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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

 Дослідження зумовлено складним життєвим і творчим шляхом 

відомого англійського романіста, новеліста, драматурга, есеїста польського 

походження Джозефа Конрада (1857–1924, справжнє ім’я Юзеф Теодор 

Конрад Наленч Коженьовський), тісно пов’язаним із привнесенням істотних 

новацій у високий європейський літературний ландшафт. Вражало його 

вміння активізувати і здивувати читача своїми неординарними пошуками і 

відкриттями, оціненими, щоправда, не завжди з належною глибиною і 

повнотою, принаймні, щодо мультикультурної специфіки. Проте це не 

завадило включити твори Конрада до англійських антологій та збірників у 

статусі еталону високої літератури. До таких належaть ґрунтовні праці 

Aлістер Клер Маккензі «History of English Literature» («Історія англійської 

літератури», 1914), Джона Вільяма Канліфа «English Literature During the Last 

Half Century» («Англійська література за останні півстоліття», 1919), Сіріла 

Коннолі «Great English Short Novels» («Видатні зразки англійської прози», 

1953), Фредеріка Роберта Карла та Марвіна Мегалена «A Reader’s Guide to 

Great Twentieth-Century English Novels» («Вершини англійського роману XX 

століття: Путівник читача», 1967), Альберта Боу «A Literary History of 

England» («Літературна історія Англії», 1967), Патріка Перріндера «Nation 

and Novel: The English Novel from its Origins to the Present Day» («Нація і 

роман: англійська література від зародження до сьогодення», 2006), в яких 

досліджуються проблеми національної історії, міфології та ментальності в 

контексті англійської національної ідентичності. У них поруч з такими 

видатними представниками англійської культури як Даніель Дефо, Семюель 

Річардсон, Джейн Остін, Шарлотта Бронте, Чарльз Діккенс, Вільям Теккерей, 

Роберт Льюїс Стівенсон, Томас Гарді, Бернард Шоу, Редьярд Кіплінг, Джон 

Голсуорсі, Герберт Уеллс, Джеймс Джойс, Вірджинія Вульф, Олдос Хакслі, 

творчість яких позначила інтелектуальний та суспільний вектор 

національного розвитку, стоїть ім’я і Джозефа Конрада. 

 Мультикультурність, розгорнута Конрадом як провідний дискурс його 

творчості, набула статусу і як наукова, являючи собою благодатне поле для 

досліджень. Зокрема це виявилось у пильній увазі до біографії письменника, 

яка розглядається у роботі як важливий чинник мультикультуралізму. 

Основні специфічні чинники біографії Конрада акцентовані в спогадах, 

епістоляріях, оповідних текстах, що ідентифікують це існування. Саме тому 

біографія Конрада сприймається через поняття «біографічна свідомість 

епохи», яке поєднує в собі англо-польські коди. 

 Одним з найбільш цікавих і водночас складних питань є осмислення 

теоретизувань щодо специфіки поняття мультукультуралізму, національно-

культурної ідентичності, акультурації як явищ культури і літератури. Широке 

трактування поняття «мультикультуралізм» і особливо процес переходу від 

його теоретичного обґрунтування в площину емпіричного функціонування в 

політиці держав актуалізовані в культурній свідомості через осмислення 
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проблем толерантності щодо проявів «іншої» культури, свободи у 

наслідуванні даної культурної традиції, моно- і бікультурного соціального 

устрою, що, по суті, явило ознаки трансформації культурної свідомості в 

мультикультурну. У зв’язку з цим позначилася проблема формування 

мультикультурної ідентичності і, водночас, збереження ідентичності 

національної, невід’ємної від мультикультурних процесів.  

У новому культурному контексті розкрило нові грані смисл поняття 

«національно-культурна ідентичність», що традиційно характеризує 

самопочуття людини всередині певної культури і трактується як 

ототожнення індивіда з певною культурною спільнотою, традицією, 

культурними цінностями, відображаючи його взаємозв’язок з оточуючим 

світом. Так, в контексті соціології та психології культури Джон Беррі і Амадо 

Паділла позначають мультикультурну ідентичність як наявність в 

особистості принаймні ще однієї культури, крім домінантної рідної, Йінг-йі 

Хонг, Анжела-Мінх Ту Нгуен та Вероніка Бенет-Мартінез характеризують 

мультикультурну ідентичність більш конкретно, – як досвід маніфестації 

індивідом двох або більше культур. 

 Ці напрацювання зумовили вектор розвитку сучасного 

конрадознавства, що нині є більш об’ємним, містким, розгалуженим, 

представленим багатьма літературознавчими школами світу, в яких 

засвідчена багатогранність творчої натури письменника. Усе це, безперечно, 

визначило розробку різноманітних підходів до осмислення творчої постаті і 

багатої спадщини Джозефа Конрада.  

Актуальність теми дослідження визначається декількома аспектами: 

– науковим інтересом до проблеми мультикультуралізму, що посилився 

за останнє десятиліття у літературознавчій сфері та водночас недостатністю 

літературознавчого осмислення національно-культурної ідентичності, крізь 

призму якої розкривається естетичний, філософський та поетологічний смисл 

художньої спадщини Джозефа Конрада; 

– необхідністю системного вивчення творчості письменника у світлі 

національно-культурної ідентичності; 

– потребою висвітлення методологічної значущості мультикультурних 

типологічно-критичних рецепцій у зарубіжному конрадознавстві та 

українській науковій думці. 

Зв’язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. 

Робота виконана на кафедрі полоністики Інституту філології Киї вського 

національного університету імені Тараса Шевченка в рамках держбюджетної 

науково-дослідницької теми «Мови та літератури народів світу: взаємодія та 

самобутність» (11БФ044-01). Тему роботи затверджено Вченою радою 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол № 9 від 17 листопада 2012 р.). 

Мета роботи полягає у розкритті змісту мультикультурної 

ідентичності, що набула чинності і вагомості в конрадознавстві – 

англійському, американському, французькому, радянському та російському, 
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польському, українському – нами структурованому, увиразненому, 

доповненому аналізом художніх текстів, що обумовило типологію 

конрадознавства. 

Реалізація мети потребувала розв’язання наступних завдань: 

- визначити понятійний зміст мультикультурної ідентичності; 

- обґрунтувати методологію і методику мультикультурного аналізу; 

- осмислити біографію Джозефа Конрада як складову частину 

мультикультурної ідентичності письменника;  

- осягнути специфіку національно-культурної ідентичності як похідного 

феномену мультикультуралізму; 

- узагальнити роль та форми акультурації в мультикультурному 

середовищі;  

- означити польську домінанту мультикультурної ідентичності 

художнього світу Джозефа Конрада; 

- акцентувати вплив «вестернізму» польського культурного коду на 

мультикультурні  погляди митця; 

- увиразнити міфопоетологічний образ України як «малої вітчизни» 

Конрада-мультикультураліста; 

- розкрити зміст англійської національно-культурної ідентичності 

Джозефа Конрада; 

- проаналізувати ідейно-філософські концепти кодексу англійського 

джентльмена через трансформацію польського шляхетства та його адаптацію 

в англійській культурній традиції;  

- актуалізувати мотиви морської прози Джозефа Конрада, її англійські 

чинники у світлі гендерної специфіки; 

- продемонструвати романтичне та неоромантичне тло художнього світу 

письменника в контексті «“довгих хвиль” культури» як узагальненої 

закономірності розвитку літератури XX століття. 

Об’єктом дослідження є англійські, американські, польські, 

французькі, німецькі, українські, радянські та російські конрадознавчі студії 

(Едварда Ґарнетта,  Нормана Шеррі, Ентоні Фотерджилла, Адама Ґіллона, 

Пітера Ланселота Mалліоуса, Томаса Манна, Жоржа Жан-Обрі, Іва Ерво, 

Дмитрія Урнова, Марка Соколянського, Олени Соловйової, Бориса 

Проскурніна, Віктора Гомуліцького, Здзіслава Найдера, Веслава Крайки, 

Іоланти Дудек, Стефана Заберовського, Михайла Калиновича, Юрія Косача, 

Ольги Немеровської, Андрія Ніковського, Наталі Жлуктенко), що є далеко не 

повним переліком наукових праць, які досліджуються в монографії, а також 

аналіз епічних, драматургічних, публіцистичних та епістолярних творів 

Джозефа Конрада: «The Black Mate» («Чорний штурман», 1886), «The Sisters» 

(«Сестри», 1895), «Almayer’s Folly» («Примха Олмейра», 1895), «An Outcast 

of the Islands» («Вигнанець з островів», 1896), «The Lagoon» («Лагуна», 1896), 

«An Outpost of Progress» («Аванпост прогресу», 1896), «The Idiots» («Ідіоти», 

1896), «The Nigger of the “Narcissus”» («Негр з “Нарцису”», 1897), «Karain» 

(«Караїн», 1897), «The Return» («Повернення», 1897), «Youth» («Молодість», 
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1898), «Heart of Darkness» («Серце темряви», 1899), «Сongo Diary» 

(«Щоденник з Конго», 1890), «Lord Jim» («Лорд Джім», 1900), «Amy Foster» 

(«Емі Фостер», 1901), «Falk» («Фальк», 1901), «The Inheritors» 

(«Спадкоємці», 1901), «Typhoon» («Тайфун», 1902), «To-morrow» («Завтра», 

1902), «The End of the Tether» («Кінець неволі», 1902), «Romance» 

(«Романтична історія», 1903), «Nostromo» («Ностромо», 1904), «One day 

more» («Ще один день», 1904), «Gaspar Ruiz» («Гаспар Руїз», 1904–1905), 

«An Anarchist» («Анархіст», 1905), «Autocracy and War» («Автократія і 

війна», 1905), «The Mirror of the Sea» («Дзеркало морів», 1904–1906), «The 

Brute» («Звірюка», 1906), «The Informer» («Провокатор», 1906), «The Secret 

Agent» («Таємний агент», 1907), «The Duel» («Дуель», 1908), «Il Conde: A 

Pathetic Tale» («Граф: Патетична історія», 1908), «The Secret Sharer» 

(«Таємний спільник», 1909), «The Nature of a Crime» («Природа злочину», 

1909), «Prince Roman» («Князь Роман», 1910), «A Smile of Fortune» 

(«Посмішка фортуни», 1911), «The Partner» («Партнер», 1911), «Freya Of The 

Seven Isles» («Фрейя семи островів», 1910–1911), «Under Western Eyes» («На 

погляд Заходу», 1911), «A Personal Record» («Мемуари», 1912), «The Inn of 

the Two Witches» («Харчевня двох відьом», 1913), «Chance» («Шанс», 1913), 

«The Planter of Malata» («Плантатор з Малати», 1914), «Because of the Dollars» 

(«Заради долларів», 1914), «Victory» («Перемога», 1915), «The Warrior’s Soul» 

(«Душа воїна», 1915–1916), «The Tale» («Одна історія», 1916), «The Shadow 

Line» («Тіньова межа», 1917), «The Arrow of Gold» («Золота стріла», 1919), 

«The Rescue» («Порятунок», 1920), «Laughing Ann» («Анна сміється», 1923), 

«The Rover» («Корсар», 1923), «Suspense» («Очікування», 1924) та ін. 

Предмет дисертаційної праці – критичні рефлексії зарубіжних і 

вітчизняних конрадознавців щодо проблем мультикультурності, 

національно-культурної ідентичності художньої спадщини Джозефа Конрада, 

а також механізму акультурації письменника в англійському 

інтелектуальному, мистецькому та художньому середовищі. Такий підхід, 

вибудований на засадах мультикультурності, тобто явища, обґрунтованого в 

90-ті роки XX століття, став можливим лише у наш час, хоча, як засвідчує 

більшість науковців, цей феномен існував у культурі, літературознавстві, 

мистецтвознавстві, філософії давно. Ми обрали саме цей підхід. У процесі 

дослідження наукової проблеми було визначено, виокремлено і узагальнено 

окремі напрями конрадознавства, підпорядковані вивченню питань, які 

гармонійно вкладаються в парадигму компаративних чинників англійської, 

польської та української національно-культурних ідентичностей 

письменника в аспекті мультикультуралізму. 

Теоретико-методологічну основу дослідження складають наукові 

праці з літературознавства, антропології культури, філософії культури та 

соціології культури як засад мультикультурності. 

Вивчення формування поняття національно-культурної ідентичності 

ґрунтувалось на досягненнях таких теоретиків мультикультуралізму як 

Бенедикт Андерсон, Джон Армстронг, Вероніка Бенет-Мартінез, Роджерс 
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Брюбейкер, Ернест Геллнер, Клайд Клакхон, Альфред Луї Кребер, Анжела-

Мінх Ту Нгуен, Ентоні Сміт, Семюел Хантінгтон, Ерік Хобсбаум, Йінг-Йі 

Хонг. 

 Для аналізу механізму акультурації вбачалося необхідним залучення 

робіт Мільтона Беннетта, Джона Беррі, Тетяни Грушевицької, Дмитра 

Гудкова, Сіріла Джона Ґедда, Флоріана Вітольда Знанецького, Ральфа 

Лінтона, Юлії Максимової, Джона Веслі Пауелла, Вільяма Перрі, В’ячеслава 

Попкова, Платона, Роберта Редфілда, Флойда Рудміна, Олександра Садохіна, 

Девіда Сема, Едварда Стюарта, Вільяма Ісаака Томаса, Джозефа Трімбла, 

Мелвілла Херсковітца, Едуарда Холла, Костянтина Хоруженко.  

