
 1 

УДК-821.111.09’06 

Диндаренко О.А. 

 

ТВОРЧІСТЬ Р. КІПЛІНГА, Е.М. ФОРСТЕРА, О. ХАКСЛІ  

В СВІТЛІ ПОСТКОЛОНІАЛЬНОЇ КРИТИКИ 
 

СТАТТЯ ПРИСВЯЧЕНА РОЗГЛЯДУ ГЕНЕЗИСУ ТВОРЧИХ ПОГЛЯДІВ АНГЛІЙСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ 
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ: Р. КІПЛІНГА, Е.М. ФОРСТЕРА, О. ХАКСЛІ. ПРОБЛЕМА СТОСУЄТЬСЯ 
ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ ІНДІЇ В ТВОРАХ ПИСЬМЕННИКІВ. АВТОР ДОСЛІДЖУЄ ЛІТЕРАТУРНУ ТЕМУ В 
КОНТЕКСТІ МОЖЛИВОСТІ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР СХОДУ ТА ЗАХОДУ. З ТОЧКИ ЗОРУ 
ПОСТКОЛОНІАЛЬНОЇ КРИТИКИ ПИСЬМЕННИКИ ДЕМОНСТРУЮТЬ ТИПОВІ ПОГЛЯДИ ОРІЄНТАЛІЗМУ. 
АВТОР ДОВОДИТЬ, ЩО ВІД Р. КІПЛІНГА ДО Е.М. ФОРСТЕРА І О. ХАКСЛІ ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗМІНА 
ТРАДИЦІЙНОГО ПОГЛЯДУ НА ПРОГРЕСИВНИЙ, КОСМОПОЛІТИЧНИЙ. 
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Статья посвящена рассмотрению генезиса творческих взглядов английских писателей первой половины 

ХХ века: Р. Киплинга, Э.М. Фостера, О. Хаксли. Проблема связана с формированием образа Индии в 

произведениях писателей. Автор исследует тему в контексте возможности диалога культур Востока и 

Запада. С точки зрения постколониальной критики писатели демонстрируют типичные взгляды 

ориентализма. Автор доказывает, что от Р. Киплинга до Э.М. Фостера и О. Хаксли происходит смена 

традиционного взгляда на прогрессивный, космополитический. 

Ключевые слова: образ Индии, постколониальная критика, ориентализм, диалог культур Востока и 

Запада, космополитический. 

 

The article is devoted to investigating the geneses of the literary views of theEnglish writers of the first part of 

the ХХ century R. Kipling, E.M. Forster, A. Huxley. The problem deals with theforming of the image of India in the 

writers’ works. The author researches the problem in the line of the dialogue of East and West. In the postcolonial 

theory they demonstrate the typical orientalist views. The author proves that a gradual change from the 

traditionalists’ to the more progressive, cosmopolitan point of view takes place from R. Kipling’s to E.M. Forster’s 

and A. Huxley’s works. 
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Досліджуючи тему Сходу і Заходу в творах англійських письменників першої половини двадцятого 

століття, важко не помітити певного генезису поглядів основних її представників, особливим об’єктом уваги 

яких стала Індія: Р.Кіплінга, Е.М. Форстера, О. Хакслі. Перших двох відомий критик постколоніального 

напряму орієнталізму Е. Саїд називає «бардами імперіалізму», орієнталістськими письменниками, які, 

подібно цілій Британській Імперії, не могли володіти Індією настільки, наскільки того бажали, не уявляли 

життя цієї країни Сходу без британської опіки.  

Але ж якщо Р. Кіплінг зміг позбавитись свого імперіалістичного світогляду і створив образ Індії як 

вічної, неповторної, казкової країни в філософському романі «Кім» (оскільки Індія виховала його як людину 

і як письменника, і відчуття її багатого культурного минулого не залишало автора з дитинства), то 

Е.М. Форстер тільки з початку намагався побудувати місток між Сходом і Заходом, захоплюючись Індією як 

екзотичною країною, і вкласти цю ідею у свій роман «Подорож до Індії».  

