ратайчак «Conrad i koniec epoki żaglowców» / «Конрад і кінець 
вітрильної епохи», 20107), особливості мови та техніки наративу (В. 
К. Теварі, «Joseph Conrad in Bakhtinian Dialogics» / «Джозеф Конрад і 
діалоги Бахтіна», 19958; Майкл Ґріні, «Conrad, Language, and Narrative» 
/ «Конрад, мова та наратив», 20029; збірник статей друзів та добрих 
знайомих письменника під редакцією Мартіна Рея «Joseph Conrad: 
Interwiews and Recollections» / «Джозеф Конрад: Інтервью та спога-
ди», 1990)10; збірник наукових праць у 4 томах під редакцією Кіт Кара-

1 Voitkovska L. Conrad in Russia: a discipline in absentia // Conradiana. – 2005 (Spring/
Summer). – Vol. 37, № 1/2. – P. 147–164.

2 Skolik J. The Ideal of Fidelity in Conrad’s Works. – Toruń, 2009. – 167 p.
3 Griffiths G. Joseph Conrad (Brief Lives). – Verlag, 2008. – 120 p.
4 Adamowicz-Pośpiech A. Tadeusz Bobrowski as Conrad’s Encouraging Patron and 

Discouraging Mentor? // Przegląd Humanistyczny.  – Warszawa, 2000.  – (Rok XLIV).  – № 1/2 
(358/359). – S. 125–136. 

5 Adamowicz-Pośpiech A. Joseph Conrad – spory o biografię. – Katowice, 2003. – 160 s. 
6 Polskie zaplecze Josepha Conrada: Dokumenty rodzinne, listy, wspomnienia : w 2 t. T. 1 

/ pod red. Zdzisława Najdera i Joanny Skolik. – Lublin, 2006. – 454 s.; Polskie zaplecze Josepha 
Conrada: Dokumenty rodzinne, listy, wspomnienia  : w 2 t. T. 2 / pod red. Zdzisława Najdera i 
Joanny Skolik. – Lublin, 2006. – 394 s.

7 Ratajczak W. Conrad i koniec epoki żaglowców. – Poznań, 2010. – Seria : Filologia Polska, 
№ 120. –186 s.

8 Tewari V. K. Joseph Conrad in Bakhtinian Dialogics. – New Delhi, 1995. – XV, 220 p.
9 Greaney M. Conrad, Language, and Narrative. – Cambridge, 2002. – 195 p.
10 Joseph Conrad: Interwiews and Recollections / ed. by Martin Ray. – London, 1990. – 240 p.
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бін («Joseph Conrad: Critical Assessments» / «Джозеф Конрад: Критичні 
оцінки», 1992)1; науковий збірник під редакцією Кетрін Ізобель Бекстер 
і Річарда Хенда («Joseph Conrad and the Performing Arts» / «Джозеф Кон-
рад та мистецтво», 2009)2. У 2009 році під редакцією Аллана Сіммонса 
публікується збірник досліджень «Joseph Conrad in Context» («Контексти 
творів Джозефа Конрада»), серед авторів збірника Кетрін Ізобель Бекстер 
(«Chronology of composition and publication» / «Хронологія сюжетів та їх 
публікацій»)3; Оуен Ноулз («Literary Influences» / «Літературні впливи»)4; 
Девід Міллер («Biographics and Memoirs» / «Біографія та мемуари»)5; 
Джон Генрі Стейп («Portraits and Illustrations» / «Портрети та коментарі»)6; 
Річард Хенд («Dramatic and Other Adaptations» / «Драматичні та інші 
адаптації»)7; Маріо Кюррелі («Translations» / «Переклади»)8. У 2004, 2006 
та 2007 роках виходять дослідження, присвячені вивченню колоніального, 
ґендерного та філософського дискурсів повісті Конрада «Heart of Dark-
ness» («Серце темряви»): збірник під редакцією Джина Мура («Joseph 
Conrad’s “Heart of Darkness”» / «“Серце темряви” Джозефа Конрада»)9; 
монографії Мохіта Кумара Рея («Joseph Conrad’s “Heart of Darkness”: 
A Critical Study» / «“Серце темряви” Джозефа Конрада»: Критичний  

1 Joseph Conrad: Critical Assessments  : іn 4 vol. Vol. I / ed. by Keith Carabine.  – 
Robertsbridge, 1992. – XXIX, 648 p.; Joseph Conrad: Critical Assessments : in 4 vol. Vol. II / ed. 
by Keith Carabine. – Robertsbridge, 1992. – IX, 717 p.; Joseph Conrad: Critical Assessments : in 
4 vol. Vol. III / ed. by Keith Carabine. – Robertsbridge, 1992. – IX, 671 p.; Joseph Conrad: Critical 
Assessments : in 4 vol. Vol. IV / ed. by Keith Carabine. – Robertsbridge, 1992. – IX, 785 p.

2 Joseph Conrad and the Performing Arts / ed. by Katherine Isobel Baxter and Richard J. 
Hand. – Aldershot ; Burlington, 2009. – 165 p.

3 Baxter K. I. Chronology of composition and publication // Joseph Conrad in Context / ed. 
by Allan H. Simmons. – New York, 2009. – P. 11–17.

4 Knowles O. Literary influences // Joseph Conrad in Context / ed. by Allan H. Simmons. – 
New York, 2009. – P. 33–41.

5 Miller D. Biographics and Memoirs // Joseph Conrad in Context / ed. by Allan H. 
Simmons. – New York, 2009. – P. 42–48.

6 Stape J. H. Portraits and illustrations // Joseph Conrad in Context / ed. by Allan H. 
Simmons. – New York, 2009. – P. 49–56.

7 Hand R. J. Dramatic and Other Adaptations // Joseph Conrad in Context / ed. by Allan H. 
Simmons. – New York, 2009. – P. 91–98.

8 Curreli M. Translations // Joseph Conrad in Context / ed. by Allan H. Simmons. – New 
York, 2009. – P. 99–106.

9 Joseph Conrad’s Heart of Darkness: A Casebook / ed. by Gene M. Moore. – New York, 
2004. – 279 p.
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підхід)1 та Д. Гюнетюллека («Joseph Conrad’s “Heart of Darkness”» / «“Сер-
це темряви” Джозефа Конрада»)2.

У 1990 році виходить із друку монографія Марка Волейгера «Joseph 
Conrad and the Fictions of Skepticism» («Джозеф Конрад та виміри 
скептицизму»)3, новий ракурс вивчення філософії письменника. У 1992 
році – монографія Веслава Крайки «Isolation and Ethos: A Study of Joseph 
Conrad» («Ізоляція та етос: Дослідження спадщини Джозефа Конрада»)4, – 
вагомий внесок у світовий розвиток конрадівських досліджень. У 1994 році 
публікується монографія Адама Ґіллона, присвячена вивченню доробку 
митця у компаративному аспекті «Joseph Conrad: Comparative essays» 
(«Джозеф Конрад: Компаративне дослідження»)5. 1996 рік позначений 
виходом студій під редакцією Джона Генрі Стейпа «The Cambridge Com-
panion to Joseph Conrad» / «Кембріджський супровід Джозефа Конрада»6. У 
2005 році публікується дослідження Стівена Донована «Joseph Conrad and 
Popular Culture» («Джозеф Конрад та популярна культура»)7, що відкриває 
новий вимір розуміння постаті письменника в контексті його захоплення 
популярною культурою свого часу. У 2007 році читачі знайомляться з нау-
ковою розвідкою Джона Генрі Стейпа «The Several Lives of Joseph Conrad» 
(«Кілька іпостасей буття Джозефа Конрада»)8, що визначає закономірності 
життєвого шляху та професійної діяльності письменника. 

З початку 1990 років під редакцією Веслава Крайки, Кіт Карабін, 
Оуена Ноулза публікуються збірки статей, присвячені літературним, 
історичним, філософським, політичним аспектам творчої діяльнос-
ті письменника у світлі мультикультуралізму: «Contexts for Conrad» 
(«Контексти творів Джозефа Конрада»)9, «Conrad and Poland» («Кон-

1 Ray М. K. Joseph Conrad’s Heart of darkness: A Critical Study. – New Delhi,  2006. – VIII, 
197 p.

2 Goonetilleke D. C. R. A. Joseph Conrad’s Heart of Darkness. – Oxford, 2007. – 160 p.
3 Wollaeger M. A. Joseph Conrad and the Fictions of Skepticism. – Stanford, CА, 1990. – 262 p.
4 Krajka W. Isolation and Ethos: A Study of Joseph Conrad. – Boulder, 1992. – 332 p.
5 Gillon A. Joseph Conrad  : Comparative essays / ed. by Raymond Brebach. – Lubbock, 

1994. – 290 p. 
6 The Cambridge Companion to Joseph Conrad / ed. J. H. Stape. – Cambridge, 1996. – 280 p. 
7 Donovan S. Joseph Conrad and Popular Culture. –  New York, 2005. – XIII, 235 p.
8 Stape J. H. The Several Lives of Joseph Conrad. – New York, 2007. – 420 p. 
9 Contexts for Conrad / ed. by Keith Carabine, Owen Knowles, Wieslaw Krajka. – Boulder ; 

Lublin, 1993. – 285 p.
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рад і Польща»)1, «А Return to the Roots: Conrad, Poland and East-Central 
Europe» («Повернення до коріння: Джозеф Конрад, Польща та Східна 
Європа»)2, «In the Realms of Biography, Literature, Politics and Recep-
tion: Polish and East-Central European Joseph Conrad» («В контексті біо-
графії, літератури, політики та рецепцій: Конрад у Польщі та Східній 
Європі»)3, «Joseph Conrad and the Orient» («Джозеф Конрад та Схід»)4. 

З 1900-х років ХХ століття дослідники починають більш глибоко 
вивчати проблему ґендеру в ходожньому доробку письменника. Цим 
проблемам сучасного конрадознавчого напряму увагу приділяли у 
своїх дослідженнях Рут Нейдлхафт («Joseph Conrad» / «Джозеф Кон-
рад», 1991)5; Сьюзен Джоунз («Representing Women: Conrad, Marguerite 
Poradowska, and “Chance”» / «Зображуючи жінок: Конрад, Маргарита 
Порадовська і “Шанс”», 19936, «Conrad’s Debt to Marguerite Poradowska» 
/ «Борг Конрада перед Маргаритою Порадовською», 19977, «Conrad and 
Women» / «Конрад та жінки», 20018, «The Conrads and Alice Kinkead» / 
«Конради та Еліс Кінкейд», 20089, «Conrad’s Critique of the Serial Roman-
ce “Chance” and “The Rover”» / «Конрадознавча критика про романи 
“Шанс” та “Корсар”», 200910); Ендрю Майкл Робертс («Secret Agents and 

1 Conrad and Poland / ed. and introd. by Alex S. Kurczaba. – Boulder, 1996. – 258 p.
2 A Return to the Roots: Conrad, Poland and East-Central Europe / еd. with an introd. 

by Wiesław Krajka // Conrad: Eastern and Western perspectives. – Boulder ; Lublin ; New York, 
2004. – Vol. XIII. – VII, 308 p.

3 In the Realms of Biography, Literature, Politics and Reception: Polish and East-Central 
European Joseph Conrad / ed.with an introd. by Wiesław Krajka // Conrad: Eastern and Western 
perspectives. – Boulder ; Lublin ; New York, 2010. – Vol. XIX. – 485 p.

4 Joseph Conrad and the Orient / ed. by Amar Acheraiou and Nursel Icoz // Conrad: Eastern 
and Western Perspectives. – Boulder ; Lublin ; New York, 2012. – Vol. XXI. – 250 p.

5 Nadelhaft L. R. Joseph Conrad. – Atlantic Highlands, 1991. – 147 p.
6 Jones S. Representing Women: Conrad, Marguerite Poradowska, and «Chance» // The 

Conradian: Conrad and Gender / ed. by Andrew Michael Roberts ; ser. ed.: Robert Hampson and 
Gene M. Moore. – Amsterdam ; Atlanta, 1993. – P. 59–74.

7 Jones S. Conrad’s Debt to Marguerite Poradowska // Conrad  : Intertexts and 
Appropriations : Essays in Memory of Yves Hervouet / ed. by Gene M. Moore, Owen Knowles and 
J. H. Stape. – Amsterdam ; Atlanta, 1997. – P. 7–28.

8 Jones S. Conrad and Women. – Oxford, 2001. – 252 p.
9 Jones S. The Conrads and Alice Kinkead // The Conradian. – 2008. – Spring. – Vol. 33, № 

1. – P. 113.
10 Jones S. Conrad’s Critique of the Serial Romance «Chance» and «The Rover» // 

Conradiana. – 2009 (Summer/Fall). – Vol. 41, № 2–3. – P. 288–309.
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Secret Objects: Action, Passivity, and Gender in “Chance”» / «Таємні агенти 
та таємні об’єкти: Дія, пасивність та ґендер у романі “Chance”», 19931, 
«Conrad and Masculinity» / «Конрад та маскулінність», 2000); Скотт 
МакКрекен («A Hard and Absolute Conditions of Existence»: Reading 
Masculinity in “Lord Jim”» / «Єдині умови для існування: Досліджую-
чи маскулінність у романі “Лорд Джім”»1993)2; Лісса Шнайдер («The 
Woman Alone in Conrad and Hitchcock» / «Самотні жінки в Конрада та 
Хічкока», 19973, «Conrad’s Narratives of Difference: Not Exactly Tales for 
Boys» / «Наративи Конрада: Історії для чоловіків», 20034); Тім Міддлтон 
(«Joseph Conrad» / «Джозеф Конрад», 20065); Джеремі Готорн («Isola-
tion an Identity: Joseph Conrad’s “The Secret Sharer”» / «Ізоляція та іден-
тичність: Оповідання Джозефа Конрада “Таємний спільник”», 19836, 
«Conrad and the Erotic: “A Smile of Fortune” and “The Planter of Malata”» 
/ «Конрад та еротика: “Посмішка фортуни” та “Плантатор з Малати”», 
20037, «Sexuality and the Erotic in the Fiction of Joseph Conrad» / «Сексу-
альність та еротика у творах Джозефа Конрада», 20078); Пітер Ланселот 
Maлліоус («Our Conrad: Constituting American Modernity» / «Наш Кон-
рад: Як починався американський модернізм», 20109); Оттолін Моррелл 
(«He has never met “civilized” woman» / «Він ніколи не зустрічав “циві-

1 Roberts A. M. Secret Agents and Secret Objects: Action, Passivity, and Gender in «Chance» 
// The Conradian: Conrad and Gender / ed. by Andrew Michael Roberts ; ser. еd.: Robert Hampson 
and Gene M. Moore. – Amsterdam ; Atlanta, 1993. – P. 89–104.

2 McCracken S. «A Hard and Absolute Conditions of Existence»: Reading Masculinity in 
«Lord Jim» // The Conradian: Conrad and Gender / ed. by Andrew Michael Roberts  ; ser. еd.: 
Robert Hampson and Gene M. Moore. – Amsterdam ; Atlanta, 1993. – P. 17–38. 

3 Schneider L. The Woman Alone in Conrad and Hitchcock // Conrad on film / ed. by Gene 
M. Moore. – Cambridge ; New York ; Melbourne, 1997. – P. 61–77.

4 Schneider L. Conrad’s Narratives of Difference: Not Exactly Tales for Boys. – New York ; 
London, 2003. – 160 p.
5 Middleton T. Joseph Conrad. – London, 2006. – 224 p.

6 Hawthorn J. Isolation an Identity: Joseph Conrad’s «The Secret Sharer» // Hawthorn J. 
Multiple Personality and the Disintegration of Literary Character: From Oliver Goldsmith to 
Sylvia Plath. – New York, 1983. – P. 84–90.

7 Hawthorn J. Conrad and the Erotic: «A Smile of Fortune» and «The Planter of Malata» // 
The Conradian. – London, 2003. – Vol. 28, № 2 (Autumn) : Joseph Conrad: The Short Fiction. – P. 
111–141.

8 Hawthorn J. Sexuality and the Erotic in the Fiction of Joseph Conrad. – London ; New 
York, 2007. – 190 p.

9 Mallios L. P. Our Conrad: Constituting American Modernity. – Stanford, CА, 2010. – 488 p.
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лізовану” жінку», 1990)1; Лоуренс Девіс («Conrad, “Chance”, and Women 
Readers» / «Конрад, “Шанс” та читачі-жінки», 1993)2; Ребекка Стотт («The 
Woman in Black: Race and Gender in the “Secret Agent”» 1993)3; Кетрін 
Снайдер («Bachelors, Manhood, and the Novel, 1850–1925» / «Чоловіки і 
романи, 1850–1925», 1999)4; Мартін Рей («Conrad and “Civilized Women”: 
Miss Madden, Passenger on the «Torrens»» / «Конрад і “цивілізовані жін-
ки”: Міс Медден, пасажирка з “Торренса”», 2008)5; Найдеш Лету («The 
Horror of Mimesis: Echoing Lacoue-Labarthe» / «Жахливість мімесису: 
Ехо Лаку-Лабарта», 20126); Генрі Стейтен («Conrad’s Dionysian elegy» / 
«Діонісійська елегія Конрада», 2012)7.

Дискурс модернізму вивчає Кон Коронеос («Space, Conrad, and 
Modernity» / «Простір, Конрад і сучасність», 2002)8; Крістофер Ґоуґвілт 
(«The Passage of Literature: Genealogies of Modernism in Conrad, Rhys, 
and Pramoedya» / «Шлях літератури: Генеалогія модернізму у творчос-
ті Конрада, Ріса та Прамуд’ї», 2011)9; Памела Кінг («“Like painting, like 
music…”: Joseph Conrad and the Modernist Sensibility» / «“Як малярство, 
як музика…”: Джозеф Конрад та модерністська чутливість», 1996)10.

1 Morrell O. «He has never met “civilized” woman» // Joseph Conrad: Interwiews and 
Recollections / ed. by Martin Ray. – London, 1990. – P. 27–32.

2 Davies L. Conrad, «Chance», and Women Readers // The Conradian: Conrad and Gender 
/ ed. by Andrew Michael Roberts ; ser. ed.: Robert Hampson and Gene M. Moore. – Amsterdam ; 
Atlanta, 1993. – P. 75–88.

3 Stott R. The Woman in Black: Race and Gender in the «Secret Agent» // The Conradian: 
Conrad and Gender / ed. by Andrew Michael Roberts ; ser. еd.: Robert Hampson and Gene M. 
Moore. – Amsterdam ; Atlanta, 1993. – P. 39–58.

4 Snyder K. V. Bachelors, Manhood, and the Novel, 1850–1925. – Cambridge, 1999. – 296 p.
5 Ray M. Conrad and «Civilized Women»: Miss Madden, Passenger on the «Torrens» 

// The Conradian  : The Joseph Conrad Society (UK). – 2008 (Spring). – Vol. 33, № 1. – P. 
158–161.

6 Lawtoo N. The Horror of Mimesis: Echoing Lacoue-Labarthe // Conrad’s «Heart of 
Darkness» and Contemporary Thought: Revisiting the Horror with Lacoue-Labarthe / ed. by 
Nidesh Lawtoo. – London ; New York, 2012. – P. 239–259. 

7 Staten H. Conrad’s Dionysian elegy // Conrad’s «Heart of Darkness» and Contemporary 
Thought: Revisiting the Horror with Lacoue-Labarthe / ed. by Nidesh Lawtoo. – London ; New 
York, 2012. – P. 201–220. 

8 Coroneos C. Space, Conrad, and Modernity. – Oxford, 2002. – 199 p.
9 GoGwilt C. The Passage of Literature: Genealogies of Modernism in Conrad, Rhys, and 

Pramoedya. – Oxford, 2011. – XIV, 336 p.
10 King P. «Like painting, like music…»: Joseph Conrad and the Modernist Sensibility. – 

[Moffat Beach, Qld.], 1996. – XI, 116 p.
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За останні роки помітними явищами в історії конрадознавства ста-
ли монографічні праці, присвячені проблемам історії написання творів, 
аспектам біографії, національно-культурної ідентичності, психології, 
модернізму, – Тамаса Юхаша («Conradian Contracts: Exchange and Identity 
in the Immigrant Imagination» / «Конрадівські проекції: Трансформації 
та ідентичність в іммігрантських візіях», 2011)1; Джона Петерса («Joseph 
Conrad’s Critical Reception» / «Джозеф Конрад у критичній рецепції», 
2013)2; Аґнєшки Півоварчик («Opowieści znad krawiędzi. Szaleństwo i 
szaleńcy w Opowieściach niepokojących Josepha Conrada» / «Божевілля 
та божевільні в “Повістях непокою” Джозефа Конрада», 2014)3; Кароля 
Самселя («Norwid – Conrad: Epika w perspektywie modernizmu» / «Нор-
від – Конрад: Епіка в перспективі модернізму», 2015)4; Джона Генрі Стей-
па («“The Duel”: The Typescript / Manuscript» / «“Дуель”: Mашинописний 
текст / рукопис», 2015)5; Ендрю Ґлаззарда («Conrad’s Popular Fiction: Secret 
Histories and Sensational Novels» / «Популярні твори Конрада: Таємні 
історії та сенсаційні романи», 2016)6; Майї Джасаноф («The Dawn Watch: 
Joseph Conrad in a Global World» / «Джозеф Конрад у глобальному кон-
тексті», 2017)7 та інших. У 2015 році з друку вийшов новий збірник нау-
кових розвідок під редакцією Джона Генрі Стейпа «The New Cambridge 
Companion to Joseph Conrad» / «Нові Кембріджські читання»8.

Видатним дослідженням творчої спадщини Конрада, глибоким аналі-
зом студій критика-конрадіста Чеслава Мілоша є монографія Іоланти Дудек 
«Miłosz wobec Conrada (1948–1959)» («Мілош і Конрад (1948–1959)», 2014)9.