 Узагальнення та увиразнення феномену мультикультуралізму в 

контексті літератури здійснювалося завдяки осмисленню праць Михайла 

Бахтіна, Сейли Бенхабіб, Гарольда Блума, Наталії Висоцької, Стівена Грея, 

Тамари Денисової, Жака Дерріди, Івана Дзюби, Ігоря Козлика, Рафала 

Копковського, Юрія Лотмана, Володимира Малахова, Олександра 

Михайлова, Софії Мурашковскі, Валентини Нарівської, Бхікху Пареха, 

Мішеля Фуко, Чарльза Тейлора, Мадіни Тлостанової, Сергія Толкачова, Еви 

Томпсон, Ольги Туришевої. 

   Методи дослідження. У процесі написання дисертації були задіяні такі 

методи дослідження, як мультикультурний, культурологічний, типологічний, 

культурно-історичний, біографічний, системного аналізу, літературно-

критичного аналізу. На основі англомовних, франкомовних, німецькомовних 

та польськомовних джерел опанування досліджуваного текстового матеріалу 

та процес рецепції відбувався одночасно з інтерпретацією у нашому 

перекладі, що сприяло виявленню домінантних смислів художніх текстів, 

розкриттю специфіки мультикультурної національно-культурної 

ідентичності.  

Наукова новизна роботи полягає у комплексному дослідженні 

специфіки мультикультурного дискурсу конрадознавства. Вперше 

запропоновано й обґрунтовано вивчення постаті та художньої творчості 

Джозефа Конрада крізь призму культурної антропології в контексті 

багатокомпонентної моделі національно-культурної ідентичності як 

концептуального феномену мультикультуралізму, а також акультурації в її 

стратегії інтеграції як умови успішної адаптації в іншомовному та 

інокультурному середовищі. Шляхом аналізу, синтезу й упорядкування 

фактичного матеріалу сформовано уявлення про особливості англійської, 

польської та української національно-культурної ідентичності художньої 

творчості Джозефа Конрада; виявлено, що численні вектори наукового 

конрадознавства так чи інакше, безпосередньо або дотично, торкаються 

проблем мультикультурності. У результаті цього було визначено, 

виокремлено і узагальнено окремі напрями конрадознавства, підпорядковані 

вивченню питань, які гармонійно вкладаються в парадигму компаративних 

чинників англійської, польської та української культурних ідентичностей 

письменника в аспекті мультикультуралізму. 
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 Незважаючи на те, що дискурс мультикультуралізму Джозефа Конрада 

неодноразово позначався у працях дослідників, досі ще не було здійснено 

комплексного, розгалуженого дослідження мультикультурності. Вивчення 

питання потребувало звернення не тільки до літературознавчих джерел, а, 

насамперед, до аналізу антропологічних та філософських напрацювань.  

 Теоретичне та практичне значення роботи полягає у здійсненні 

комплексного дослідження мультикультурності художньої творчості 

Джозефа Конрада. 

   Одержані результати можуть бути використані в підготовці курсів з 

історії англійської, польської та української літератури кінця XIX – першої 

половини XX століття, розробці навчальних програм, укладанні навчальних 

та методичних посібників із зарубіжної літератури.  

 Особистий внесок здобувача. Робота є самостійним дослідженням. 

Одержані результати й висновки сформульовані безпосередньо автором 

роботи. 

 Апробація результатів праці. Основні положення дослідження було 

викладено у 16 доповідях на таких міжнародних та всеукраїнських 

конференціях: ІV Міжнародна конференція «Актуальні проблеми філології 

та перекладознавства» (Хмельницький національний університет, 

Хмельницький, 2009); 3-я Всеукраїнська науково-практична конференція 

студентів, аспірантів, молодих учених «Сучасні проблеми лінгвістичних 

досліджень та навчання іноземних мов» (Хмельницький національний 

університет, Хмельницький, 2011); Міжнародна конференція «„Звільнити 

майбутнє від минулого? Звільнити минуле від майбутнього?” Українські 

трансгресії кінця XX – початку XXI століття» (Wrocław, 9–12 жовтня 2011); 

VI міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: 

Мова – Культура – Особистість» (Національний університет „Острозька 

академія“, Острог, 2012); Всеукраїнська наукова конференція 

«Літературознавство – XXI ст.: Література в контексті культурних студій» 

(Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 

2012); Міжнародна наукова конференція «”Що водить сонце й зорні стелі”: 

поетика любові в художній літературі» (Інститут філології та соціальних 

комунікацій Бердянського державного педагогічного університету, 

Бердянськ, 2012); Всеукраїнська науково-теоретична конференція 

«Література на пограниччі. Амбівалентність, гібридність, долання кордонів» 

(Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2012); 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Універсум Юзефа Ігнація 

Крашевського» (Житомирський державний ун-т, Житомир, 2012); 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Універсум Юзефа Ігнація 

Крашевського» (Інститут філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, 2012); Міжнародна наукова конференція «Ґендерні та 

постколоніальні студії в слов’янських літературах центральної, східної та 

південно-східної Європи. Діагностика. Ієрархії. Перспективи» 

(Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 
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2013); Міжнародна наукова конференція «V Українсько-Польські наукові 

діалоги» (Хмельницький національний університет, Яремче, 2013); 

Міжнародна наукова конференція «Poland and the Conrad Problem (Polskie 

zmagania z Conradem). Conrad’s reception in his home country and abroad» 

(Ягелонський університет, Краків (Польща), 2014); Всеукраїнські наукові 

читання «Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту» (Інститут філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2015), 

«Łąncze nas Polska» (Ягелонський університет, Краків (Польща), 2015); 

Міжнародний форум «Діалог двох культур» (Кременець, 2017 р.); 

Міжнародна інтердисциплінарна конференція «Українська і польська 

політична еміграція XX століття: традиції – особистості – ідеї – риторика» 

(КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, 2018 р.). 

Публікації. Результати дослідження опубліковано: у монографії (22 

д.а.) і у 29 наукових публікаціях, з яких 20 – у фахових виданнях України, 4 – 

у закордонних виданнях, 5 – в інших збірниках наукових статей. 

 Структура роботи. Монографія складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаної літератури (1087 позицій), іменного 

покажчика та списку ілюстрацій, загальний обсяг монографії становить 480 

сторінок, з них – 364 сторінки основного тексту. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 У ВСТУПІ обґрунтовано актуальність і новизну, мету і завдання, 

об’єкт і предмет дослідження, теоретико-методологічну основу роботи, 

методи аналізу матеріалу, теоретичне і практичне значення роботи, подано 

відомості про апробацію результаті дослідження, описано структуру роботи. 

 Систематизація та аналіз фактичного матеріалу, епістолярію, мемуарів, 

літературних, публіцистичних та критичних творів Джозефа Конрада, 

осмислення притаманних його творчості рис національно-культурної 

ідентичності дозволили у першому розділі «МУЛЬТИКУЛЬТУРНІСТЬ 

ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА» увиразнити аспекти національно-культурної 

ідентичності письменника в контексті мультикультуралізму. У підрозділі 1.1. 

«Понятійний зміст мультикультурності» осмислюється формування 

поняття «мультикультуралізм» в результаті дискусії, розпочатої навколо 

досліджень Чарльза Тейлора («Multiculturalism and “The Politics of 

Recognition”» / «Мультикультуралізм і “політика визнання”», 1994) та 

Гарольда Блума («The Western Canon: The Books and School of the Ages» 

(«Західний канон: книги на тлі епох», 1994). У цьому контексті означене 

явище трактувалось як «теоретична настанова, що утверджує рівноцінність 

різних культур і принципово відмовляється від побудови ієрархій між ними, 

а також розмиває межі між “високою” і “низькою” культурами». 

Узагальнення наукового досвіду дозволило вченим на початку 2000-х років 

здійснити енциклопедичне обґрунтування цього феномену, що набуло 
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загальноприйнятого змісту як поняття, яке означало факт культурного 

розмаїття, обумовлений етнічною, мовною та релігійною неоднорідністю 

населення; практику соціальної і політичної організації спільного 

проживання в умовах культурного багатоголосся; ідеологію, спрямовану на 

заохочення культурної мозаїки. Це 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 

спрямовують увагу до його витоків у філософських розмислах Фрідріха 

Ніцше, в його ідеї руйнації традиційних цінностей (релігії, моралі та ін.) i, 

тим самим, відмови від універсальної істини, що веде до культурного 

плюралізму. Наступним важливим етапом на шляху становлення 

мультикультуралізму стала концепція діалогу культур Михайла Бахтіна, що 

базується на обґрунтуванні змісту поняття «Другого» як співрозмовника, 

опонента самого себе. Концепція діалогу набула розвитку у працях 

культуролога і мистецтвознавця Леоніда Баткіна, який обґрунтовував 

Ренесанс як «культуру спілкування культур», спрямовану на формування і 

творення розмаїття культурних кодів. Особливою є думка Юрія Лотмана 

щодо семіотичного аспекту теорії взаємодії культур. Основною тезою 

науковця в цьому контексті постала неможливість внутрішнього, 

«іманентного» розвитку культури 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-

культурної традиції. Концепція діалогу і взаємодії культур, що базується на 

розумінні «Другого», на амбівалентності культури як здатності, 

відсторонюючись, дивитися на саму себе з боку, бути діалогічною щодо 

самої себе, була особливо актуалізована в 1990-і роки в руслі ідей 

антропологічного мультикультуралізму як взаємодії культур у працях 

англійського культуролога і політолога Бхікху Пареха, багатоголосся 

культурних наративів у дослідженнях американського філософа та соціолога 

Сейли Бенхабіб. У зв’язку з цим виокреслюється розуміння кожної культури 

в ракурсі взаємодії з іншими культурами, оскільки діалогічність за своєю 

природою властива кожній культурі. Поширенню та смисловому 

поглибленню концепції мультикультуралізму сприяли теорії постмодернізму, 

заперечуючи ідею універсалізму західної культури зі спрямованістю на 

деконструкцію єдиних (загальноприйнятих) цінностей і культурних смислів, 

та постструктуралізму, спрямованих проти створення універсального 

культурного канону, що встановлює ієрархію «вищих» і «нижчих» культур. 

Тим самим утверджувалась ідея панування культурного як елементу 
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домінування політичного, на що вказував Мішель Фуко, розмірковуючи про 

генеалогію влади та Жак Дерріда в думках про деконструктивізм. Сучасна 

наукова думка означає культурну і національну ідентичність як «активний 

пошук “чужого”, на тлі якого визначається “своє”». В аспекті нашого 

дослідження мультикультурність індивіда визначається його здатністю 

сприйняття, присвоєння і відчуття як власних інших культурно-естетичних 

парадигм і смислів, ідентифікації себе з традиціями і цінностями інших 

культур (здатність набуття мультикультурної ідентичності) за умови 

збереження власних культурних кодів і смислів. Досліджуючи проблеми 

мультикультуралізму на поетологічному рівні, Наталія Висоцька переконана, 

що художні матриці, що «ведуть родовід з багатьох культурних традицій» і 

проникають в літературу, є маніфестацією плюралізму, у такий спосіб ідеї 

множинності «перетворюються на образи множинності» в мистецтві. 

Вбудовуючись у конструкт мультикультуралізму, художня творчість, 

література, у такий спосіб постає потужним чинником формування 

культурної та мультикультурної ідентичності, створення культурного 

діалогу. Зарубіжні літературно-критичні академічні кола ввели в ужиток 

поняття «нова англійська література» (маючи на увазі постколоніальний 

період). Його зміст включає кілька складових, перша з яких визначає «нову 

англійську літературу» як, на думку Софії Мурашковскі, «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». Однак у цьому випадку не бралися до уваги 

такі постаті англійського літературного процесу, як Джозеф Конрад, 

творчість якого підпадає під зазначену дефініцію, але випадає з її 

хронологічних рамок, бо свідчить про те, що мультикультурна література 

зароджувалася ще на підступах до ХХ століття. Видається, що в подібному 

аспекті осмислення літературного мультикультуралізму зіграла свою роль 

характерна для робіт багатьох дослідників тенденція встановлювати межі 

поняття, проти чого, як відомо, свого часу виступав Олександр Михайлов, 

пропонуючи оперувати «термінами руху» в історичному сенсі. 

 У підрозділі 1.2. «Національно-культурна ідентичність: 

мультикультурні страти» здійснено узгодження параметрів національно-

культурної ідентичності. 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), але політичне поняття нації, 

«нове самоусвідомлення в цілому, народилось тільки у 1789 році – у рік 

Французької революції», вважає Карл Реннер, Ентоні Сміт також впевнений, 

що національна ідентичність починається як категорія з Великої Французької 

революції. І, хоч Просвітництво призвело до Французької революції, майже в 

той же час з’явилися дослідження, що боролися з просвітницькими ідеями 

«людини культури» античності, як, наприклад, дослідження Йоганна 

Готфріда Гердера, присвячені національній самобутності та національному 
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самоусвідомленню і окреслені як «ідея народності». Вивчення питань 

декларування національної приналежності почалось з 1899 року, з праці 

Карла Реннера «Nation und Staat» («Нація і держава»), де автор виклав своє 

бачення національних особливостей, запропонувавши принцип особистого 

визначення національної ідентичності і теорію «культурного націоналізму». 

На думку Джона Армстронга, досі немає чітко вираженого способу 

визначення національної ідентичності.  