Мета даного дослідження – довести за допомогою зіставлення новітніх поглядів постколоніальної 

критики і детального вивчення образів і аналізу роману «Подорож до Індії», що подорож до Індії 

Е.М. Форстера виявилася невдалою. Автор не зміг створити ані неповторного національного колориту 

країни в жодному прояві, ані жодного сильного позитивного героя-індійця на фоні Великої Британської 

Імперії. Крім того, на відміну від Р. Кіплінга, який впроваджував ідею діалогу між Сходом і Заходом в 

образах героїв індійського суспільства в романі «Кім», а О. Хакслі навіть пропонував шлях до порятунку 

західної цивілізації через прийняття східної позитивної утопічної моделі ідеального державного устрою в 

романі «Острів», Е.М. Форстер не передбачає жодної перспективи об’єднання таких полярних східної і 

західної культур. 

Такі відомі представники постколоніальної критики, як С. Сулері, Е. Саїд, Г. Бгабга, Б. Перрі, М. Лата, С. 

Хуссейн, займались вивченням творчості Р.Кіплінга, Е.М. Форстера, але ж у вітчизняному 

літературознавстві досі нема ґрунтовних робіт з теми нашого дослідження, особливо з точки зору 

зіставлення та вивчення генезису поглядів англійських письменників першої половини двадцятого століття: 

Р. Кіплінга, Е.М. Форстера та О. Хакслі, – на роль Сходу та Заходу для формування образу Індії в своїх 

творах. 
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Новизна роботи полягає в тому, що вперше в історії вітчизняного літературознавства проведено 

неупереджене дослідження роману Е.М. Форстера «Подорож до Індії» і роману Р. Кіплінга «Кім» з точки 

зору орієнталізму, гендерної проблеми та тенденцій крос- і мультикультуралізму, а також водночас 

зіставлення образу Індії в цих романах з прогресивними поглядами О. Хакслі на можливість порятунку західної 

цивілізації шляхом створення ідеального суспільства на прикладі східної моделі Індійського острову Пала.  

Актуальність обраної проблеми підтверджується тим, що тема співіснування Сходу і Заходу набуває 

дедалі більшого значення як у сучасних літературних творах, так і в дослідженнях фахівців різних 

критичних напрямів. Не менший ентузіазм викликає і гендерний аспект, глибинним вивченням якого 

займалася відома представниця постколоніальної критики С. Сулері в статті «Імперіалістична еротика Е.М. 

Форстера» до збірнику критичних праць «Риторичність британської Індії». 

Важко не погодитися зі словами Е. Саїда, що «кожен культурний твір – це бачення моменту, а ми 

повинні зіставляти це бачення з різними поглядами, які він викликав пізніше».
1
 То ж спробуємо довести, що 

Р. Кіплінг зміг створити образ Індії з особливостями національного колориту: мови, природи, культури, 

історії, релігії, філософії, які є вічними, незалежними від Британської опіки.  

Без сумніву, головне місце в романі «Кім» посідають Кім, задіяний у «Великій Грі», чи в Британській 

розвідувальній службі, а також Тешу Лама, який схиляє до пошуку Священної Річки (the Healing or the 

Arrow River) і «маленького друга усього світу», щоб звільнитися від Колеса Усього Сущого (the Great Wheel) 

на Сході чи тягаря повсякденного життя на Заході. Зв’язок між Кімом, який перетворився на «челу», чи учня 

«лами», «слідуючи шляхом» (the Way, the Gates of Learning), безперечно центральний, він алегорично 

передає діалог між Сходом та Заходом. Кім наділений мистецтвом перевтілення на рівні «даси» 

(просвітленого в трансцендентальній філософії буддизму) і почувається комфортно в будь-якім середовищі. 

