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ВІДГУК

офіційного опонента 
на монографію (дисертацію) Олени Петрівни Ткачук 
«М ультикультурна ідентичність Джозефа Конрада: 

критично-типологічні виміри», 
подану на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 

за спеціальностями 10.01.04 -  література зарубіжних країн 
та 10.01.05 -  порівняльне літературознавство

Свого часу М. Бахтін зазначив, що кожне культурне явище живе на 

межах. Саме на межах воно, увиразнюючись, набуває своєї ідентичності. 

Усвідомлення цієї думки щодо буття художнього твору спонукає сучасних 

літературознавців дедалі більш наближатися до такого пограниччя, постійно 

розширюючи межі науки про літературу, долучаючи до її сфери проблеми 

суміжних гуманітарних дисциплін, зокрема, філософії, культурології, історії, 

психології, мистецтвознавства тощо. До таких проблем, що до останнього 

часу традиційно залишалися в межах культурології, політології, соціології 

належить проблема мультикультурної ідентичності. Особливу зацікавленість 

науковців її дослідження викликає в тому випадку, коли йдеться про творчу 

постать, у художніх набутках якої здійснюється пошук нових художньо- 

естетичних форм, стилів, і в цьому пошуку -  становлення нових літературних 

шкіл, течій, напрямків. Вже тому творчість таких письменників, будучи 

естетично-програмною, увиразнює, поповнює історико-літературний процес і 

вже тому потребує комплексного, системного дослідження. Тим більш, якщо 

становлення нових естетичних форм багато в чому обумовлене саме 

мультикультурною ідентичністю письменника. До таких постатей належить 

Джозеф Конрад, чия творчість значно вплинула на формування 

європейського літературного і культурного ландшафту. Дослідження 

мультикультурної ідентичності такого письменника у сучасному 

конрадознавстві є актуальним як з точки зору розш ирення проблемних меж 

літературознавства, так і з боку формування відповідного такому завданню 

методологічного інструментарію на основі міждисциплінарного підходу.

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Ш евченка’

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Саме це продемонстровано в представленій дисертації, гідний науковий 

рівень якої відзначимо одразу ж.

М ета роботи, що полягає у розкритті змісту мультикультурної 

ідентичності, що набув чинності і вагомості в конрадознавстві -  

англійському, американському, французькому, радянському та російському, 

польському, українському -  структурованому, увиразненому Оленою 

Петрівною, доповненому аналізом художніх творів, визначає наукову 

новизну дослідження, яка не викликає заперечень. В її основі -  

антропологічний вимір дослідження постаті та художньої творчості Джозефа 

Конрада в контексті мультикультуралізму, процесів акультурації; 

обґрунтування особливості англійської, польської та української 

національно-культурної ідентичності художньої творчості письменника; 

визначення окремих напрямів світового конрадознавства, в яких формуються 

компаративні чинники англійської, польської та української культурних 

ідентичностей письменника в аспекті мультикультуралізму.

На особливу увагу заслуговує методологічний ракурс дисертації. Тут 

імпонує синтез традиційних (класичних) та сучасних підходів до аналізу 

літературних текстів, де кожній заявленій проблемі відповідає конкретний 

підхід -  культурно-історичний, біографічний, метод літературно-критичного 

аналізу, мультикультурний, культурологічний, типологічний та метод 

системного аналізу. Тут зауважимо, що дисертантка була зайве скромною у 

перерахуванні залучених підходів, вказавши у вступі лиш е основні, проте 

зміст роботи свідчить, що методологічна база дисертації значно багатша, ніж 

це зазначила авторка, і варто додати антропологічний, герменевтичний, 

порівняльно-типологічний підходи.

Робота О.П. Ткачук логічно структурована. Кожний з чотирьох розділів 

орієнтований на осмислення певного ряду проблем, проте всі вони 

підпорядковані єдиній ідеї дослідження. Серед них визначення 

мультикультурності як наукової проблеми; виявлення мультикультурних 

страт національно-культурної ідентичності; аналіз основних складових
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поняття акультурації; дослідження польської ідентичності Джозефа Конрада, 

виявлення національно-культурних сегментів його ідентичності; 

обґрунтування християнізму письменника як чинника польської 

ідентичності; вмотивування українських чинників мультикультурності 

письменника; осмислення англійської ідентичності Дж. Конрада у вимірах 

мови, культури та їх зіставленням із польськими вимірами; визначення 

прийомів і засобів художньої мультикультурності на рівні мотивів, тендерної 

та колоніальної проблематики, естетичних чинників романтизму і 

неоромантизму, психологізму тощо; виявлення мультикультурної типології 

сучасного вітчизняного та зарубіжного конрадознавства.

Звертають на себе увагу виваженість і грунтовність, з якою в дисертації 

опрацьований величезний арсенал теоретичних наукових розвідок з проблем 

мультикультуралізму та конрадознавства (список використаних джерел 

налічує 1087 позицій); численність та розмаїття іншомовних наукових 

джерел (англійських, польських), власний переклад яких О.П. Ткачук

представила у роботі. Наголосимо, що колосальна праця дисертантки в цьому 

напрямку зробила доступним для українських науковців значний масив 

зарубіжних праць, опанування яких сприяє більш плідній роботі як в теорії 

мультикультуралізму, так і у просторі аналізу англомовних творів

Дж. Конрада і світового конрадознавства. Зазначимо також, що зазвичай така 

величезна кількість наукових джерел і, відповідно, концепцій значно 

ускладнюють формування і увиразнення власної точки зору на заявлену 

проблему. Проте Олені Петрівні вдалося вирішити два вельми непростих 

комплексних завдання: по-перше, узагальнити, систематизувати, простежити 

еволюцію численних культурологічних, політологічних, історичних,

критичних та літературознавчих поглядів на проблеми мультикультуралізму, 

культурної ідентичності Дж. Конрада та мультикультурні аспекти творчості 

письменника, органічно поєднуючи, синтезуючи вітчизняні та зарубіжні 

наукові розвідки. По-друге, увиразнити власну концепцію, основні

положення якої переконливі і обґрунтовуються вже у першому розділі
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монографії (дисертації) «М ультикультурність як наукова проблема», 