1 Juhasz T. Conradian Contracts: Exchange and Identity in the Immigrant Imagination. – 
Lanham, 2011. – 238 p. 

2 Peters J. G. Joseph Conrad’s Critical Reception. – Cambridge ; New York, 2013. – 274 p.
3 Piwowarczyk A. Opowieści znad krawiędzi. Szaleństwo i szaleńcy w Opowieściach 

niepokojących Josepha Conrada // Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego imenia Adama 
Mickiewicza / red. nauk. Jolanta Pasterska. – Warszawa, 2014. – Rok VII (XLIX). – S. 281– 296.

4 Samsel K. Norwid – Conrad: Epika w perspektywie modernizmu. – Warszawa, 2015. – 347 p. 
5 Stape J. H. «The Duel»: The Typescript / Manuscript // Conrad’s «The Duel» / ed. by John 

H. Stape, John G. Peters. – Leiden ; Boston, 2015. – P. 90–180. 
6 Glazzard A. Conrad’s Popular Fiction: Secret Histories and Sensational Novels.  – New 

York, 2016. – 227 p.
7 Jasanoff M. The Dawn Watch: Joseph Conrad in a Global World. – New York, 2017. – 400 p.
8 The New Cambridge Companion to Joseph Conrad / ed. J. H. Stape. – Cambridge, 2015. – 258 p.
9 Dudek J. Miłosz wobec Conrada (1948–1959). – Kraków, 2014. – 269 s.
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Вагомою для розуміння мультикультурності творчості Конрада в 
аспектах естетичної природи стилю письменника, його артистичної 
спадщини, концепції людини та суспільства у європейському контексті, 
зв’язкам Конрада з польською літературою, дискурсу російської культу-
ри та дискурсу Достоєвського, компаративному аналізу Конрада та Рус-
со стала монографія Здзіслава Найдера «Conrad in Perspective: Essays on 
Art and Fidelity» («Конрад у перспективі: Роздуми про мистецтво», 1997)1.

Взаємні літературні та культурні впливи Конрада і Джеймса, Кон-
рада і Стівенсона, Конрада і Флобера, Конрада і Мелвілла досліджує 
книга Кіт Карабін, Оуен Ноулз та Пола Армстронга «Conrad, James and 
Other Relations» («Конрад, Джеймс та інші», 1998)2.

З 2000-них років поглиблюється вивчення мультикультурного 
дискурсу творчості Конрада, особливо звертається увага на пробле-
ми міжкультурних контактів, взаємодії між культурами, культур-
ну самобутність та культурні зрушення у творах Конрада (Роберт 
Хемпсон, «Cross-Cultural Encounters in Joseph Conrad’s Malay Fiction» 
/ «Міжкультурні вектори у малайській прозі Джозефа Конрада», 
20003, «Conrad’s Secrets» / «Таємниці Конрада», 20124; Деніель Шварц, 
«Rereading Conrad» / «Перечитуючи Конрада», 20015), під новим кутом 
зору розглядаються психоаналітичні та ґендерні проблеми (Деніель 
Шварц, «Rereading Conrad» / «Перечитуючи Конрада», 2001)6, філо-
софські питання (Нік Панагопулос, «Heart of Darkness and The Birth of 
Tragedy: A Comparative Study» / «Серце темряви та народження траге-
дії: компаративне дослідження», 2002)7.

На російському дискурсі у творчості Конрада під новим ракур-
сом наголошують Карен Х’юїтт («Джозеф Конрад: Проблема двой-

1 Najder Z. Conrad in Perspective: Essays on Art and Fidelity. – Cambridge, 1997. – 240 p.
2 Conrad, James and Other Relations / ed. by Keith Carabine, Owen Knowles, Paul 

Armstrong / Conrad: Eastern and Western Perspectives  ; gen. ed. Wiesław Krajka  ; ed. with an 
іntrod. by Wiesław Krajka. – Boulder ; Lublin ; New York, 1998. – 349 p.

3 Hampson R. Cross-Cultural Encounters in Joseph Conrad’s Malay Fiction. – Basingstoke, 
2000. – XI, 248 p.
4 Hampson R. Conrad’s Secrets / Robert Hampson. – London ; New York, 2012. – 299 p.

5 Schwarz D. R. Rereading Conrad / Daniel R. Schwarz. – Columbia ; London, 2001. – 194 p.
6 Там само.
7 Panagopoulos N. Heart of Darkness and The Birth of Tragedy: A Comparative Study. – 

Athens, 2002. – 196 p.



316 Олена Ткачук 

ственности», 2000)1; Кетрін Райзінг («Raskolnikov and Razumov: 
From Passive to Active Subjectivity in “Under Western Eyes”» / «Рас-
кольніков та Разумов: Від пасивної до активної суб’єктивності в 
романі “На погляд Заходу”», 2001)2; Людмила Войтковська («Conrad 
in Russia: a discipline in absentia» / «Конрад і Росія», 2005)3; Оуен 
Ноулз («Literary influences» / «Літературні впливи», 2005)4; Марк 
Амусін («Русская страда Джозефа Конрада», 2015)5. У контексті 
культури, історії, текстології, стилістики, фемінізму та наратології 
пропонують дослідження художньої спадщини Джозефа Конрада 
автори наукового збірника під редакцією Джин Мур («Joseph Con-
rad’s “Heart of Darkness”» / «“Серце темряви” Джозефа Конрада», 
2004)6, порушуючи важливі питання колоніалізму у творах Конрада 
«Heart of Darkness» («Серце темряви») та «An Outpost of Progress» 
(«Аванпост прогресу»).

Діалектику колоніального панування та взаємодію західних коло-
ніальних та африканських постколоніальних культур, інтертекстуальні 
проблеми у світлі впливів творів Конрада на літературу Африки, дослі-
джували Байрон Камінеро Сантангелло («African Fiction and Joseph 
Conrad: Reading Postcolonial Intertextuality» / «Африканська література 
та Джозеф Конрад: Постколоніальний інтертекстуальний контекст» 
2004, 2005)7, контекстам Джозефа Конрада у французькій та німецькій 
культурах приділяє увагу Джозіан Паккау-Хьюгет («Conrad in France» / 
«Конрад у Франції», 2006)8.

1 Хьюитт К. Джозеф Конрад: проблема двойственности / пер. с англ. Д. Иванова // 
Иностр. лит. – 2000. – № 7. – С. 169–178. 

2 Rising C. Raskolnikov and Razumov: From Passive to Active Subjectivity in «Under 
Western Eyes» // Conradiana. – 2001 (Spring). – Vol. 33, № 1. – P. 24–39.

3 Voitkovska L. Conrad in Russia: a discipline in absentia // Conradiana. – 2005 (Spring/
Summer). – Vol. 37, № 1/2. – P. 147–164.

4 Knowles O. Literary influences // Joseph Conrad in Context / ed. by Allan H. Simmons. – 
New York, 2009. – P. 33–41.

5 Амусин М. Русская страда Джозефа Конрада // Амусин М. Огонь столетий. – СПб., 
2015. – C. 393–426.

6 Joseph Conrad’s Heart of Darkness: A Casebook / ed. Gene M. Moore.  – New York, 
2004. – 279 p.

7 Caminero-Santangelo B. African Fiction and Joseph Conrad: Reading Postcolonial 
Intertextuality. – Albany, 2005. – XI, 172 p.

8 Paccaud-Huguet J. Conrad in France. – New York, 2006. – 280 p.
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Завдяки багатству критичного матеріалу та оригінальності трактов-
ки відомих творів письменника, детальне дослідження Тіма Міддлто-
на «Joseph Conrad» («Джозеф Конрад», 2006)1 репрезентує творчість 
письменника у світлі ґендерних, постколоніальних, модерністських 
та культурологічних досліджень. Автор вивчає тексти Конрада від їх 
першої публікації до наших днів, особлива увага приділяється аналізу 
критики творів митця. Зосереджують увагу перехресні посилання між 
розділами дослідження з метою встановлення зв’язків між текстами, 
контекстами Конрада та критичними роботами, присвяченими його 
творчості, а також нові, неординарні пропозиції автора щодо нового 
прочитання творів Конрада.

Збірник наукових статей під редакцією Кероли Каплен «Conrad in the 
Twenty-First Century: Contemporary Approaches and Perspectives» («Кон-
рад у двадцять першому столітті: Сучасні підходи та перспективи», 
2004)2 пропонує дослідження науковців, які відстоюють думку, що тво-
ри англійського письменника набули особливої актуальності на початку 
XXI століття (адже на хвилі 11 вересня 2001 року багато хто із дослідників 
культури почали по-новому обговорювати коріння проблем тероризму). 
Автори пропонують аналіз творів Конрада в сучасному світлі актуаль-
них і сьогодні в епоху глобалізації питань постколоніалізму, імперіаліз-
му, модерну, літератури та культури: Джеффрі Голт Харфем («Beyond 
Mastery: The Future of Conrad’s Beginnings» / «За межами майстерності: 
Майбутнє творів Конрада», 2004)3; Дафна Ердінаст-Вулкан («Some Mil-
lennial Footnotes on “Heart of Darkness”» / «“Серце темряви”: Примітки до 
роману за сто років», 2004)4; Сьюзен Джоунз («Conrad on the Borderlands 
of Modernism» / «Конрад на подступах до модернізму»)5 та інші.

1 Middleton T. Joseph Conrad. – London, 2006. – 224 p.
2 Conrad in the Twenty-First Century: Contemporary Approaches and Perspectives / еd. 

by: Carola Kaplan, Peter Lancelot Mallios, Andrea White. – London, 2004. – 352 p.
3 Harpham G. G. Beyond Mastery: The Future of Conrad’s Beginnings // Conrad in the 

Twenty-First Century: Contemporary Approaches and Perspectives / ed. by: Carola Kaplan, Peter 
Lancelot Mallios, Andrea White. – London, 2004. – P. 17–38.

4 Erdinast-Vulcan D. Some Millennial Footnotes on «Heart of Darkness» // Conrad in the 
Twenty-First Century: Contemporary Approaches and Perspectives / ed. by: Carola Kaplan, Peter 
Lancelot Mallios, Andrea White. – London, 2004. – P. 55–66.

5 Jones S. Conrad on the Borderlands of Modernism // Conrad in the Twenty-First Century: 
Contemporary Approaches and Perspectives / ed. by Carola Kaplan, Peter Lancelot Mallios, 
Andrea White. – London, 2004. – P. 195–212.
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Глибоко-патріотичні національно-спрямовані польські переконан-
ня письменника зовсім не суперечили його позиціонуванню себе не як 
слов’янина, а як європейця в широкому значенні цього слова. Марк Аму-
сін підкреслює, що і «проблему етнокультурного самовизначення Поль-
щі письменник розглядав у перспективі відштовхування від “східного 
коріння”»1. Адже Конрад вважав, що його батьківщина апріорі не належала 
до слов’янського світу. У його розумінні Польща, з її католицизмом, демо-
кратичними традиціями і просвітництвом, завжди була органічною складо-
вою Європи, поділяючи західні культурні та суспільні “коди”. Досліджуючи 
причини еміграції Конрада, критики вказували на прагнення звільнитися 
від необмеженої монархії (та як наслідок: тиранії) на його батьківщині. Сам 
Конрад у листах акцентував свободу в якості провідної риси свого характеру.

Томас Манн зазначав, що психологічний портрет англійського 
письменника польського походження відповідав духові англійської 
культури, визначивши таким чином вибір англійської мови для само-
вираження2. Разом з тим Джозеф Конрад, на думку Марка Соколян-
ського, «вніс в англійську прозу саме слов’янську інтенсивність психо-
логічного бачення, збагативши її»3. 

В Україні питання мультикультурного різноманіття та націо-
нально-культурної ідентичності творчості Джозефа Конрада роз-
глядалися Михайлом Могилянським4, Михайлом Калиновичем5, 
Андрієм Ніковським6, Ольгою Немеровською7, Григорієм Майфе-

1 Амусин М. Русская страда Джозефа Конрада // Амусин М. Огонь столетий. – СПб., 
2015. – С. 403.

2 Fothergill A. Secret Sharers: Joseph Conrad’s Cultural Reception in Germany. – Oxford ; 
Bern ; New York, 2006. – P. 70.

3 Соколянский М. Джозеф Конрад о литературе // Вопр. лит. – 1978. – № 7. – С. 203.
4 Зорівчак Р. Англомовна література на Україні 1920–30-х років XX cтоліття // Наша 

культура. – 1969. – № 12. – С. 11–23.  
5 Калинович М. Джозеф Конрад // Конрад Дж. Зроби або помри: морські історії / упоряд.: В. 

Панченко, О. Купріян ; пер. з англ.: Людмили Гончар, Миколи Рошківського, Петра Таращука, Сергія 
Вільхового. – Київ, 2011. – С. 496–524; Калинович М. Джозеф Конрад : критич.-біогр. нарис // Конрад 
Дж. Аванпост прогрессу / ред. Михайло Калинович. – Київ, 1926. – С. VII–XXXIII; Калинович М. 
Передмова // Конрад Дж. Кінець неволі ; пер. з англ. М. Калиновича. – Київ, 1928. – С. V–XX. 

6 Ніковський А. Джозеф Конрад // Ніковський А. Vita Nova. Книга ІІ / Український 
культурологічний альманах «Хроніка». – Київ, 2015. – Вип 2 (100). – С. 405–420.

7 Немеровська О. Джозеф Конрад (спроба літературного портрету) // Червоний 
шлях. – 1928. – № 5–6. – С. 129–139. 
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том1, Лукою Луцівим2, Сергієм Яковенко3, О. Столяренко4, Л. Дер-
беньовою5, Р. Чопиком6, I.  Яковлєвою7, Н. Яковлєвою8, О. Авра-
менко9, А. Костенко10.

Згадаймо справедливий вислів видатного українського класика 
Миколи Євшана, що «своєю власною “мудрістю” ледве чи може жити 
котра-небудь із сучасних європейських літератур»11. Як зазначав Джо-
зеф Конрад в одному з листів Юзефу Коженьовському (від 14 лютого 
1901), ані національності своєї, ані свого прізвища він не зрікся: «It is 
widely known that I am a Pole and that Józef Konrad are my two Christian 
names, the latter being used by me as a surname so that foreign mouths 

1 Майфет Г. Критик цивілізації // Життя й революція. – Київ. – 1928. – Книжка VII 
(липень). – С. 127–140.

2 Луців Л. З літератури завойовників  : українські переклади Стівенсона, Конрада і 
Велза // Літ.-наук. вісн. – Львів  ; Тернопіль. – 1931. – Річник XXX. – Книжка VII–VIII (за 
липень–серпень). – Т. CVI (106). – С. 671–676. 

3 Яковенко С. Вигнання з «дому» природи  : «Серце пітьми» Джозефа Конрада 
і польська традиція // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці, 2009. – Вип. 
77. – С. 271–279; Яковенко С. Польська Україна на порозі модерності : Джозеф Конрад і 
Ярослав Івашкевич // Київські полоністичні студії : зб. наук. пр. / відп. ред. і упоряд. Р. П. 
Радишевський. – Київ, 2009. – Т. XV. – С. 359–368.

4 Столяренко О. Рецепція і польський контекст творчості Джозефа Конрада // Укр. 
полоністика. Філол. дослідж. – Київ, 2007. – Вип. 3–4. – С. 331–337. 

5 Дербенева Л. Фиктивный автор в структуре произведений Джозефа Конрада // 
Південний архів : зб. наук. праць. Cерія : Філологічні науки / М-во освіти і науки України, 
Херсон. держ. пед. ун-т. – Херсон, 2007. – Вип. XLIX. – С. 48–55.

6 Чопик Р. Два поляки: І. Поліська версія Конрада; ІІ. Карпатська місія Вінценза // 
Парадигма. – 2013. – Вип. 7. – С. 199–220; Чопик Р. Менталітети : зб. есеїв. – Київ, 2014. – 176 с. 

7 Яковлєва І. В. Лінгвостилістичні особливості морської прози Дж. Конрада: автореф. 
дис... канд. філол. наук : 10.02.04 – германські мови / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 
2003. – 20 с.

8 Яковлєва Н. М. Роман Джозефа Конрада «Таємний агент» у контексті творчої 
еволюції письменника // Мова і культура : зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 16, Т. 4. –  
С. 258–265.

9 Авраменко Е. И. «Сердце тьмы» и «Лорд Джим» Дж. Конрада: авторская концепция 
женственности в контексте расових и гендерних взаимодействий // Наукові праці : наук.-
метод. журн. Серія : Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра 
Могили, 2014. – Вип. 219, Т. 231. – С. 6–11.

10 Костенко А. Автор и герой как отражение двоемирия в романе Дж. Конрада 
«Глазами Запада» // Наук. зап. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Серія  : 
Літературознавство. – 2009. – Вип. 4 (1). – С. 41–49. 

11 Євшан М. Сучасна польська література і її вплив на нашу // Євшан М. Критика. 
Літературознавство. Естетика / упоряд., передм. та приміт. Н. Шуміло. – Київ, 1998. – С. 311.
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should not distort my real surname – a distortion which I cannot stand. It 
does not seem to me that I have been unfaithful to my country by having 
proved to the English that a gentleman from the Ukraine can be as good 
a sailor as they, and has something to tell them in their own language» («є 
очевидним, що я є поляк і що Юзеф Конрад – це імена, отримані під час 
хрещеня, друге з яких використовую як прізвище, щоб мого власного 
уста іноземців не викривляли,  – чого стерпіти не зможу. Не вважаю, 
що зрадив своїй країні через те, що англійцям довів, що джентльмен з 
України може бути так само професійним моряком як вони і має що їм 
сказати їх власною мовою»)1.

Під час своєї служби в британському морському торгівельному 
флоті, Джозеф Конрад занотовував свої враження від знайомства з 
новими місцями та людьми, подробиці життя моряка. Світ реаль-
ності та світ літератури так тісно переплелися в його уяві, що події 
описані у творі, часто були просто запозичені з біографії. З ранньо-
го дитинства він захоплювався географією і життя таких славетних 
дослідників земель, як Мунго Парк, Річард Френсіс Бартон, Джон 
Хеннінг Спік та Девід Лівінгстон стали героями його мрій. Життя 
на морі забезпечило Конраду безкінечну різноманітність ідей та тем 
для майбутніх оповідей. 

Мультикультуралізм у завуальованій формі присутній у житті 
та творчому досвіді письменника від того моменту, як він залишив 
Польщу, погодившись почати життя спочатку з новим ім’ям, оточен-
ням та мовою. Саме англійська мова допомогла йому емоційно дис-
танціюватися від свого колишнього життєвого досвіду, більше того, 
навіть «дозволила “екстраполювати” попередні життєві реальності в 
абсолютно інший, новий світ, – світ літератури», як підкреслює Марія 
Антоніетта Сарасіно2. У своїх мемуарах він писав: «my faculty to write 
in English is as natural as any other aptitude with which I might have been 
born <…> if I had not written in English I woild not have written at all» 

1 Conrad J. The Collected Letters of Joseph Conrad  : in 9 vol. Vol. 2  : 1898–1902 / ed. 
by Frederick R. Karl and Laurence Davies. – Cambridge  ; London ; New York ; New Rochelle  ; 
Melbourne ; Sydney, 1986. – P. 323.

2 Saracino M. A. Joseph Conrad (1857–1924) // Multicultural Writers from Antiquity to 
1945 : A Bio-Bibliographical Sourcebook / ed. by Alba della Fazia Amoia and Bettina Liebowitz 
Knapp. – Westport, CТ. – P. 72. 
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Портрет Джозефа Конрада. Малюнок американського художника Девіда Левіна.  
Ілюстрація до статті B. С. Найпола «Conrad’s Darkness»  

(«Пітьма Конрада»), яка вийшла в нью-йоркському виданні  
«The New York Review of Books» від 17 жовтня 1974 року.

(«Моя здатність писати англійською така ж природня, як й інша будь-
яка моя здібність, з якою я міг би народитися <…> Якби я не писав 
англійською, я б не писав взагалі»)1. Форд Медокс Форд, друг та його 
співавтор – автор одного із найбільш захоплених відгуків про письмен-
ника – писав: «Conrad was Conrad because he was his books. It was not 
that he made literature: he was literature, the literature of the Elizabethan 
Gentleman Adventurer» («Конрад був Конрадом, тому що він жив у сво-
їх творах. Не те, щоб він лише тільки писав, – він сам був втіленням 
літератури, літератури єлізабетинського джентльмена-авантюриста»)2.

1 Conrad J. Author’s Note // Conrad J. A Personal Record. – Garden City ; New York, 1925. – 
P. V–VI, VIII.

2 Ford M. F. Joseph Conrad: A Personal Remembrance. – London, 1924. – P. 26.
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Дія майже всіх творів Конрада, за винятком кількох романів та опо-
відань, відбувається на відстані від Європи, або, взагалі, у східних та 
південних широтах, де взаємодіють представники різних націй, куль-
тур та мов. Підґрунятям таких творів як «Romance» («Романтичнa 
історія»)1 – є ранній морський досвід Конрада на Карибах, «Almayer’s 
Folly: A Story of an Eastern River» («Примха Олмейра: Історія східної 
річки»)2, «An Outcast of the Islands» («Вигнанець з островів»)3, «Lord 
Jim: A Tale» («Лорд Джiм: Історія»)4 – у Малайзії, «Nostromo: A Tale of 
the Seaboard» («Ностромо: Історія узбережжя»)5 – у Південній Амери-
ці, «An Outpost of Progress» («Аванпост прогресу»)6, «Heart of Darkness» 
(«Серце темряви»)7 – в африканському Конго.