Він з легкістю переходить від однієї системи цінностей до іншої, чи від одної віри до іншої, розмовляючи і 

розуміючи всі місцеві мови і діалекти (Bengali, Hindu, Urdu, Pathan, Saddhu). В тексті є численні приклади 

різних діалектів і стилів мовлення, але ж такі фрази релігійного походження, як «Om mane pud me hum!» 

«Hai mai!» «Allah kerim!» – навіть не потребують перекладу, «оскільки молитва-звернення до Бога 

універсальна, оскільки адресована Всесвіту», за думкою лами.
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Легенда про Священну Річку Стрілу займає центральне місце в романі «Кім». Тешу Лама бачить свою 

місію гуру, як стати просвітленим, у тому, щоб разом із Кімом, «челою», пройти важкий шлях до Цілющого 

Джерела духовного життя кожного лами. Щоб позбавитись тягаря матеріального життя (the Great Wheel), 

символи якого – Вепр (незнання), Змія (злість) і Голуб (хіть), тобто основні людські вади, найтяжкі гріхи в 

буддійській вірі, – щоб отримати свободу для власної душі та душі «чели», треба пірнути у води Священної 

Ріки.  

Саме шляхом постійної медитації, спілкуючись з Природою, досягається, згідно індійської філософії, 

стан досконалості духу. Індійське прислів’я стверджує: «Who goes to the hills, goes to his mother», а приказка 

вторить: «Хтось обирає пагорби, а комусь рідне море». Саме тому про казковість природи Індії Р. Кіплінг 

розповідає майже на кожній сторінці роману, використовуючи усі можливі види мовних тропів художнього 

стилю. Автор згадує про ліси, пагорби, долини, неповторної краси, загадкові і таємничі, яким індійці 

поклоняються немов ідолам («worshipped as devils»), а рівнинам – немов божествам чи святим(«treated as 

holy men»), про вічний сніг у горах Тибету («eternal snow»), де природа настільки прекрасна, що може бути 

xpaмом лише для безсмертних богів, а не для гріховних людей («Suerly, the Gods live here! This is no place for 

men!»). Тешу Лама, розповідає про Індію як країну безкрайнього моря, зелених пагорбів, кришталево 

чистого повітря («diamond air»), в якій, кажучи прислів’ям, «рівнина й виховує, рівнина й вигодовує» 

(«plains-bred and plains-fed»); в якій він, самотній аскет, подорожує нескінченими шляхами, а «поривчасті 

морські вітри, гострі, немов кинджали, зрізають тягар років з плеч» («the knife-edged breezes which had 

cut the years off my shoulders»); а скількох безпритульних сахібів врятували ліси і долини, прийняли у своє 

лоно («forests and valleys took to their bosom»).  

Підводячи підсумок дослідження про мовні засоби створення індійського національного колориту в 

романі Р. Кіплінга «Кім», можна стверджувати, що за допомогою мовних реалій, тропів, власних назв 

історичного та релігійного змісту, фольклорних, філософських та міфологічних знань, письменнику вдалося 

створити образ Індії з її безмірним до-британським минулим, що це минуле завжди залишалось і в 

теперішньому. Все це свідчить про необхідність зміни традиційного погляду на автора як представника 

орієнталізму в постколоніальній критиці. 

На перший погляд здається, що Е.М. Форстер створив незавершений «роман без героя», як і свого часу У. 

Теккерей роман «Ярмарок марнославства», без жодного живого, сильного, яскравого за характером 

позитивного персонажа. Виявляється, що жоден з представників не подається як взірець моральних 

цінностей, суспільної поведінки чи національних традицій. Особливій критиці, якій на перший погляд і 

присвячено роман, підлягає англо-індійське суспільство з його філістимлянськими чеснотами (заздрістю, 

хтивістю, жадібністю, марнославством, злобою), споживацькою культурою, обмеженими загальноосвітніми 

школами, черствими, грубими, непорядними, бюрократичними людьми, від яких породжується саме тільки 