присвяченому дослідженню  аспектів національно-культурної ідентичності 

Дж. Конрада. Відш товхуючись від культурфілософських концепцій 

мультикультуралізму, Олена Петрівна осмислює мультикультуральні 

складові (поняття національно-культурної ідентичності, «Другого», 

мультикультурної моделі тощо) як естетико-літературні, по суті, перевівши 

їх до розряду понять літературознавчих, обґрунтувавш и їх обживання у 

просторі науки про літературу (підрозділ 1.1. «Понятійний зміст 

мультикультурності»). Авторка простежує зародження і розвиток 

мультикультуралізму як літературознавчого феномена в концепціях 

універсальної істини і культурного плюралізму Ф. Ніцше, діалогу культур 

М. Бахтіна, семіотичного аспекту теорії взаємодії культур Ю. Лотмана, 

мережі наративів С. Бенхабіб, обґрунтовуючи власну думку стосовно того, 

що «філософсько-естетичне осмислення феномену мультикультуралізму 

спрямоване на розуміння його в якості художньої свідомості, що аналізує 

мультикультурний контекст літератури як гетерогенну репрезентацію 

культурної ідентичності» (с. 20). Дисертантка у такий спосіб виокремлює 

основні засади мультикультурної літератури, визначаючи специфіку 

літературознавчого заломлення понять «свій / чужий», «Другий», 

«культурний канон», «національно-культурна ідентичність», «культурна 

поліфонія» тощо. Літературознавчий фокус осмислення мультикультурної 

теорії дозволив Олені Петрівні цілком логічно резю мувати, що, всупереч 

загальноприйнятій думці, естетика мультикультурності в літературі 

формувалася на підступах до XX ст. (у колоніальний період) задовго до 

постколоніального і постмодерністського періодів. Погодимось з 

твердженням авторки про те, складові мультикультурної естетики літератури 

формувалися в тому числі у творчості Дж. Конрада -  серед них авторка 

виокремлює і аналізує двоїстість у  сприйнятт і світу, що обумовлює 

подвійність в оцінці власних героїв; культурну поліфонію  як якість 

мультикультурного роману, засновану на особливостях культурної
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ідентичності письменника; погляд на іншу історії та культури як специфіку 

осмислення проблеми між культурних конф лікт ів; характерний для 

мультикультурного роману хронотоп  як своєрідне почуття місця; особливу 

літ ературно-ментальну інтертекстуальність як естетичну домінанту 

мультикультурного роману; стилістичну вишуканість «англійськості» мови. 

Тут зазначимо, що власна концепція, яку створює О.П. Ткачук, 

переосмислюючи відомі наукові доробки, засвідчує процес взаємодії східних 

і західних літературознавчих шкіл. Теоретизування дисертантки логічні, 

переконливі і не викликають заперечень.

Як найважливіші страти мультикультуралізму розглядаються поняття 

національно-культурної ідентичності (підрозділ 1.2.) та акультурації 

(підрозділ 1.3.). Осмислюючи специфіку мультикультурної свідомості 

Дж. Конрада, дисертантка зосереджується на визначенні ключових 

компонентів національно-культурної ідентичності, виокремлюючи серед 

багатьох, зазначених у відомих культурологічних концепціях, такі: духовні 

риси, мова, звичаї, історія, географія та релігія як головні маніфестанти 

культури, що справляють визначальний вплив на процес міжкультурної 

комунікації (с. 33-35); і стратегіях акультурації як результату тривалої 

взаємодії різних культурних груп (серед них виокремлюються асиміляція, 

коли людина повністю приймає норми іншої культури; сепарація -  створення 

дистанції від нової культури та інтеграція -  повне пристосування до чужої 

культури (випадок Дж. Конрада). Вони ж, як доводить авторка, визначають 

мультикультурний код, систему цінностей, поведінкові моделі, образ 

свідомості особистості Дж. Конрада як потужну гібридну мультикультурну 

ідентичність, що сформувалися в результаті інтеграції письменника в 

англійське суспільство.

Ш ляхи інтеграції польської ідентичності письменника в англійське 

суспільство є предметом дослідження у другому («Польська ідентичність 

Дж озеф а Конрада: парадокси і закономірност і») і третьому («Англійська  

ідентичність Д ж озеф а Конрада: алгоритм акультурації'») розділах
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монографії (дисертації), де О.П. Ткачук ретельно аналізує еволюцію 

письменника від стану «чужоземності» до «континентальності», в якій 

«слов’янськість» і «полонізм» гармонійно пов’язуються з «англійськістю» в 

єдиний мультикультурний код, що складає підґрунтя поетики творів 

письменника. Тут об ’єктом аналізу польської культурної ідентичності стають 

повісті «Князь Роман», «Серце темряви», романи «Лорд Джім», «Ностромо: 

історія узбережжя», «Дуель: військова історія». Дисертантка наголошує на 

польських стратах духовної наповненості образів героїв, що визначають їх 

чужоземний для англійців характер, -  вишуканій лю б’язності, евристичній 

пристрасності, меланхолійності, польський віртуозності тощо, і є 

продовженням польської романтичної традиції, зокрема творчості 

А. М іцкевича і Ю. Словацького (підрозділ 2.1. «Національно-культурні 

сегменти ідентичності Джозефа Конрада»),

Аналіз творів «Аванпост прогресу», «Порятунок», «Плантатор з 

Малати», «Дуель», «Таємний агент», «На погляд Заходу», «Ш анс» 

присвячений дослідженню «вестернізму» культурного коду письменника як 

підпорядкованості Заходу (підрозділ 2.2.). Д исертантка виокремлює 

англійський та французький культурні дискурси, які заломлює поетика 

творів Дж. Конрада, викарбовуючи в себе європейські страти. Погоджуємось 

з дисертанткою в тому, що європейський культурний код втілюється в 

тематиці та проблематиці творів Конрада; особливостях часопростору, образі 

самого європейського простору, що увиразнюється у широкій географії 

країн, де відбувається дія його романів; в рецепції творів письменника в 

Європі та Англії; у його ставленні до суспільно-політичних проблем. 