Головними, безпосередньо «мультикультурними» темами у твор-
чості письменника Марія Антоніетта Сарасіно вважає расові проти-
річчя та проблеми, на фоні яких увага письменника зосереджуєть-
ся на розпаді усіх родинних та дружніх зв’язків («Almayer’s Folly: A 
Story of an Eastern River» / «Примха Олмейра: Історія східної річки», 
«An Outcast of the Islands» / «Вигнанець з островів»), зраді та спокуті 
(«Lord Jim: A Tale» / «Лорд Джiм: Історія»), проблемах утворення неза-
лежної республіки зі своєю власною географією, топографією, заліз-
ною дорогою, срібними рудниками, світі величезного багатства та 
крайньої бідності, політичної нестабільності та людських пристрас-
тей, зраді та відплаті («Nostromo: A Tale of the Seaboard» / «Ностромо: 
Історія узбережжя»)8 моральній деградації, запеклій «боротьбі білих 

1 Conrad J., Hueffer F. M. Romance. – London, 2010. – 703 p.
2 Conrad J. Almayer’s Folly: A Story of an Eastern River // Conrad J. Almayer’s Folly and 

Other Stories / with an afterwards by Jocelyn Baines. – New York, 1965. – P. 11–168.
3 Conrad J. An Outcast of the Islands. – Garden City ; New York, 1925. – 373 p. 
4 Сonrad J. Lord Jim: A Tale / ed. with an introd. by John Batchelor. – New York, 1983. – 468 

p.
5 Сonrad J. Nostromo: A Tale of the Seaboard / ed. with an introd. by Keith Carabine. – 

Oxford ; New York, 1984. – 644 p.
6 Conrad J. An Outpost of Progress // Conrad J. Tales of Unrest. – Garden City ; New York, 

1925. – P. 86–11.
7 Conrad J. Heart of Darkness // Conrad J. The Secret Sharer. Heart of Darkness / with an 

introd. by Albert J. Guérard. – New York, 1983. – P. 63–158.
8 Saracino M. A. Joseph Conrad (1857–1924) // Multicultural Writers from Antiquity to 

1945: A Bio-Bibliographical Sourcebook / ed. by Alba della Fazia Amoia and Bettina Liebowitz 
Knapp. – Westport, CТ : Greenwood Press, 2002. – P. 71–74. 
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та чорних, одних з одними та пригноблюючою природою, що знищує 
все, – і все це в ім’я Прогресу, – який стоїть як за “цивілізацію”, так і 
за експлуатацію чорних»1 («An Outpost of Progress» / «Аванпост про-
гресу», «Heart of Darkness» / «Серце темряви»). В останньому ж творі, 
мандри наратора, на думку Марії Антоніетти Сарасіно, в дику місце-
вість, забуту Господом Богом, репрезентовану серцем африканського 
континенту в часи бельгійської колоніальної експансії, стає подорож-
жю в потаємні глибини свідомості людства2.

Мультикультурний компонент досліджень творчості Конрада 
присутній в есе Вірджинії Вульф («Mr Conrad’s Crisis» / «Кризис 
містера Конрада», 19183, «Joseph Conrad» / «Джозеф Конрад», 19244); 
у наукових студіях під редакцією Альфреда Джона Хоппе («The 
Conrad Companion» / «Конрадівські читання», 1945)5; монографі-
ях Нормана Шеррі («Conrad’s Eastern World» / «Східний світ Кон-
рада», 19666, «Conrad’s Western World» / «Західний світ Конрада», 
19717, «Conrad’s Western World» / «Західний світ Конрада», 19808); 
Едварда Саїда («Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography» / 
«Джозеф Конрад та мистецтво автобіографії», 1966, перевидана у 
20089, «Orientalism: Western Conceptions of the Orient» / «Орієта-
лізм: Західні концепції Сходу», 197910, «The world, the text and the 
critic» / «Світ, текст та критик», 198311, «Culture and Imperialism» 

1 The Conrad Companion / ed. by A. J. Hoppé. – London, 1945. – P. 10. 
2 Saracino M. A. Joseph Conrad (1857–1924) // Multicultural Writers from Antiquity to 

1945: A Bio-Bibliographical Sourcebook / ed. by Alba della Fazia Amoia and Bettina Liebowitz 
Knapp. – Westport, CТ : Greenwood Press, 2002. – P. 73. 

3 Woolf V. Mr Conrad’s Crisis // The Times Literary Supplement.  – 1918.  – № 843 (14 
March). – P. 121–132.

4 Woolf V. Joseph Conrad // Conrad w oczach krytyki swiatowej / pod red. Henryka 
Krzeczkowskiego ; wyboru dokonal Zdziław Najder. – Warszawa, 1974. – S. 263–272.
5 The Conrad Companion / ed. by A. J. Hoppé. – London. 1945. – 343 p. 

6 Sherry N. Conrad’s Eastern World. – Cambridge, 1966. – VII, 340 p.
7 Sherry N.  Conrad’s Western World. – Cambridge, 1971. – VIII, 454 p.
8 Sherry N. Conrad’s Western World. – Cambridge, 1980. – 455 p.
9 Said E. W. Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography. – Cambridge, 1966. – 219 p.; 

Said E. W. Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography / foreword by Andrew N. Rubin. – 
Cambridge, 2008. – 248 p.

10 Said E. W. Orientalism: Western Conceptions of the Orient. – New York, 1979. – 378 p.
11 Said. E. The world, the text and the critic. – Cambridge, 1983. – 327 p.
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/ «Культура й імперіялізм», 19941, «Reflections on Exile and Other 
Essays» / «Роздуми про проблеми вигнання», 20002); Джоселіна 
Бейнса («Joseph Conrad: A Critical Biography» / «Джозеф Конрад: 
Критична біографія», 1971)3; Джейла Хінг-Ліянга Лоу («White Skins 
/ Black Masks: Representation and Cоlonialism» / «Біла шкіра / чорні 
маски: Презентація колоніалізму», 1996)4; Стівена Росса («Conrad 
and Empire» / «Конрад та імперія», 2004)5; збірниках наукових 
коментарів та пояснень до повісті Конрада «Heart of Darkness» 
(«Серце темряви») під редакцією Роберта Кімбру, починаючи з 
1963 року (видання 1963, 1971, 1972, 1987 років)6. 

Мультикультурна ідентичність, як складова дискурсу мульти-
культуралізму Конрада крізь призму аналізу польської, англійської та 
української інтегральності у форматі моделі культурно-національної 
ідентичності Бенедикта Андерсона, Джона Армстронга, Еріка Хоб-
сбаума, Ентоні Сміта, Ернеста Геллнера, Роджерса Брюбейкера, Еви 
Томпсон та Рафала Копковського не раз ставала об’єктом уваги дослід-
ників. Серед них на початку та в першій половині XX століття – Марія 
Коморніцька («Powieści. “Lord Jim” przez Conrada (K. Korzeniowskie-
go)» / «Романи. “Лорд Джім” Конрада (К. Коженьовського)», 1905)7; 
Хью Уолпол («Joseph Conrad» / «Джозеф Конрад», 1914)8; Річард Керл 
(«Joseph Conrad: A Study» / «Джозеф Конрад: Дослідження», 19149, 

1 Said E. W. Culture and Imperialism. – New York, Inc. 1994. – 407 p.
2 Said E. W. Reflections on Exile and Other Essays. – Cambridge, Mass., 2000. – 664 p.
3 Baines J. Joseph Conrad: A Critical Biography. – London, 1960. – XIV, 502 p.
4 Ching-Liang Low G. White Skins / Black Masks: Representation and Cоlonialism.  – 

London ; New York, 1996. – 312 p.
5 Ross S. Conrad and Empire. – Columbia ; London, 2004. – 207 p. 
6 Сonrad J. Heart of  Darkness: An Authoritative Text, Backgrounds and Sources, Criticism 

/ ed. by Robert Kimbrough.  – New York, 1963.  – 239 p.; Сonrad J. Heart of Darkness: An 
Authoritative Text, Backgrounds and Sources, Criticism / ed. by Robert Kimbrough. – New York, 
1971. – 267 p.; Сonrad J. Heart of Darkness: An Authoritative Text, Backgrounds and Sources, 
Criticism / ed. by Robert Kimbrough. – New York, 1972. – 267 p.; Сonrad J. Heart of Darkness: An 
Authoritative Text, Backgrounds and Sources, Criticism / ed. by Robert Kimbrough. – New York, 
1987. – 420 p.

7 Komornicka M. Powieści. «Lord Jim» przez Conrada (K. Korzeniowskiego) 
// Chimera. – 1905. – Vol. IX. – S. 333–334.

8 Walpole H. Joseph Conrad / gen. еd. Bertram Christian. – New York, 1914. – 138 p.
9 Curle R. Joseph Conrad: A Study. – New York, 1914. – 266 p.
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«Conrad to a Friend: 150 Selected Letters from Joseph Conrad to Richard 
Curle» / «Конрад – другу: 150 вибраних листів від Джозефа Конрада 
Річарду Керлу», 19281); Джеймс Хьюнекер («The Genius of Joseph Con-
rad» / «Геній Джозефа Конрада», 1914)2; Вільям Лайон Фелпс («Conrad, 
Galsworthy and Others» / «Конрад, Голсуорсі та інші», 1915)3; Вілсон 
Фоллетт («Joseph Conrad: A Short Study of his Intellectual and Emotion-
al Attitude toward his Work and of the Chief Characters of his Novels» / 
«Творчість Джозефа Конрада: інтелектуальні та психологічні виміри», 
1915)4; Джон Фрімен («Joseph Conrad» / «Джозеф Конрад», 1916)5; Генрі 
Луї Менкен («Joseph Conrad» / «Джозеф Конрад», 1917)6; Ліленд Холл 
(«Joseph Conrad» / «Джозеф Конрад», 1919)7; Томас Джеймс Вайз («A 
Bibliography of the Writings of Joseph Conrad (1895–1920)» / «Бібліогра-
фія творів Джозефа Конрада (1895–1920)», 1920)8; Рут Матільда Ста-
уффер («Joseph Conrad: His Romantic-Realism» / «Романтичний реа-
лізм Джозефа Конрада», 1922)9; Джон Джорджсан Сазерленд («At Sea 
With Joseph Conrad» / «У морі з Джозефом Конрадом», 1922)10; Жорж 
Жaн-Обрі («Lettres francaises de Joseph Conrad» / «Французькі листи 
Джозефа Конрада», 1924, «Joseph Conrad: Life and Letters» / «Джозеф 
Конрад: Життя та листи», 1927, «The Sea Dreamer: A Definitive Biog-
raphy of Joseph Conrad» / «Мрія про море: Повна біографія Джозефа 

1 Curle R. Conrad to a Friend: 150 Selected Letters from Joseph Conrad to Richard Curle. – 
New York, 1928. – 150 p.

2 Huneker J. The Genius of Joseph Conrad // The North American Review. – 1914. – Vol. 
200, № 705 (August). – P. 270–279. 

3 Phelps W. L. Conrad, Galsworthy and Others // Phelps W. L. The Advance of the English 
Novel. – New York, 1916. – P. 192–231.

4 Follett W. Joseph Conrad: A Short Study of his Intellectual and Emotional Attitude toward 
his Work and of the Chief Characters of his Novels. – Garden City ; New York, 1915. – X, 111 p.

5 Freeman J. Joseph Conrad // Freeman J. The Moderns: Essays in Literary Criticism. – New 
York, 1916. – P. 243–264.

6 Mencken H. L. Joseph Conrad // Mencken H. L. A Book of Prefaces (Joseph Conrad, 
Theodore Dreiser, James Huneker). – New York, 1922. – P. 11–66. 

7 Hall L. Joseph Conrad // Hall L. English Literature During the Last Half Century / ed. by 
J. W. Cuniffe. – New York, 1919. – P. 161–179. 

8 Wise T. J. A Bibliography of the Writings of Joseph Conrad (1895–1920). – London, Ltd., 
1920. – 111 p.

9 Stauffer R. M. Joseph Conrad: His Romantic-Realism. – Boston, 1922. – 128 p. 
10 Sutherland J. G. At Sea With Joseph Conrad. – Boston ; New York, 1922. – 184 p.
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Конрада», 1957)1; Джессі Конрад («Joseph Conrad as I knew him» / «Джо-
зеф Конрад у спогадах», 19262, «Joseph Conrad and his circle» / «Джозеф 
Конрад у колі близьких», 19353); Рафал Блют («Ucieczka Conrada-Korze-
niowskiego» / «Втеча Конрада-Коженьовського», 1928)4; Едвард Ґарнетт 
(«Introduction to Letters from Joseph Conrad (1895–1924)» / «Передмова 
до листів від Джозефа Конрада (1895–1924)», 1928)5; Вільям Веллес Бен-
крофт («Joseph Conrad: His Philosophy of Life» / «Філософія життя Джо-
зефа Конрада», 1933)6; M’юріел Клара Бредбрук («Joseph Conrad: Józef 
Teodor Konrad Nałęcz Korzeniowski: Poland’s English Genius» / «Джозеф 
Конрад: Юзеф Теодор Конрад Наленч Коженьовський: Aнглійський 
геній з Польщі», 1941). Вони виявилися саме тою діяльною «культур-
ною групою» («cultural group») або групою інтелектуалів7, що завжди 
провокують цікавість соціуму. Започаткувавши дослідження польської 
духовної національної спадщини як культурного тла творчості англій-
ського письменника, науковці тим самим поступово сприяли посилен-
ню уваги до культури та мистецтва Польщі та появі польського фокусу 
зору у розвідках, надихнувши в такий спосіб вивчення іноземних впли-
вів в англійській культурі та літературі.

Осмислення уподобань Джозефа Конрада в польській, англійській 
та французькій літературі пов’язане з виходом у світ книги Адама Ґіл-
лона «The Eternal Solitary: A Study of Joseph Conrad» («Вічна самотність: 
дослідження творчої спадщини Джозефа Конрада»)8 у 1960 році, де 
автор нарівні з критичним аналізом теми ізоляції у творчості митця, 
досліджує також її роль і у його власному житті. Це привернуло подаль-

1 Jean-Aubry G. Lettres francaises de Joseph Conrad // Nouvelle Revue Francaise. – № 135 
(1 December 1924). – P. 108–116; Jean-Aubry G. Joseph Conrad: Life and Letters : іn 2 vol. Vol. 
1. – Garden City ; New York, 1927. – 339 p.; Jean-Aubry G. Joseph Conrad: Life and Letters : іn 2 
vol. Vol. 2. – Garden City ; New York, 1927. – 376 p.; Jean-Aubry G. The Sea Dreamer: A Definitive 
Biography of Joseph Conrad / transl. by Helen Sebba. – Garden City ; New York, 1957. – 327 p.

2 Conrad J. Joseph Conrad as I Knew Him. – London, 1926. – 162 p. 
3 Conrad J. Joseph Conrad and His Circle. – London, 1935. – 284 s. 
4 Blüth R. M. Ucieczka Conrada-Korzeniowskiego // Polska Zbrojna. – 1928. – №. 93. – S. 8.
5 Garnett E. Introduction // Letters from Joseph Conrad (1895–1924) / ed. with introd. and 

notes by Edward Garnett. – Indianapolis, 1928. – P. 2–30.
6 Bancroft W. W. Joseph Conrad: His Philosophy of Life. – Boston, 1933. – 94 p.
7 Kroeber A. L., Kluckhohn С. Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions / with 

the assistance of Wayne Untereiner and appendices by Alfred G. Meyer. – New York, 1952. – P. 66.
8 Gillon A. The Eternal Solitary: A Study of Joseph Conrad. – New York, 1960. – 191 p.
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шу увагу до вивчення мультикультурного виміру творчості письменни-
ка і продовжилось заглибленням Віта Тарновського та Джона Кромпто-
на у польський національно-культурний дискурс1. 

Питання адаптації Джозефа Конрада в мультикультурному контек-
сті, зокрема питання космополітизму письменника починає обговорю-
ватись в англомовних наукових працях з 70-тих років з появою роботи 
Нормана Шеррі «Conrad and his world» («Конрад та його світи», 1972)2.

Велика увага приділяється дослідженню питання космополітиз-
му письменника. Адам Ґіллон космополітичність Конрада висвітлює 
у двох роботах: «Conrad and Shakespeare and Other Essays» («Кон-
рад, Шекспір та інші нариси», 1976)3 та «Joseph Conrad» («Джозеф 
Конрад», 1982)4. Робота Ентоні Фотерджилла «Secret Sharers: Joseph 
Conrad’s Cultural Reception in Germany» («Таємні спільники: Куль-
турна рецепція творчості Джозефа Конрада в Німеччині», 2006)5 
досліджує резонанс перекладів «космополітичних» творів Конрада у 
нацистській Німеччині, пропонуючи своє бачення рецепції творчої 
спадщини письменника як складової європейського гуманізму, яку 
його читачі вважали альтернативою «фашистській моралі та культу-
рі нігілізму»6: «Conrad plays a significant role in these debates which so 
speak to his main themes and concerns: the nature of political authority, 
loyalties to (possibly failing) ideals, the necessity to strive for the expres-
sion of truths beyond comfortable illusions <…> it is important to place 
the German Conrad within this acutely political publishing context and 
suggest the ways his writing was able to be mobilized and stand for the 
ethical and literary values we might nowadays, in arguably more benign 
times, sometimes take too easily for granted <...> It stood for a broader 
German, truly European, tradition of critical humanism, which, under 

1 Tarnawski W., Crompton J. The Man, the Writer, the Pole / ed. by John Crompton.  – 
Farnham, 1976. – 24 p.
2 Sherry N. Conrad and His World. – London, 1972. – 128 p.

3 Gillon A. Conrad and Shakespeare and Other Essays. –  New York, 1976. – 245 p.
4 Gillon A. Joseph Conrad / ed. Kinley E. Roby. – Boston, 1982. – 238 p.
5 Fothergill A. Secret Sharers: Joseph Conrad’s Cultural Reception in Germany. – Oxford ; 

Bern ; New York, 2006. – 274 p.
6 Столяренко О. Рецепція і польський контекст творчості Джозефа Конрада // Укр. 

полоністика. Філол. дослідж. – Київ, 2007. – Вип. 3–4. – P. 331. 
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threat of totalitarian annihilation, could offer an alternative voice of 
humane resilience» («Конрад відіграв важливу роль у цих дебатах, які 
були суголосні з його основними художніми проблемами і темами: 
характер політичної влади, вірність ідеалам (можливо, і таким, які 
могли призвести до поразки), необхідність боротися за істину, забу-
ваючи про загрозу втрати життєвого комфорту <...> важливо усві-
домити місце творчості Конрада у цьому гострому політичному кон-
тексті та зрозуміти її відповідальність за збереження непересічних 
етичних та літературних цінностей, які б у більш добросерді та бла-
гословенні часи ми б могли прийняти як саме собою зрозуміле <...> 
Він виступає за ширшу німецьку, істинно європейську, традицію 
критичного гуманізму, який, під загрозою тоталітарного знищення, 
може запропонувати альтернативний голос людської стійкості»)1. У 
Польщі, зазначає Ольга Столяренко, космополітичність творчості 
Джозефа Конрада досліджувалась Романом Дибоським2. 

Думки дослідників загалом збігаються щодо специфіки космо-
політизму Джозефа Конрада. Так, Адам Ґіллон вважає, що Кон-
рад «had a truly dual nationality <…> Conrad was Polish <…> and a 
sincere admirer of England» («Конрад мав подвійну національність 
<…> він був поляком <…> та водночас захоплювався Англією»)3. 
Ольга Столяренко вказує, що Роман Дибоський, зазначаючи цю 
особливість творчості польського митця, стверджує разом з тим, 
що «він був космополітичним письменником, якого не можна 
вмістити в певні вузькі рамки»4. Враховуючи певну маргіналь-
ність особистості письменника, не дивно, що ані в Польщі, ані в 
Англії Конрад «не почувався як вдома»5. Дослідниця підкреслює, 
що «відомий як англійський письменник, Конрад так і не став 
національним письменником для англійців, а ставши культовою 

1 Fothergill A. Secret Sharers: Joseph Conrad’s Cultural Reception in Germany. – Oxford ; 
Bern ; New York, 2006. – P. 104.

2 Столяренко О. Рецепція і польський контекст творчості Джозефа Конрада // Укр. 
полоністика. Філол. дослідж. – Київ, 2007. – Вип. 3–4. – C. 333. 

3 Gillon A. Conrad and Shakespeare and Other Essays. – New York, 1976. – P. 14.
4 Столяренко О. Рецепція і польський контекст творчості Джозефа Конрада // Укр. 

полоністика. Філол. дослідж. – Київ, 2007. – Вип. 3–4. – C. 333. 
5 Там само. – C. 332.
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фігурою для польської культури, був звинувачений у зраді націо-
нальних інтересів»1.

У своїй книзі «Our Conrad: Constituting American Modernity» («Наш 
Конрад: Як починався американський модернізм»)2, що вийшла у 2010 
році, Пітер Ланселот Maлліоус приділяє величезну увагу мультикуль-
турному дискурсу у творчості митця. Ці ж питання вивчають і автори 
наукових досліджень збірника «Joseph Conrad in Context» («Контексти 
творів Джозефа Конрада») 2009 та 2014 років видання 3.

Джон Лестер впевнений, недоліки як віри, так і невір’я знаходять 
відлуння на сторінках його творів4. Застосування біблійних алюзій у 
творах Конрада зазначали Дуайт Парді («Joseph Conrad’s Bible» / «Біблія 
Джозефа Конрада», 1984)5, Джон Лестер («Conrad and Religion» / «Кон-
рад і релігія», 1988, 2009)6. 