Як вважає Ерік Хобсбаум, «спроби встановити об’єктивні критерії 

“статусу націі” або ж пояснити, чому деякі групи перетворилися в “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 історія, культурні характеристики і т. ін.». 

Дослідник пропонував своє бачення феномену нації, зупиняючись, головним 

чином, на таких її базових складових як духовні риси, звичаї та мова нації. 

Культура виступає для Ентоні Сміта основним фактором, що формує 

національну ідентичність, чинниками культури, на його погляд, виступають 

мова, звичаї, ритуали та релігія. Моделлю польської національної 

ідентичності за Евою Томпсон та Рафалом Копковським є польський 

романтичний патріотичний комплекс, який ґрунтується на 

«фундаментальних категоріях релігії, географії, звичаїв та історії». Ернест 

Геллнер розглядає географічнний, історичний та релігійний чинники в 

контексті національної самосвідомості, Роджерс Брюбейкер – у світлі 

територіальної та культурної єдності. Релігійний компонент національної 

свідомості зазначають Михайло Мчедлов та Юрій Гаврилов. Для Бенедикта 

Андерсона релігійна ідентичність є обов’язковим складником ідентичності 

національної та культурної. Більше того, дослідник вважає національність, 

так само як і прояви національної приналежності, – свого роду культурними 

артефактами («cultural artefacts of a particular kind»), хоча до Бенедикта 

Андерсона це твердження було висунуто Альфредом Луї Кребером та 

Клайдом Клакхоном. Таким чином, ґрунтовні компоненти, що формують 

національно-культурну ідентичність за Джоном Армстронгом, Еріком 

Хобсбаумом, Ентоні Смітом, Бенедиктом Андерсоном, Роджерсом 

Брюбейкером, Альфредом Луї Кребером, Клайдом Клакхоном, Ернестом 

Геллнером, Евою Томпсон та Рафалом Копковським, – духовні риси, мова, 

звичаї, історія, географія та релігія – є головними маніфестантами культури.  

У результаті інтеграції в англійське суспільство, культуру та 

літературу, у Конрада сформувалась потужна гібридна, мультикультурна 

ідентичність на межі декількох соціально-культурних груп. Зберігши вірність 

своєму польському надбанню, письменник культурно акліматизувався в 

інтелектуальному та творчому англійському середовищі та поступово набув 

певні характеристики англійської тотожності. 

У підрозділі 1.3. «Акультурація: форми, фази, варіанти» розкрито 

суть процесу акультурації як результату тривалого контакту груп, що 

представляють різні культури. При цьому, вважаючи акультурацію 
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відмінною стратегією від асиміляції. У праці «Memorandum for the study of 

acculturation» («Методологія дослідження акультурації», 1936), Роберт 

Редфилд, Ральф Лінтон та Мелвілл Херсковітц визначили цей процес як 

«феномен, який є результатом тривалої взаємодії груп або індивідуумів 

різних культур, що призводить до наступних послідовних змін в аутентичних 

культурах». 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 як зміна ціннісних орієнтацій, рольової поведінки та соціальних 

установок індивіда. Традиційно акультурацію розглядали як процес 

«навчання новій культурі» або адаптації до нової культури. Стверджувалося, 

що в процесі прищеплення нової культури відбувається відкидання своєї 

власної етнічної або самобутньої культури та прийняття нової домінантної 

культури, як зазначає Джон Беррі у дослідженні «Conceptual approaches to 

acculturation» («Концептуальні підходи до акультурації», 2003). Сучасне 

розуміння механізмів акультурації втратило свою однозначність та 

категоричність і, хоча в цьому процесі кожна людина одночасно змушена 

вирішувати питання збереження своєї культурної ідентичності та прийняття 

чужої культури, в результаті комбінації можливих варіантів вирішення цих 

проблем, за Джоном Беррі («Conceptual approaches to acculturation» / 

«Концептуальні підходи до акультурації», 2003) та Флойдом Рудміним 

(«Critical History of the Acculturation Psychology of Assimilation, Separation, 

Integration, and Marginalization» / «Історія психології акультурації в контексті 

асиміляції, сепарації, інтеграції та маргіналізації», 2003) існує чотири основні 

стратегії акультурації: асиміляція, сепарація, маргіналізація та інтеграція 

(позитивна національно-культурна ідентичність і національно-культурна 

толерантність). 

 Теоретизування в дослідженні підпорядковані виокремленню основних 

чинників феномену мультикультуралізму. Зокрема, це пов’язане з 

осмисленням понятійного змісту явища, переходу його від 

культурфілософської наповненості до літературознавчої. На цьому тлі 

увиразнюється естетичність національно-культурної ідентичності. 

Літературознавчого змісту набуває і поняття акультурації, мотивуючи 

європейські пошуки Конрада. 

 Другий розділ «ПОЛЬСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ ДЖОЗЕФА 

КОНРАДА: ПАРАДОКСИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ» містить п’ять 

підрозділів, в яких аналізуються ґрунтовні компоненти польської 

національно-культурної ідентичності Джозефа Конрада: духовно-аксіологічні 

цінності, історія Речі Посполитої, християнство у моделі католицизму, 

«культурний код», звичаї, поведінкові моделі, літературна національна 

спадщина. П’ятий підрозділ поділяється на два пункти, де в культурно-

міфологічному вимірі осмислюється українська ідентичність письменника, 

представлена в епістолярії, мемуаристиці, художніх творах та есеїстиці. 
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У підрозділі 2.1. «Національно-культурні сегменти ідентичності 

Джозефа Конрада» проаналізовано дискусію щодо приналежності до 

польської культури світоглядного простору англійського класика Джозефа 

Конрада, починаючи з перших критичних рецензій в британських 

періодичних виданнях до сьогодення. Твори Джозефа Конрада 

обговорювалися більшістю провідних критиків свого часу, як зазначав Томас 

Вайз. 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 «чужоземності» до «континентальності», в якій «слов’янськість» і 

«полонізм» парадоксально поєднувались із англійськістю, формуючи таким 

чином сегменти мультикультуралізму. Передусім, це була національна 

ідентичність як підґрунтя поетології Джозефа Конрада. Томас Джеймс Вайз 

вказував, що більшу частину кращих зразків критики робіт Конрада можна 

знайти на сторінках щоденних газет та оглядів і літературних есе, що є 

свідченням формування «проблеми Конрада» як масової, стимулюючи таким 

чином і методологічні пошуки оновлення буття 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 Гомера і включаючи всю національну 

літературу, існує немов би одночасно та складає один часовий ряд». Як 

відомо, долі Еліота і Конрада подібні в тому, що Велика Британія прийняла 

їх у своє культурне лоно й одержала від цього творчі імпульси. Проте, на 

відміну від Еліота, американця за походженням, зосередженість на постаті 

Конрада-поляка була більш затребувана, з відчуттям теоретичного посилу 

осмислити рівноцінність культур, засвоєних неординарною творчою 

особистістю. Надто привабливою для цього була фігура Коженьовського-

Конрада, який здійснив рішучий крок до розриву з Російською імперією, з 

переходом до «Британської співдружності націй», теж сформованої на 

засадах імперської політики, але більш гідною в її звершеннях. Це не могло 

не привернути увагу критиків (серед яких Джон Голсуорсі, Едвард Ґарнетт, 

Роберт Лінд), формуючи таким чином мультикультурне підґрунтя Конрада, 

чим позначена критична сфера в цілому. Проте це не лише сегменти 

характеристики постаті та творчості Конрада, а й формування 

мультикультурного підходу в цілому, з підпорядкованістю йому відповідної 

термінології. З огляду 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. І, хоч саме поняття 

«національної ідентичності» почало розроблятися тільки у другій половині 

XX століття, маніфестація комплексу концептуальних складових 

національної самосвідомості англійського письменника польського 

походження та їх стилістична і поетична реалізація в його художньому світі 
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позначена авторами вже перших наукових монографій. Незважаючи на те, 

що Джозеф Конрад перебував під потужним впливом англійської культури, 

англійської ментальної традиції, як зазначив Едвард Ґарнетт та англійської 

морської спадщини англійської літератури, за спостереженням Річарда 

Керла, спроби аналізу національної самосвідомості або національної 

ідентичності Джозефа Конрада як «соціо-культурного концепта» здійснено, 

за визначенням Бенедікта Андерсона, на тлі польської національності, що 

виражалась у його перших творах. З точки зору Мірослава Хроха, «біля 

витоків національного відродження щоразу стоїть група людей, як правило, 

інтелектуалів, які з ентузіазмом та пристрастю долучаються до вивчення 

мови, культури та історії нації». Альфред Луї Кребер 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». У контексті розгляду національної ідентичності 

Джозефа Конрада такою групою інтелектуалів або «cultural group» 

(«культурною групою») початку XX століття виступили британські, польські, 

французькі та американські дослідники. Своєю допитливістю у вивченні 

творчості англійського письменника польського походження дослідники 

поступово сприяли привертанню уваги читацької аудиторії до культури та 

мистецтва самої Польщі і, водночас, введенню в парадигму наукових студій 

безпосередньо польського дискурсу. Фраза: «Безумовно, – не англієць!», що 

набула ледь не афористичного змісту щодо Конрада, безсумнівно, 

стимулювала бажання вивчити джерела як художнього світу письменника, 

так і його антропологічності. Формування погляду на творчість Джозефа 

Конрада як на перетин транснаціональних літературних і культурних зв’язків 

відбулося поступово. Ще у 1914 році Хью Уолпол, звернувши увагу на 

функціонування декількох культур у світогляді письменника, підкреслив: 

«Якщо зважити на три умови, які суперечать одна одній і на тлі яких 

розвивалася особистість Конрада, а саме – Польща, Море та традиції 

англійської сільської місцевості, то з легкістю можна усвідомити, яким 

чином це могло сформувати художника». Отже, письменника необхідно 

позиціонувати як «романіста з “подвійною” польською та англійською 

національною спорідненістю», вважає Ів Ерво. Джеймс Х’юнекер зазначав, 

що в характері Конрада дивним чином поєднувалися властиві слов’янські та 

набуті англійські риси: «він залишався слов’янином навіть тоді, коли 

найбільше здавався англійцем». Поєднання континентальних та британських 

впливів, комбінація різних національних контекстів дозволила Конраду стати 

ключовою фігурою раннього британського модернізму в літературі. 

Підкреслюючи, що повість «Heart of Darkness» («Cерце темряви») 

залишається однією з «ключових творів літературного модернізму», Джон 

Генрі Стейп характеризував Джозефа Конрада як людину з тонким і 

глибоким розумінням інших культур. І відбулося це завдяки 

мультикультурному дискурсу творчості митця. Проте, відгукнувшись на 

впливи багатьох світових спільнот, Джозеф Конрад як особистість і творча 
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натура почав формуватися в орбіті польської мистецької думки, а у зрілому 

віці пустив коріння в англійську землю, – став англійцем, залишаючись 

поляком.  

 У підрозділі 2.2. «“Вестернізм” польського культурного коду» 

стверджується, що картина світу, духовне наповнення, політичні тенденції, 

умови життя, які він знайшов на Заході, у Франції та Англії, для себе і 

подібних до себе, Конрад вважав найбільш відповідними, що природньо 

випливають з особливостей світобачення і культури Польщі.   

 Програма вестернізму, що ним так опікується сучасна наука про 

літературу, була започаткована самим Конрадом, який пережив, відчув цей 

феномен стосовно себе. Так, у листі Шарлю Шассею (від 31 січня 1924 року) 

він виокремлював значущість західноєвропейського вектору культурної 

орієнтації своєї батьківщини, з розумінням вестернізму як підпорядкованості 

Заходу з багатьма факторами, позначаючи англійський та французький 

дискурс у становленні себе як особистості. Суголосний із цією думкою і 

Веслав Крайка, пояснюючи природу культурного коду польської нації з її 

рішучим кроком назустріч західним впливам, що і визначило релігійну, 

культурну та політичну специфіку. Те, що Конрад був письменником 

європейським, маніфестується, по-перше, в тематиці та проблематиці його 

творів (дія одної частини «європейських» творів відбувається у Франції, 

Англії, Італії, Польщі, Швейцарії, Бельгії, Росії, Іспанії. Окремі сцени та 

фрагменти сюжетів іншої частини «європейських» творів розігруються також 

у Скандинавії, Голандії, Німеччині та на Україні), по-друге, в рецепції його 

творів в Європі та Англії і, по-третє, у ставленні до суспільно-політичних 

стосунків. Для таких творів як «Heart of Darkness» («Серце темряви»), 

«Nostromo» («Ностромо»), «An Outpost of Progress» («Аванпост прогресу»), 

«Lord Jim» («Лорд Джім»), «The Rescue» («Порятунок»), «The Planter of 

Malata» («Плантатор з Малати»), ключовими проблемами та ідеями є 

проблеми та ідеї принципово європейські. Крім цього, у повістях та есе 

Конрада можна знайти присутність всіх знакових культур Європи. 