зло. Форстер згадує також і про розправу в Амристарі з брутальним знищенням і нападами індійців на 

британських жінок напередодні завоювання незалежності Індії. Саме ця подія загасила патріотичне 

ставлення і прихильність письменника до місцевих і до країни в цілому. Але ж насправді це не так. 
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В романі «Подорож до Індії» є герої, яким автор глибоко симпатизує і це відображено в іменах, що 

«говорять» самі за себе, і найяскравішим образом свідчить про традиційний імперіалістичний 

орієнталістський світогляд письменника. Прізвище Філдінг звичайно пов’язане з британським 

письменником епохи Просвітництва Генрі Філдінгом, відомим своїми комічними фарсами, в яких він 

сатирично зображував державний устрій ще у середині XVIII століття. Філдінг Форсера так само критично 

ставиться до «місцевого англо-індійського клубу» і представників влади, тому й не знаходить серед них 

друзів. Незабутній сатиричний опис так званого «судового процесу» над мусульманином Азізом, за злочин, 

якого він взагалі не скоював (як зізналася міс Адела Квестед, в печерах їй просто здалося через містичну, 

темну, загадкову атмосферу Марабарських печер з їх пустельністю і мертвою тишею – це було, як 

галюцинація, – що Азіз згвалтував її).  

Ця гнівна сатира на судову систему Британії в Індії, на неможливість винесення справедливого рішення 

англійцями щодо представників інших, другосортних, як вважається на Заході, рас («all natives are criminals 

at heart», as the District Superintendent of Police said
4
) є кульмінаційним моментом твору. Вигляд Азіза на суді 

алегорично передає ставлення імперії до представників інших рас: «…nature remembers the physical 

perfection that she accomplished elsewhere, and throws out a god – not many, but one here and there, to prove to 

society how little its categories impress her… he stood out as divine, yet he was of the city, its garbage had 

nourished him, he would end on its rubbish heaps».  

А це ще раз підтверджує ідею Е.Саїда: «Захід, рівно як і Схід, очевидно, ніколи не переймуть принципи 

життя, релігію чи філософію один одної, оскільки не зможуть глибоко і вірно зрозуміти їх». І саме ця 

думка висловлена на сторінках «Подорожі…» у так званій життєвій філософії Філдінга : «The world, he 

believed, is a globe of men who are trying to reach one another, and can best do so by the good will plus culture and 

intelligence – a creed ill-suited to Chandrapore, but he had come out too late to lose it. He had no racial feeling – 

not because he was superior to his brother civilians, but because he had matured in a different atmosphere, where 

the herd instinct doesn’t flourish. The remark that did him most harm at the club was a silly aside to the affect that 

the so-called white races are really a pinko-grey…The pinko-grey male whom he addressed was subtly scandalized, 

his sense of insecurity was awoken, and he communicated it to the rest of the herd».
3 

З ім’ям місіс Мур (в перекладі з англійської – торф’яна місцевість, яка поросла вереском, – типова для 

англійського краєвиду) пов’язаний образ «старої доброї Англії», Великої Британської Імперії. В нього Е.М. 

Форстер вклав усю свою любов, прихильність і повагу, оскільки саме місіс Мур виявляється наймудрішою, 

найрозумнішою, найшляхетнішою жінкою, яка завжди підказує вихід міс Аделі зі скрутного становища; 

вона, подібно Королеві-Матері, «with her authentic beauty of soul», зберігає злагоду і спокій усієї родини і 

вирішує конфлікти мирним шляхом (можливі сварки між Філдінгом і Аделою, судовий процес над Азізом, 

суперечки в «англо-індійському клубі»). 