Уже з кінця XIX століття почали з’являтися перші переклади тво-
рів Конрада російською мовою в журналах, майже одразу після виходу 
його творів англійською мовою, перші з яких – «Karain» («Караїн»), «The 
Lagoon» («Лагуна»), «Youth» («Молодість») та «An Outpost of Progress» 
(«Аванпост прогресу»). Морські оповідання та повісті сподобались 
читачам і критикам екзотикою та динамізмом оповіді, а за письменни-
ком закріпилася слава мариніста, яка супроводжувала його в Росії до 
революції й надалі. Видання Конрада російською мовою «відображає 
загальні особливості сприйняття значних явищ західної культури XX 
століття в Росії», зазначає Є. Кирикова7. Політичні романи «The Secret 
Agent» («Таємний агент») та «Under Western Eyes» («На погляд Захо-
ду»), в яких фігурували неоднозначні образи росіян, були опубліковані 

1 Там само.
2 Mallios L. P. Our Conrad: Constituting American Modernity. – Stanford, CА, 2010. – 488 p.
3 Joseph Conrad in Context / ed. by Allan H. Simmons. – Cambridge ; New York, 2009. – 

284 p.; Joseph Conrad in Context / ed. by Allan H. Simmons. – Cambridge, 2014. – 338 p.
4 Lester J. Conrad and Religion. – New York, 1988. – P. 143; Lester J. Conrad and Religion 

// Joseph Conrad in Context / ed. by Allan H. Simmons. – Cambridge ; New York, 2009. – P. 235.
5 Purdy D. H. Joseph Conrad’s Bible. – Norman, 1984. – 160 p.
6 Lester J. Conrad and Religion. – New York, 1988. – P. 143; Lester J. Conrad and Religion 

// Joseph Conrad in Context / ed. by Allan H. Simmons. – Cambridge ; New York, 2009. – P. 235.
7 Кирикова Е. Е. Творчество Конрада: проблемы популярности в России // Модели 

успеха: Развлекательность, популярность, массовость как явления культуры: Материалы XI 
Междунар. конф. Рос. ассоц. преп-лей англ. лит. – Тамбов, 2001. – С. 132.
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в Російській імперії як журнальними виданнями, так і окремими кни-
гами. Вдалим визнаний переклад роману «The Secret Agent» («Таємний 
агент») Зінаїди Венгерової у 1915 році, оскільки вважається, що їй вда-
лося передати новаторські прийоми Конрада, наприклад, використан-
ня принципу монтажу (пізніше, у 1925 році роман був перекладений М. 
Матвєєвою). У 1912 році у перекладі Е. Піменової публікується роман 
«Under Western Eyes» («На погляд Заходу»)1.

У 1920-ті роки, після революції та громадянської війни, з’являється 
цікавість читацької аудиторії до творчості Конрада: в різних видавни-
цтвах у різних перекладах публікуються його твори. Наміром крити-
ка, перекладача та популяризатора творчості Конрада Євгенія Ланна 
було видати десятитомне зібрання творів англійського письменника. 
З 1924 по 1926 рік було опубліковано тільки чотири томи («Tales of 
Unrest» / «Повісті непокою», «Typhoon» / «Тайфун», «Freya of the Sev-
en Isles» / «Фрейя семи островів», «Lord Jim» / «Лорд Джім»)2. За заду-
мом дослідника російською мовою повинні були з’явитися всі головні 
художні твори, а також автобіографічна проза Конрада, переважно 
його дружиною Євгенія Ланна Олександрою Крівцовою були опра-
цьовані тексти та здійснені нові переклади. Але після перетворення 
радянського видавництва «Земля і фабрика» на «Державне видавни-
цтво» план публікації творів Конрада був порушений і твори «The Nig-
ger of the “Narcissus”» («Негр з “Нарцису”»), «Almayer’s Folly» («Каприз 
Олмейра»), «An Outcast of the Islands» («Вигнанець з островів»), «Heart 
of Darkness» («Серце темряви»), «The Rescue» («Порятунок»), «Сhance» 
(у перекладі «Випадок»), «The Arrow of Gold» («Золота стріла»), «The 
Mirror of the Sea» («Дзеркало морів»), «Nostromo» («Ностромо») так і 
залишилися невиданими3. Євгеній Ланн редагував переклади Конра-
да, намагаючись прищепити радянським читачам захоплення життям 
і творчістю всесвітньо відомого митця. 

У 1930-х роках публікуються твори «Freya of the Seven Isles» («Фрейя 
семи островів»), «An Outpost of Progress» («Аванпост прогресу»), «The 

1 Borysow W. Joseph Conrad w Rosji: Recepcja twórczości Conrada w krytyce rosyjskiej / 
przełożyłaWiera Bieńkowska. – Warszawa, 1987. – S. 16.

2 Там само. – S. 40.
3 Там само.
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Lagoon» («Лагуна»), «Falk» («Фальк»), «To-morrow» («Завтра») у пере-
кладах Олександри Крівцової. У 1944 році виходить повість «Freya of 
the Seven Isles» («Фрейя семи островів»), у 1947 – «The Duel» («Дуель»), 
перевидана у 1956 році.

У 1920–1940 роках цікавість до творчої спадщини митця відбива-
ється у критичних відгуках Євгенія Ланна, Константина Локса, Віктора 
Красильнікова, Якова Фріда, Ісаака Нусінова, Миколи Асєєва, Сергія 
Динамова, Анатолія Луначарського, Максима Горького, Марка Егарта, 
Івана Кашкіна, Віктора Шкловського.

У наступні роки характер видання творів Конрада змінився, адже 
популярні були публікації старих перекладів. Книги, видані у двадцяті 
роки, були малодоступні для широкого читача: вони зберігалися лише 
у великих бібліотеках і в домашніх колекціях. За рідкісним винятком, – 
наприклад, видання книги спогадів і роздумів «The Mirror of the Sea: 
Memories and Impressions» («Дзеркало морів: Cпогади та враження») у 
видавництві  «Географгиз» (1958)1, роману «Nostromo» («Ностромо») 
у видавництві «Художня література» (1985)2. У 1959 році у Державно-
му видавництві художньої літератури («ГІХЛ», Москва) опубліковане 
двотомне видання творів письменника «Вибране», серед яких «The 
Lagoon» («Лагуна»), «An Outpost of Progress» («Аванпост прогресу»), 
«Youth» («Молодість»), «The End of the Tether» («Кінець неволі»), «The 
Black Mate» («Чорний штурман»), «Lord Jim» («Лорд Джім»), «Heart of 
Darkness» («Сердце темряви»), «Typhoon» («Тайфун»), «Falk» («Фальк»), 
«To-morrow» («Завтра»), «The Duel» («Дуель»), «Freya of the Seven Isles» 
(«Фрейя семи островів»), «The Secret Sharer» («Таємний спільник»), 
«The Shadow Line» («Тіньова межа»). 

На протязі довгого часу художня спадщина митця ігнорувалася сер-
йозними дослідниками літератури, першою публікацією за багато років 
стала стаття Ю. Кагарлицького «Про Джозефа Конрада» в «Іноземній 
літературі» (1957)3 з приводу століття народження письменника. Зазна-
чаючи у його творах французькі та російські впливи, традиції англійської 
літератури, особливо англійської романтичної новели, Ю. Кагарлицький 

1 Конрад Дж. Зеркало морей. – М., 1958. – 175 с.
2 Конрад Дж. Ностромо / пер. с англ. Е. Коротковой. – М., 1985. – 528 с.
3 Кагарлицкий Ю. О Джозефе Конраде // Иностр. лит. – 1957. – № 12. – С. 205–209.
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осмислює етичний та «психологічний підтекст»1 творчості Конрада, яка 
стала, за висловом автора, «одним з найважливіших завоювань мисте-
цтва і літератури XX століття»2. Після цього проблеми технічної май-
стерності, психологічного експериментування та своєрідності мораль-
но-етичного кодексу англійського класика стали об’єктом уваги таких 
дослідників як І. Катарський3, М. Урнов4, Д. Урнов5, Б. Шиліня6, І. Возне-
сенська7, Л. Ахмечет8, В. Арінін9, К. Генієва10, А. Разінцева11 та інших.

З кінця 1950-х років «Вибране» Конрада у двох томах на кілька 
десятиліть стало основним виданням творів письменника для міль-
йонів радянських читачів: письменник постає у ньому лише в одній 
своїй іпостасі – як автор психологічних, але все ж таки пригодниць-

1 Кагарлицкий Ю. О Джозефе Конраде // Иностр. лит. – 1957. – № 12. – С. 206.
2 Там само.
3 Катарский И. М., Кагарлицкий Ю. И. Английская литература от 70-х годов XIX в. 

до первой мировой войны // История английской литературы : в 3 т. / И. И. Анисимов, А. А. 
Елистратова, Д. Г. Жантиева, Ю. М. Кондратьев. – М., 1958. – Т. 3. – С. 5–113. 

4 Урнов М. В. На рубеже векав. Очерки английской литературы (конец XIX–начало 
XX в.). – М., 1970. – 430 с.

5 Урнов Д. М. Вахта Джозефа Конрада // Вокруг света. – 1972. – № 2. – С. 45–50; Урнов 
Д. М. Джозеф Конрад. – М., 1977. – 128 с.

6 Шилиня Б. Г. Некоторые особенности композиции романа Джозефа Конрада 
«Победа» // Учен. зап. Латвийск. гос. ун-та им. Петра Стучки. – Рига, 1975. – Т. 209. – С. 159–
175; Шилиня Б. Г. Функция природы и мира вещей в романе Дж. Конрада «Каприз Олмейра» 
// Учен. зап. Латвийск. гос. ун-та им. Петра Стучки. – Рига, 1975. – Т. 209 . – С. 176–184.

7 Вознесенская И. А. Джозеф Конрад и натуралистический роман в Англии // Вопр. 
филологии. – Л., 1974. – Вып. 4. – С. 176–186; Вознесенская И. А. Джозеф Конрад и Генри 
Джеймс // Вестник Ленингр. гос. ун-та. Серия : История языка и литературы. –1975. – Вып. 
3, № 14. – С. 96–105; Вознесенская И.А. Раннее творчество Дж. Конрада : автореф. дис. ... 
канд. филол. наук / ЛГУ им. А.А. Жданова. – Л., 1976. – 21 с.

8 Ахмечет Л.А. Концепция человека у Джозефа Конрада и американских писателей 
(Фицджеральд, Хемингуэй, Фолкнер) // Вопросы национальной специфики произведений 
зарубежной литературы XIX–XX в  : межвуз. сб. науч. тр.  – Иваново, 1979.  – С. 89–100; 
Ахмечет Л.А. Художественное мастерство Дж. Конрада : автореф. дис. ... канд. филол. наук 
/ МГУ им. М. В. Ломоносова. – М., 1986. – 24 с.

9 Аринин В. По следам Джозефа Конрада // Литературная Россия.  – 1976.  – 15 
октября.

10 Гениева Е. Ю. Конрад // История всемирной литературы : в 9 т. / АН СССР ; Ин-т 
мировой лит. им. А. М. Горького ; редкол.: Г. П. Бердников (гл. ред.), А. С. Бушмин, Ю. Б. 
Виппер (зам. гл. ред.), Д. С. Лихачев. – М., 1994. – Т. 8. – С. 378–381.

11  Разинцева А. В. Наследие Джозефа Конрада и американский роман 1920-х годов, 
Ф. С. Фицджеральд и Э. Хемингуэй : дис… канд. филол. наук: 10. 01. 05 – литературы 
народов Европы, Америки и Австралии / МГУ им. М. В. Ломоносова. – М., 1996. – 201 с.
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ких творів. Вони перевидаються також і в інших радянських видав-
ництвах, наприклад, у Мурманському (збірник «Дзеркало морів», 
який, крім однойменного твору, містить повість «Фрейя семи ост-
ровів» та оповідання «Чорний штурман», 1980)1, Московському 
«Правда» («Лорд Джім», «Тайфун», «Фрейя семи островів», 1989)2 чи 
у Новосибірському «Наука. Сибірське відділення» (збірник творів 
«Таємний спільник», «Дуель», «Аванпост прогресу», 19913, в якому 
вказується, що тексти є передруками 1959 року видавництва «ГІХЛ»). 
У 1996 році у видавництві «Терра» (Москва) відбулася публікація 
творів у тритомному виданні («Almayer’s Folly» / «Каприз Олмейра», 
«An Outcast of the Islands» / «Вигнанець з островів», «The Nigger of 
the “Narcissus”» / «Негр з “Нарцису”», «The Mirror of the Sea» / «Дзер-
кало морів», «Lord Jim» / у перекладі «Стрибок за борт», «The End of 
the Tether» / «Кінець неволі», «The Duel» / «Дуель», «Victory» / «Побе-
да», «The Rescue: A Romance on the Shallows» / «На отмелях» та інші) 
у перекладах Є. Ланна, М. Богословської, А. Левідової, Л. Ведрин-
ської, С. Вольського. У 2012 році у видавництві «Наука. Ладомир» 
у перекладі А. Антипенко публікуються «російські» романи «The 
Secret Agent» («Таємний агент») та «Under Western Eyes» («На погляд 
Заходу»)4. У 1999 році у Санкт-Петербурзьких видавництвах «Азбу-
ка» та «Азбука-класика» видається, а у 2007 та 2011 роках перевида-
ється збірник під назвою «Серце темряви та інші повісті» з творами 
«Heart of Darkness» / «Серце темряви», «Typhoon» / «Тайфун», «Freya 
of the Seven Isles» / «Фрейя семи островів», до яких у виданні 2016 
року додається повість «The Duel» / «Дуель»5. 

1 Конрад Дж. Зеркало морей : авт. сб. – Мурманск, 1980. – 264 с.
2 Конрад Дж. Лорд Джим. Тайфун. Фрейя Семи Островов / послесл. Н. Банникова ; 

пер. с англ. А.Кривцовой. – М., 1989. – 480 с. 
3 Конрад Дж. Тайный сообщник. Дуэль. Аванпост прогресса / пер. с англ.: 

А.  Кривцовой, М.  П.  Богословской.  – Новосибирск, 1991.  – 160 с. (Печатается по: 
Конрад  Дж. Избранное : в 2 т. Т. 2. – М. ГИХЛ, 1959).

4 Конрад Дж. Тайный агент. На взгляд Запада // Конрад Дж. Тайный агент. На взгляд 
Запада / сост. В. М. Толмачев ; пер. с англ. А. Л. Антипенко. – М., 2012. – 632 с.

5 Конрад Дж. Сердце тьмы и другие повести / пер. с англ. А. Кривцовой.  – СПб., 
1999. – 352 с.; Конрад Дж. Сердце тьмы и другие повести / пер. с англ. А. Кривцовой. – СПб., 
2007. – 352 с.; Конрад Дж. Сердце тьмы и другие повести / пер. с англ. А. Кривцовой. – СПб., 
2011. – 352 с. ; Конрад Дж. Сердце тьмы и другие повести / пер. с англ. А. Кривцовой. – СПб., 
2016. – 416 с. 
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Але, необхідно зазначити, що, незважаючи на поодинокі переклади 
творів Конрада, які ще не перекладалися, більша частина його худож-
ньої спадщини досі російською не перекладена. І, як вказує Є. Кирико-
ва, тенденція перевидавати старі переклади одних і тих же морських 
повістей та оповідань зберігається в Росії й досі. Привертає увагу дум-
ка автора про недостатню обізнаність російських теренів з творчістю 
письменника, адже популярність творів Конрада, що стають все більш 
відомими, «демонструючи поступове освоєння російським читачем 
світової класики XX століття»1, неможливо порівняти зі славою світо-
вою, із жалем зазначає дослідниця.

4.2 Проблема конрадознавства в українській науці 
про літературу 

Історія публікацій творів Конрада в Україні українською мовою 
почалась після революції та, з певними перервами, триває до наших днів. 
Переклади здійснювали Сергій Вільховий (Сергій Титаренко), Михайло 
Калинович, Віктор Петровський, Ганна Кас’яненко, Марія Лисиченко, 
Микола Рошківський, Е. Хоменко, Олександр Мокровольський, Люд-
мила Гончар, Петро Таращук, Ігорь Андрущенко, Марія Головко, Тарас 
Бойко. Видання творів відбувалося у радянську епоху на хвилі націо-
нального «мистецького відродження»2 в 1920 роках, коли, продовжуючи 
традиції націєтворення, перед перекладачами стояли завдання актив-
ного сприяння розвитку літератури та мови і підняття загального рівня 
культури народних мас. У 1926 році відбулась публікація збірки «Аван-
пост прогресу: Оповідання», серед яких – твори «To-morrow» («Завтра», 
1902), «The Lagoon» («Лагуна», 1896) та «An Outpost of Progress» («Аван-
пост прогресу», 1896) у київському видавництві «Слово». У 1928 році 
була перевидана повість «The End of the Tether» («Кінець неволі»), у 

1 Кирикова Е. Е. Творчество Конрада: проблемы популярности в России // Модели 
успеха: Развлекательность, популярность, массовость как явления культуры: Материалы XI 
Междунар. конф. Рос. ассоц. преп-лей англ. лит. – Тамбов, 2001. – С. 132–133.

2 Коломієць Л. В. Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років. 
Матеріали до курсу «Історія перекладу» : навч. посіб. – Київ, 2013. – C. 7. 
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1929 – вперше надрукований роман «Almayer’s Folly» («Олмейрова при-
мха», 1895) у київському видавництві «Слово», того ж року в харківсько-
му видавництві «ДВУ» цей же роман виданий під назвою «Олмейрова 
примха (Історія східньої річки)» в іншому перекладі. У 1929 році також 
у харківському видавництві «Книгоспілка» друкуються вибрані твори 
Конрада у двох томах, де том перший репрезентує роман «The Rescue: A 
Romance of the Shallows» («Визволення (Роман мілин)», 1920). У 1930 році 
виходить повість «Typhoon» («Тайфун», 1899–1902) у спільному київ-
сько-харківському видавництві «Книгоспілка». 

На початку 1930-х років поблажливе ставлення партії до ренесансу 
української культури змінилося політикою нетерпимості до будь-яких 
фактів маніфестації духовного самовияву. Саме з цим пов’язана відсут-
ність публікацій перекладів Конрада українською мовою у 1930–1940 
роки. Наприкінці 1950-х років на піку «відлиги» актуальним стало 
сприйняття перекладознавства як чільної складової загального літера-
турного процесу і активізувалася цікавість до творчого доробку зару-
біжних митців. Друк творів англійського письменника продовжився 
тільки у 1959 році у київському видавництві «Радянський письменник» 
томом «Вибране: Оповідання. Визволення», який містить оповідання 
«An Outpost of Progress» («Аванпост прогресу»), «The Lagoon» («Лагу-
на»), «To-morrow» («Завтра») та роман «The Rescue: A Romance of the 
Shallows» («Визволення: Роман мілин») у перекладах 1920-х років з 
післямовою П. С. Шарандака1, який також є упорядником та редакто-
ром видання2. У 1960 році у київському видавництві «Молодь» вийшла 
повість «Freya of the Seven Isles» під назвою «Фрейя з Семи Островів»3. 
Повторний друк оповідання «An Outpost of Progress» («Аванпост про-
гресу») відбувся у 1983 році у книзі «Книга пригод» у київському видав-
ництві «Веселка», а перша публікація українською роману «Lord Jim» 
(«Лорд Джім»)  – у київському видавництві «Молодь» у 1985 році. У 
радянській Україні 1979 року в одеському видавництві «Маяк» росій-
ською мовою вийшов збірник творів «The Mirror of the Sea» («Дзеркало 

1 Шарандак П. С. Післямова // Конрад Дж. Вибране / упоряд., ред. та післямова 
П. С. Шарандака ; пер. з англ. М. Лисиченко. – Київ, 1959. – С. 355–361.

2 Конрад Дж. Вибране. Оповідання. Визволення. Роман мілин / упоряд., ред. та 
післямова П. С. Шарандака ; пер. з англ. М. Лисиченко. – Київ, 1959. – 362 с.

3 Конрад Дж. Фрейя з Семи Островів / пер. з англ. Е. Я. Хоменка. – Київ, 1960. – 92 с.
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морів»), куди увійшли повісті «Youth» («Молодість») та «The End of the 
Tether» («Кінець неволі»), оповідання «The Black Mate» («Чорний штур-
ман») та «The Lagoon» («Лагуна»). У 2011 році у київському видавництві 
«Темпора» опублікований збірник творів «Зроби або помри. Морські 
історії», серед яких «The Lagoon» («Лагуна») та «To-morrow» («Завтра»), 
що друкувалися за виданням і в перекладі 1926 року, «Lord Jim» («Лорд 
Джім») – за виданням і в перекладі 1985 року, «Typhoon» («Тайфун») – 
за виданням і в перекладі 1930 року, а «Youth» («Молодість») україн-
ською мовою була перекладена вперше.

Переклади творів письменника здійснювали Михайло Калинович 
(«The End of the Tether» / «Кінець неволі», публікації 1926 та 1928 років), 
Cергій Вільховий (Сергій Титаренко) («An Outpost of Progress» / «Аван-
пост прогресу», 1926). Авторами перекладів першого («The Rescue: A 
Romance of the Shallows» / «Визволення (Роман мілин)», 1929) та, від-
повідно, другого тому («Almayer’s Folly» / «Ольмейрова примха», 1929) 
двотомного видання творів Конрада, що вийшли у харківському видав-
ництві «Кногоспілка» стали Ганна Касьяненко, Віктор Петровський, 
Марія Лисиченко («Олмейрова примха (Історія східньої річки)», 1929), 
як зазначає Лада Коломієць1, Микола Рошківський («Тайфун: Оповіда-
ння», 1930). «Lord Jim» («Лорд Джім») для видання 1985 року переклала 
Людмила Гончар2. У збірнику 2011 року «Зроби або помри» опубліковані 
вже відомі українському читачеві переклади Петра Таращука («Youth» / 
«Молодість», 2011), Сергія Вільхового («An Outpost of Progress» / «Аван-
пост прогресу», «The Lagoon» / «Лагуна», «To-morrow» / «Завтра» 1926), 
Миколи Рошківського («Typhoon» / «Тайфун», 1930), Людмили Гончар 
(«Lord Jim» / «Лорд Джім», 1985)3. З 2015 року вийшло три нових пере-
клади повісті Конрада «Heart of Darkness» («Серце пітьми», 1899) у вико-
нанні Ігоря Андрущенка, Марії Головко та Тараса Бойка.