Авторка слушно обґрунтовує європейьскі поетологічні зрушення у творах 

письменника не тільки формуванням у власній свідомості англійського 

культурного коду, але й потужним впливом французької філософської та 

літературної традиції, втіленої у філософсько-естетичних поглядах Ж.- 

Ж. Руссо, Г. Ф лобера, А. Франса.
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У дослідженні творів «Примха Олмейра», «Ідіоти», «Перемога», 

«Спадкоємці», «Звірюка» дисертантка зосереджується на аналізі 

християнізму як чинника польської парадигми Дж. Конрада (підрозділ 2 .3 .), 

потужного підґрунтя його художньо-філософської концепції і водночас 

переосмислення романтичної традиції. Крізь призму християнізму в аналізі 

творів письменника заломлюються погляди А. Ш опенгауера, Ф. Ніцше та 

А. Бергсона, що на рівні художнього тексту, як демонструє дисертантка, 

втілюється у створенні інтуїтивного типу особистості, дихотомії «виняткова 

особистість -  посередність», в якій авторка цілком слушно вбачає алюзію на 

роман «Ідіот» Ф. Достоєвського; в мотивах невір’я, невпевненості та 

богозалишеності людини, пантеїзму; осмисленні біологічного начала та 

інстинктів людини, що відображається у включенні у мовленнєву тканину 

наукових термінів і поряд -  біблійних метафоричних моделей, що створюють 

відповідний філософсько-біблійний інтертекст і підпорядковують стиль 

оповіді біблійному стилю.

Заслуговує на увагу аналіз польської художньої домінанти у творчості 

Дж. Конрада, наданий у підрозділі 2.4., де О.П. Ткачук зосереджується на 

дослідженні естетики жіттєтворчості письменника, обґрунтовуючи її міцний 

зв’язок з естетикою романтизму, що оказала потужний вплив на формування 

індивідуальних рис його польського національного характеру і знайшла своє 

втілення у розвитку традицій польської патріотичної літератури в 

переосмисленні ідеї морально-патріотичної трансформації героя. 

Дисертантка органічно вписує твори Дж. Конрада в контекст польського 

літературного романтизму, виокремлюючи і ретельно аналізуючи 

романтичний інтертекст повісті «Князь Роман», що реалізується в алюзіях, 

цитуваннях і ремінісценціях образу конрадівського героя з героями поем 

А. М іцкевича «Пан Тадеуш», «Дзяди», «Конрад Валленрод», роману 

Г. Сенкевича «Потоп» та твору «Життя генерала Колишко» авторства батька 

письменника Аполло Коженьовського. О.П. Ткачук переконлива у своїй 

думці про те, що романтичний інтертекст викарбовує поетику повісті «Князь
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Роман», що формується на поєднанні елементів автобіографії, спогадів 

письменника та поетичного матеріалу, пов’язуючи різні історичні епохи та 

створюючи польський культурний палімпсест. Аналіз поетики творів 

доводить, що морально-етичне та естетичне ототожнення письменника зі 

створеним ним образом героя є увиразненням його польської національно- 

культурної ідентичності.

Осмислення української складової мультикультурної ідентичності 

Дж. Конрада представлене у підрозділі 2.5. Авторка обґрунтовує засоби 

моделювання образу України як «малої вітчизни» у творах «Мемуари», 

«Князь Роман», «Емі Фостер», «Сестри», наголош уючи на домінуванні 

міфотворчої поетики, в межах якої через міфічну образність південних 

провінцій реалізується польський міф про Україну як земний рай, що стає 

символом щасливого життя. Ф ормальний рівень поетики української 

міфотворчості, за спостереженнями дисертантки, увиразнює ідеалізацію 

українського краю та актуалізує ностальгічну тональність, ліризм, образи 

живописних пейзажів, відтворені за допомогою метафор, порівнянь та 

семантики кольору. М іркування авторки з цього приводу цікаві, цілком 

логічні і не викликають заперечень.

Складники англійської культурної і художньої ідентичності 

розкриваються у третьому розділі монографії (дисертації) «Англійська 

ідентичність Д ж озеф а Конрада: алгоритм акультурації», де предметом 

дослідження є засвоєння письменником англійських аксіологічних цінностей, 

особливостей англійської мови, поведінкової моделі, прийоми і засоби 

художньої мультикультурності. Привертає увагу компаративний аналіз 

англійських критичних досліджень, представлений у підрозділі 3.1. 

«Англійська мовна ідентичність Джозефа Конрада в контексті дихотомії 

“свій -  чужий”». Тут приваблює те, як в аналізі викарбовую ться особливості 

англійської акультурації письменника, одним із складових якої, безперечно, 

було опанування англійською мовою, що стала для нього, і тут погодимось з 

дисертанткою, свідомим вибором способу самовираження і формування
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англійського художнього стилю. Ретельний аналіз дискусії стосовно 