Вільно орієнтуючись в особливостях європейських культур, 

письменник у своїх творах порушував питання епохи, що турбували 

суспільство. В повісті «The Duel» («Дуель») він не тільки – з його власних 

слів – «вхопив дух епохи», але й кумедно представляє конфлікт класових 

антагоністів в армії Наполеона І. В романі «The Secret Agent» («Таємний 

агент») письменник показує Лондон як нову метрополію, «місто-потвору» і 

«жорстокого пожирача світла цього світу», натовпу безособового 

проживання і самотності особистостей. У творі «Under Western Eyes» («На 

погляд Заходу») співставляє боротьбу консервативного самодержавства і 

революційних ідей свободи і солідну, спокійну та «стерильну» швейцарську 

демократію. У романі «Chance» («Шанс») змалював Лондон як осередок 

влади і спекуляції фінансової і одночасно ілюструє актуальну проблематику 

соціально-політичної рівності жінок. Дискусія критиків у форматі 

«“Славонізм–полонізм” художнього простору Конрада» не вщухала до кінця 
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його життя. Та, незважаючи на наполегливе бажання дослідників розширити 

горизонти усвідомлення природи його артистичної чутливості, письменник 

твердо і непорушно відстоює своє польське культурне магнетичне поле, 

підводячи під нього європейський ґрунт. Він розкривав сутність своїх 

художніх смаків в контексті західноєвропейського фундаменту польського 

світогляду, адже неможливо зрозуміти польську культуру, переконаний 

митець, не враховуючи в ній давні західноєвропейські традиції. 

У підрозділі 2.3. «Християнізм Джозефа Конрада як чинник 

польської парадигми» акцентується, що християнська релігія була потужним 

підґрунтям як художньофілософської концепції Конрада, так і його 

шляхетського кодексу і польської національно-культурної ідентичності. 

Польський національний комплекс патріотизму та релігії Конрад 

усвідомлював дуже добре, ніколи не применшуючи їх значення. Свої 

християнські переконання в контексті патріотичних сподівань польської 

нації письменник означив у листі до Маргарити Порадовської (1894): «Не 

забувай, що для нас релігія і патріотизм йдуть рука об руку. Було б непогано, 

щоб цей складний комплекс брали на озброєння й інші». Біблія була 

найголовнішим літературним твором, який допомагав наблизитись до 

розв’язання проблем у польській романтичній думці. Зигмунт Лемпіцький 

стверджував, що читання та усвідомлення творів біблійних авторів, 

поглинання і засвоєння духовного змісту Біблії були вирішальними 

чинниками появи романтизму, Януш Оссовський підкреслював, що головні 

творчі зусилля польського романтизму були сконцентровані на раціоналізації 

драматичної ситуації сучасності, а тому не могли не апелювати до Біблії. 

Політичні есе Конрада проникнуті духом обраності Польщі, наголошують на 

тому, що польська нація є форпостом цивілізації та християнства у 

цивілізованому світі, виконує місію народу-визволителя людства від деспотії 

та волюнтаризму. Безперечно, традиції польського романтизму в контексті 

хресного ходу мучеництва, такі виразні у творчості Аполло Коженьовського, 

були сприйняті як духовний заповіт у літературній діяльності Конрада.  

Філософія тих часів, як відомо, проникнута релігійним скептицизмом 

Артура Шопенгауера та Фрідріха Ніцше, відлуння якого відбилось у творах 

Конрада («Almayer’s Folly» / «Примха Олмейра», «The Idiots» / «Ідіоти», 

«Victory» / «Перемога»). Вершиною філософського трансценденталізму, 

апологією пантеїзму постає діалог Штейна з Марлоу в романі «Lord Jim» 

(«Лорд Джім»), сенс якого міститься у висновку, що «людина – чудова 

істота, проте аж ніяк не шедевр». 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, наголошуючи водночас на силі інстинктів. Завдяки тому, 

що природній відбір отримував все більше визнання, поширювалась 

тенденція оцінювати саме існування людства, застосовуючи терміни науки і 

механіки. Письменник відтворює результати «механістичності» людської 

натури у романі «The Secret Agent» («Таємний агент»), – до яких належить 
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моральнa деструкція суспільства та, як наслідок, виготовлення підривних 

пристроїв, що фізично калічать живих. Написаний у співавторстві з Фордом 

Медоксом Фордом (Ф. М. Хеффером) у передчутті негативних змін моралі 

людства на порозі XX століття квазі-фантастичний роман «The Inheritors» 

(«Спадкоємці») є завбачним та далекоглядним попередженням ризикy 

успадкування світової культурної спадщини представниками нової генерації, 

здатними вирішувати мегаскладні інтелектуальні завдання, але 

неспроможними на людські почуття та стосунки. Дисбаланс космічних 

пропорцій світобудови внаслідок як руйнації їх законів, так і недотримання 

законів Божих, – спричинили трагічні події у творі «The Brute» («Звірюка»). 

Однією із підстав цього письменник вбачав у надмірній зверхності та 

самовпевненості, біблійний епітет «твердошиїй» увиразнює неоміфологічний 

зміст твору, позначаючи бузглузду впертість, затятість та жадібність. 

Вводячи цей троп для характеристики зооморфної натури господарів, автор 

наголошує на необхідності справедливого устрою світу із дотриманням 

принципів людяності.  

У романі Конрада «The Secret Agent» («Таємний агент») простежується 

трансформований мотив безневинного жертвоприношення, що для Конрада є 

найбільш жахливим, необґрунтованим злочином, бо ніякі пишномовні 

промови заради загального добра не вартують загубленого життя. Цей мотив 

набуває розвитку в оповіді Конрада цілком очевидною біблійною алюзією, 

що і привернуло увагу науковців, зокрема, Томас Манн, Фредерік Роберт 

Карл, Ірвінг Хоу «помітили» схожість Стіві з князем Мишкіним 

Достоєвського, вважаючи Стіві «літературним кузеном Мишкіна», вбачаючи 

в цьому образі «підготовлену жертву». 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 в оповіданні «To-morrow» 

(«Завтра»). Акцент зміщується, і вже не син стає неспроможним прийняти 

батьківську любов та її дари. Відбувається незворотня 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 не наділений милосердям та здібністю прощення. 

Під кінець життя, проігнорувавши пропозицію стати членом 

Національного Англійського Клубу, однією із умов якого було прийняття 

протестантизму, Конрад, у такий спосіб, не відмовляється від римо-

католицької релігії, вважаючи це зрадою віри, яка значила для нього набагато 

більше, ніж лише віра його батьків. Ймовірно, Конрад мав на увазі 

ефективний діючий чинник польської романтичної традиції, біблійної 

аксіології, що визначали вектор його ідейно-філософських пошуків. 

 У підрозділі 2.4. «Домінанта художньої мультикультурності» 

підкреслюється, що дослідження польського ґрунту творчості Конрада 

відбувалося у двох напрямках: вивченні польських історичних реалій, що 

відбилися на формуванні особливостей індивідуальних рис його польського 
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національного характеру, та аналізі підсвідомого рівня особистості, 

захованих глибоко в пам’яті болючих тем, виникнення психологічних 

комплексів, які зіграли роль у формуванні світовідчуття і художнього 

бачення митця.  

Стефан Забєровський зазначає, що Конрад, як і Стефан Жеромський, 

«народився в польському середовищі з патріотичними традиціями» і 

успадкував особливо романтично відчутні сегменти, що маніфестуються у 

всій його творчості. Єдність польських культурно-літературних страт 

обумовила формування романтичного світогляду Конрада, носія його як 

польської романтичної парадигми, вишукано заломленої в його 

модерністських пошуках у англійській модифікації. Досвід Адама Міцкевича 

для Конрада набув неабиякої значущості як укладача «романтичної 

енциклопедії культури». Специфіка англійського модернізму, осмислена у 

думці Олексія Зверєва, який характеризує перш за все творчість самого 

Конрада: «У своєму прагненні 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, життєподібності та позиції авторського всебачення; у цьому 

вони спираються на досягнення Дж. Конрада». Отже, можна припустити, що 

був в цьому присутній і польський романтичний компонент, особливо щодо 

розуміння батьківщини, не прив’язаної до реального геокультурного 

простору. 

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 історичних 

епох. Для Коженьовських це був романтизм, якому віддавав перевагу і 

Конрад, тим самим повертаючи «відчуття особистісної гідності». До того ж, 

як справедливо стверджував Олег Кривцун, «лише художнє переживання, на 

думку романтиків, вільне від заданих рамок, здатне надати свободу і 

самодіяльність імпульсам людини. Художньотворче відношення до 

оточуючого світу, що допомагало послабити залежність від нього, 

дозволяючи перевершити цей світ, диктувало і цехові “правила” 

життєтворчості», тобто авторство власної долі. У художній свідомості 

Конрада відбулась надзвичайно дієва річ: 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»), 

присвячена подіям листопадового повстання 1831 року (в Сполучених 

Штатах Америки вийшла друком під назвою «The Aristocrat» / 

«Аристократ»), є історією самопожертви заради національної 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 Personal Record» («Мемуари»). Згідно із 

свідченням Джессі Конрад, повість повинна була стати частиною збірки 
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спогадів, яку письменник планував видати. Беручи до уваги думку Адама 

Ґіллона про моральну трансформацію героя, що є розповсюдженою темою в 

польській літературі періоду романтизму, вбачається доречним дослідити її 

ґенезу і вплив на творчість англійського письменника. Так, зміна намірів 

героя Конрада, князя Романа співвідносна із рішенням Яцека Сопліци, героя 

епічної поеми Адама Міцкевича «Pan Tadeusz» («Пан Тадеуш», 1832–1834), 

який, для того, щоб спокутувати гріх вбивства, присвятив своє життя 

національній справі. Твір Міцкевича «Dziady» («Дзяди», 1823–1860) 

демонстрував ще одного 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 

країну, також представляє борця за політичну справу. У цьому контексті 

варто згадати також і образ героя польського повстання 1831 року із твору 

«Życie generała Kołyszki» («Життя генерала Колишко») батька Конрада, 

Аполло Коженьовського. У листі Вінсенту Лютославському (1897) Конрад 

пише: «поневіряючись світами, я ніколи не покидав “Країну Спогадів”». 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 назвали на честь Конрада 

Валленрода Адама Міцкевича, наголошує Стефан Заберовський, зв’язки «із 

польською традицією стають ще більш виразними». 

У підрозділі 2.5. «Українська складова культурної толерантності 

Джозефа Конрада» осмислена поетологічна сутність міфопоетичної 

концепції України у творах Джозефа Конрада, розглянуто фундаментальні 

складові інтегральної української ідентичності художнього світу митця: 

походження з історичних географічно-українських земель, залучення родини 

в українську історію, що в той час була невідривною від історії польської, 

українське духовне національно-культурне надбання, яке справило вплив на 

започаткування польського романтизму у форматі «української школи», а, 

значить, і на художню свідомість письменника, що перебував у 

магнетичному полі польської літератури. 

 У пункті 2.5.1. «Україна як “мала вітчизна”: засоби моделювання» 

з’ясовується, що, дослідження мультикультурної парадигми творчості 

Джозефа Конрада розпочалося із ґрунтовного аналізу польського контексту 

письменника в монографії Густава Морфа «The Polish Heritage of Joseph 

Conrad» («Польська спадщина Джозефа Конрада», 1930). Але Маурісій 

Станєвський у статті «Angielskość Conrada» («Англійськість Конрада», 1929), 

зробив спробу розглянути творчість письменника в ракурсі зв’язків із 

англійською та польською літературою. Цією ж проблемою опікувалися 

Eдвард Вісяк, Вілфрід Доуден, Девід Торбурн, Мартін Такер, Адам Ґіллон, 

Здзіслав Найдер, Норман Пейдж, Седрік Томас Ваттс, Джон Генрі Стейп та 

ін. Немала частка досліджень припадає на студії польського дискурсу. 

Водночас Україна, яка була її інтегральною частиною, хоч і згадувалась як 

місце народження письменника, проте українські чинники творчості Конрада 
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предметом глибокого вивчення дослідників 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») окреслюють у своїх публікаціях Здзіслав Найдер, Сергій 

Гупало, Лілія Омелян. Пильна увага до життя родини Конрада в Україні 

зосереджена в дисертації Лілії Омелян «Conrad and Ukraine» («Конрад і 

Україна», 2011). 

 Після 1896 року місцем походження письменника називали вже не 

Польщу, а саме Україну (Едвард Ґарнетт перший серед авторів критичних 

статей на це вказав). Проте надалі, у публікаціях, періодичних виданнях, 

анонімні та відомі автори Україну не згадують, зосереджуючись щодо 

походження письменника винятково на польському дискурсі. Лише в кількох 

працях тих років Україна зазначається місцем його народження: Едварда 

Ґарнетта (1898), Хью Уолпола (1914), Томаса Джеймса Вайза (1920) та 

Густава Морфа (1930). 

Згадки про Україну часто зустрічаються в листах Конрада – Маргариті 

Порадовській, Вінсенту Лютославському, Казімежу Валішевському та 

іншим. Назву краю, де письменник народився, близькі та друзі не могли не 

чути від нього, а, отже й усвідомити, яке значення це мало у житті 

письменника. Важливо і те, що, вихований також і в традиціях ставлення до 

української землі, як до «малої батьківщини», Конрад називав себе «a 

gentleman from the Ukraine» («джентльменом з України»), а не з Польщі (лист 

Юзефу Коженьовському, 1901), що теж не могло не сприяти формуванню 

його «українського образу» серед близького оточення. У книзі мемуарів про 

чоловіка («Joseph Conrad and his circle» / «Джозеф Конрад у колі близьких», 

1935), дружина Конрада, Джессі, описує, як Роберт Канінгем Грем, на 

похороні, висловлюючи належну шану письменнику, рідною землею свого 

славетного друга називає Україну: («Після важкої праці життя чоловік 

великого духу почив нарешті спокійно в англійській землі, яку, ще 

маленькою дитиною, бачив у снах у далекій Україні»). Довгі роки розлуки з 

рідною землею обумовили міфотворення в художньому процесі митця, 

позначились на його філософсько-естетичній специфіці. 