1 Коломієць Л. В. Маловідомі сторінки українського художнього перекладу 1920–30-
х років, створені жінками // Літературознавчі студії. – Київ. – 2012. – № 35. – С. 344–345; 
Коломієць Л. В. Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років. Матеріали 
до курсу «Історія перекладу» : навч. посіб. – Київ, 2013. – С. 132–133. 

2 Конрад Дж. Лорд Джім : роман / пер. з англ. Л. Гончар. – Київ, 1985. – 240 с. 
3 Конрад Дж. Зроби або помри: морські історії / упоряд.: В. Панченко, О. Купріян ; 

пер. з англ. Людмили Гончар, Миколи Рошківського, Петра Таращука, Сергія Вільхового. – 
Київ, 2011. – 528 с.
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У 2015 році вперше українською мовою повість «Heart of Darkness» 
вийшла у двох різних перекладах: Ігоря Андрущенка (під назвою «Сер-
це пітьми»)1 у львівському видавництві «Астролябія» та Марії Головко 
(під назвою «Серце темряви»)2 у київському видавництві «Знання». 
2016 рік ознаменувався публікацією третього перекладу українською 
«Heart of Darkness»  – Тараса Бойка («Серце пітьми»)3. У 2017 році у 
видавництві «Фоліо» (Харків) опублікований збірник творів письмен-
ника під назвою «Олмейрова примха», який, крім однойменного рома-
ну, містить оповідання «An Outpost of Progress» («Аванпост прогресу») 
та повість «The End of the Tether» («Кінець неволі») у перекладі та з 
передмовою Наталії Жлуктенко4. У тому ж році роман «Almayer’s Folly» 
виходить у видавництві «Знання» (Київ) під назвою «Олмейрова при-
мха: Історія східної річки» у перекладі Марії Лисиченко5.

В Україні у ракурсі дискусії жанрово-стильових особливостей аван-
тюрно-пригодницької літератури на сторінках журналів «Червоний 
шлях», «Життя і революція», газети «Літературна Україна» та інших, як

зазначає Олена Романенко, з 1920-х років у зв’язку з «потре-
бою українських читачів у високохудожніх перекладах оригінальних 
текстів»6, почали досліджуватись певні аспекти творчості письмен-
ника,  – Михайлом Могилянським, Ольгою Немеровською, Григорієм 
Майфетом, Михайлом Калиновичем, Андрієм Ніковським. Вивчення 
продовжилось у 1950-тих роках публікацією Юрія Кагарлицького «Про 
Джозефа Конрада» в журналі «Іноземна література».

Дослідження творчості англійського письменника в Україні розпо-
чалось із критичних статей Михайла Калиновича та Михайла Моги-
лянського 1925 року. У місячнику «Життя й революція» Державного 

1 Конрад Дж. Серце пітьми / ред. К. Міхаліциної  ; пер. з англ. І. Андрущенка  ; 
післямова О. Фешовця. – Львів, 2015. – 160 с. 

2 Конрад Дж. Серце темряви / пер. з англ. Марії Головко. – Київ, 2015. – 176 с. 
3 Конрад Дж. Серце пітьми : роман / пер. з англ. Тараса Бойка. – Київ, 2016. – 175 с. 
4 Конрад Дж. Олмейрова примха : роман, оповідання, повість / пер. з англ., передм., 

прим. Н. Ю. Жлуктенко. – Харків, 2017. – 444 с.
5 Конрад Дж. Олмейрова примха: історія східної річки / пер. з англ. Марії Лисиченко. – 

Київ, 2017. – 223 с.
6 Романенко Е. Художественная интерпретация пинкртоновских мотивов в 

литературной мистификации Майка Йогенсена // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Серия  : 
Филология. Журналистика. – 2014. – № 1. – С. 86.
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Видавництва України за липень вийшла стаття Михайла Могилянсько-
го, де критик не тільки розглядає творчість Джозефа Конрада, «як 
одного з кращих письменників-мариністів у світовій літературі, але й 
детально аналізує його твори» у перекладі Сергія Вільхового, як зазна-
чає Роксолана Зорівчак у статті «Англомовна література на Україні 
1920-30-х років XX cтоліття»1. 

Розвідка Михайла Калиновича «Джозеф Конрад: критично-біо-
графічний нарис» за 1925 рік вийшла в книзі «An Outpost of Progress» 
(«Аванпост прогресу») у 1926 році та була передрукована у збірці тво-
рів «Зроби або помри. Морські історії» у 2011 році. Багато складових 
мультикультурного світу («Світ же цей (Конрада.  – О. Т.) складний і 
багатоголосий»2) та мультикультурної ідентичності письменника вже 
простежуються у цій роботі українського дослідника. 

Переконання Михайла Калиновича в тому, що «роки змагання 
еспанських колоній у Південній Америці за своє визволення дали йому 
(Конраду. – О. Т.) його Гаспара Руїса, доба морських війн королевської 
та жакобинської Франції з “Володаркою Морів” – корсара Пейроля»3 є 
завбаченням та прогнозуванням наперед вивчення мультикультурного 
дискурсу в XX столітті такими дослідниками, як Іен Ватт, Норман Шер-
рі та багатьох інших. 

Думка Калиновича, що «за тло для багатьох своїх творів Конрад 
бере європейські країни»4 випередила на багато років студії євро-
пейського мультикультуралізму Конрада Здзіславом Найдером «w 
powieściowych i eseistycznych utworach Conrada odnajdujemy obec-
ność wszystkich ważniejszych kultur (a zwłaszcza literatur) Europy» («у 
художніх творах та есе Конрада можна знайти присутність всіх зна-
кових культур (і літератур) Європи»)5.

1 Зорівчак Р. Англомовна література на Україні 1920-30-х років XX cтоліття // Наша 
культура. – 1969. – № 12. – С. 13.

2 Калинович М. Джозеф Конрад // Конрад Дж. Зроби або помри: морські історії / 
упоряд.: В. Панченко, О. Купріян  ; пер. з англ. Людмили Гончар, Миколи Рошківського, 
Петра Таращука, Сергія Вільхового. – Київ, 2011. – С. 518.

3 Там само. – С. 519.
4 Там само. – С. 509.
5 Najder Z. Joseph Conrad jako pisarz europejski // Najder Z., Perczak W., Ryszewski B. 

Conrad: Polak, żeglarz, pisarz. – Toruń, 1996. – S. 48–49.
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Портрет Джозефа Конрада  
німецько-італійського художника Рікардо Веккіо.
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Розпочинаючи з зацікавленості Конрада не тільки західноєвропей-
ською, але й східною культурою («Захід поєднався зі Сходом»)1, Михай-
ло Калинович, зазначаючи насамперед польське походження Конрада 
(«родом він поляк»)2, вказує і на слов’янськість духовної природи митця 
(«душу він має слов’янську»)3, «погодьмося, що Конрад – слов’янин, що 
не всі голоси своєї раси він погамував у собі, що в англійських його словах 
бринить слов’янська музика (бо це легше довести, аніж заперечити)»4. 

Звідси, на думку Михайла Калиновича, і «загальний трагічний тон 
творчості Дж. Конрада»5 і «психологізм»6, – судження, що збігаються з 
міркуваннями англійських критиків початку століття про «a grave irony, 
or a faint tinge of melancholy» («похмуру могильну іронію і слабкий від-
тінок меланхолії»)7 творів письменника та їх «Slav in their psychological 
insight» («слов’янськість за своєю психологічною прозорливістю»)8, у 
статті Едварда Ґарнетта від 22 серпня 1908 року у виданні «Nation». 

Український дослідник впевнений, що з європейських країн най-
частіше Конрад змальовує Англію  – країну, «яка стала йому за другу 
батьківщину»9, тому англійська провінція з’являється у творах «Amy 
Foster» (“Емі Фостер”), «To-morrow» («Завтра»), обидва  – у збірнику 
«Typhoon» («Тайфун»), Лондон – у романах «The Secret Agent» («Таєм-
ний агент»), «Chance» («Шанс»), в оповіданнях «The Return» («Повер-
нення»), «The Informer» («Провокатор»)10. 

1 Калинович М. Джозеф Конрад // Конрад Дж. Зроби або помри: морські історії / 
упоряд.: В. Панченко, О.  Купріян  ; пер. з англ. Людмили Гончар, Миколи Рошківського, 
Петра Таращука, Сергія Вільхового. – Київ,  2011. – С. 501.

2 Там само. – С. 517–518.
3 Там само. 
4 Там само. 
5 Там само. – С. 511.
6 Там само.
7 Joseph Conrad: The Critical Heritage / ed. by Norman Sherry.  – London  ; New York, 

2005. – P. 144.
8 Garnett E. Unsigned Review on Conrad (22 August 1908) // Joseph Conrad: The Critical 

Heritage / ed. by Norman Sherry. – London ; New York, 2005. – P. 165.
9 Калинович М. Джозеф Конрад  : критич.-біогр. нарис // Конрад Дж. Аванпост 

прогрессу / ред. Михайло Калинович. – Київ, 1926. – С. XII.
10 Калинович М. Джозеф Конрад // Конрад Дж. Зроби або помри: морські історії / 

упоряд.: В. Панченко, О.  Купріян  ; пер. з англ. Людмили Гончар, Миколи Рошківського, 
Петра Таращука, Сергія Вільхового. – Київ, 2011. – С. 509.
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Підкреслюючи майстерне володіння письменника мовою британ-
ських островів, – «Конрад <…> мовою своїх творів англієць»1, критик 
зазначає англійську ідентичність митця і в ракурсі обраного ним засо-
бу художнього спілкування, який він «тільки в мужніх літах засвоїв»2, 
але так добре, що, як вказує Калинович, потім Конраду здавалося, що 
це англійська мова його вибрала для літературної діяльності: «засвоїв 
він її надзвичайно швидко й досконало. Потім йому здавалося, що це не 
він перемагав труднощі чужої говірки, а навпаки, то її геній опановував 
його до такої міри, що навіть відмінні її прикмети, самій тільки їй влас-
тиві, впливали на його вдачу, ще гнучку тоді й пластичну»3.

Поставивши Конрада поруч з Кіплінгом, Уеллсом, Беннеттом, Шоу та 
Голсуорсі «у передній лаві англійського письменства»4, Калинович у сво-
єму дослідженні уважно зосереджується на типологічних зв’язках Кон-
рада зі Стівенсоном та Кіплінгом. Добре розрізняючи континентальний 
та англійський дух культури, про що писали на початку століття Едвард 
Ґарнетт і Річард Керл, а, пізніше, – Аллан Сіммонс і Здзіслав Найдер, Кали-
нович вбачає Конрада першим і єдиним літературним нащадком морської 
авантюрно-пригодницької традиції Стівенсона. Проводячи паралелі з 
Кіплінгом, український критик зазначає вірність Конрада старій мор-
ській романтичній традиції вітрильних кораблів, на відміну від апологета 
британської колоніальної концепції, що йде в ногу з науково-технічним 
прогресом: «заступив в англійській літературі місце Стівенсона, метра 
авантюрного роману», «його було названо наступником Стівенсона»5. 
Аналізуючи британську критичну думку, дослідник наголошує і на спра-
ведливій спадкоємності почесного звання Конрада як наступника Стівен-
сона (який «помер 1894 року, а через рік британський читач захоплювався 
“Олмейровою Примхою”»6, що перегукується з думкою Вільяма Лайона 

1 Там само. – С. 517.
2 Там само. – С. 507.
3 Калинович М. Джозеф Конрад  : критич-біогр. нарис // Конрад Дж. Аванпост 

прогрессу / ред. Михайло Калинович. – Київ, 1926. – С. XII.
4 Там само. – С. XVII.
5 Калинович М. Джозеф Конрад // Конрад Дж. Зроби або помри: морські історії / 

упоряд.: В. Панченко, О. Купріян  ; пер. з англ. Людмили Гончар, Миколи Рошківського, 
Петра Таращука, Сергія Вільхового. – Київ, 2011. – С. 509–510.

6 Калинович М. Джозеф Конрад  : критич.-біогр. нарис // Конрад Дж. Аванпост 
прогрессу / ред. Михайло Калинович. – Київ, 1926. – С. XIX.
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Фелпса1), і на масштабності та глибинності в митця польського похо-
дження художнього бачення, невідомого в Стівенсона: «Це на наш тіль-
ки континентальний смак Роберт-Люїс Стівенсон – письменник для під-
літків. Англійці ж пишаються його творами як справжнім скарбом своєї 
літератури і вважають, що в тих творах знаходять собі відраду і мудрець, 
і дитина. Отже, наданий Конрадові титул Стівенсонового спадкоємця був 
в устах англійського критика великою похвалою. Із зовнішнього боку це 
зіставлення Конрада зі Стівенсоном почасти виправдувалося. Обидва 
були романтиками моря, Стівенсон – безоглядним, Конрад – стриманим 
і обережним, але обоє з однаковою любов’ю писали про застарілі шхуни 
та бриги й прості душі їх екіпажів: у дев’яностих роках, коли саме висту-
пив на літературне поле Конрад, це був анахронізм, бо Кіплінг уже завів 
на той час до художнього вжитку гудки пароплавів та звої диму на мор-
ськім видноколі. Але на тому й кінчиться подібність Конрада до Стівен-
сона. Розвиток його фабул не залежить ні від підслуханих випадково таїн, 
ні від духівниць, що визволяють героя з найбезнадійнішого становища; в 
його сільські готелі не вдираються опівночі  одноногі корабельні кухова-
ри, <...> шахраї, шукачі скриньок, де заховано ключі від скарбів, закопаних 
на розбійницькім острові; на його кораблях злочинні матроси не змовля-
ються по темних закутках убити капітана, щоб підняти на щоглі чорний 
корсарський стяг. Це тільки в Стівенсонових романах, як узагалі в аван-
тюрній літературі, порок нарешті покарано, чесноту вкороновано, і Джон 
або Джеме такий-то та Мері чи Бессі така-то панують собі кінець-кінцем у 
своїй розкішній господі, – Конрад “щасливих” фіналів не знає. Один, Сті-
венсон, – оповідач вигаданих для розваги пригод, другий, Конрад,  ана-
том людського серця, зосереджений на таємницях життя, – вони зв’язані в 
англійськім письменстві і в історії світового роману тільки деякою єдністю 
сцени, спільністю деяких декорацій, що на їх тлі кожен розгортає цілком 
відмінне видовище»2.

Англійська ідентичність Джозефа Конрада позначилась також і на 
способі його життя, переконаний Михайло Калинович. Шлюб, родина, а 

1 Phelps W. L. Conrad, Galsworthy and Others // Phelps W. L. The Advance of the English 
Novel. – New York, 1916. – P. 199.

2 Калинович М. Джозеф Конрад  : критич.-біогр. нарис // Конрад Дж. Аванпост 
прогрессу / ред. Михайло Калинович. – Київ, 1926. – С. XX–XXI.
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також творча діяльність, що передбачала розміренний та зосереджений 
спосіб життя сприяли подальшої вкоріненості письменника в англій-
ській культурі, його успішній акультурації. Що це була саме інтеграція, 
доводить також і те, що письменник зберіг у душі любов і відданість своїй 
рідній польській культурі: «Більше на море Конрад не повертався. Його 
друзям здавалося навіть, що він свідомо уникав тієї стихії, що їй при-
святив двадцять п’ять років маріння і праці. Одружившись з англійкою, 
він зробився справжнім остров’янином і жив до самої смерти майже без-
виїздно в англійській провінції, у найманих котеджах, де з вікон видко 
було луки, гаї, пасовища. Від колишнього потягу до мандрування в нього 
залишилося тільки те, що він не міг довго вижити в одній місцевості. 
Просидівши кілька років у тій самій хаті, він починав нудитися. Так, май-
же напередодні переїзду до нової оселі, він і помер – 3 серпня 1924 року в 
Озвелдс Бішопсберні, поблизу Кентербері, де його і поховано. Останніми 
місяцями старий морський вовк тужив також за батьківщиною і збирав-
ся, все покинувши, переїздити до Польщі»1.

Незаангажованість художніх смаків Конрада Калинович вважає кра-
щим аргументом вселенськості його художнього простору. Його євро-
пейська, африканська, американська, східна теми не існують самі собою, 
творчість Конрада занадто багатошарова, щоб виділялись окремі акцен-
ти, впевнений дослідник. Різноголосні партії складають, на його думку, 
єдину ораторію людства, тому Конрад не став беззаперечним прихиль-
ником і дискурсу колоніалізму, на противагу Кіплінгу: «Ні, Конрад не 
кохається у відтінках кольорів, не пізнає душу чорних і жовтих колоній 
в обіймах та поцілунках, не творить нових пасторалей під золотими й 
рожевими загравами небувалого неба. Він бачив усю різноманітність сві-
ту – і не дав себе поневолити ні випробуваній, багатовіковій привабності 
старого Сходу, ні позверховному блискові незайманих Америк. Не став 
він також і дієписцем колоніального побуту, на протилежність уславле-
ному своєму одночасникові, співцеві англо-індійського солдата, героль-
дові британського імперіалізму – Кіплінгові»2.

1 Там само. – С. XII.
2 Калинович М. Джозеф Конрад // Конрад Дж. Зроби або помри: морські історії / 

упоряд.: В. Панченко, О.  Купріян  ; пер. з англ. Людмили Гончар, Миколи Рошківського, 
Петра Таращука, Сергія Вільхового. – Київ, 2011. – С. 515.
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У «Передмові» до власного перекладу повісті «The End of the Tether» 
(«Кінець неволі»), який вийшов з друку українською мовою у 1928 році, 
Михайло Калинович, звертаючи увагу на особливості його романтиз-
му, зазначає емоційну насиченість та підкреслену забарвленість опові-
ді засобами художньої виразності при характеристиці позитивних та 
негативних героїв: «Можливо, читач закине Конрадові, що на портрет 
судновласника Массі витрачено дуже багато вугляр та сажі, що често-
любний Стерн часом скидається на театрального злодія, що розчаро-
ваний містер Фан Вейк вийшов не зовсім по заслузі рожевий, а капітан 
Уолей занадто трагічний. Мабуть, що це й правда. Але, не забуваймо, 
Конрад  – романтик, романтичне ж мистецтво завжди мало у своєму 
реквізиті і добрі запаси гриму і трагічні маски»1. 

В контексті християнізму звертає увагу дослідник на надзвичайно 
уважне ставлення англійського письменника до капітана Уоллея і на 
біблійну алюзійність образу цього героя, проводячи паралель з обра-
зом старозавітнього Іова: «Доля довгий час сприяла капітанові Уоллею. 
Правда, не потішила вона його ні сьома синами, ні трьома дочками, як 
літературного його предка – багатостраждального Іова, і не помножила 
йому багатьох тисяч верблюдів та дрібної худоби, ні волів, ні ослиць, 
ані численної челяді. Проте, воні так само дала йому поспіх в усьому, 
шляхетну вдачу, добру славу серед людей і щире богобоязне серце. 
Життя його вже йшло з гори, коли його зрадила підступна фортуна. 
Але він змагався до кінця і до останнього подиху не пустив із рук зброї. 
З неменшою напруженістю, ніж у “Лорді Джімі”,  – найяскравішому з 
усіх своїх творів, де за сюжет узято поєдинок непереможної волі з 
невблаганною ворожою силою, – тільки ще й з глибокою, взагалі, мало 
йому властивою, сумною ніжністю, – стежить Конрад у “Кінці Неволі” 
за трагічною агонією свого старого героя»2. 

У 1928 році в Державному Видавництві України в місячнику «Жит-
тя й революція» за липень вийшла стаття Григорія Майфета «Критик 
цивілізації», де автор, ретельно зупиняючись на тематиці, стилі та фор-
мі творів Конрада, приділяє особливу увагу англійській мові письмен-

1 Калинович М. Передмова // Конрад Дж. Кінець неволі ; пер. з англ. М. Калиновича. – 
Київ, 1928. – С. X. 

2 Там само. – С. V–VI.
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ника. Майфет наводить визначення деяких критиків: «ахілесова п’ята» 
письменника, «непевність в орудуванні shall та will, на що <…> слабу-
ють навіть справжні англійці». Водночас дослідник аргументує багать-
ма прикладами з творів Конрада, що містяться в «English Stylistic» 
Аронcтайна, як «одного з кращих стилістів англійського письменства»1.

Григорій Майфет аналізує стиль Конрада у тісному зв’язку з ідеєю 
творів. Він характеризується, з одного боку, безпристрасністю опові-
ді, об’єктивністю інформації, – «методою», як називає дослідник, що її 
застосовує письменник, з іншого – способом оповідання за допомогою 
багатьох оповідачей, героїв різноманітних сюжетних ліній, – задіяних з 
метою глибшого розкриття ідеї: «освітлюючи ідею твору, він (Конрад. – 
О. Т.) часто не задовольняється одним освітленням, а використовує ще 
й друге, яке додає нових рис до загального узору, підсилює тіні й таким 
чином інтенсифікує ціле. У “Тайфуні” під час шторму ми чуємо відго-
мін його у сварці кулі під палубою, і ця сварка, немов крик уночі, додає 
гостроти загальному конфлікту стихій. Так само в “Ностромо” маємо 
кілька сюжетних ліній – кілька освітлень: з одного боку – лінія концесії, 
яка стимулює енергетичний дух другого покоління; упертість розвитку 
цієї лінії ніби відтінено історією слабости батька, який не може розви-
вати концесії і разом з тим безсилий звільнитися від влади своєї хорої 
уяви; нарешті, маємо немов незриму присутність духів грінго, що й піс-
ля смерти роковані стерегти скарб, в пошуках якого вони загинули. Та 
над усім, ніби впаяна в сюжет, підсилюючи тему, освітлюючи обстанову 
й умови серед яких живуть персонажі твору – стоїть історія Ностромо 
та захованого скарба, який сяє, псує інших та не псується сам»2.