особливостей «англійськості» мови Дж. Конрада, що розгорнувся в 

англійський критиці, дозволив дисертантці висвітлити одну з найважливіших 

і найвиразніших мультикультурних страт ідентичності письменника -  мову, 

яка водночас визначила і вектор його художньо-естетичних пошуків. Цілком 

природно, що дисертантка вдається до детального аналізу критичних праць 

носіїв мови з їх часом ревнивим, а звідси і дещо упередженим ставленням до 

чужоземця, який став визнаним англійським письменником. Саме 

прискіпливий пошук слов’янських впливів, нетипових для англійської мови 

синтаксичних конструкцій, з одного боку, і визнання витонченості, 

досконалості мови письменника, -  з іншого боку, увиразнили і своєрідність 

художнього стилю, і мультикультурну мовну ідентичність Конрада, що зняла 

дихотомію «свій -  чужий» і обумовила його гармонійне вживання в іншу 

культуру. О.П. Ткачук переконлива в думці про те, що для Конрада 

англійська мова була і втіленням, і відображенням англійського 

національного психотипу з його незалежністю, витривалістю, стійкістю, нон

конформізмом, що імпонував письменнику і знайшов своє втілення в 

художніх образах героїв-англійців. Проте зауважимо, в розмові про 

своєрідність мови бажано було б надати більше прикладів, наглядно 

продемонструвати особливості мовного стилю письменника, процесів 

асиміляції і акультурації на рівні художньої тканини тексту. При цьому 

розуміємо, що рецензована робота присвячена передусім літературно- 

критичній рецепції життєтворчості Конрада, але висвітлення «мовної» 

полеміки було настільки цікавим, що вже за законами самого тексту 

вимагало ілюстрацій.

Співвіднош енню і взаємовпливу цінностей польського ш ляхетства і 

англійського джентльменства присвячений підрозділ 3.2 ., в якому 

простежується осмислення у творах письменника проблема честі, духовний 

аристократизм, що складають підґрунтя етичної доктрини Конрада. О б’єктом 

дослідження тут стають романи «Перемога», «Порятунок: Роман мілин»,

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


повісті «Дуель: Військова історія», «Кінець неволі», оповідання «Граф: 

патетична історія», «Душ а воїна», «Заради доларів», «Партнер», осмислені 

дисертанткою крізь призму екзистенційного виміру проблеми ш ляхетської 

гідності та честі, що представляє конрадівську -  естетичну, етичну та 

релігійну -  маніфестацію екзистенції як вираження екзистенційно- 

шляхетського світосприйняття, притаманного письменнику і втіленого в 

образі героя нового типу -  аристократа духу, який вигідно відрізняється від 

аристократа крові і розкриває одну із найцікавіш их і глибоко психологічних 

граней образу героя неоромантичного канону.

В аналізі творів Конрада «Примха Олмейра», «Аванпост прогресу», 

«Порятунок», «Негр з “Н арцису” : М орська історія», «Серце темряви», 

«Тіньова межа», «Звірюка», «Ш анс», «Чорний штурман», «Вигнанець з 

островів», «Корсар», «Золота стріла», «тайфун» та ін. (підрозділ 3.3.) -  тут ще 

раз підкреслимо вражаючий обсяг літературного матеріалу, охоплений в 

монографії (дисертації) -  авторка визначає прийоми і засоби художньої 

мультикультурності. Ґрунтовним і виваженим вбачається дослідження 

Оленою Петрівною тематичного кола, що охоплює мотиви морської прози (в 

якій новацією письменника визначається антропоморфізм морської стихії та 

образу корабля), тендерну проблематику, колоніальний дискурс; англійських 

романтичних і неоромантичних традицій в осмисленні Конрадом спадщини 

байронівського романтичного комплексу і характеру героя, естетики В. 

Скотта і П.Б. Ш еллі та своїх сучасників-неоромантиків Е.Л. Войнич та Р.-Л. 

Стівенсона: своєрідний художній діалог з традицією відчутний вже на рівні 

заголовків («Корсар», «Золота стріла»); визначення спектру прийомів 

притаманного суто конрадівській неоромантичній естетиці -  суб’єктивізації 

світосприйняття, поруш ення хронології, послідовності оповіді з розривом 

просторово-часових категорій, ефекту несподіваності, вираженому за 

допомогою прийомів флешбеку та флешфорварду, зміщення композиції, 

«поетичний реалізм романтичного наративу» як домінанта художнього 

стилю.
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Четвертий розділ монографії (дисертації) «Мультикультурної 

типологія крит ичної конрадознавчої думки» присвячений аналізу векторів 

наукового західноєвропейського (підрозділ 4.1.) та вітчизняного (підрозділ 

4.2.) конрадознавства в аспекті проблем мультикультурності. Авторка 

простежує етапи майже столітньої історії конрадознавства в Україні та за 

кордоном, де кожному етапові відповідала певна літературно-критична 

проблематика, що до кінця XX ст. охопила і актуалізувала потужний масив 

питань щодо творчості та постаті Дж. Конрада -- мультикультурної 

ідентичності, антропологізму, проблем расової дискримінації, 

постколоніалізму, естетики романтизму, неоромантизму, готики, 

імпресіонізму, тендерної, морської проблематики, комбінації епістолярного, 

модерністського, польського, англійського та французького контекстів, 

психологізму прози, своєрідності художнього стилю тощо. Всі ці питання, 

погляди і концепції, висвітлені в численних наукових розвідках, 

систематизовані і ретельно проаналізовані дисертанткою.

Висновки, представлені в монографії (дисертації), цілком логічні та 

відбивають зміст роботи.

Робота О.П. Ткачук логічно вибудувана, теоретичні положення 

ретельно осмислені і розкриті в системному аналізі творів Дж. Конрада. 

Відповідний рівень літературознавчої підготовки дозволив авторці 

висвітлити специфіку мультикультурної ідентичності Дж. Конрада як 

унікального й цілісного художньо-естетичного феномена і, тим самим, 

ґрунтовно втілити задумане.

Але визнаючи вагомість наукового добутку Олени Петрівни, його 

теоретичне і практичне значення для подальшого розвитку цього напрямку 

дослідження, вважаємо необхідним зробити такі зауваження / запитання:

1. У роботі неодноразово підкреслюється, що Конраду було властиве 

гуманне ставлення до колоніальних народів. Як це виявлялося і чому тоді 

Чінуа Ачебе звинуватив його у жорстокості по відношенню до тубільців (с. 