Як зазначає С. Сулері, «women play a subservient role to the friendship that barely subsists between Fielding 

and Aziz. They remain the peripheries upon which male discourse locates constraints upon the operation of 

autonomous desires».
4
  

Роман Е.М. Форстера починається з опису Марабарських печер і закінчується ним, оскільки це єдине 

«надзвичайне місце Чандрапуру»: «Except for the Marabar Caves …the city of Chandrapore presents nothing 

extraordinary». Але ж це в жодному разі не мальовничий краєвид, який демонструє казковість природи Індії, 

відкриває скарбницю її національного колориту. Форстер достатньо сухо і черство, з географічною 

точністю, подає опис печер: «A tunnel eight feet long, five feet high, three feet wide…».  

Крім того, автор звертає увагу читача на пустельність печер, яка алегорично пов’язана з тією пустотою, 

що пролягла між Сходом і Заходом, між героями-представниками різних рас і культур в романі, про 

неможливість діалогу на рівних між цивілізаціями в епоху імперіалізму: «Nothing is inside them, they were 

sealed up before the creation of pestilence or treasure, if mankind grew curious and excavated, nothing, nothing 

would be added to the sum of good and evil». Символічно і те, що саме Азіз оселяється в печерах, обираючи 

для себе усамітнене життя, подібно аскету на Сході, ніж місце доктора медицини, поважної людини у 

суспільстві, але ж насправді задіяного у хабарництві, корумпованого лікаря, «маленького гвинтика великої 

машини системи медицини».  

На жаль, поки ще неможлива будь-яка дружба чи товариство між такими схожими головними героями 

Азізом і Фігдінгом: «ще не час і ще не місце», як тисячами голосів сказало усе навкруги в заключній сцені 

роману. Філдінг залишає свою наречену, оскільки, по-перше, вже не може їй довіряти після того, як вона 

несправедливо звинуватила Азіза у згвалтуванні, а по-друге, зрозумів, що Азіз йому дорожчий, і понад усе 

на світі Філдінг хоче бути з другом як супутником життя. Азіз, в свою чергу, вже не може довіряти і вважати 

другом людину, яка підозрювала його у зраді і згвалтуванні нареченої Філдінга. Індієць вирішує 

повернутись до роботи в державній лікарні для бідних, починаючи свій трудовий шлях з нуля, і 

відправляється до сусіднього штату, в якім має знайомого раджу.  

Завершальний епізод «Подорожі…» немов обриває кінець твору на півслові, через що багато з критиків 

вважають роман незавершеним, оскільки автор так і не розставив усі крапки над «і» і залишив важливі 

відповіді за нами, читачами і нащадками. У нас ще є можливість вирішити долю героїв любовного 
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трикутника: Адела – Філдінг – Азіз, а разом із тим запропонувати на початку XXI століття можливий шлях 

до діалогу між Сходом і Заходом, досі настільки агресивними і полярними.  

За часів початку минулого століття Е.М. Форстер мав право на єдину можливу відповідь на це питання, 

яку і «вклав в уста» Марабарських печер у заключній частині роману: «Why can’t we be friends now? It’s what 

I want. It’s what you want…But the horses didn’t want it – they swerved apart; the earth didn’t want it, sending up 

rocks through which the riders must pass single file; the temples, the tank, the jail, the palace, the birds, the carrion, 

the Guest House, that came to view as they issued from the gap and saw the Mau beneath: they didn’t want it, they 

said in their hundred voices, «No, not yet», and the sky said, «No, not there». 

Е.М. Форстер не намагається заглиблено вивчати особливості національного колориту Індії, хоча, щоб 

урізноманітнити текст роману, в третій частині «Temple» надається віртуозний опис найвагомішого для 

буддистів свята «the Gokul Ashtami» (the birth of Krishna): «a beautiful picture of Hindu superstitions, faith, 

fever, vulgarity and mysticism». 

Е.М. Форстер зробив спробу зіставлення східної і західної релігій за допомогою детального опису свята 

народження Бога Крішни в Індії, яке дуже нагадує легенду народження Ісуса Христа у християн. Автор 

згадує не тільки про Гокул – місце народження Крішни, – а й про Віфлієм – місце народження Христа. 