Об’єктивність нарації супроводжується у той же час багатоплано-
вістю на багатьох рівнях твору, зазначає Майфет, яка виражається у 
складній семантиці назв, нагромадженні персонажів. Одним із мані-
фестантів багатоплановості наративу є назви творів Конрада. Назва 
пояснює навіть не один, а кілька планів оповіді, які можуть витікати 
один із одного або існувати паралельно. Назва може бути і точкою від-
ліку, з якої починається розкриття ідеї твору, і центральним концеп-

1 Майфет Г. Критик цивілізації // Життя й революція. – Київ. – 1928. – Книжка VII 
(липень). – С. 129.

2 Там само. – С. 137.
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том, у світлі якого стає більш рельєфною ліпка філософської стратегії, 
і вузловим об’єктом, куди сходяться всі сюжетні лінії: «Та ж багатопла-
новість значення твору – що є одною з ознак художности – часто бре-
нить в назвах, що їх Конрад обірав ретельно й уміло. Візьмім “Повер-
нення”: спочатку справа йде ніби про повернення чоловіка з подорожи, 
але потім повертається додому і дружина; нарешті, чоловік, ідучи з сво-
го дому назавжди, тим самим повертається від умовностей цивілізації 
до свого справжнього “я”. Або ж “Визволення”: спочатку мова йде про 
визволення яхти, що зупинилась на мілині; далі дію ускладнено поло-
ном згаданих осіб та потребою їх визволення; нарешті ж повстає визво-
лення капітана Лінгарда від свого почуття до місіс Треверс. Але чи не 
найкращим прикладом використання кількох освітлень в назвах може 
бути роман “Перемога”, в темі якого багато спільного з новелою “З-за 
доларів” <…> близко біля початку твору ми довідуємося про знайом-
ство Гейста з Леною, значну роль в цьому відограє посмішка Лени – що 
й сам Гейст визнав як перемогу; дальшим ступнем в розвитку сюжету є 
втеча Гейста з Леною, що знаменує собою як перемогу над оточенням, 
так і перемогу любови над тим презирством, що було суттю Гейстового 
життя з його ідеалом відособлености; але темні постаті Джонса й Рікар-
до порушують ідилію втікачів, і в наслідок, як в античній трагедії все 
перемагає смерть: вбито Лену, гинуть Джонс і Рікардо, і в автодафе, що 
його влаштовує Гейст, згорає він сам»1. 

Тенденція Конрада до об’єктивного (або непрямого) способу опо-
відання часом викликає потребу ввести одного, або кількох героїв2. 
Багатоплановість нарації та назв, велика кількість героїв, намагання 
поглянути на ті чи інші події під різними кутками зору покликані саме 
створити об’єктивність погляду.

Характеризуючи складну форму творів Конрада, Майфет підкрес-
лює також і скомпліковану композицію сюжету, яка прямо «рідко йде 
довгий час, здебільшого-ж стрибає, повертається назад, повертає вбік. 
Цією графікою руху Конрад ніби кличе читача скласти новелу вкупі з 
ним, і в наслідок цього повстає композиція, що має не тільки формаль-
ну довжину, а широчінь і глибінь: ніби читач власною особою прохо-

1 Там само. – С. 138.
2 Там само. – С. 138–139.
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дить крізь усі перипетії пригод, замість того, щоб прочитати про них 
холодний безособовий рапорт всезнайки-автора. Так уявний безпоря-
док фрагментарного оповідання Конрада стає порядком вищого орга-
нізаційного значення, бо підсилює драматизм ситуації, не дає прямої 
відповіди на поставлені запитання, а примушує читача їх шукати»1. 

Початок творів письменника, що мають відношення до «деталів 
зовнішньої форми», на думку українського критика теж відповідає 
загальній рисі конструкції новел і романів англійського письменника, 
«а саме – тайні, замовчанню, що до певної міри виконує функцію таму-
вання, затримання і в той же час збуджує читачеву цікавість». Напри-
клад, про полон Треверса й д’Алькасера у «Визволенні» («The Rescue: 
A Romance of the Shallows»), продовжує дослідник, розповідає матрос, 
який повинен перевезти їх на яхту, а не автор, «в руках якого всі мож-
ливості методи “всезнання” (між іншим, Конрад систематично від-
мовляється від них) <…> Через багато сторінок знову додано світла до 
цього епізода з слів Хасіма, який інформує Лінгарда; нарешті, втретє, 
близько біля кінця роману, ми довідуємося про деталі полону з розмо-
ви Треверса й д’Алькасера – розмови, що виникла з приводу годинни-
ка, зіпсованого підчас їх боротьби із тубільцями <...> З цього прикладу 
стають ясними дві дальші риси, притаманні конструкції Конрадових 
творів: перша – це регресивне освітлення епізодів, зв’язане з викрит-
тям теємниці, в чому Конрад великий майстер; друга-ж – використання 
об’єктивного шляху для інформації читача. Дуже рідко порушує автор 
ці два засоби; зокрема що-до останнього: то майже завжди на всі висно-
вки – чи то вчинок, чи то про мотиви вчинку – наштовхує знову-ж таки 
дія, або інформація  коїсь дієвої особи. За приклад може стати повість 
“Кінець неволі”, що її центральним пунктом є сліпота капітана Уоллея. 
Почато твір описом рейсу “Софали”»2. 

Стаття Ольги Немеровської «Джозеф Конрад: спроба літературно-
го портрету» у журналі «Червоний шлях» за 1928 рік присвячена роз-
криттю суті технічної майстерності Конрада та аналізу особливостей 
англійського авантюрного роману. У літературах інших країн аван-
тюрний роман дуже рідко вважався серйозним літературним жанром, 

1 Там само. – С. 140.
2 Там само.
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але тільки не у англійців, зазначає Немеровська. Аналізуючи специфі-
ку історії англійського авантюрного роману, який вважався в англій-
ців таким же поважним жанром, як і всі решта, на відміну від інших 
країн, у процесі розвитку літературного процесу дослідниця також 
вбачає наступником та спадкоємцем Стівенсона Конрада, який, на її 
думку, крім того, що сприйняв всі старі традиції, оновив та розвинув 
«колоніяльний роман», прародительницею якого виступила Англія, а 
засновником – Дефо: «Авантюрний трюковий роман  – це один із най-
давніших жанрів світової літератури. Але за останнє століття, влас-
не, навіть за останнє десятиріччя він так упав, що опинився нині на 
задвірку літературної продукції, ледве заслуговуючи на назву “худож-
нього твору”. Інакше діється в Англії, де авантюрний роман ніколи не 
вибував з літературного активу, перебуваючи тільки часи занепаду й 
відродження, як і кожен жанр мистецтва. При тім, велике місце в цій 
традиції належить творам морського, екзотичного характеру. Саме 
Англія  – колиска того, що нині повелося називати “колоніяльним 
романом”. Може за засновника цього напряму можна вважати Де-Фо, 
в якого свіжий, як на той час, матеріял екзотичного оточення первіс-
ної культури став чинником, що освіжив і ушляхетнив літературну 
атмосферу, так що “Робінзона Крузо” звичайно навіть якось і не приді-
ляють до авантюрного письменства. Але англійці не виганяють з світу 
“поважної літератури” ні Кіплінга, ні Конан-Дойля, ні Хічченса, ні Хаг-
гарда, ні Хюлетта, найяскравіших заступників цієї літературної паро-
сти. Правда, були десятиліття, коли авантюрний роман зводився ні на 
що і йшов до занепаду – це особливо виявилося наприкінці XIX віку. 
Але двічі сильні й потужні руки підхоплювали його перед моментом як 
він мав цілковито занепасти й високо підносили вгору, при тім обидва 
рази те піднесення ішло по лінії дуже характерної для Англії морської 
літератури пригод. Вперше це було десь у вісімдесятих роках, коли Сти-
венсон своїм “Островом скарбів” захопив усіх читачів і збудив навіть 
деякий, правда, короткочасний рух. Вдруге, після того, як хвиля, що 
зняв Стивенсон, упала, рятівником, перетворцем і обновником непере-
бутого жанру став Джозеф Конрад. Але взявши тематичний матеріял, 
оточення і деякі конструктивні моменти старих морських авантюрних 
романів, надавши своїм персонажам зовнішні атрибути їх героїв, при-
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шрубувавши сюжет до традиційного композиційного створіння – яко-
їсь тайни, що має бути розкритиа, – він цілком інакше обробив увесь 
цей звиклий арсенал і своєрідним стилістичим оформленням і новим 
використанням звичних штампів, дощенту зруйнував стару традицію, 
цілком обновивши занепалий жанр»1.

Андрій Ніковський у статті «Джозеф Конрад» до двотомного видан-
ня творів письменника, що вийшло у 1929 року в Київському видавни-
цтві «Книгоспілка» аналізує позицію автора у ставленні до категорій 
«джентльменства» та «культурної місії» англійців, дає глибоку оцінку 
рицарському кодексу честі його героїв2, відмовляючи письменнику в 
можливості бути оціненим у банальних рамках авантюрного письмен-
ника, не погоджується з Конрадом у його намаганнях типізації людини 
честі, що гостро рефлексує. Спектр виявлень цієї унікальної, на думку 
дослідника, людської здібності героїв Конрада, що розкриває весь люд-
ський потенціал її власників, дає змогу поглянути на себе з боку, поста-
вити себе на місце інших,  – захоплює та зворушує критика: «Слова: 
“тип” та “один із нас” – це слова несправедливі, бо Джім – єдиний в сво-
їм роді, він зовсім опрічний від усіх типів, що маємо на полі чести. Голо-
вне, що це зовсім не тип, коли під цим словом розуміти якусь групову 
багатократність. Джім  – це сама проблема чести, втілена в людський 
образ. І коли це так, то як же виростає письменницька місія Конрадо-
ва в наших очах! Одна річ, що капітан на покою оповідає про чудну, 
колись йому близьку, пригоду на далеких морях, в екзотичних країнах, 
серед диких тубільців – тоді це авантурний роман, і тоді до автора при-
стала б ця неможливо ординарна етикетка, шо так само йому властива, 
як на котові намордник: автор авантурних романів; інша річ,  – тво-
рець проблеми, автор трагедії чести, котрий поставив її до крайньої 
міри гостро, пекуче, болюче, доводячи, що раз зроблена, хоч би й за 
деяких виправдальних обставин, помилка в справах чести не повинна 
ніколи бути витертою в нашій совісті. Тому Лорд Джім є конкретизова-
на абстракція, втілення самої гостроти проблеми, художній (а не десь 

1 Немеровська О. Джозеф Конрад (спроба літературного портрету) // Червоний 
шлях. – 1928. – № 5–6. – С. 129–130. 

2 Ніковський А. Джозеф Конрад // Ніковський А. Vita Nova. Книга ІІ / Український 
культурологічний альманах «Хроніка». – Київ, 2015. – Вип 2 (100). – С. 405–420.
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булий, реальний) образ нашої совісти, що повинна бути така, як він у 
цьому питанні: однобока, уперта, підозрілива, настирлива, але сама по 
собі нехай має гучний і глибокий голос, нехай буде, як і Джім, чесна, 
мила, добра, спритна, діяльна, чутлива»1.  

У 1930 році до видання українською мовою оповідання «Тайфун» 
вийшла стаття Євгена Адельгейма, де радянський критик, що стояв 
на позиціях марксизму-ленінізму, зазначав, що «навряд чи можна зна-
йти менщ соціяльні романи, аніж Конрадові», який «тему соціяльної 
боротьби замінює боротьбою психольоґічною»2. Водночас, підкрес-
люючи, що сам Конрад належав до «мужньої генерації, яка звикла до 
постійного двобою з природою й небезпекою», критик називав Конрада 
письменником, що «стає речником вмирущої кляси», а «тему загибелі, 
фетишизацію непереможної долі, поглиблену увагою до іраціонально-
го внутрішнього життя, романтичну екзотику, індивідуалізм і нарешті 
імпресіоністичне світовідчування», критик вважав тільки доказами 
«правдивості» своєї думки3. «Бадьорість і людська міць», заначав кри-
тик, «слідна не тільки в “Тайфуні”, але й у “Олмейровій примсі”». Сам 
Олмейр не витримав двобою з життям, тому що був, перш за все,  – 
мрійником і «дозволяв своїй уяві здійматися понад верховіття дерев до 
великих білих хмар». А ось вже інші герої в повісті критично ставлять-
ся до «примхи» вередливого Олмейра і перемагають життєві перешко-
ди. Євген Адельгейм підкреслював, що «соціяльна природа Конрадових 
героїв, – це відважні морські купці <…> моряки з ненаситною енергією, 
з темпераментом піратів і з поглядом мрійників»4.

У 1931 році в «Літературно-науковому вістнику» публікується стат-
тя Луки Луціва «З літератури завойовників: (Українські переклади Сті-
венсона, Конрада і Велза)», з характеристикою протагоністів Конрада, в 
яких завжди складна саморефлексія виступає причиною багатьох пси-
хологічних проблем, піднімає расові питання колоніального дискур-
су, відмінні риси природи англійської нації – витримки, обов’язку, які 

1 Там само. – С. 411–412.
2 Адельгейм Є. Г. Передмова // Конрад Дж. Тайфун  : оповідання / передм. Євгена 

Георгійовича Адельгейма ; пер. з англ. М. Рошківського. – Харків ; Київ, 1930. – С. III–XXXII.
3 Там само. – С. XXXII.
4 Там само.
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призводять до героїзму, зазначає порушення хронологічного порядку 
оповіді та композиційної побудови: «Його герої – це не розбишаки, ані 
не джентльмени-авантурники, тільки відважні моряки та морські куп-
ці, “яких бажання робить великими”. “Їх не лякали невідомі моря, жах-
ливі й чудні хвороби, смертельні рани. Вони не знали розпачу”. Капі-
тан Мак-Вер з гідністю “несе престіж, привілей і тягар командування” 
кораблем в часі грізного тайфуну, йому подобаються люди “скупі на 
слова”, він, “свідомий своєї расової зверхності” – хоч при тім не вико-
ристовує її над бідними китайськими кулі. Моряк “робить, як треба, 
хоч це і для китайців”, бо має почуття “обов’язку того, як треба зроби-
ти”. Коли капітан „узяв собі щось до голови, то ніяким паровим краном 
з неї того не витягнеш. Мак-Вер не “втікає від бурі”, тільки “іде пря-
мо їй на зустріч”, бо мусить темно причалити до берега. Моряк Джокс 
“відчув, що не може не спевнити наказу капітана” навіть тоді, коли для 
ратунку китайців треба буде наложити головою. І при такій вдачі герої 
“Тайфуну” щасливо “виплутуються з грізної халепи”. Олмейр, герой 
першої Конрадової повісти “Олмейрова примха”, “збирався завоюва-
ти світ, певний свого успіху”, “сміливий, відважний, палкий”, “завжди 
ладен зчепитися з піратами” – знав, що “море веде в усі кінці, все при-
носить і так багато забирає геть”. Забрало воно й єдине Олмейрове 
щастя, його любиму дочку, яка покидає білого батька для маляйського 
ватажка Дайма. “Жорстока і безкомпромісна одвертість більше подоба-
лася рішучій вдачі” Ніни – “ніж в’юнка лицемірність білих”. Її мати, м-с 
Олмейр нарікає на свою дoлю, вона “варила ціле своє життя риж для 
(білого) чоловіка, що не мав ні хоробрости, ні мудрости”. Ніна поки-
дає батька й хоче завжди зостатися вірною тому, хто “не відає страху”, 
“хто знає, як личить умирати маляйському ватажкові”. Тільки “безсилі 
натури прагнуть поділити своє гере з істотами до цього горя непри-
четними”. Соціольоґічна метода не може бути критичною панацеєю до 
оцінки всіх літературних творів. В Конрада на перше місце вибиваєть-
ся психічна сторінка героїв, а не соціяльні мотиви або, як каже Адель-
гейм, “конфлікт долі й людини відбуваються здебільшого не зовні, а в 
серцях самих героїв”. Пригадаймо собі капітана Мак-Вера або Джокса 
і часі грізної морської стихії на морі в “Тайфуні” або хоч би старого 
Олмейра, який гине зруйнований не так через нездійснимі пляни, як 
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після втрати любої дочки; на нього “ждав лише неминучий кінець”, бо 
“жадна людина не може втікти від своєї долі”. В “Олмейровій примсі” є 
майже всі типові риси Конрадової повісти. Автор зачинає повість урив-
ком із самої середини дії і зручно біля неї групує дальшу акцію, відбі-
гаючи то вперед то взад від початкової центральної точки, робить, як 
каже Адельгейм, “стрибки в просторі та часі” та не заховує ані хроно-
льоґічної ані льоґічної послідовиости. Конрад не потребує послідовно 
описувати ситуації або героїв – він задержується на одній якійсь рисі 
і “в ній концентрує всю образову сутність”. Тому не має в його творах 
розпливчастих описів, увага читача вічно напружена, щоби зловити хід 
акції та зрозуміти дану ситуацію»1. 

Наступні українські публікації, присвячені осмисленню художньої 
спадщини Конрада, належать перу Юрія Косача: «Шляхи розвитку 
сучасної української літератури» («Бюлетень польсько-український», 
1934), «Чуєш, серце, спів матросів (дещо про історію, поезію й море): 
Зворот до редактора»  («Українське слово», 1936) та «Джозеф Кон-
рад. Конкістадор з України» («Час», 1946). В статті «Шляхи розвитку 
сучасної української літератури» критик, визначаючи грані української 
національно-культурної ідентичності, проводить паралелі між класич-
ним українським типом борця та славетним героєм Конрада: «Сучасна 
українська література робить великий акцент на енергію, експансію, 
апофеоз дії та геройства <...> У тій літературі народжується тип нового 
українця, який дещо схожий на типи Конрада і Лондона  – тип суво-
рого, залізного “кондотьєра степів”. Краса і чарівністьукраїнської зем-
лі, багата мова її жителів, – ось її основа. Тут знаходить своє широке 
вираження культ героя, самопожертви і подвигу, відродження рідної 
традиції як дороговказу для майбутнього народу. Останні роки укра-
їнська література існує під гаслами “будьмо українцями, щоб стати 
європейцями”»2. У публікації «Джозеф Конрад. Конкістадор з Украї-
ни»,  Юрій Косач, розставляючи мультикультурні акценти в біографії 
та творчості письменника, аналізує витоки «всесвітянства» або кос-

1 Луців Л. З літератури завойовників  : українські переклади Стівенсона, Конрада і 
Велза // Літ.-наук. вістн. – Львів ; Тернопіль. – 1931. – Річник XXX. – Книжка VII–VIII (за 
липень–серпень). – Т. CVI (106). – С. 673–674.

2 Косач Ю. Шляхи розвитку сучасної української літератури / Юрій Косач // Бюлетень 
польсько-український. – 1934. – № 30. – С. 1–2.
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мополітизму сина «польського повстанця» з України, який здійснив 
кар’єру моряка і вирішив оселитися в Англії: «Гімном непереможній 
вольовій людині, не вгнутому лицареві з серцем романтика, була твор-
чість Йосифа Конрада Коженьовського, моряка всесвітянина. Всесвітя-
нина, бо: народжений в Бердичеві, в Україні, син польського повстан-
ця, емігрант, осів в Англії, двадцять літ плавав по різних морах і став 
британським письменником, хоч довго вагався, якою мовою писати-
ме – французькою чи англійською. Джозеф Конрад (таке ім’я уроджен-
ця України стало згодом відоме в світі як ім’я визначного романіста) 
становить ще й досі нерозгадану тайну для літературознавців»1. Дослі-
дження екзистенціальної філософії Конрада вбачається Юрію Косачу 
доречним у ракурсі порівнянь українського, польського та російсько-
го національного менталітету, зазначаючи водночас близькість прин-
ципового стоїцизму та гуманізму англійського письменника україн-
ському світоглядові: «Самітна є людина й пилинкою видається вона 
супроти хаосу, та її спокій – це відповідь хаосові, вона носій думки й 
волі, що перемагає все крихке й низьке, щоб встоятись і творити <…> 
такий відважний песимізм, властивий українцям радикально проти-
вний екзальтованому містицизмові росіян (та. – О. Т.) одчайдушному 
романтизмові поляків»2.

Творчість Джозефа Конрада тривалий час не попадала в центр нау-
кових зацікавлень українських дослідників. Адже «хвороблива психіка 
безпідставних вигнанців, химерних індивідуалістів, людей, що поста-
вили себе поза суспільством, які втратили мету та сенс життя і гинуть 
марно та безглуздо»3, з точки зору радянської критики не могло спри-
яти популярності імені автора в наукових колах Радянського Союзу. 
Дійсно, марксистською «методою», переконаний Лука Луців, мало що 
можна праналізувати в творчості4 такого «асоціального» письменни-
ка, на думку Євгена Адельгейма, як Конрад. Натомість, ще в радянські 

1 Косач Ю. Джозеф Конрад. Конкістадор з України // Час. – 1946. – 3 листопада. – С. 4.
2 Там само.
3 Кашкин И. А. Джозеф Конрад // Кашкин И. Для читателя-современника. Статьи и 

исследования / сост. и ред.: М. Лорие, П. Топер. – М., 1977. – C. 299. 
4 Луців Л. З літератури завойовників  : українські переклади Стівенсона, Конрада і 

Велза // Літ.-наук. вістн. – Львів ; Тернопіль. – 1931. – Річник XXX. – Книжка VII–VIII (за 
липень–серпень). – Т. CVI (106). – С. 674.
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часи автори публікацій починають досліджувати українські алюзії та 
ремінісценції Джозефа Конрада, виходячи з фактів його біографії та 
поворотів долі, – починаючи з «відлиги», подекуди видаються статті: 
у «Всесвіті» – Г. Кочура «Нова зустріч з Джозефом Конрадом» (1960)1, 
«Прапорі» – В. Цибульської «Cтепи, як море, і море, як степи. Джозеф 
Конрад на Україні» (1974)2, «Всесвіті» – М. Соколянського та В. Цибуль-
ської «Українські ремінісценції Джозефа Конрада» (1996)3.