255)?
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2. Олена Петрівна проводить паралелі між образом Стіві з роману 

Конрада «Таємний агент» та образом князя М ишкіна. Для Федіра 

М ихайловича Достоєвського головний герой його однойменного роману був 

апологізацією Христа, зосередженням всього найпрекрасніш ого, що тільки 

може бути в людині. Чи можна те ж саме сказати про Стіві Конрада?

3. На сторінках 262-263 монографії (дисертації) Олена Петрівна 

зазначає, що «функціонування на підсвідомому рівні в Конрада 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 чином, метатекстом, крізь 

іманентний зміст якого легко прочитувався британський імперський простір. 

Vice versa -  усвідомлення імперських британських параметрів актуалізувало 

в письменника імперські польські орієнтири».

Якщо «усвідомлення імперських британських параметрів актуалізувало 

в письменника імперські польські орієнтири», як стверджує дисертантка, то 

яким чином це маніфестувалося у його художній творчості, адже авторка 

зазначає, що Джозеф Конрад польській темі присвятив лише один твір, 

повість «Князь Роман»?

4. Наступне запитання пов’язане із попереднім. Яке ставлення до 

письменника, який вибрав англійську землю своєю другою батьківщиною 

було в Польщі? На жаль, у роботі майже не приділено уваги

Загалом висловлені вище зауваження мають скоріше рекомендаційний 

характер і не впливають на загальну оцінку якості роботи. Отримані в 

монографії (дисертації) науково обґрунтовані результати стосуються обох 

спеціальностей, за якими дану роботу винесено на захист -  як 10.01.04 -  

історія зарубіжної літератури, так і 10.01.05 -  порівняльне

літературознавство.

Зміст дослідження розкритий у 29 наукових публікаціях (з них 20 

надруковані у фахових виданнях України, 4 - у  закордонних наукових

12
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фахових виданнях, 5 -  в інших збірниках наукових статей) та належним 

чином виконаному авторефераті.

Все вищ еозначене дає підстави для висновку: дисертація Олени 

Петрівни Ткачук «М ультикультурна ідентичність Джозефа Конрада: 

критично-типологічні виміри» є самостійним ґрунтовним дослідженням 

актуальної проблеми, що виконано на належному науковому та 

методологічному рівні і відповідає вимогам «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженим постановою Кабінету М іністрів України № 567 від 

24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету М іністрів 

України №  656 від 19.08.2015 р., №  1159 від 30.12.2015 р. та №  567 від 

27.07.2016 р.), а її авторка, безперечно, заслуговує на присудження наукового 

ступеня доктора філологічних наук за спеціальностями 10.01.04 -  література 

зарубіжних країн та 10.01.05 -  порівняльне літературознавство.

Доктор філологічних наук, про 
проректор з наукової діяльності 
Університету імені Альфреда Н Г.А. Степанова

ВХІД, № Ж і* » / 1 Г  7 „20,^0.
Відділ діловодства та архіву \ 

^чеського національного університету; 
ім е н і Тараса Шевченка
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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію (монографію) Ткачук Олени Петрівни 
«М ультикультурна ідентичність Джозефа Конрада: критично-типологічні
виміри», представлену на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 
зі спеціальностей 10.01.04 -  література зарубіжних країн, 10.01.05 -  порівняльне 
літературознавство

Феномен письменника Джозефа Конрада (а разом з ним -  і Ю зефа Теодора 

Конрада Коженьовського) має якусь магнетичну принадність не лише для читачів, 

а й для літературознавців, які зацікавились ним з часів перших публікації і досі 

активно вивчають його великий за обсягом спадок. Чималою мірою цьому сприяє 

багатоаспектна гібридність творчості та особистості Конрада -  поляка за 

походженням, англійця за власним вибором, з домішками українських та 

французьких впливів, і взагалі -  людини світу, «космополіта», за визначенням 

деяких науковців, відкритого для сприйняття та інтеріоризації різноманітних 

культур. Його образ як автора, своєю чергою, упродовж десятиліть зазнав багато 

метаморфоз, відбиваючись у критично-наукових дзеркалах і постаючи то 

продовжувачем славнозвісних традицій британської мариністики, то як суто 

пригодницький белетрист, то як тонкий психолог, знавець темних прірв людської 

душі, тоді як нині навряд чи знайдеться хоча б один теоретичний «ізм», який не 

був би використаний для перегляду Конрадового доробку. Вочевидь, цей 

незгасний інтерес пояснюється як релевантністю авторської позиції для різних 

культурно-історичних етапів, так і внутрішніми поетикальними властивостями 

його прози, детермінованими перехідним становищем між епохами та 

суголосними сьогоденним запитам та пошукам красного письменства. Тому 

кожне нове звернення до постаті та творчості Конрада під іншим кутом зору є, як і 

раніше, актуальним з огляду на визнану філософську та художню невичерпність 

написаного ним.

Щ одо новизни запропонованого дослідження, вона полягає у застосуванні 

до ідентичності й письма Конрада понятійного та термінологічного апарату, 

розробленого, здебільшого, в останній третині минулого та на початку 

теперішнього століть. Йдеться, зокрема, про такі к а т е г о р ьтур^лГзм ~ 1

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного уніве рси те т 

імені Тараса Шевченка
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і акультурація, котрі, на думку авторки, іманентні «герою» її дослідження. їхня 

концептуалізація щодо Конрада відбувається поетапно і зумовлює структуру 

дисертації (монографії). У першому розділі обґрунтовується теоретична база 

дослідження, пов’язана з проблематикою багатокультурності; наступні два 

детально зупиняються на центральних складових Конрадової людської та 

літературної «поліхромності» (його, сказати б, «польськості» та «англійськості»), 

тоді як останній, четвертий розділ привертає увагу до рецепції його здобутку у 

розрізі мультикультурності, представлену в діахронії. Загалом, така композиція 

має право на існування, хоча традиційно матеріал, що складає тут четверту 

частину роботи, вміщується на її початку, ознайомлюючи читача з історією 

критичних та наукових підходів до поставлених проблем, що дозволяє рельєфніше 

вияскравити внесок дисертанта до їхнього розв’язання.