У пункті 2.5.2. «Україна Джозефа Конрада: культурно-

міфологічний вимір» стверджується, що міф Конрада про Україну органічно 

вписується в польську «романтичну патріотичну традицію», ґрунтуючись на 

«фундаментальних категоріях релігії, географії, звичаїв та історії», на думку 

Еви Томпсон. «Міфічне звучання української теми», як висловився Григорій 

Грабович, було характерним для «української школи». За його словами, 

«утвердження польського романтизму як такого відбувається на базі 

української тематики». Ця традиція позначилась і на діалозі культур на 

початку та в першій половині XX століття, як зазначав Ростислав 

Радишевський. Тому, незважаючи на ніби явне бажання письменника 

відмежуватися від «польського романтичного націоналізму», воно все ж було 
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дещо провокативним, бо набуло виявлення в міфічній образності польських 

«південних провінцій», маючи надто виразне художнє втілення. 

У такий спосіб Україна набуває міфологізованого образу. У листах 

Конрада постає картина ідеалізації рідної землі, що іноді переходить у міф 

про земний рай, оповитий романтичним флером, постає втіленням 

поетичного образу щасливого життя, легендарної Аркадії. Це природно, бо, 

як зазначав Юзеф Олєйнічак, письменник чи художник часто звертаються до 

міфу, причому іноді це відбувалося позасвідомо. 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. 

У Конрада міфотворення відбувається, переважно, в імпліцитній формі, 

у творах «Almayer’s Folly» («Примха Олмейра»), «An Outcast of the Islands» 

(«Вигнанець з островів»), «Lord Jim» («Лорд Джім»), «Heart of Darkness» 

(«Серце темряви»), «Nostromo» («Ностромо»), та «The Rescue» 

(«Порятунок») спостерігається маніфестація прихованих польських 

культурних архетипів. У мемуарах та листах письменника простежується 

демонстрація комплексу поляка-шляхтича, який народився в Україні та 

ставиться до цієї землі як до своєї «малої вітчизни». Проте в його повісті 

«Князь Роман» та в хроніці власного життя «A Personal Record» («Мемуари») 

має місце експліцитне міфотворення, здійснюється відкритий 

сентиментальний вияв почуттів у патріотичних обрисах України.  

У незакінченій повісті «The Sisters» («Сестри») йдеться про паризьке 

кохання художника, сина українського селянина. Втіленням всього, чого 

шукала рафінована високохудожня натура, передусім, моральних та 

мистецьких чеснот для Конрада явила собою українська душа. У тому, як 

письменник протиставляв українській духовності світ Заходу з його 

«амплітудою мудрованості та поверховості, що жахала його прихованою 

плутаниною різнобарвних дріб’язків», відчувається його ностальгія за рідним 

краєм та людьми. 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 відкрити 

секрети морів та океанів співвіднесні з поневіряннями самого Степана у 

мистецтві. Таке очевидне ототожнення письменника зі своїм героєм має 

типологію оприявлення, відчуття себе частиною українського світу. 

У третьому розділі «АНГЛІЙСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ ДЖОЗЕФА 

КОНРАДА: АЛГОРИТМ АКУЛЬТУРАЦІЇ» обґрунтовуються складники 

англійської культурної ідентичності творів Джозефа Конрада: англійські 

аксіологічні цінності в контексті комплексу честі шляхтича/джентльмена 

крізь призму історії, особливості англійської мови, англійська повсякденна 

поведінкова модель, британський імперський дискурс, антропоморфізм, 

властивий морським творам письменника, гендерна специфіка, впливи 

англійської романтичної і неоромантичної літературної спадщини, 

особливості психологічної оповіді.  
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 У підрозділі 3.1. «Англійська мовна ідентичність Джозефа Конрада 

в контексті дихотомії “свій – чужий”» зазначаються особливості 

засвоєння англійської мови письменником крізь призму специфіки польської, 

носієм якої він був; вивчається також сприйняття цього феномену критикою. 

Підкреслюється, що у сфері повсякденної ритуалізації англійська модель 

національно-культурної ідентичності не вплинула на письменника. Так, 

характерні для англійської національної ментальності англійські звичаї та 

повсякденні обряди не залишили слідів у поведінці Конрада. Будучи в цій 

царині вірним самому собі, митець, як зазначають Джессі Конрад та Ружа 

Яблковська, до всього ставився «по-польськи надзвичайно серйозно», на 

відміну від холодного англійця часто навіть занадто бурхливо виявляв емоції. 

Як результат, ексцентричний портрет письменника в контексті «острівних» 

традицій та звичаїв, зітканий із характерних «не-», як вважала Джессі 

Конрад, сприймається нею як «неанглійський». Водночас, якщо англійська 

побутова ритуалізація, характерна для англійської національної 

ментальності, не вплинули на повсякденну поведінку Конрада, такі ознаки 

англійського національного психотипу як незалежність, витривалість, 

стійкість, нон-конформізм та наполегливість у досягненні мети виявилися 

надзвичайно близькими письменнику, вихованому у польських шляхетських 

традиціях. Таким втіленням англійської національно-культурної ідентичності 

в Конрада стає головний герой роману епохи наполеонівських війн 

«Suspense» («Очікування») Космо Летем, представник англійської 

аристократії, «син сера Чарльза Летема, маєток Летем, Йоркшир». Будучи 

неординарною особистістю, він, як представник «ексцентричної нації» 

поводить себе так, як «ніхто, крім англійця би не поводив», як йому пояснює 

іноземець. У такий спосіб, деякі «dziwactwа» (дивакуватості), властиві 

Конраду, сприймаються в контексті англійської «eccentricity» 

(ексцентричності) під іншим кутом зору.  

 Аналізуючи мовні аспекти творчості і звертаючи увагу на неанглійські 

нашарування, передусім французькі та польські, дослідники все ж визнавали 

витонченість, досконалість англійської мови письменника. Як митець, поляк 

Конрад розкрився саме в англійській культурі, а може і завдяки їй, в рівній 

мірі представив і свій геній, і неперевершену красу англійської мови, як 

вважав Джон Фрімен, підмічаючи взаємодоповнення ресурсів англійської 

мовної системи та творчих можливостей художньої особистості 

письменника. Так, Конрад часто застосовує одне й те саме означення з 

різними підметами у повторах, прикладом чого може слугувати оповідання 

«The Lagoon» («Лагуна»): «У тихому повітрі кожне дерево, кожен лист, 

кожен стовбур, кожна травинка повзучих рослин і кожна пелюстка 

мініатюрних квітів, здавалося, були зачаровані цілковитою, досконалою 

непорушністю». Крім цього, письменник не раз вводить в англійське речення 

польську конструкцію, де прикметник йде після іменника, а не навпаки, як це 

прийнято в англійській мові: «immobility perfect and final» («непорушність 

цілковита, досконала»). У такий спосіб англійська мова Конрада набуває 
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чужоземного забарвлення, що додавало їй, як зазначали дослідники, певного 

колориту. Характерні для письменника «іноземність», «чужорідність» та 

«несхожість», на початку творчого шляху іноді залишаючи Конрада 

незрозумілим для оточуючих, з часом стали розглядатися як іманентні риси, 

що вирізняли його серед інших англійських митців. Як зазначав Генрі 

Джеймс, «цінність творчості Конрада полягає, головним чином, саме в його 

своєрідності, несхожості на інших». 

У Конрада як представника польської культури не виникало відвертих 

протиріч щодо контактів з культурою англійською в площині моральних 

норм, менталітету, аксіологічних цінностей та аристократичного кодексу. 

Густав Морф стверджував, що Конрад висловлював зовсім не властиву 

полякам, але характерну для англійців невіру в теорії, неважливо, політичні 

чи економічні та їхні переконання в абсолютному значенні досвіду, 

обізнаності та компетентності, що поступово набуваються в результаті 

наполегливої праці. У цьому Конрад залишився вірним ідеалам родини і 

досвіду свого життя мореплавця: «після того, як він прийняв британську 

національність з необхідності, з плином років він став англійцем за 

переконанням». Із моменту переїзду у Велику Британію, письменник 

насичувався духом англійської культури поступово. Усвідомлення своєї 

інокультурної самобутності та несхожості на інших супроводжувалося 

відчуттям самотності та відторгнення. Морф вважає, що письменник «не був 

вкорінений, як, наприклад, Гарді, в англійській землі чи, як Голсуорсі, в 

англійському суспільстві. Він був “a self-made man”» (людиною, що 

сформувала себе сама).  

У такий спосіб повільна акультурація відбувалася досить нелегко, іноді 

болісно, з моральними витратами. Адаптуватися в англійському суспільстві 

Конраду допомогли, насамперед мова та, безперечно, схожість польської та 

англійської духовності, ієрархія моральних цінностей. Англійські ж звичаї та 

побутова ритуалізація не позначились на його світосприйнятті. 

У підрозділі 3.2. «Кодекс англійського джентльмена: модифікація / 

трансформація польського шляхетства» досліджується, що вестернізм 

польської культури і духовного єства нації, глибока спорідненість із 

західноєвропейським поступом інтелектуального розвитку, «абсорбовані 

західні ідеї», «адаптована західна культура» та «симпатія до західних ідеалів 

і тенденцій», за визначенням Конрада (лист Шарлю Шассею, 1924), 

спричинили високий рівень акультурації поляків на теренах європейського 

простору. Митець у листах (наприклад, Баррету Кларку, 1918) підкреслював 

головні риси свого характеру – незалежність і вільнолюбство, які, у 

поєднанні з класичною освітою, забезпечили йому високий рівень адаптації в 

англійському інтелектуальному середовищі. Бертран Рассел в своїй 

автобіографії називає Джозефа Конрада «польським джентльменом-

аристократом до кінчиків нігтів». Англійського графа з польським 

шляхтичем ріднили цінності, які можна ще назвати шляхетським кодексом 

честі. Саме цей лицарський кодекс у письменника ставав призмою погляду 
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на життя і людські стосунки. Тому в найкращих книгах письменника, як 

зазначав Марк Соколянський, домінує саме морально-етична проблематика. 

Життєва концепція та досягнення Джозефа Конрада ідеально 

співвідносні з кодексом джентльмена, який завжди і скрізь був вищий за 

інших. В Англії спостерігається яскраво виражена тенденція означення 

джентльмена як за походженням («благородного походження» згідно з 

Арістотелем), так і за освітою та вихованням (не з шляхетної родини). 

Приділяти увагу спочатку особистим заслугам, а вже тільки потім 

походженню пропонував Джеффрі Чосер, що походив з багатої бюргерської 

родини, Томас Сміт у творі «De Republica Anglorum» («Англійське 

суспільство», 1583) висловлював також схвалення можливості доступності 

цього звання для представників інших прошарків, Деніель Дефо закликав 

вважати джентльменом людину також внаслідок її виховання та освіти. 

Іншим джерелом чеснот є «nobility», відстоював думку Томас Еліот (1531), 

тобто вроджена особистісна шляхетність або благородство. 

 Так, в оповіданні «Il Conde» («Граф»), пограбування серед білого дня 

без жодного свідка, для головного героя, «людини світу, справжнього 

джентльмена», з «надзвичайно аристократичної родини», для якого вся 

Європа є рідним домом, стало збезчещенням і причиною втрати самоповаги. 

Ситуація загрози втрати честі як найгірше з того, що може трапитись зі 

шляхетною людиною, стає кульмінацією оповідання «The Warrior’s Soul» 

(«Душа воїна») про один епізод війни 1812 року. Бажання позбавити 

нелюдських мук свого ворога на полі брані і суперника в мирному житті 

мотивувало російського офіцера Томассова прийняти рішення застрелити Де 

Кастеля, колишнього світського лева, а нині блискучого французького 

адьютанта, який під час відступу армії Наполеона повільно вмирав від 

обмороження, поранень та голоду: «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». У світлі аристократичного етосу з його страхом втратити гонор 

(польськ., англійськ. «honor» – честь), гуманізм («humanity») Конрада стає 

виявленням наміру збереження самоповаги та почуття власної гідності, а 

тому є невіддільним від, на перший погляд, жорстокості, а насправді, – від 

милосердя.  

 Натомість, Конрад не апологет застарілих соціально-культурних реалій 

і здатен зі 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» («Дуель», у 

Сполучених Штатах Америки твір вийшов під назвою «The Point of Honor»  / 

«Cправа честі»), відстоювання своєї гідності у безперервних дуелях двох 

офіцерів французької армії набуло вже анекдотичного характеру або, як 

стверджував автор, «комічного»: «ця ситуація, така важлива з точки зору 

військового, мала і свій комічний бік».  
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 Проблема честі героїв Конрада «в різних варіантах трапляється часто», 

за спостереженням Андрія Ніковського. Дослідник ретельно позначав 

параметри саморефлексії героя повісті «The End of the Tether» («Кінець 

неволі») капітана Генрі Уолллея, головного героя, розглядаючи «комбіновану 

драму батьківського почуття, обов’язку і чести й чистої совісти», але, 

водночас і дещо увиразнюючи. Тут доцільно розглядати екзистенційні 

проблеми повісті, представлені в образі капітана. Екзистенція є його 

внутрішнім буттям, що переходить у зовнішнє. Шлях до себе самого 

«єдиного та неповторного», за К’єркегором набув буттєвої характеристики 

людської реальності. Але, навіть падаючи на її дно, герой не намагається 

виправдатись, бо вже відчув свою причетність до чогось високого. Саме тому 

він здійснив свій вибір і гине на кораблі, як і годиться капітанові. У такий 

спосіб герой позбавився «неволі» і зробив крок, хоча і смертельний, до 

справжнього буття. Перед сліпим відкрилась істина, яка затьмарювалась 

дріб’язковими житейськими проблемами. Тим самим Конрад розв’язав 

проблему шляхетської гідності та честі, трансформуючи її в екзистенційну.  