Досліджуючи особливості творчого методу письменника, Г. Кочур 
спростовує спроби «вульгарно-соціологічного» трактування Конрада 
як «носія “імперіалістичних тенденцій” у літературі», окреслюючи його 
як митця «яскраво підкресленої людяності»4 («Нова зустріч з Джозефом 
Конрадом», 1960). В. Цибульська звертає увагу на знакові віхи біографії 
«майстра стилю»5 («Cтепи, як море, і море, як степи. Джозеф Конрад 
на Україні», 1974), аналізуючи його польські та українські конотації у 
творах. У статті «Українські ремінісценції Джозефа Конрада» (1996) М. 
Соколянський та В. Цибульська, намагаючись визначити батьківщину 
англійського класика, вивчають «культурологічний» (польський)6 та 
«етнографічний або географічний» (український)7 аспекти його наці-
онально-культурної ідентичності.

В контексті антиколоніальних та романтичних студій видаються 
дослідження творчості Конрада І. Симоненко та Л. Скуратовської  – 
«Нові часи  – нові герої. Про англійський антиколоніальний роман» 
(1970)8, «Из истории английского романтизма» (1971)9. У 1980-ті роки 

1 Кочур Г. Нова зустріч з Джозефом Конрадом // Всесвіт. – 1960. – № 4. – С. 133–134.
2 Цибульська В. Cтепи, як море, і море, як степи. Джозеф Конрад на Україні // 

Прапор. – 1974. – № 8. – С. 109–110.
3 Соколянський М., Цибульська В. Українські ремінісценції Джозефа Конрада  // 

Всесвіт. – 1996. – № 8–9. – С. 139–141.
4 Кочур Г. Нова зустріч з Джозефом Конрадом // Всесвіт. – 1960. – № 4. – С. 134.
5 Цибульська В. Cтепи, як море, і море, як степи. Джозеф Конрад на Україні // 

Прапор. – 1974. – № 8. – С. 109.
6 Соколянський М., Цибульська В. Українські ремінісценції Джозефа Конрада // 

Всесвіт. – 1996. – № 8–9. – С. 139.
7 Там само.
8 Симоненко І. Нові часи – нові герої. Про англійський антиколоніальний роман. – 

Київ, 1970. – 224 с. 
9 Скуратовская Л. И. Из истории английского романтизма  : пособие для судентов-

филологов. – Днепропетровск, 1971. – Ч. 1. – 63 с. 
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у першому та другому томах Української Літературної Енциклопедії 
за 1988 та 1990 роки з’являються наукові статті Наталії Жлуктенко і 
Роксолани Зорівчак («Англійський романтизм», 1988) та І. М. Лозин-
ського («Джозеф Конрад», 1990), де дослідники зазначають, що «неоро-
мантики Р. Л. Стівенсон та Дж. Конрад» у своїй творчості вдаються «до 
драматичних колізій»1, крім цього, вказують на наступні теми у творах 
митця: романтики моря, чоловічої гідності, товариськості, громадян-
ського обов’язку, невіри в позитивні результати соціальної революції, 
засудження гнобительської політики російського царизму2. У 1988 році 
виходить з друку монографія Наталії Жлуктенко «Английский психо-
логический роман XX века», де, притаманні письменнику засоби пси-
хологічної характеристики героїв вивчаються дослідницею у компози-
ційному та стильовому аспектах3. 

Останні кілька десятиліть ознаменовані пожвавленням уваги до 
творчої спадщини письменника. Деталям біографії та взаємозв’язкам 
творчості письменника з Україною присвятив свої дослідження М. 
Костриця. У 1978 році у «Рядянській Житомирщині» була опублікована 
його стаття «Співець морської романтики»4, під цією ж назвою вийшла 
книга у 2009 році5, у 1990 – був надрукований нарис «На батьківщині 
Джозефа Конрада»6, в якому підводяться підсумки зі створення Народ-
ного музея ім. Джозефа Конрада. У 1999 році виходить з друку стаття М. 
Костриці та Н. Костриці «Класик англійської літератури Джозеф Кон-
рад – наш земляк»7 у збірнику «Бердичівська земля в контексті історії 

1 Жлуктенко Н. Ю., Зорівчак Р. П. Англійська література // Українська Літературна 
Енциклопедія : в 5 т. / Н. Ю. Жлуктенко, Р. П. Зорівчак ; редкол.: І. О. Дзеверін (відп. ред.), 
Г. Д. Вервес, О. Т. Гончар [та ін.]. – Київ, 1988.  – Т. 1 : А–Г. – С. 60.

2 Лозинський І. М. Конрад // Українська Літературна Енциклопедія : в 5 т. / редкол.: 
І.  О. Дзеверін (відп. ред.), Г. Д. Вервес, О. Т. Гончар [та ін.]. – Київ, 1990. – Т. 2 : Д–К. – С. 555. 

3 Жлуктенко Н. Ю. Английский психологический роман XX века. – Киев, 1988. – 163 с.
4 Костриця М. Співець морської романтики // Радян. Житомирщина. – 1978. – 23 липня.
5 Костриця М. Співець морської романтики. Джозеф Конрад. – Житомир, 2009. – 60 с. 
6 Костриця М. На батьківщині Джозефа Конрада: з досвіду роботи музею історії 

с. Терехове Бердичівського району. – Житомир, 1990. – 16 с. 
7 Костриця М. Ю., Костриця Н. С. Класик англійської літератури Джозеф Конрад – 

наш земляк // Бердичівська земля в контексті історії України : пр. Житомир. наук.-краєзн. 
т-ва дослідників Волині / ред. М. Ю. Костриця ; Житомир. обл. упр. культури, Житомир. 
наук.-краєзн. Т-во дослідників Волині, Виконком Бердичів. міськради нардеп. [та ін.].  – 
Житомир, 1999. – Т. 19.– С. 130–131.
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України». У 2003 році вийшло дві публікації про історію конрадівських 
досліджень в Україні – І. Тимошенко («Українські літературознавці про 
творчість Джорджа Конрада», Житомир)1 та Л. Кузнєцової («Україн-
ська конрадіана», Львів)2.

У 2004 році в четвертому випуску «Волинь моя» Журнала Міжнарод-
ного громадського об’єднання «Волинське братство» з’явилася публіка-
ція О. Опанасюка «Джозеф Конрад. Земляк із когорти великих», в якій 
підкреслюється важливість українських ремінісценцій англійського 
митця. Крім зазначення віх біографії батьків і родичів письменника, його 
морських пригод, автор підкреслює мультикультурне підґрунтя форму-
вання особистості митця, відмічає започаткування ним нової техніки 
наративу («неоромантичний пагін культур польського, французького, 
англійського, українського, російського народів, Джозеф Конрад збага-
тив оповідну форму за суттю, започаткував нову розповідну техніку у 
світовій літературі»), наполегливо спостерігає за хронікою подій справж-
нього українського «паломництва» Конрада, цитуючи його «Мемуари»: 
«“Дісташись із Лондона на Україну, я взявся розбирати свій багаж”, – так 
запише він приїхавши до Казиміровки, нині села Побережнього, що 
неподалік Липовця, між Заруддям і Оратовим. Найціннішим вантажем, 
нерозлучним супутником, що супроводжував його “трьох років і досяг 
від народження дев’ятої глави…”, був рукопис роману. І ще: “Наступно-
го ранку мій нерозлучний супутник, так жодного разу й не кладений на 
стіл, відправиться зі мною далі, на південний схід, у напрямку до Київ-
ської губернії”, де в селі був “вийнятий із чемодана і покладений на стіл, 
котрий займав увес простір між двома вікнами”… Цим багажем, рома-
ном “Примха Олмеєра”, що його “впорядковував” автор в українському 
селі, доводив до кондиції, і дебютував Дж. Конрад у літературі 1895 року. 
А наступним роком уже позначена перша згадка про нього в російській 
пресі. Один із зворушливих творів  – оповідання “Патна”. Так, уже в 
назві – патна, патрія – батьківська земля. “Ми добуваємо за морями нашу 
славу, гроші чи шкоринку хліба, але, мені здається, кожний із нас, повер-

1 Тимошенко І. В. Українські літературознавці про творчість Джозефа  Конрада // 
Духовні витоки Житомирщини : пр. Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині / ред. 
М. Ю. Костриця. – Житомир, 2003. – Т. 29. – С. 285–288.

2 Кузнєцова Л. А. Українська конрадіана // Прикладна лінгвістика у XX ст. – Львів, 
2003. – С. 111–114.
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таючись на батьківщину, щоб зустріти там людей, які вищі нас, – наших 
родичів, наших друзів і тих, кому ми скоряємося, кого любимо. Але 
навіть люди, в яких нема нікого, люди найвільніші, самотні, безвідпові-
дальні та не обтяжені узами, – ті, у кого немає на батьківщині ні дорогого 
обличчя, ні знайомого голосу, – також зустрінуть якийсь дух, що живе в 
цій країні, під її небом, у повітрі, в долинах і на пагорбах, в полях, у воді, і 
в листі дерев, – німого друга, суддю і натхненця”. Майже водночас зі свої-
ми першими творами він працював над повістю, де були Україна, Дніпро, 
степи, а серед них – село, сільське хлоп’я, яке, підростаючи, мріє стати 
художником. Схоже, що це повість про себе. Це щире слово про країну 
дитинства, котре минуло під Житомиром, Києвом, Бердичевом, Черні-
говим. Легко вгадується місцевість, що на перебігу з пагорбної Подолії в 
дібровні рівнини Полісся. Цю любов, як і море – не зраджував, вона його 
обрала, коли після морських мандрів зійшов в Англії на сушу»1. У 2006 
році вийшла з друку стаття В. Колесника «Джозеф Конрад»2. У 2012 році 
в науково-методичному журналі «Українська література в загальноосвіт-
ній школі» була опублікована стаття Т. Бабійчук «Екскурсія в музей Джо-
зефа Конрада»3. За п’ять років у науково-методичному журналі «Всесвіт-
ня література в школах України» була надрукована стаття Л. Овдійчук 
«Джозеф Конрад у часі, просторі й пам’яті, або інтелектуально-естетичне 
дійство: до 160-річчя письменника, який поєднав три культури» (2017)4. 
У тому ж році в рамках краєзнавчих досліджень вийшов біобібліографіч-
ний нарис «На батьківщині Джозефа Конрада: біобібліографчний нарис 
до 160-річчя від дня народження Джозефа Конрада – класика англійської 
літератури» (2017), укладачем якого є Н. І. Герасимчук5. 

1 Опанасюк О. Джозеф Конрад. Земляк із когорти великих // Журн. Міжнар. громад. 
об-ня «Волин. братство». – Київ, 2004. – Вип. IV. – С. 135–136.

2 Колесник В. Джозеф Конрад // Земле моя запашна, барвінкова…  : Календар 
знаменних і пам’ятних дат Вінничини 2007 року / уклад.: О. Г. Ніколаєць, Т. П. Кристофорова ; 
ред. М. Г. Спиця. – Вінниця, 2006. – С. 15–20.

3 Бабійчук Т. Екскурсія в музей Джозефа Конрада // Укр. літ. в загальноосвіт. шк.  : 
наук.-метод. журн. – 2005. – № 5. – С. 36–45.

4 Овдійчук Л. Джозеф Конрад у часі, просторі й пам’яті, або інтелектуально-естетичне 
дійство: до 160-річчя письменника, який поєднав три культури // Всесвітня література в 
школах України : щоміс. наук.-метод. журн. – 2017. – № 12. – С. 10–12.

5 На батьківщині Джозефа Конрада : біобібліогр. нарис до 160-річчя від дня народж. 
Джозефа Конрада – класика англ. літ. / уклад. Н. І. Герасимчук. – Бердичів, 2017. – 11 с.
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2009 рік позначений виходом з друку п’ятого тому академічно-
го видання «Енциклопедії історії України» у десяти томах зі статтєю 
В. Г. Абліцова та Г. П. Герасимової «Джозеф Конрад»1. 

З 2000-х років вивчення творчості Конрада науковцями зосеред-
жується на проблемах дослідження його художньої спадщини у світ-
лі історії вивчення творчості письменника в Польщі, філософських 
вимірах світогляду, компаративного вивчення (Конрад та Івашкевич), 
лінгвістики та географії, дискурсу раси та ґендеру в художньому сві-
ті письменника, специфіці наративу  – що найбільше відбивається в 
публікаціях Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка: збірниках наукових праць «Українська полоністика. Філологіч-
ні дослідження» («Рецепція і польський контекст творчості Джозефа 
Конрада» Ольги Столяренко, 20072), «Вісник Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Географія» («Лінгво-географічний 
аналіз творів Джозефа Конрада (Юзефа Коженьовського)» Олександра 
Бейдика, 20083), «Київські полоністичні студії» («Польська Україна на 
порозі модерності: Джозеф Конрад і Ярослав Івашкевич» Сергія Яко-
венка, 20094), а також у наукових записках Харківського національного 
педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди («Автор і герой як від-
биток двосвіту в романі Дж. Конрада “На погляд Заходу”» А. Костенко, 
20095), науковому збірнику «Питання літературознавства» («Вигнання 
з «дому» природи: «Серце пітьми» Джозефа Конрада і польська тра-
диція» Сергія Яковенка, 20096), збірнику наукових праць Херсонсько-

1 Абліцов В. Г. Конрад Джозеф // Енциклопедія історії України  : у 10 т. / Ін-т історії 
України НАН України ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ, 2008. – Т. 5 : Кон–Кю. – С 37.

2 Столяренко О. Рецепція і польський контекст творчості Джозефа Конрада // Укр. 
полоністика. Філол. дослідж. – Київ, 2007. – Вип. 3–4. – С. 331–337. 

3 Бейдик О. Лінгво-географічний аналіз творів Джозефа Конрада (Юзефа 
Коженьовського) // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Географія. – 2008. – № 
55. – Київ, 2008. – С. 38–42.

4 Яковенко С. Польська Україна на порозі модерності  : Джозеф Конрад і Ярослав 
Івашкевич // Київські полоністичні студії : зб. наук. пр. / відп. ред. і упоряд. Р. П. 
Радишевський. – Київ, 2009. – Т. XV. – С. 359–368.

5 Костенко А. Автор и герой как отражение двоемирия в романе Дж. Конрада 
«Глазами Запада» // Наук. зап. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Серія  : 
Літературознавство. – 2009. – Вип. 4 (1). – С. 41–49. 

6 Яковенко С. Вигнання з «дому» природи : «Серце пітьми» Джозефа Конрада і польська 
традиція // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці, 2009. – Вип. 77. – С. 271–279.
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го державного університету «Південний архів» («Фіктивний автор у 
структурі творів Джозефа Конрада» Л. Дербеньової, 20101), журналі 
«Парадигма» («Два поляки: Поліська версія Конрада» Р. Чопика, 20132), 
у науковому збірнику «Мова і культура» («Роман Джозефа Конрада 
“Таємний агент” у контексті творчої еволюції письменника» Н. Яков-
лєвої, 20133), наукових працях Чорноморського державного універси-
тету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія» 
(«“Серце темряви” та “Лорд Джiм” Дж. Конрада: авторська концепція 
жіночності в контексті расових та ґендерних взаємодій» О. Авраменко, 
20144), збірнику наукових праць Кам’янець-Подільського національно-
го університету імені Івана Огієнка («Особливості хронотопу роману 
Джозефа Конрада “Лорд Джім”» Н.Шенкнехт, 20155).

У своїх статтях «Філософська проза, що “прикидається” пригодниць-
кою» (2011)6 та «Неспокій Джозефа Конрада: парадокси англійського 
класика» (2015)7 життєвий шлях, політичні погляди та особливості твор-
чого методу англійського письменника осмислює Володимир Панченко.

Присвячені ідейно-філософській проблематиці та специфи-
ці поетики, характерним рисам засобів художньої виразності тво-
рів, осмисленню порівняльно-типологічних аспектів морської прози 
англійського письменника, розгляду особливостей вираження екзис-

1 Дербенева Л. Фиктивный автор в структуре произведений Джозефа Конрада // 
Південний архів : зб. наук. праць. Cерія : Філологічні науки / М-во освіти і науки України, 
Херсон. держ. пед. ун-т. – Херсон, 2007. – Вип. XLIX. – С. 48–55.

2 Чопик Р. Два поляки: І. Поліська версія Конрада; ІІ. Карпатська місія Вінценза // 
Парадигма. – 2013. – Вип. 7. – С. 199–220. 

3 Яковлєва Н. М. Роман Джозефа Конрада «Таємний агент» у контексті творчої 
еволюції письменника // Мова і культура : зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 16, Т. 4. – С. 258–265.

4 Авраменко Е. И. «Сердце тьмы» и «Лорд Джим» Дж. Конрада: авторская концепция 
женственности в контексте расових и гендерних взаимодействий // Наукові праці : наук.-
метод. журн. Серія : Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра 
Могили, 2014. – Вип. 219, Т. 231. – С. 6–11.

5 Шенкнехт Н. М. Особливості хронотопу роману Джозефа Конрада «Лорд Джім» 
// Наук. пр. Кам.-Под. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філологічні науки.  – Кам’янець-
Подільський, 2015. – Вип. 39. – С. 296–299.

6 Панченко В. Філософська проза, що «прикидається» пригодницькою // Конрад Дж. 
Зроби або помри: морські історії / упоряд.: В. Панченко, О. Купріян ; пер. з англ. Людмили 
Гончар, Миколи Рошківського, Петра Таращука, Сергія Вільхового. – Київ, 2011. – С. 4–10.

7 Панченко В. Неспокій Джозефа Конрада: парадокси англійського класика // Укр. 
Тиждень. – 2015. – № 48 (420). – 4–10 грудня. – С. 38–41.
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тенціальності художньої свідомості Джозефа Конрада були захищені 
кандидатські дисертації: у 1982 році в Одеському державному універ-
ситеті ім. І. І. Мечникова – «Новелистика Джозефа Конрада: Проблема-
тика і поетика» (Вікторія Цибульська)1, у 2003 році у Львівському наці-
ональному університеті ім. І. Франка – «Лінгвостилістичні особливості 
морської прози Дж. Конрада» (Ірина Яковлєва)2, у 2009 році в Терно-
пільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка 
– «Неоромантична проза Джозефа Конрада і Юрія Яновського» (Леся 
Гижа)3, у 2014 році в Таврійському національному університеті ім. В. І. 
Вернадського – «Поетика Джозефа Конрад як вираження екзистенці-
ального типу художньої свідомості» (Наталія Яковлєва)4.

Польський бекграунд Джозефа Конрада, його багаточисельні подо-
рожі та незалежна думка про його нову батьківщину, Велику Британію, 
надає йому унікальності серед англійських письменників двадцятого 
століття. Поєднуючи континентальні та британські впливи, вікторіан-
ський та модерністський стилі, науковці суголосні в роздумах, що він 
був митцем, відчуваючим гостру відповідальність за свою епоху, а його 
твори віддзеркалюють всі сучасні тенденції. Комбінація різноманітних 
контекстів – епістолярного, модерністського, морського, польського та 
французького, Першої світової війни та багато інших дозволила цьому 
екстраординарному письменнику стати ключовою перехідною фігурою 
на початку виникнення британського літературного модернізму.

1  Цибульська В. Новелистика Джозефа Конрада: Проблематика и поэтика: автореф. 
дис... канд. філол. наук / Одесск. держ. ун-т им. И. И. Мечникова. – Одесса., 1982. – 20 с.

2  Яковлєва І. В. Лінгвостилістичні особливості морської прози Дж. Конрада: 
автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 – германські мови / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. 
– Львів, 2003. – 20 с. 

3  Гижа Л. Б. Неоромантична проза Джозефа Конрада і Юрія Яновського : автореф. 
дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 – порівняльне літературознавство / ТНПУ ім. В. Гнатюка. 
– Тернопіль, 2009. – 20 с. 

4   Яковлєва Н. М. Поетика Джозефа Конрада як вираження екзистенціального типу 
художньої свідомості : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 – література зарубіжних 
країн / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Сімферополь, 2014. – 20 с. 
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ВИСНОВКИ
Польську та англійську культуру об’єднує схожість концепцій 

національної духовної структури  – індивідуалізм, сміливість, муж-
ність, стійкість, а розділяє  – мова, звичаї та побутова ритуалізація, 
нейтральна позиція в площині релігії. Християнська церква, як фун-
датор державності та культурної еволюції, виховувала впродовж 
століть терпиме ставлення як у католиків до протестантів, так і в 
протестантів до католиків. Внаслідок ознайомлення із національно-
культурною картиною світу українців, які історично були залучені в 
процеси функціонування Речі Посполитої, відбулося органічне вклю-
чення національно-культурного коду поляками в їх власну парадигму 
колективного підсвідомого.

Джозефу Конраду в результаті проникнення на англійські худож-
ньо-інтелектуальні терена, зі всіх стратегій акультурації (асиміляція, 
сепарація, маргіналізація та інтеграція), властивою видається саме 
стратегія інтеграції – бажання та можливість, поруч зі зберіганням сво-
єї власної національної польської культури (завдяки таким чинникам, 
як вірність шляхетському лицарському кодексу, архетипам Великої 
Речі Посполитої, вестернізму польського духовного вектору цивіліза-
ційного поступу та католицизму) засвоювати та креативно відтворю-
вати чинники іншої культури, – англійської. 