Безсумнівним достоїнством дисертації є ретельне опрацювання величезного 

масиву світової конрадіани, зокрема, англійською та слов’янськими мовами, що 

зумовлено заявленим в назві критично-типологічним спрямуванням роботи. 

Виникає враження, що повз увагу дослідниці не пройшла жодна мало-мальськи 

значуща науково-критична згадка про письменника. Це, звичайно, підвищує 

цінність роботи як корисного компендіуму конрадознавчої думки. Проте, як 

відомо, наші недоліки суть продовження наших чеснот -  інколи переліки 

науковців та їхніх праць розтягуються на кілька сторінок поспіль, перериваючи 

хід дослідницької думки. Не певна, що вдалим було рішення подавати кожного 

разу імена та назви як в оригіналі, так і в перекладі, що обважнює текст, -  

достатньо було зробити це під час першої згадки, а потім обмежуватися лише 

перекладом. Зверненням до джерел у всіх розділах бракує аналітики, надто часто 

думки вчених просто констатуються, без необхідних узагальнень, класифікацій 

або продуктивної полеміки. Водночас слід відзначити належне знайомство 

авторки і з корпусом художніх та епістолярних текстів польсько-англійського 

письменника, забезпечене знанням обох мов.

У розділі першому -  «Мультикультурність як наукова проблема» -  

підсумовано достатньо розроблені на сьогоднішній день погляди на категорію
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мультикультурності в її філософсько-естетичному та соціальному аспектах. 

Щоправда, виклад виграв би завдяки більш чіткому хронологічному 

структуруванню культурно-історичних фаз еволюції цього концепту. О.П.Ткачук 

дотримується його широкого розуміння як, за виразом П.Райяна, «своєрідної 

«парасольки», під якою містяться найрізноманітніші «інші», -  не лише расові, 

національні, етнічні, але також і тендерні та постколоніальні. Це дає авторці змогу 

максимально розширити коло контекстів, у яких це поняття докладається до 

феномену Конрада. Певний подив викликає застосування у цій частині роботи 

лексеми «Другий» у значенні «не такий, відмінний», позаяк в українській мові 

адекватнішим еквівалентом було б «Інший», тоді як первинна семантика слова 

«Другий» пов’язана радше з перерахуванням осіб та предметів у послідовному 

порядку. Під час обговорення проблеми національно-культурної ідентичності 

слушний наголос зроблено на розумінні цієї категорії в наш час як не- 

есенціалістської, плинної, відкритої до змін, а також, значною мірою, не 

нав’язаної ззовні, а результату вибору самого індивідуума. Розгляд можливих 

варіантів процесу акультурації дозволив авторці дійти висновку про центральність 

у випадку Конрада такої її форми, як інтеграція. Саме її наслідком, на погляд 

дисертантки, стало формування у письменника «потужної, гібридної, 

мультикультурної ідентичності на межі декількох соціально-культурних груп» 

(с.47).

Хоча з суттю цього висловлювання важко не погодитися, виникає питання 

щодо термінологічної коректності авторської концепції. На цій самій сторінці 47 

йдеться і про «транскультурну ідентичність». Чи є поняття «мультикультурної» та 

«транскультурної» ідентичності рівнозначними для авторки? Детальний виклад 

концепції транскультури наданий у праці відомого російсько—американського 

філософа та культуролога М .Епштейна, написаній у співавторстві з Е. Беррі. 

Там її дефініція звучить так: «розсунення кордонів етнічних, професійних, 

мовних та інших ідентичностей на нових рівнях невизначеності та 

«віртуальності». Транскультура створює нові ідентичності у зоні розмитості та 

інтерференції і кидає виклик метафізиці самобутності та переривчатості,
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характерної для націй, рас, фахів та інших усталених культурних утворень, які 

скніють, а не розпорошуються в «політиці ідентичності», що її провадить теорія 

мультикультуралізму». Як бачимо, проблематика транскультурності виявляє 

точки дотику з мультикультурним проектом, на що вказує дослідник, 

пов’язуючи початок поширення цієї концепції на Заході у 1990-і pp. саме з 

кризою цього останнього. «Багатокультурність» з її ствердженням ціннісної 

рівності та самодостатності різних культур протиставляється транскультурі, яка 

робить акцент на їхній відкритості та взаємному втягненні. «Якщо 

«багатокультурність» наголошує на приналежності індивіда до «своєї», 

біологічно заданої, «природної» культури («чорної», «жіночої», «молодіжної» 

тощо), то транскультура має на увазі дифузію вихідних культурних 

ідентичностей мірою того, як індивіди перетинають кордони різних культур та 

асимілюються в них». Слід зазначити, що ці ідеї дуже близькі сучасному 

розумінню ідентичності, зокрема, національної, етнічної та расової. 1 саме в 

контексті опозиції «мультикультуралізм -  транскультура» до дискусії 

долучається М .Тлостанова, автор однієї з перших на пострадянському просторі 

розвідок у галузі мультикультуралізму, навчальний посібник котрої на цю тему 

має красномовну назву «Від філософії мультикультуралізму до філософії 

транскультурації». Отже, у світлі того бачення Конрадової культурної 

гібридності, яке представлено у монографії О.П.Ткачук, чи не доречніш е було б 

говорити про неї радше як про «транскультурну», а не «мультикультурну»?