Слова Мартіна Рікардо, героя роману Конрада «Victory» («Перемога»), 

з яким тематично тісно пов’язано оповідання «Because of the Dollars» / 

«Заради долларів», сюжет якого після жанрових трансформацій втілився у 

п’єсі «Laughing Ann» / «Анна сміється») просякнуті імперським духом 

вищості англійської раси і з усією повнотою характеризують сутність такого 

феномену англійської культури, як один з найбільш привабливих її образів, 

англійський джентльмен: «Ось воно, ваше невігластво! Та, втім, чого й 

чекати від іноземця?! Я – англієць і впізнаю джентльмена з першого 

погляду». 

 Нове мислення Конрада проявилося у переформатуванні концепції 

космополітизму в демократичну модель, яка ідейно об’єднує представників 

соціальних станів і націй: англійців, іспанців, малайців, авантюристів, 

волоцюг, дворян, спадкових принців та принцес. Для письменника неважливе 

походження людини, оскільки вроджену шляхетність у нього демонструє 

людина і незнатного роду. З одного боку, феномен маргіналів, які завдяки 

особистісній унікальності та винятковості «виломлюються» зі своїх класів, 

репрезентуючи комплекс рис вищих кіл, а з іншого, – відбувається процес 

історично-об’єктивного ефективного засвоєння етичних цінностей 

привілейованих класів нижчими прошарками суспільства. Вони стають 

підґрунтям для появи героя нового типу у творах Конрада, аристократа духу, 

який часто становить конкуренцію аристократу крові, як, наприклад, Томас 

Лінгард або Раджа Лаут, як його шанобливо називають місцеві мешканці, 

Володар або Король морів, необмежений у фінансових можливостях капітан 

власного торгового судна, все навколишнє узбережжя неофіційно належить 

йому. Надзвичайно проникливий, він водночас характеризується 

тактовністю, великодушністю, що вважається виявленням гарного виховання 

у шляхетському середовищі («The Rescue» / «Порятунок»).  
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В маніфестації характерного для Конрада екзистенційно-шляхетського 

світосприйняття, поблажливого ставлення до слабких та немічних духом 

спостерігається, за К’єркегором, виокремлення трьох основних стадій 

піднесеного руху до «справжнього існування», тобто екзистенції у 

конрадівській модифікації, естетичної, етичної та релігійної. Цей порив 

продукований чуттєво-емоційною стихією всього його попереднього життя, 

особливо обов’язку. 

 У підрозділі 3.3. «Прийоми і засоби художньої мультикультурності» 

встановлено, що засвоєння Конрадом англійського культурного коду на 

філософсько-ідеологічному рівні мало вияв на рівні естетично-

поетологічному. Так, у пункті 3.3.1. «Мотиви морської прози» досліджено, 

що море стало для Конрада умовою вирішення багатьох художньо-

естетичних завдань. Морський антураж присутній у багатьох творах 

письменника навіть не морської тематики, де море виступає тлом багатьох 

подій, прямо чи опосередковано. Воно відігравало головну чи другорядну 

роль у творах Конрада, але все одно важливу, воно оточувало і 

супроводжувало дію – як, наприклад, у творах «Almayer’s Folly» («Примха 

Олмейра») або «An Outpost of Progress» («Аванпост прогресу»). Тільки в 

третьому творі трилогії, романі «The Rescue» («Порятунок») море стало не 

тільки колоритним тлом, а й безпосереднім учасником сюжетних ліній. 

Публікація роману відкладалася до 1920 року, тому першим «морським» 

твором, що вийшов із друку, вважається «The Nigger of the “Narcissus”» 

(«Негр з “Нарцису”»). Після перших двох творів «пригод на суші та на морі», 

роман ознаменував появу нового жанру у творчості письменника – 

«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 відкриття “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 шляхом. Справжні життєві проблеми для 

Конрада розпочинаються тільки в морі, вважав Джон Вейн: «Море виступає 

ідеальним тлом з точки зору умов для випробувань молодої людини». Тільки 

там герой щоразу відкривав для себе не тільки те, наскільки він є моряком у 

серці, думках, у кожному м’язі тіла, що «належить тільки морю і кораблям», 

як стверджував Конрад у повісті «The Shadow Line» («Тіньова межа»), але й 

те, наскільки він є людиною, адже «море – це єдиний реальний світ, а кораблі 

– мірило мужності, темпераменту, відваги, вірності і кохання».  

Творчість англійських мариністів-романтиків, спрямована до 

зображення мінливості океану та зв’язку емоційного стану людини з 

природою, обумовила появу в літературі тем, мотивів, які з часом будуть 

широко використовуватись, формуючи становлення американської та 

російської мариністики з їхніми національними традиціями зображення 

морських пригод і специфіки морських професій. Проте тільки психологічно 

наповнена морська проза Конрада, з такою глибиною моральної 
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відповідальності людини за власні вчинки, таким ретельним аналізом своєї 

життєвої позиції, зацікавленості в можливостях реалізації чи нереалізації 

духовного потенціалу та екзистенціального пафосу людського існування 

продемонструвала такі риси пригодницького морського жанру, яких 

література ще не знала.  

Англійський романтизм, як і будь-який інший національний його 

прояв, привніс певні новації в інтерпретацію морської теми. «У порівнянні з 

літературою Просвітництва, в якій була сильна утилітарна трактовка моря, у 

романтиків океанська стихія починає демонструвати ознаки 

антропоморфізму», на це вказала критика, а з усією повнотою це проявилося 

у Джозефа Конрада в оповіданні «The Brute» («Звірюка») у вирішенні 

проблеми відповідальності людини за свої вчинки. Християнсько-

аксіологічні роздуми і пошуки Конрада обумовили задум і появу оповідання, 

для якого характерна бестіарна поетика щодо означення багатоликих проявів 

зла, на що вказує і назва твору. Сюжет оповідання, як і годиться для такого 

жанру, не розгалужений, але бестіарно і психологічно насичений.  

 Категоричне протиставлення живої істоти жіночої статі та корабля чи 

моря трансформується в зовсім протилежний художній прийом органічного 

взаємодоповнення цих образів в романі «Chance» («Шанс»), – історії 

поневірянь головної героїні, Флори де Барраль, дочки збанкрутілого магната. 

Ставши нареченою капітана Ентоні, вона сприймала його корабель як свій 

власний дім. У творі не демонструвалася трагічна закономірність наслідків 

любовного трикутника чоловіка, жінки і корабля, навпаки, виводиться єдина 

можлива формула щасливого кохання у випадку їх гармонійного об’єднання. 

Духовна спорідненість жіночого та чоловічого єства героїв, підкріплена у 

Конрада спільною любов’ю до судна та морської стихії, стала запорукою та 

біблійною конотацією успішного шлюбного союзу.  

Події, що розгортаються в морі у творах письменника, кожного разу є 

відправними точками на шляху до зрілості. Водночас, оскільки 

конрадівський герой не потребує реального, неметафоричного моря, як 

вважав Вейн, воно є канвою для особистих моральних переконань. 

 У пункті 3.3.2. «Гендерна специфіка» доведено, що конотацією 

морської тематики в письменника був ґендерний дискурс – зображення 

стосунків між чоловіком і жінкою. Так, Корабель Конрада є завжди живим 

створінням, переважно жіночим, що сприймалося із захопленням. У повісті 

«The Brute» («Звірюка») письменник порівнював його з представницями 

жіночої статі, які наповнюють існування чоловіка сенсом та значущістю: «я 

знав, подібно до деяких рідкісних жінок, він було одним з тих створінь, 

існування яких достатньо для пробудження безкорисливого задоволення». У 

результаті набуття ознак антропоморфізму, рис жіночого єства, море та 

корабель (особливо, якщо врахувати в англійській мові жіночий рід іменника 

«корабель» / «ship», – she / вона) стають концептуальними, хоча і відмінними 

метафорами. Море – прекрасна, але самовпевнена, підступна й безжалісна 

жінка, привабливість якої міститься в невпевненості її відданих 
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прихильників, з якими вона грає у повне й незаперечне володіння нею. Від 

цього усвідомлення своєї залежності одні постають безпомічними її 

жертвами, а інші не здаються й наполегливо продовжують підкорювати її. 

Бриг – жінка лагідна, терпляча, вірний друг, який підтримував, допомагав і 

рятував, на неї можна покластися, з нею приємно співпрацювати, зручно 

знаходитись поруч. Усі напівтони, нюанси стосунків, двох різних почуттів – 

пристрасті й потрясіння та тихого спокійного кохання втілюються у 

пориваннях 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.  

Зацікавленість Конрада глибинами душевних світів своїх героїв, 

психологічна майстерність, увага до психології гендерних конфліктів, аналіз 

творчості письменника у рамках психоаналізу, – з розвитком критичної 

думки стають темами і проблемами наукових розвідок. 

У пункті 3.3.3. «Колоніальний дискурс» осмислюється колоніальна 

тематика у Конрада. Інтегруючись в англійську культуру, Конрад підсвідомо 

засвоїв і англійську картину світу, зокрема, ставлення до іноземців, що могло 

бути виявом британської етики. Так, було примітним те, що англійці у творах 

письменника репрезентовані позитивними героями. Якщо один з декількох 

образів у творі належить до негативних героїв, це врівноважується 

шляхетністю іншого: Джонс / Лєна («Victory» / «Перемога»); Уоллей / Массі 

(«The End of the Tether» / «Кінець неволі»); Треверс / Раджа Лаут («The 

Rescue» / «Порятунок»); Бантер / Джонс («The Black Mate» / «Чорний 

штурман»); Аллістоун / Донкін («The Nigger of the “Narcissus”» / «Негр з 

“Нарцису”»). Подібні характери, «виокремлюючись» із загального натовпу, 

залучені до імперського колоніального дискурсу, співпрацюючи із місцевим 

населенням, встановлюючи сімейні зв’язки, забезпечуючи собі підтримку 

торгівлею, підкупом та щедрими подарунками вождів, тим самим формують 

«міжкультурні зв’язки» все ж таки мирним шляхом.  

У пункті 3.3.4. «Романтичний / неоромантичний бекграунд» 

з’ясовується, що, перебуваючи під виразно окресленим впливом польських 

романтиків, у творчості яких відбився художній досвід англійських 

романтиків, Конрад опосередковано знаходився і в духовно-енергетичному 

полі естетики Вальтера Скотта, Джорджа Байрона, Персі Біші Шеллі, – із 

врахуванням думки про наявність у творчості письменника «“довгих хвиль” 

культури» за визначенням Леоніда Андреева, які утворюють 

«інтертекстуальність» як загальний закон розвитку мистецтва. Захоплення 

Конрада романтичним антуражем байронівського дискурсу іронічно 

відбилося в листі до Джона Голсуорсі (1906): «Хотів би я жити в старому 

аббатстві і пити шампанське з черепа, а одного разу прокинутись раптом 

відомим! Як би я хотів!». Безперечно, письменник мав на увазі родову 

резиденцію Байронів, Ньюстедське аббатство, а також раптову популярність 

Байрона після публікації перших двох пісень «Childe Harold’s Pilgrimage» 
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(«Паломництва Чайльд-Ґарольда») у 1812 році. Маріо Праз вказує на «певну 

ступінь» байронівських впливів на Конрада, вбачаючи в його героях 

байронівську типологію. Драматичні ремінісценції таємничого Лари, на його 

думку, бринять у складній, суперечливій психологічній характеристиці 

Лорда Джіма: «Він був впевненим і пригніченим одночасно, на одному 

диханні, так, ніби якась переконаність у своїй вродженій бездоганності була 

критерієм всього, що він робив».  

Творчість Етель Ліліан Войнич у полі компаративних досліджень 

Джозефа Конрада пройшла майже непоміченою. Марк Амусін перший 

звернув увагу на типологічне зіставлення образу Лорда Джіма з образом 

Артура Бертона. Героїв Байрона, Войнич і Конрада вирізняв психологічний 

комплекс невідповідності поведінки мотивам. Письменник не приховував, 

що книга Войнич справила на нього сильне враження, і його «Lord Jim» 

(«Лорд Джім»), що вийшов після неї у 1899–1900 роках також викликав 

неоднозначність оцінок у англійських критиків рафінованістю психічної 

організації головного героя. Звинувачування у створенні культу своєї 

недосконалості, естетизації непривабливості, кокетуванні зі своїми ідейними 

опонентами, що, на думку дослідника, є виявленням польського ментального 

комплексу, закидав на адресу Лорда Джiма Річард Керл. Неоромантичні 

амбівалентність людської природи та несподіваність вчинків у неочікуваних 

ситуаціях героїв Конрада, безсумнівно, є спадщиною байронівського 

романтичного комплексу і в героїв Войнич. Характеристика Мохіта Рея 

роману Конрада в цілому і самого Лорда Джіма стосується також і героя 

Байрона і всього романтизму: «Письменник намагається показати у слабкості 

та силі Джіма таємничу природу людського характеру і приховані пружини 

людської поведінки». Саме винятковість вдачі, складність внутрішнього 

світу, безмежна саморефлексія є запорукою фатальності буття Лари, Овіда та 

Джіма, які не здатні відчувати гармонію в негармонійному світі. 