Духовно близькими митцю стають такі прояви славетного на весь 
світ англійського характеру, як мужність, стійкість, витривалість, від-
даність своєму слову та принципам, які складають і польський кодекс 
честі, а колективізм, працелюбство, зібраність та доброта простого 
англійського матроса стають об’єктом захоплення. Занурення в інте-
лектуальний світ художньо-естетичної складової англійської культу-
ри стають витоками натхнення у створенні морської прози, ідейно-
поетичних пошуків у дослідженнях психології, глибин людської душі. 
Майстерне засвоєння англійської мови підносить митця польського 
походження до висот англійського класика XX століття.
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 Безперечно, процес опанування художньої традиції своєї другої 
батьківщини почався в Конрада ще в дитинстві, коли загальні аксіоло-
гічні цінності, як складові духовної польської та англійської культурно-
національної структури, виявилися у сприйнятті поляка Юзефа Тео-
дора Конрада Наленч Коженьовського та його англійського оточення 
надзвичайно подібними. Визначила цей процес наявність у польської 
нації шляхетського комплексу, що в англійців визначається як комп-
лекс джентльмена з його вимогами до збереження особистої честі. 

Творчі досягнення Джозефа Конрада залишаються сучасними і 
ґрунтуються на Ягеллонській традиції співіснування народів, створеній 
у потужному полі резонансів європейського гуманізму. Усвідомлення 
необхідності прийняття культурних особливостей того суспільства, в 
якому він опинився, як позитивних, у Конрада, після проходження етапу 
адаптації до них, завершилось формуванням міжкультурно-компетент-
ної особистості, що не могло не відбитися на різних аспектах та рівнях 
тексту як в предметній сфері, так і у сфері кодування (до якої відносяться 
загальномовні засоби і засоби безпосередньо поетичної мови, – напри-
клад, тропи), характерні для поетичного світу письменника. 

Модель міжкультурної комунікації включає етноцентристські та 
етнорелятивістські (визнання  – повага до відмінностей у поведінці, 
повага до різниці в системах цінностей; адаптація  – емпатія, плюра-
лізм; інтеграція – контекстуальна оцінка та конструктивна маргіналь-
ність) механізми відторгнення або засвоєння іншої культури, які в 
культурній антропології розуміються як застосування стандартів та 
категорій власної культури для оцінки інших людей та, vice versa, від-
чуття комфорту у форматі багатьох стандартів і традицій, здатність 
адаптувати поведінку та судження у відповідності з різноманітністю 
міжособистісних установок. Стратегії власної поведінки Конрада, як 
продовжувача політичних та культурних поглядів свого батька, Апол-
ло Коженьовського, і стратегії його героїв у згуртованому мультикуль-
турному середовищі є породженням Ягеллонської політичної та куль-
турної концепції, які, на відміну від етноцентричної концепції Пяста з 
її гаслами «Польща для поляків!», відрізняються великою культурною 
толерантністю та культурною емпатією. У цьому випадку культурні 
відмінності розглядаються як об’єктивно, а не  суб’єктивно існуючі, а 
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типи поведінки – як прийнятні або неприйнятні залежно від конкрет-
них соціокультурних умов.  

Властива людям здатність визнавати неминучу необхідність жити 
мирно в мультикультурному суспільстві, у контексті Ягеллонської кон-
цепції характеризується природною готовністю поважати інших та бути 
достойними поваги до самих себе, коли формується природна здібність 
до гуманістично спрямованої стратегії колективістської поведінки, 
яка максимально ефективно забезпечує прагматичні потреби і запити 
спільноти. Постулат «рівний з рівними», шляхетна чеснота лицарсько-
го кодексу честі виокремлюється у загальнолюдську потребу і необхід-
ність єдиної існуючої вірної та справедливої людської моделі поведінки – 
демонстрації рівноправ’я, взаємоповаги та взаємодопомоги. 

Наступним кроком адаптації є розвиток міжкультурної чуйності 
та одночасно визнання, схвалення або підтвердження існування куль-
турних відмінностей у поведінці, потім – у культурних цінностях та ін. 
Літературна (або художня) мова, як найбільш очевидна, явна та відчут-
на відмінність у поведінці, є фактором, що організовує та репрезентує 
культурний досвід іншої національно-культурної традиції. Крізь при-
зму вербальної поведінки, що істотно варіюється в різних культурах, 
людина має можливість бачити поведінку інших людей у контексті 
фундаментальних культурних відмінностей, а не як варіант універсаль-
них культурних істин. З цього починається розуміння мов як засобів 
формування картини світу, а не різних кодів спілкування, що виража-
ють одні й ті ж ідеї, а рідна національна мова є той інструмент, завдяки 
якому розкривається сутність речей. 

Можливість спілкування з позицій етнорелятивізму, розвиток аль-
тернативних навичок комунікації та моделей поведінки, необхідних для 
успішної адаптації, передбачає розширення культурних рамок. Плюра-
лізм, яким закінчується процес адаптації, передбачає вже не тільки глибоке 
розуміння відмінності культур, а адекватну поведінку в конкретній куль-
турній ситуації, відмінній від власної та можливій як результат особисто-
го досвіду життя в чужій культурі. Для плюралізму характерне визнання 
власної культурної ідентичності та культурних відмінностей як частини 
себе. Будучи частиною високого рівня міжкультурної чуйності, плюралізм 
стає квінтесенцією схвального ставлення до особливостей інших культур.
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У підсумку успішної стратегії акультурації, – інтеграції, засвоєння 
певних зразків англійської культури і літератури, яка почала відчува-
тися письменником як своя, і утворення ознак мультикультуралізму, 
як результату плюралізму,  – відбулося формування мультикультур-
ної особистості, ідентичності якої стали властиві інші культурні осо-
бливості, відмінні від тих, в яких Конрад народився і був вихований. 
Набувши спроможність психологічно і соціально усвідомлюти реаль-
ність, не схожу на його власну національну, – саме тоді став «універ-
сальною» або «мультикультурною» індивідуальністю, демонструючи 
мультикультурну компетентність.

Усвідомлення необхідності прийняття культурних особливостей 
того західно-європейського суспільства, в якому він опинився, як пози-
тивних, у Конрада, відбулося не в останню чергу завдяки зберіганню 
генетичної, культурної та історичної пам’яті Ягеллонської політичної 
моделі на українських землях. Адаптація до англійських культурних 
особливостей, безперечно, завершилась у письменника формуванням 
успішної міжкультурно-компетентної особистості, що виявилося в 
провидінні нових художніх світів, які зберігали риси такої популярної, 
особливо серед польських та українських патріотів кресів ідеї мульти-
національної та багатоконфесійної федеральної держави і художніх 
зразків мультикультурної літератури. 

Витвір мистецтва є твором уяви, який побудований відповідно до 
інших законів, ніж реальний світ. Без сумніву у творах Конрада при-
хована знайома йому з дитинства ієрархія вартостей, що визначає його 
пошуки філософсько-естетичного ідеалу. І тільки під час близького 
знайомства з нею стає зрозумілою ця система координат – Ягеллонська 
плюралістична картина світу, яка дозволяє продуктивно відповісти на 
питання про алюзії, пов’язані з Україною. 
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358, 362
Козлик Ігор     21, 26, 29
Кокс Брайан      64
Колесник В.     357
Колишко Бенедикт    147
Коломієць Лада     334, 336
Конан Дойл Артур Ігнатіус     348
Конрад Борис     66, 71, 100, 174
Конрад Джессі     61, 88, 145, 148, 172, 322
Конрад Джон    87, 174
Копковський Рафал     32, 33, 59, 81, 97, 103, 287, 324
Коппола Френсіс Форд     192
Корольова Світлана     128
Коронеос Кон     313
Корреа де Са Метью    224
Косач Юрій     54, 217, 352, 353
Костенко А.     319
Костриця Микола     355, 356
Костюшко Анджей Тадеуш Бонавентура     145
Косувна Барбара     81
Коyберн Елвін Лeнгдон     4
Коц Барбара     301
Кочур Григорій     354
Кравчинський Сергій     113
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Крайка Веслав     10, 67, 81, 83, 84, 89, 305, 310
Крашевський Юзеф Ігнацій     163
Кребер Альфред Луї     33, 60, 286
Кренкшоу Едвард     62
Кречковський Хенрік     301
Кривцун Олег      7, 145
Крівцова Олександра     330, 331
Крокевич Адам     214
Кромптон Джон     66, 84, 299, 327
Кропоткін Петро     113
Кузнєцова Л.     356
Купер Бренда     306
Купер Крістофер     300
Курчаба Алекс     84
Кшизановський Людвік     296
Кюн Роберт     298
Кюррелі Маріо     309

Л
Лаку-Лабарт Філіпп     234, 240, 313
Ланн Євгеній     330, 331, 333
Лебедько Марія     34, 39, 47
Левін Девід     178, 321
Лемпіцький Зігмунт     115
Лестер Джон     329
Лету Найдеш     233, 239, 240, 313
Лисиченко Марія     334, 335, 336, 337
Лівінгстон Девід     320
Лінд Роберт     51, 58, 159, 289
Лінтон Ральф     38, 39
Лозинський І. М.    355
Лорріс Гійом де     200
Лотман Юрій     14, 15
Лоуренс Девід Герберт     180, 186, 235, 301, 313
Лупу Мар’ян Себастьян     281
Луців Лука     281, 285, 319, 350, 352, 353
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Льюїс Перікл      193
Лютославський Вінсент     147, 161, 162
М
Мадзіні Джузеппе     267
Маєвська Моніка     133
Мазепа Іван     264
Майков А. М.     130
Майфет Григорій     276, 277, 319, 337, 344, 345, 346
Маккі Джон     80
МакКлінток Енн     245
МакКрекен Скотт     233, 234, 312
МакЛюен Герберт Маршалл    36
МакСорлі Шон     195
Малахов Володимир Сергійович      14, 16
Малліоус Пітер Ланселот     178, 233, 239, 312, 329
Манн Томас     79, 80, 128, 177, 182, 292, 318
Мар Вальтер де ла     290
Мегроуз Річард      291
Мейєр Агнесс Е.     79
Мейєр Бернард     142, 297
Мейєрс Джефрі     305
Мелвілл Герман     315
Мелдрум Девід С.     294
Мен Жан де     200
Менкен Генрі Луї     60, 70, 73, 159, 189, 230, 325
Мередіт Джордж     182, 293
Метью Аніта    133
Михайлов Олександр     24
Михед Тетяна     285
Міддлтон Тім     232, 238, 312, 317
Мілош Чеслав     10, 215, 294, 314
Міллер Девід     309
Міллз Сара      243, 244, 245
Міцкевич Адам     11, 31, 84, 104, 105, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 161, 216, 

263, 286
Млечко Cтаніслав     87
Могилянський Михайло     318, 337, 338
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Моем Сомерсет     291
Можинська Мері      67
Мокровольський Олександр     334
Монгіа Падміні     235, 236, 304, 306
Мопассан Ґі де     188, 293
Морозова Е.      134, 216
Моррелл Оттолін     312
Морріконе Енніо     137
Морф Густав     62, 79, 81, 83, 116, 125, 138, 145, 150, 152, 154, 155, 156, 158, 

160, 168, 194, 196, 198, 202, 261, 286, 291
Моузер Томас     231
Мрочковський Пшемислав     64
Мур Джин     304, 309, 316 
Мурашкінцева Е.      134, 216
Мурашковски Софія     23
Мчедлов Михайло     32, 33

Н
Найдер Здзіслав     10, 28, 30, 64, 81, 82, 90, 91, 92, 104, 157, 185, 188, 189, 216, 

217, 229, 257, 276, 296, 297, 301, 303, 304, 308, 315, 338, 341
Найпол В. С.      321
Наливайко Дмитро     264
Наполеон Бонапарт     106, 204
Наполеон І     91, 204
Нгуен Анжела-Мінх Ту     8
Нейдлхафт Рут     232, 234, 311
Немеровська Ольга     243, 279, 280, 281, 318, 337, 347, 348, 349
Ніковський Андрій     205, 252, 318, 337, 349
Ніланд Річард     68, 84, 305
Ніцше Фрідріх     14, 98, 117, 118
Нордау Макс     302
Ноулз Оуен     81, 113, 304, 305, 307, 309, 310, 315, 316

О
Олєйнічак Юзеф     166
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Омелян Ліля     157
Опанасюк Олексій     356, 357
Орда Наполеон     165, 216
Оссовська Марія     81, 200, 212
Оссовський Януш     115 
Остін Джейн     6, 93
О’Тулл Пітер     153

П
Паділла Амадо     8
Паккау-Хьюгет Джозіан     316
Палмер Джон     298
Пальмерстон Генрі Джон Темпл     201, 
Панагопулос Нік     304, 315
Панченко Володимир     206, 318, 336, 338, 340, 341, 343
Парамонов Борис     81
Парді Дуайт     329
Парех Бхікху     15, 16
Парк Мунго     320
Парселл Ендрю     305
Пауелл Джон Веслі     37
Пачковський Лех     66
Пейдж Норман     157
Пержинська Валерія     158
Перовська Софія     113
Перрі Беніта     303
Перрі Вільям Грейвз     45
Перрі Джон Олівер     297
Перріндер Патрік     6
Перчак Ванда     307
Петерс Джон     68, 305, 314
Петркевич Єжи     63, 81, 199
Петровський Віктор     334, 336
Пиплач Рішард     12
Пишковський Річард Джон     81, 293
Півоварчик Аґнєшка     314
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Пілсудський Юзеф     104, 216
Пінкер Дж. Б.     149
Платон     37
Плеве В’ячеслав Костянтинович фон     113
Польовий Борис     267
Порадовська Маргарита     67, 68, 114, 124, 181, 186, 232, 235, 237, 279, 294, 

296, 311
Потоцький В. П.     95
Почей     161
Праз Маріо     65, 265
Пратт Мері Луїза     244
Прітчетт Bіктор Соудон     63
Прітчетт І. С.      178
Пророк Лешек     301
Проскурнін Борис     281, 282
Прошина Зоя     34, 39, 47
Пуделко Брігіда     307
Путнем Джордж Палмер     306
Пушкін Олександр Сергійович     96

Р
Радишевський Ростислав     12, 81, 157, 164, 215, 263, 319, 358
Райзінг Кетрін     81, 113, 307, 316
Райт Вальтер     297
Райт Річард Натаніел     239
Рао Р.     21
Рассел Бертран Артур Вільям     106, 108, 198, 199, 200
Рачинський Едвард     99
Редфілд Роберт     38, 39
Рей Мартін    81, 302, 306, 308, 313
Рей Мохіт Кумар     270, 285, 305, 309
Рейлі Сідней     267
Ренкен Джордж     80 
Реннер Карл     31, 286  
Ресслер Стів     302
Ретінгер Юзеф Єроним      63, 293
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Ричевський Богдан     81
Річардсон Семюель      6
Робертс Ендрю Майкл     232, 234, 235, 237, 311
Роджерс Роберт     282, 283
Романенко Олена     337
Росс Стівен     324
Ротердамський Еразм     8
Рошківський Микола     206, 318, 334, 336, 338, 340, 341, 343, 350, 359
Рудмін Флойд     38, 41
Рузвельт Теодор     239
Рузвельт Едіт     239
Руссо Жан-Жак     315

С
Савісен Джон     300
Садохин Олександр     39, 40
Сазерленд Джон Джорджсан    61, 63, 70, 159, 200, 325
Сазерленд Лінн     302
Саїд Едвард     21, 22, 24, 242, 243, 244, 293, 323
Саймонс Артур     63, 289
Cамсель Кароль     314
Сангушко Роман     146
Сантангелло Байрон Камінеро     316
Сапега Євстахій Каєтан     108
Сапір Едвард     46
Сарасіно Марія Антоніетта     320, 322, 323
Сафронова Людмила     144, 148
Свішер Кларисс     236
Сеймур-Сміт Мартін     110, 133, 302
Сем Девід     40
Семененко В. І.     95
Сенкевич Генрік     104, 146, 187
Симоненко І.     354
Сіммонс Аллан    68, 86, 133, 305, 307, 309, 341
Сінгер Маршалл     36, 79
Сквара Марта     81
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Сколік Іоанна     68, 95, 166, 308
Скотт Вальтер     263
Скуратовська Л.     354
Словацький Юліуш     84, 144, 216
Сміт Ентоні     31, 32, 33, 287, 324
Сміт Томас     201
Снайдер Кетрін     236, 313
Соколянський Марк     106, 199, 299, 318, 354
Соловйова Олена     105, 145
Спік Джон Хеннінг     320
Спірідіон Герберт     162
Спірідіон Клімент     162
Станєвський Маурісій     156
Стауффер Рут Матiльда     61, 70, 73, 75, 78, 159, 177, 230, 279, 282, 325
Стахєєв Борис     31
Стейп Джон Генрі     81, 86, 157, 240, 259, 309, 310, 314
Стейтен Генрі     234, 239, 313
Степняк-Кравчинський Сергій     267
Стерм Пол     296
Стжелецький Поль     66, 301
Стівенсон Роберт-Люїс    235, 252, 278, 281, 282, 285, 315, 319, 341, 342, 348, 

350, 352, 353, 355
Столяренко Ольга     177, 319, 327, 328, 358
Стотт Ребекка     234, 313
Страус Ніна Пелікан     303
Струкова Тетяна     221
Сулик Болєслав     300

Т
Такер Мартін     157
Таннер Тоні     298
Тарасова Вікторія     218
Таращук Петро     206, 318, 334, 336, 338, 340, 341, 343, 359
Тарнавський Вітт     10, 66, 81, 84, 296, 299, 301
Таубе Яніна     155
Теварі В. К.     308
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Тейлор Чарльз     13
Теккерей Вільям     6, 235
Тимошенко І.      356
Титаренко Сергій     334, 336
Тіттл Вальтер     107
Тлостанова Мадіна     17, 20, 21, 22, 26
Толкачов Сергій     20, 24
Толмачов Василій     113
Толстой Іван     81
Толстой Лев     56, 131, 293
Томас Вільям     37
Томас Едвард     290
Томпсон Ева      32, 33, 59, 103, 164, 286, 324
Торбурн Девід     157, 299
Трімбл Джозеф     40
Тургенєв Іван     6, 56, 131, 293, 307

У
Уайльд Оскар     282
Уеллс Герберт     78, 80, 288
Уєйський Юзеф     81, 116, 120, 292
Ульяш Станіслав     81, 215
Уолпол Хью     60, 69, 74, 81, 85, 113, 160, 222, 230, 291, 293, 324
Урнов Дмитро Михайлович    299, 332
Урнов Михайло Васильович    332

Ф
Фелола Тоїн     259
Фелпс Вільям Лайон     60, 69, 71, 74, 77, 78, 182, 187, 289, 325, 342
Фернандес Рамон     81
Фідлер Л.     21
Філатова Наталія     143
Філдінг Генрі      6
Фінчем Гейл     235, 306
Фітцджеральд Френсіс Скотт     236, 239
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Флетчер Кріс     305–306
Флобер Гюстав     90, 188, 293, 315
Фляйшмен Авром     65, 133, 307
Фогель Аарон     302
Фолкнер Вільям     23, 239, 332
Фоллетт Вілсон      61, 70, 74, 159, 325
Фоллетт Хелен Томас     61, 70, 74, 159
Форд Медокс Форд     73, 93, 118, 120, 159, 171, 185, 201, 202, 236, 280, 291, 

302, 321
Форстер Е. М.     159
Фотерджилл Ентоні     81, 302, 327
Франс Анатоль      90
Фредерік Гарольд     50
Фрімен Джон     60, 70, 73, 189, 190, 325
Фуко Мішель     16, 242

Х
Хаггард Генрі Райдер     348
Хайлмен Роберт     298
Хантінгтон Семюел     18
Харфем Джеффрі Голт     317
Хей Елоїза Неп     298
Хемінгуей Ернест     206
Хемпсон Роберт     81, 235, 304, 306, 315
Хемптон Крістофер     132
Хенд Річард     309
Херінг Макс     122
Херсковітц Мелвілл     38, 39
Хеффер Форд Медокс     118, 280, 290
Хіз Еллен (Неллі)     295
Хінг-Ліянг Лоу Джейл     324
Хобсбаум Ерік     30, 31, 32, 33, 286–287, 324
Холл Едуард      39
Холл Ліленд     61, 70, 73, 74, 75, 77, 79, 325
Хоменко Е.     334
Хонг Йінг-Йі     8
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Хоппе Джон     323
Хостович Павел     275
Хоу Ірвінг     128, 155
Христос Ісус     123, 124, 130, 131, 144
Хрох Мірослав     59
Хупер Міртл     235, 236, 306
Х’юїтт Дуглас     81, 293, 298
Х’юїтт Карен     27, 28, 29, 30, 82, 113, 315
Х’юм Пітер     244
Х’юнекер Джеймс     61, 73, 82, 85, 179, 182, 182

Ц
Цибульська В.     354, 360
Цукерман Джером     298

Ч
Черчиль Вінстон     108
Чехов Антон     293
Чопик Р.     319, 359 
Чосер Джеффрі     200

Ш
Шамшин Леонід     7
Шарон Бет     81
Шассей Шарль      77, 88, 93, 197, 205
Шварц Деніель     81, 304, 315
Шварцман К. А.     81, 199, 200, 201, 213
Шейн Скотт     110
Шекспір Вільям     63, 90, 177, 182, 202, 205, 263, 299, 327
Шелер Макс      97, 98, 100
Шеррі Норман     10, 54, 55, 56, 81, 181, 185, 218, 294, 298, 300, 307,  

323, 327, 338
Шин Мартін     192
Шнайдер Лісса     232, 237, 238
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Шопен Фридерик     56
Шопенгауер Артур     117, 118
Шоу Джордж Бернард     341

Ю
Юзефович Наталя     34
Юнг Карл Густав     125, 284, 286
Юхаш Тамас     314

Я
Яблковська Ружа     162, 169, 173
Яковенко Сергій     81, 319, 358
Яковлєва І.      319, 360
Яковлєва Н.     319, 359, 360
Янг Теренс     137
Яновський Юрій     360
Яньон Марія     202, 203
Ясперс Карл     273
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