Розділ II -  «Польська ідентичність Джозефа Конрада: парадокси і 

закономірності» -  присвячений критичним оцінкам виявів первинного культурно- 

національного субстрату у багатошаровій ідентичності письменника. Докладно 

простежена динаміка критичних спроб якомога точніше визначити очевидну вже 

для ранніх інтерпретаторів «інакшість» Конрада, що наочно демонструється через 

конкретизацію її дефініцій від alien («чужий») до Slav («слов’янин») і далі, до Pole 

(«поляк»). Далі авторка зупиняється на найважливіших для неї гранях 

«польськості» Конрада, серед яких центральне місце посідає романтичний 

патріотичний комплекс, що його вона, услід за іншими конрадознавцями, визнає
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ядром «польської» ідентичності митця (с.59). Враховуючи родинні, історичні, 

біографічні, географічні чинники формування особистості Конрада, такий 

висновок уявляється обґрунтованим. Незважаючи на нечисленні звернення 

письменника безпосередньо до тематики його батьківщини, «польський 

комплекс» проступає крізь космополітичні декорації його романів і новел, 

утворюючи, в різних пропорціях з інонаціональними елементами, їхній 

аксіологічний стрижень. Як показано у дисертації, органічність такого симбіозу 

уможливлювалася прозахідними тенденціями у польській геополітиці та культурі 

того часу («вестернізм»). Водночас, дисертантка наголошує на тому, що у власній 

філософії та естетиці письменник все ж таки «відштовхується» від ґрунтовного 

тла, яке складають в ній «форманти польського романтизму» (с.97). І це було 

неминучим у добу глибокої зневіри у спроможність романтичних поривів, які 

віджили свій час, змінити реальність, тим більше, що в європейських умонастроях 

уже жевріла зоря модернізму з його тотальним іронічним скепсисом щодо будь- 

якої пафосності.

Так само амбівалентними постають стосунки Конрада з християнством у 

його римо-католицькій деномінації -  ще одним аспектом культурно-національної 

тожсамості письменника. Численні приклади з художніх творів, листування, 

есеїстики автора засвідчують складне переплетення у його внутрішньому світі 

начал, закладених християнським вихованням, з характерними для його епохи 

релігійними сумнівами, красномовними речниками яких стали, насамперед, 

А.Ш опенгауер та Ф.Ніцше. Модель світу, де «Бог помер», потужно 

сконструйовано, зокрема, у повісті «Серце пітьми» (1899). М ожна погодитися з 

думкою авторки про те, що, попри притаманний добі скептицизм, письменник 

остаточно не втрачає віри в «істинність християнських категорій» (с. 133), у 

зв’язку з чим оформлюється його ставлення до анархо-революційних рухів як 

таких, що спрямовані на руйнування усталеної та освяченої Божою присутністю 

системи світобудови (помічені дослідниками відлуння образів-ідей 

Ф.М.Достоєвського).
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нині Т.Стоппард, відчути тонкі лінгвістичні відтінки, що давно стерлися для носіїв 

мови.

Досить складною видається проблема інтеракції між феноменами 

польського шляхетства та англійського джентльменства. З одного боку, можна 

стверджувати, як це робить авторка, їхню типологічну, а почасти й генеалогічну 

подібність, що спростило для Конрада перехід до нової системи моральних 

координат. Адже ядром його етичного кодексу, як і в обох цих парадигмах, постає 

особиста честь, щоправда, у її демократичній та кросс-культурній іпостасі як 

неухильність у дотриманні власного обов’язку незалежно від національності та 

суспільного стану. З другого боку, і сам Конрад вже не може з цілковитою 

серйозністю ставитися до комплексу вірувань, переконань та поведінкових 

практик, що в обох моделях (і польській, і англійській) виявили на той момент 

свою міфологічну природу і невідповідність потребам часу. Тому його герої честі 

здебільшого трагічні, причому їхня hamartia полягає у належності до іншої 

історичної доби.

Назва наступного підрозділу (3.3) налаштовує на розгляд поетикальних 

прийомів і засобів у художніх текстах письменника з мультикультурних позицій. 

Звичайно, обійти морську тему, що посідає одне з центральних місць у доробку 

автора як невід’ємна складова британської концептуальної мапи, було навряд чи 

можливо. У підрозділі справедливо вказується на підвищення потенціалу 

пригодницького морського жанру, реалізованого під пером філософа та психолога 

Конрада. Проте мультикультурний вимір не знайшов переконливого втілення на 

цих сторінках, оскільки літературна мариністика обмежена в роботі англійським 

контекстом. Якщо ж йдеться про тендерну специфіку конрадової прози, яку 

можна зарахувати «за відомством» мультикультурності, то їй присвячений 

окремий наступний підрозділ. Доречно згаданий трійчатий ізоморфний ланцюг 

«море -  корабель -  жінка», що, хоча й стає легкою здобиччю для 

літературознавчого фрейдизму, має велике значення в образній системі митця. 

Щ оправда, наголошення на тому, що «у відношенні до судна застосовується 

займенник «her» (с. 223), не є коректним, оскільки це граматична риса англійської
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мови, а не ідіосинкратичний авторський прийом Конрада (про що, до речі, 

дисертантка пізніше згадує).

Під час обговорення колоніального/расового дискурсу у Конрада складно 

сказати щось нове, позаяк це один з аспектів його творчості, який у другій 

половині минулого століття став об’єктом запеклої полеміки на гребені підйому 

постколоніальних і мультикультурних рухів (згадаємо хоча б різкі висловлювання 

з цього приводу вшанованого багатьма міжнародними нагородами нігерійця Чінуа 

Ачебе). На мою думку, поміркована позиція О.П.Ткачук, яка застерігає від 

спрощеного, «чорно-білого» бачення багатовекторних процесів, пов’язаних з 

колоніальним минулим та постколоніальною реальністю країн «третього світу», є 

найбільш придатною для їхньої інтерпретації у прозі Конрада. Наявність 

мультикультурної конституенти в цій частині роботи не викликає сумніву, тим 

більше, що дисертантка апелює до взаємного підсилення польського та 

британського імперських дискурсів у здобутку письменника. Цікавим є 

наступний підрозділ, де типологічні сходження між загальною тональністю та 

персонажною сферою творів Конрада та Е.Л.Войнич, а також рух обох у бік 

психологізації та суб Активізації оповіді виводяться з їхнього спільного 

захоплення різнонаціональними варіантами романтизму -  англійського, 

російського, польського. Мені здається, що глибшої розробки потребує думка про 

культурну толерантність та «етнорелятивізм» Конрада як чинників формування 

його літературної манери (с. 275). З огляду на величезний обсяг написаного про 

його стиль, варто було б проілюструвати цю тезу ширшою текстуальною 

вибіркою.