Маргінальність героїв Байрона, Гяура, Корсара, Лари, невловиме 

розпливчасте минуле, невизначене смутне майбутнє, пасіонарна 

індивідуальність та трагічна неприкаяність, «романтичний егоїзм» 

спостерігаються як у Лорда Джiма, так і в Артура Бертона. Об’єднує героїв 

Байрона, Войнич та Конрада ще одна особливість: поєднання романтичного 

характеру та реалістичних пригод. За оцінкою Едварда Ґарнетта, «поетичний 

реалізм романтичного наративу» героїв Конрада може бути візитівкою також 

його попередників. Усі вони страждають, як висловився Фредерік Карл про 

Лорда Джiма, від надлишку уяви, часто недоречної, в результаті чого 

неодмінно відбувається крах їх життя.  

У пункті 3.3.5. «Особливості психологічної оповіді» вивчається 

результат культурного релятивізму письменника – формування особливої 

літературної техніки, де сприйняття подій подається під різними кутами зору, 

де враховується думка і ставлення багатьох нараторів, що створює, таким 

чином, об’єктивну картину.  
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У 1904 році Віктор Гомуліцький виділив «ексцентричність» форми 

творів Конрада, зауважуючи, що Конрад писав, як англійці: «Щодо форми, 

яку застосовує Конрад, то польський читач не може назвати її інакше, ніж 

“ексцентричною”. Англієць ніколи не буде писати просто, в тому сенсі, як ми 

це розуміємо. Він обов’язково напише складно і витієвато, ніби досліджуючи 

ходи лабіринту». Специфіка композиційної техніки Конрада та її зв’язок із 

психологічними проекціями його творчості, на переконання Джона 

Голсуорсі, свідчать про рівень художньої майстерності автора. У такий 

спосіб, риси національно-культурної спадщини письменника надзвичайно 

вдало поєдналися із засвоєними англійськими художніми традиціями, 

наслідком чого стала поява нової літературної техніки. Романи «Chance» 

(«Шанс»), «Victory» («Перемога»), «The Arrow of Gold» («Золота стріла»), 

«The Rescue» («Порятунок»), повість «The Shadow Line» («Тіньова межа») 

характеризуються саме такою ускладненою манерою опосередкованої 

оповіді, яка супроводжується «копітким» психологічним аналізом. Пізніше, в 

останніх творах «The Rover» («Корсар») та «Suspense» («Очікування») 

письменник відмовлявся від аналітичного методу та повернувся до прямої 

динамічної оповіді на історичні теми. 

Будучи наступником Стівенсона і прийнявши естафету авантюрного 

жанру, Конрад, змінивши та ускладнивши побудову композиційної системи і 

оновивши форму, наповнивши характери персонажів та ідейний зміст 

глибоким психологізмом, якого досі не знала пригодницька література, 

здійснив революцію у всій жанрово-стильовій системі творів, вважала Ольга 

Немеровська. У творах англійських письменників-неоромантиків 

спостерігаються риси літератури нового ґатунку, – суб’єктивізація 

світосприйняття, порушення хронології, послідовності оповіді з розривом 

просторово-часових категорій, зміщення композиції. У досягненні ефекту 

несподіваності, здивування не останню роль відіграє використання Конрадом 

прийомів флешбеку та флешфорварду, наприклад, у романі «Lord Jim» 

(«Лорд Джім»). Мар’ян Себастьян Лупу обґрунтував метод флешфорварду у 

таких творах, як «An Outcast of the Islands» («Вигнанець з островів»), 

«Nostromo» («Ностромо»), «Typhoon» («Тайфун»), флешбеку та 

флешфорварду – у повісті «Heart of Darkness» («Серце темряви»). Велике 

значення подібний стиль має у створенні, так би мовити, поліфонії оповіді 

або, якщо аналізувати з позиції наукового сьогодення, множинності 

наративного методу.  

 Характерною ознакою методу Конрада є також смислове групування 

явищ навколо однієї головної події, як зазначав Лука Луців. Таким чином, ще 

наприкінці XIX століття Конрад моделював змістовно-організаційну 

одиницю тексту, з яких складається ціла оповідь, яка нагадувала 

субтематичний кластер, характерний для творів XX століття, де 

«субтематичний кластер постає сигніфікатом сконцентрованого смислу, що 

сукупно формують символічно-метафоричне значення цілого, яке часом 

сягає екзистенційних глибин», як зазначала Тетяна Михед. Так, на думку 
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Мохіта Рея, об’єктивізація оповіді досягається внаслідок застосування 

фокалізації, що дозволяє усвідомити точки зору та погляди інших героїв 

твору, що можуть не співпадати із сприйняттям автора. 

 Сюжети Конрада здебільшого розкривають ті часи, коли традиційні 

суспільства увійшли у фазу модернізації, трансформації та включення у 

світовий цивілізаційний процес. В оповідях письменника спостерігається 

наголос на конструктивній функції колонізації, яка сприяла розвитку 

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 національно-культурну ідентичність 

відбувалося не лише на рівні естетики, а й засвоєння англійської духовної 

спадщини, а також англійського менталітету. При цьому митець прагнув 

зберегти свою польськість. Збіг у головних аксіологічних орієнтирах 

культур, вишукана інтерпретація англійської мови продукувала неабиякий 

творчий успіх як свідчення успішної акультурації.  

 У четвертому розділі «МУЛЬТИКУЛЬТУРНА ТИПОЛОГІЯ 

КРИТИЧНОЇ КОНРАДОЗНАВЧОЇ ДУМКИ» виявляються вектори 

наукового конрадознавства за кордоном та в Україні, що торкаються проблем 

мультикультурності, в результаті узагальнюються та виокремлюються 

напрями, підпорядковані дослідженню питань, які знаходяться в парадигмі 

компаративних складових польської, української та англійської національно-

культурних ідентичностей Джозефа Конрада в аспекті мультикультуралізму. 

У підрозділі 4.1. «Мультикультурний контекст творчості Джозефа 

Конрада в рецепції зарубіжної критики» аналізується науковий доробок 

зарубіжних студій, в яких зазначається, що мультикультуралізм у 

завуальованій формі присутній у житті та творчому досвіді письменника з 

того моменту, як він залишив Польщу, який погодився почати життя 

спочатку з новим ім’ям, оточенням та мовою. Саме англійська мова 

допомогла йому емоційно дистанціюватися від свого колишнього життєвого 

досвіду, «дозволила “перекласти” попередні життєві реальності в абсолютно 

інший, новий світ, – світ літератури», як підкреслювала Марія Антоніетта 

Сарасіно. Дія майже всіх творів Конрада, за винятком кількох романів та 

оповідань, відбувається на відстані від Європи, або, взагалі, у східних та 

південних широтах, де взаємодіють представники різних націй, культур та 

мов. Головними, безпосередньо «мультикультурними» темами в творчості 

письменника дослідниця вважає расові протиріччя та проблеми, на тлі яких 

увага письменника зосереджується на розпаді усіх родинних та дружніх 

зв’язків («Almayer’s Folly» / Примха Олмейра», «An Outcast of the Islands» / 

«Вигнанець з островів»), зраді та спокуті («Lord Jim» / «Лорд Джім»), 

проблемах утворення незалежної республіки («Nostromo» / «Ностромо»), 

моральній деградації, вважає Альфред Джон Хоппе («An Outpost of Progress» 

/ «Аванпост прогресу», «Heart of Darkness» / «Серце темряви»). В останньому 

ж творі, мандри нарратора, на думку Марії Антоніетти Сарасіно, «в дику 
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місцевість, забуту Господом Богом, репрезентовану серцем африканського 

континенту в часи бельгійської колоніальної експансії, стає подорожжю у 

потаємні глибини свідомості людства». 

 У підрозділі 4.2. «Проблема конрадознавства в українській науці про 

літературу» аналізуються критичні праці українських дослідників, 

починаючи з 20-х років XX століття: Михайла Калиновича (1925, 1926), 

Михайла Могилянського (1925), Григорія Майфета (1928), Ольги 

Немеровської (1928), Андрія Ніковського (1929), Е. Адельгейма (1930), Луки 

Луціва (1931), Юрія Косача (1946), Григорія Кочура (1960), І. Симоненко 

(1970), Л. Скуратовської (1971), Вікторії Цибульської (1974), Григорія 

Нудьги (1975), Миколи Костриці (1978, 1990, 1999, 2009), Наталі Жлуктенко 

та Роксолани Зорівчак (1988), І. Лозинського (1988), Марка Соколянського та 

Вікторії Цибульської (1996). Мультикультурний світовий контекст уперше в 

Україні розглядався Михайлом Калиновичем, Михайлом Могилянським. 

Англійський дискурс висвітлюється в Михайла Могилянського, любов до 

Англій, «яка стала йому за другу батьківщину», до англійської провінції, 

позиціонування себе як англійського мариніста, майстерне володіння 

англійською мовою – в Михайла Калиновича, який вважав, що, незважаючи 

на любов і відданість своїй рідній польській культурі, шлюб письменника з 

англійкою, родина, творчість, що передбачала розмірений та зосереджений 

спосіб життя, – сприяли подальшій вкоріненості письменника в англійську 

культуру. Думка Калиновича про те, що «за тло для багатьох своїх творів 

Конрад бере європейські країни» («Джозеф Конрад») випередила на багато 

років студії європейського мультикультуралізму Конрада у працях Здзіслава 

Найдера («у художніх творах та есе Конрада можна знайти присутність всіх 

знакових культур Європи»). Григорій Майфет приділяв особливу увагу 

англійській мові письменника. Типологія порівнянь зі Стівенсоном та 

Кіплінгом розглядалася Михайлом Калиновичем, Стівенсоном та Дефо – 

Ольгою Немеровською, яка також звертала увагу на технічну майстерність 

письменника, таємничість сюжету, «екзотизм», характерні для колоніальних 

творів. Андрій Ніковський аналізував позицію автора у ставленні до 

категорій «джентльменства» та «культурної місії» англійців, дав глибоку 

оцінку рицарському кодексу честі його героїв. Лука Луців висвітлював расові 

питання колоніального дискурсу в письменника, відмінні риси природи 

англійської нації – витримки, обов’язку, які призводять до героїзму, зазначав 

порушення хронологічного порядку оповіді та композиційної побудови. На 

думку Юрія Косача, в Конрада досить відчутний український контрапункт, 

що особливо виявляється у побудові характеру та вдачі («героїчний 

стоїцизм»). Під час «хрущовської відлиги», українські алюзії і ремінісценції 

Джозефа Конрада досліджували Ю. Кагарлицький (1957), Г. Кочур (1960), 

Д. Урнов (1972), В. Цибульська (1974), В. Арінін (1976), М. Соколянський 

(1996), М. Костриця (1990, 1999). З 2000-х років вивчення творчості Конрада 

науковцями зосереджується на проблемах дослідження його художньої 

спадщини у світлі історії вивчення творчості письменника в Польщі, 
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філософських вимірах світогляду, компаративного вивчення (Конрад і 

Івашкевич), дискурсу раси та гендеру в художньому світі письменника 

(«Рецепція і польський контекст творчості Джозефа Конрада» Ольги 

Столяренко, 2007; «Вигнання з “дому” природи: “Серце пітьми” Джозефа 

Конрада і польська традиція», «Польська Україна на порозі модерності: 

Джозеф Конрад і Ярослав Івашкевич» Сергія Яковенко, 2009; «Автор і герой 

як відбиток двосвіту у романі Дж. Конрада “Очима Заходу”» А. Костенко, 

2009; «Фиктивний автор у структурі творів Джозефа Конрада» Л. 

Дербеньова, 2010; «Два поляки: Поліська версія Конрада» Р. Чопик, 2013; 

«Роман Джозефа Конрада “Таємний агент” у контексті творчої еволюції 

письменника» Н. Яковлевої, 2013; «“Серце темряви” та “Лорд Джім” Дж. 

Конрада: авторська концепція жіночності в контексті расових та гендерних 

взаємодій» О. Авраменко, 2014). Присвячені ідейно-філософській 

проблематиці та специфиці поетики, характерним рисам засобів художньої 

виразності творів, осмисленню порівняльно-типологічних аспектів морської 

прози англійського письменника, розгляду особливостей вираження 

екзистенціальності художньої свідомості Джозефа Конрада були захищені 

кандидатські дисертації: «Новеллистика Джозефа Конрада: Проблематика и 

поэтика» Вікторії Цибульської (1982), «Лінгвостилістичні особливості 

морської прози Дж. Конрада» Ірини Яковлєвої (2003), «Неоромантична проза 

Джозефа Конрада і Юрія Яновського» Лесі Гижи (2009), «Поетика Джозефа 

Конрада як вираження екзистенціального типу художньої свідомості» Наталії 

Яковлєвої (2014). 

 У ВИСНОВКАХ підсумовано результати дослідження, зосередженого  

на виявленні в англійському, американському, французькому, 

радянському та російському, польському, українському конрадознавстві суті 

мультикультурної ідентичності, нами розкритій та доповненій літературно-

критичним аналізом епічних, драматургічних, публіцистичних та 

епістолярних творів Джозефа Конрада, що обумовило типологію 

конрадознавчих студій. Крім цього обґрунтована методологія 

мультикультурного аналізу, основою якої є наукові праці з 

літературознавства, антропології культури, філософії культури та соціології 

культури як засад мультикультурності. Акцентується, що саме культурологія, 

а не літературознавство вкладається в концепцію мети дослідження. 