У заключному розділі дисертації (монографії) прокреслено траєкторії 

рецепції мультикультурних вимірів особистості та творчості Конрада у зарубіжній 

і вітчизняній критиці та літературознавстві. Через акцентування зміни фокусів у 

конрадознавстві виявлено динаміку наукового пошуку крізь десятиліття. Так, 

говорячи про новітній період у вивченні доробку письменника, авторка вирізняє 

такі напрями, як пост- та антиколоніальні студії, феміністичні та тендерні підходи, 

розгляд феномену Конрада крізь призму сучасних уявлень про національно-
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Цілком слушним видається підкреслення дисертанткою тієї тези, що і 

Польща, і Україна зберігаються у творчих резервах Конрада не як реальні 

культурно-географічні простори, а в опосередкованому вигляді, як фігменти 

міфологізованої пам'яті. Згідно з механізмами її функціонування, велику роль у 

формуванні міфів відіграє хронотоп польських «кресів», що символізує постійний 

стан небезпеки, облоги, в якому упродовж всієї історії перебуває Польща через 

своє геополітичне розташування. Своєю чергою, «міф про Україну», що позначає 

одну з яскравих барв на ідейно-художній палітрі «української школи» польського 

романтизму, знайшов власну нішу у творчості Конрада (повість «Князь Роман», 

1910, незавершений твір «Сестри», 1895), «Мемуари», 1912). Польсько-українські 

культурні гени склали підґрунтя для формування у письменника «культурного 

етнорелятивізму», за визначенням О.П.Ткачук, тобто визнання за будь-якою 

культурою права на власний погляд на світ.

У третьому розділі -  «Англійська ідентичність Джозефа Конрада: алгоритм 

акультурації» -  простежені особистісні та професійні маркери «англійськості» 

митця. Над питанням виокремлення характерних рис «острівного» менталітету та 

темпераменту у порівнянні з континентальним здавна билися і британці, і 

європейці, і згодом американці. При цьому в наш час більшість дослідників- 

імагологів здають собі справу у тому, що категорія національного характеру є 

значною мірою культурно-соціальним конструктом, який не можна 

фетишизувати. Менше з тим, спокуса зафіксувати за кожною нацією певний набір 

питомих «культурних хромосом» не втрачає привабливості. Цілком логічно, що 

одним з найважливіших чинників тут виступає мова, бо вона, як відомо, 

оформлює відповідну національну картину світу. Перехід на іншу мову неминуче 

вносить зміни у цю картину, не кажучи вже про користування «нерідною» мовою 

для моделювання вторинних художніх світів. Тому не дивно, що у дисертації 

приділено увагу англійській мовній ідентичності Конрада і продемонстровані 

зсуви у її рецепції -  від несхвальної констатації «іноземного акценту» у його 

лексичних, граматичних та синтаксичних конструкціях до визнання легкої 

«неправильності» мови як форманти своєрідного стилю письменника, здатного, як
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культурну ідентичність. Особливо цікаві детальні екскурси у тексти відгуків на 

Конрадову прозу українських критиків та перекладачів першої третини XX ст. 

(М.Калинович, Г.Майфет, О.Немеровська та інші), які висловили чимало 

оригінальних думок та спостережень, що не втратили актуальності й дотепер.

У висновках, у відповідності до змісту розділів, підведені підсумки 

дослідження. Щоправда, навряд чи можна погодитися з висунутою на с. 361 тезою 

про християнську церкву як вихователя «терпимого ставлення як у католиків до 

протестантів, так і в протестантів до католиків», бо їй суперечать сумні історичні 

факти.

Загалом, мети роботи досягнуто, а поставлені завдання виконані. Водночас, 

під час ознайомлення з дисертацією в мене виникла низка зауважень, частина 

яких була висловлена по ходу аналізу роботи. Підсумую основні з них:

- головним недоліком роботи, як вже зазначалося, є, на мою думку, брак 

аналітичності та концептуальності, через що багато сторінок мають вигляд 

бібліографічного огляду або довідника;

- не зовсім логічною є композиція дослідження;

- хоча загалом переклади виконані на належному рівні, є непоодинокі приклади 

перекладацьких помилок, які істотно викривляють смисл повідомлення (с. 49, 

с.75, с .115, с.123, с.298 тощо).

- текст не вільний від технічних похибок -  стилістичні та граматико-синтаксичні 

помилки, повтори, русизми.

Проте, ці моменти не применшують значення роботи, виконаної 

О.П.Ткачук. Її розвідка, яка втілилася у монографію, доповнює величезний корпус 

конрадознавчих досліджень, презентуючи славетного майстра прози у дещо 

незвичному сучасному ракурсі. Цінним додатком до тексту слугують численні, 

ретельно підібрані ілюстрації.

Дисертація є самостійним дослідженням, яке має теоретичну та практичну 

цінність. Основні її положення пройшли належну апробацію під час виступів 

авторки на наукових форумах, у монографії та великій кількості статей у 

фахових виданнях України і зарубіжжя. Автореферат відбиває зміст дисертації.
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Отже, є підстави вважати, що дисертація (монографія) О.П. Ткачук на тему

відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 

вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою 

Кабінету М іністрів України від 24.07.2013 р. № 567, а її авторка заслуговує на 

присудження їй наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальностями 

10.01.04 -  література зарубіжних країн та 10.01.05 -  порівняльне

літературознавство.

«Мультикультурна ідентичність Джозефа Конрада: критично-типологічні виміри»

професор кафедри теорії та історії 
світової літератури імені проф. В.І.Фесе 
Київського національного лінгвістичног

Доктор філологічних наук, професор,

Відділ діловодства та архів*
• Київського національного унівврс*»-*- 
І імені Тараса Шевченка
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