Виявлена у творах біографія митця як чинник мультикультуралізму 

осмислюється в аспекті концепта «біографічна свідомість епохи» та аналізу 

фундаментальних складових англійської, польської, української ідентичності 

Джозефа Конрада. Усвідомлення понятійного змісту явища 

мультикультуралізму, його переходу від культурологічного смислу до 

літературознавчого увиразнює естетичність національно-культурної 

ідентичності. Літературознавчого наповнення набуває також феномен 

акультурації, обґрунтовуючи європейські пошуки Конрада.  

Система координат духовного стрижня його героїчних одинаків-

ірраціоналістів, які діють в несприятливих умовах для перемоги  
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справедливості є, по суті, модифікованою моделлю польського романтичного 

патріотичного комплексу, який ґрунтується на «фундаментальних категоріях 

релігії, географії, звичаїв та історії», продовжуючи логічний ряд 

фундаментальних категорій мови, аксіологічних цінностей, духовного 

національного надбання, – чинників загальної парадигми національно-

культурної ідентичності. Цей комплекс зберігає пам’ять про часи великої 

Речі Посполитої, правлячої на приєднаних територіях, зображених на всіх 

географічних мапах світу. Для Польщі такими категоріями виступають 

зворушлива пам’ять про славні перемоги на полях битв в часи незалежності, 

приречені після розподілів повстання, які оточили німбом мучеництва 

відданих визвольній ідеї «польських лицарів», згадки про давно минулі 

історичні події, певні національні архетипи, зберігання національних звичаїв, 

що яскраво маніфестує себе у дотриманні шляхетського кодексу честі на 

рівні національного «колективного підсвідомого» і католицизм. 

Позиціонуючи себе як європейця, прихильного до завоювань гуманізму, 

революційні зміни Конрад сприймав скептично, вважаючи злочинними. 

Апелювання Джозефа Конрада в умовах англійського суспільства до стовпів 

польської національної ідеології, імпліцитно маніфестується у творчості і 

свідчить про пієтет до духовної спадщини своїх батьків, спростовуючи його 

власні приховані необґрунтовані страхи каїнової печатки зрадництва, що 

виступило, в певному розумінні, каталізатором творчого процесу.  

Володіючи здатністю глибоко проникати в суть інших культур, не раз 

творчо відгукуючись на впливи багатьох світових спільнот, Конрад як 

особистість формувався в полі польської мистецької думки. Встановлення 

глибоких особистих та інтелектуальних зв’язків в англійському середовищі, 

сприяло зануренню письменника в місцевий національно-культурний 

контекст, формуванню мультикультурної ідентичності на межі польського та 

англійського культурних комплексів, успішній культурній акліматизації в 

колах творчої інтелігенції,  незважаючи на вірність польській спадщині.  

Заангажування Конрада в англійську національно-культурну традицію 

відбувалося в площині засвоєння англійської духовної спадщини на рівні 

естетики, а не побутової культури чи національного англійського 

менталітету, а також завдяки зберіганню своєї польської тотожності. Збіг у 

головних аксіологічних орієнтирах, інтерпретація англійської мови крізь 

призму польської граматичної та стилістичної системи, що і призвело до 

неабиякого успіху в результаті, засвоєння духовно-естетичної спадщини 

англійців, – все це виявилося свідченням успішної акультурації в 

англійському суспільстві, маніфестацією стратегії часткової інтеграції 

завдяки консервації певних глибинних польських складових національно-

культурної ідентичності. «Мальовничий екзотизм» неоромантизму, 

властивий також і Стівенсону, стає формантою колоніалізму в Конрада, який 

приймає помірний, стриманий характер. Трансформація архетипу матері, 

берегині культурно-національних традицій в архетип матері нації – королеви 

Вікторії та модифікація  британського імперського ідеологічного архетипу як 
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архетипу польської імперськості допомогли Конраду, як носію моделей 

колективного польського підсвідомого акумулювати англійські зразки. Тому 

саме ці фактори, крім спільного для поляків та англійців лицарського кодексу 

честі, стали умовами успішного засвоєння фундаментальних основ 

англійської національної ідентичності. Усвідомлення необхідності прийняття 

культурних особливостей того західно-європейського суспільства, в якому 

він опинився, як позитивних, в 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 в 

письменника формуванням успішної міжкультурно-компетентної 

особистості, що проявилося в провидінні нових художніх світів, зберігаючих 

риси такої популярної, особливо серед польських та українських патріотів 

кресів ідеї мультинаціональної та багатоконфесійної федеральної держави.  
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АНОТАЦІЯ 

Ткачук О. П. Мультикультурна ідентичність Джозефа Конрада: 

критично-типологічні виміри : монографія. 

Дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 

за спеціальностями 10.01.04 – література зарубіжних країн та 10.01.05 – 

порівняльне літературознавство – Інститут філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і 

науки України. – Київ, 2019.  

Монографію присвячено дослідженню актуальної сучасної наукової 

проблеми національно-культурної ідентичності в аспекті 

мультикультуралізму, а також етнорелятивізму та акультурації. Уперше 

розглядається епістолярна, мемуаристична, художня та есеїстична спадщина 

Джозефа Конрада в контексті англійської, польської та української 

ідентичності на перетині літературознавства, антропології культури, 

філософії культури, соціології культури та соціальної психології на 

філософському, естетичному та поетологічному рівнях. Осмислюється 

концептуальний смисл комплексів національно-культурної ідентичності 

художнього світу письменника, які ґрунтуються на фундаментальних 

категоріях історії, географії, релігії, мови, духовно-аксіологічних цінностей, 

звичаїв, культурної спадщини у компаративному вимірі. Аналізуються 

процеси взаємодії концепцій філософії існування і етосу еліт у світлі 
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міжкультурної комунікації та їх заломлення у механізмі акультурації митця в 

контексті стратегії інтеграції в іномовному та інокультурному англійському 

середовищі. Досліджується роль понять «біографічної свідомості епохи» та 

«“довгих хвиль” культури» в сенсі інтертекстуальності,  мультикультурної 

міжтекстової взаємодії з варіантами різноманітних реляцій з «другим».  

Мультикультурність, розгорнута Джозефом Конрадом як провідна тема 

його творчості, набула статусу наукової, репрезентуючи широкі можливості 

для досліджень питань біографії, філософії творчості та естетики митця в 

контексті мультикультурної ідентичності. Стверджується, що у Конрада 

надзвичайно органічно поєднуються культурні реалії польської та 

англійської національно-культурних моделей. 

Ключові слова: мультикультуралізм, національно-культурна 

ідентичність, етнорелятивізм, акультурація, вестернізм, християнізм, Україна 

як «мала вітчизна», дихотомія «свій – чужий», кодекс шляхтича / 

джентльмена, ґендер, колоніальний дискурс, морська проза, романтичний / 

неоромантичний бекграунд, інтертекстуальність, поліфонія.  

 

АННОТАЦИЯ 

Ткачук А. П. Мультикультурная идентичность Джозефа Конрада: 

критически-типологические измерения : монография. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических 

наук по специальностям 10.01.04 – литература зарубежных стран и 10.01.05 – 

сравнительное литературоведение. – Институт филологии Киевского 

национального университета имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

Монография посвящена исследованию актуальной современной 

научной проблемы национально-культурной идентичности в аспекте 

мультикультурализма, а также етнорелятивизму и аккультурации. Впервые 

рассматривается эпистолярное, мемуаристическое, художественное и 

эссеистическое наследие Джозефа Конрада в контексте английской, польской 

и украинской идентичности на пересечении литературоведения, 

антропологии культуры, философии культуры, социологии культуры и 

психологии культуры на философском, эстетическом и поэтологическом 

уровнях. Осмысливается концептуальный смысл комплексов национально-

культурной идентичности художественного мира писателя, основанные на 

фундаментальных категориях истории, географии, религии, языка, духовно-

аксиологических ценностей, обычаев, культурного наследия в 

компаративном измерении. Анализируются процессы взаимодействия 

концепций философии существования и этоса элит в свете межкультурной 

коммуникации и их преломления в механизме аккультурации художника в 

контексте стратегии интеграции в иноязычной и инокультурной английской 

среде. Исследуется роль понятий «биографическое сознание эпохи» и 

«“длинных волн” культуры» в смысле интертекстуальности, 
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мультикультурного мeжтекстового взаимодействия с вариантами различных 

реляций с «другим». 

Мультикультурность, развернутая Джозефом Конрадом как ведущая 

тема его творчества, получила статус научной, представляя широкие 

возможности для исследований биографии, философии творчества и эстетики 

художника в контексте мультикультурной идентичности. Доказывается, что 

у Конрада чрезвычайно органично сочетаются культурные реалии польской и 

английской национально-культурных моделей. 

Ключевые слова: мультикультурализм, национально-культурная 

идентичность, этнорелятивизм, аккультурация, вестернизм, християнизм, 

Украина как «малая родина», дихотомия «свой – чужой», кодекс шляхтича / 

джентльмена, гендер, колониальный дискурс, морская проза, романтический 

/ неоромантический бэкграунд, интертекстуальность, полифония. 

 

SUMMARY 

Tkachuk O. P. Multicultural Identity of Joseph Conrad: Critical-Typological 

Dimensions : Monograph. 

Thesis for a Doctoral Degree in Philology. Specialities: 10.01.04 – Literature 

of Foreign Countries and 10.01.05 – Comparative Literary Studies. – Institute of 

Philology of Taras Shevchenko Kyiv National University of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The monograph is devoted to the research of the actual contemporary 

scientific problem of national-cultural identity in the aspect of multiculturalism, as 

well as ethno-relativism and acculturation. The epistolary, memoiristic, artistic and 

essay works of Joseph Conrad in the context of English, Polish and Ukrainian 

identity at the crossroads of literary studies, anthropology of culture, philosophy of 

culture, sociology of culture and psychology of culture at the philosophical, 

aesthetic and poethological levels have been considered for the first time. The 

work considers the conceptual meaning of the complexes of the national-cultural 

identity of the writer’s artistic world, which are based on the fundamental 

categories of history, geography, religion, language, spiritual-axiological values, 

customs, cultural heritage in a comparative dimension. It generalizes the processes 

of interaction of concepts of the philosophy of existence and ethos of elites in the 

light of intercultural communication and their refraction in the mechanism of the 

artist’s acculturation in the context of the integration strategy in English 

environment. It explores the role of the concepts of “biographical consciousness” 

and “long waves of culture” in the sense of intertextuality, multicultural 

intertextual interaction with variants of various reliances with “other”. 

The conceptual meaning of the complexes of national-cultural identity of the 

writer’s artistic world, based on the fundamental categories of history, geography, 

religion, language, spiritual-axiological values, customs, cultural heritage in a 

comparative dimension is reflected. The processes of interaction between the 

concepts of the philosophy of existence and the ethos of elites in the light of 

intercultural communication and their refraction in the mechanism of acculturation 
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of the artist in the context of the strategy of integration in a foreign-language and 

in-culture English environment are analyzed. The role of the concepts of 

“biographical consciousness” and “long waves of culture” in the sense of 

intertextuality, multicultural intertextual interaction with variants of various 

relational and “other” are explored. 

Conrad’s engagement with English national-cultural identity took place in 

the plane of assimilating the English spiritual heritage at the level of aesthetics, 

rather than domestic culture or national English mentality, due to the preservation 

of his Polish identity. The coincidence in the main axiological guidelines, the 

interpretation of the English language through the prism of the Polish grammatical 

and stylistic system, which led to a significant success as a result of the 

assimilation of the spiritual and aesthetic heritage of the British, all this was 

evidence of a successful acculturation in English society, a manifestation of the 

strategy of partial integration through conservation certain deep-seated Polish 

components of national-cultural identity. “Scenic Exoticism” of neo-romanticism, 

which is also characteristic of Stevenson, becomes a form of colonialism in 

Conrad, which takes a moderate, restrained character. The transformation of the 

archetype of the mother, guarding the cultural and national traditions in the 

archetype of the mother of the nation – the queen of Victoria and the modification 

of the British imperial ideological archetype as an archetype of Polish imperialism 

– helped Conrad as the bearer of models of the collective Polish explicit 

accumulation of English samples. That is why these factors, in addition to the 

common for the Poles and the English knightly code of honor, have become the 

conditions for the successful assimilation of the fundamental foundations of 

English national identity. The awareness of the necessity of accepting the cultural 

features of the Western European society, in which he appeared to be positive, in 

Conrad, took place not least due to the preservation of the genetic, cultural and 

historical memory of the Jagiellonian political model on Ukrainian lands. 

Multiculturalism, deployed by Joseph Conrad as the leading theme of his work, has 

become a scientific status, representing wide opportunities for research on issues of 

biography, philosophy of creativity and aesthetics of the artist in the context of 

multicultural identity. It turns out that Conrad extremely organically combined the 

cultural realities of Polish and English national-cultural models: Polish nobility 

transforms into English gentlemanhood, which appears in a rather interesting 

direction of contemporary conradian scientific investigation, which also studies the 

romantic and neo-romantic background of Conrad’s heritage in the paradigm of 

English national-cultural identity. 

Key words: multiculturalism, national-cultural identity, ethnorelativism, 

acculturation, westernism, Christianity, Ukraine as “small homeland”, gentry / 

gentleman code, gender, colonial discourse, sea prose, romantic / neo-romantic 

background, intertextuality, polyphony. 
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