Священна річка іудеїв Іордан порівнюється із цілющою силою вод Індійського Гангу, місцем паломництва 

індусів. Подібно тривимірному розумінню образу Бога в християнстві, індійський вищий Бог Шива також 

має три площини: Брахма (творче начало), Вишну (охороняюче) і Шива (всеруйнуюче і, водночас, 

відтворююче). Ця Східна модель побудови всесвіту виникла в Індії ще до нашої ери, за кілька тисячоліть, і 

буде існувати в свідомості індійців незалежно від впливу європейської влади.  

Е.М. Форстеру не вдалося створити яскравого екзотичного національного колориту Індії, але він зміг 

передати особливий настрій індійців, атмосферу найважливішого для них релігійного свята.  

В Індії священна ріка Ганг допомагає звільнитися від Колеса Усього Сущого і під час визначних 

релігійних свят глиняні статуї божества після молитви в храмі урочисто несуть цілою процесією до ріки і 

кидають у воду. Індуси також вірять, що цілющі води Ганга можуть допомогти їм позбавитись хвороб і 

очиститись від гріхів під час ритуального купання на свято народження Крішни. Також є певна аналогія між 

біблейською легендою про дитинство Христа в Назареті, палестинському місті, та Гокулом, безпечним 

містом, куди пастух Нанда перевіз Крішну і жив там з ним серед пастухів, подібно Ісусу, який жив у 

Назареті у сім’ї тесляра. Навіть існує в тексті легенда про всесвітній потоп згідно з індійською притчею, яка 

восходить до того ж джерела, що і християнська. Міф про Ноїв ковчег нагадує про божественний ковчег 

(«the Ark of the Lord)»
 
Ману.  

Таким чином, за допомогою дослідження релігійного життя індійців і відображення особливостей 

національного колориту країни, Е.М. Форстер, зіставляючи традиції та звичаї християн та індусів, джерела 

виникнення їх давніх легенд, намагався поєднати досі полярні східну та західну системи життя у своєму 

романі «Подорож до Індії». 

Підводячи підсумок дослідженню образу Індії в романі Е.М. Форстера «Подорож до Індії», можна 

зробити наступні висновки: 

Індія Е.М. Форстера має якість непізнаності, загадковості і неосяжності для будь-яких представників 

європейської культури Заходу, що характерно для творів письменників-орієнталістів. 

На початку минулого століття Е.М. Форстер не бачив жодної можливості дружби чи товариства на 

рівних між людьми східної і західної культури, тобто діалогу культур, що також притаманно 

імперіалістичному світогляду. 

Е.М. Форстер продовжив сатиричну традицію Р.Кіплінга в зображенні англо-індійського суспільства з 

його бюрократичною машиною, споживацькою культурою, схильністю до філістимлянських чеснот. 

В романі «Подорож до Індії» як у типовому імперіалістичному дискурсі переважають маскулінні форми, 

а жіночі та дитячі образи (місцеві Hindu, Punkah, Moslems, Sikhs) займають периферійне місце, відповідаючи 

оцінці ролі колонізованої держави в контексті постколоніальної критики орієнталізму. 

Е.М. Форстер в першу чергу провів детальний психологічний аналіз поведінки героїв, незалежно від їх 

культурної, расової приналежності, і торкнувся злободенної проблеми ХХ століття – гомосексуальних 

відносин. 

На відміну від О.Хакслі, який, подібно античним авторам, намагався почути в храмах мудрі голоси богів 

чи предків, Е.М. Форстер не заглиблювався в історичну, філософську чи релігійну спадщину Індії, а 

спочатку досліджував характери і долю звичайних людей з практичного досвіду життя і спілкування. 

Е.М. Форстер у середині ХХ століття у романі «Подорож до Індії» зміг відслідити тенденцію 

формування універсальної світової релігії через поєднання східної та західної систем цінностей. 

На рубежі XX-XXI століть вивчення генезису творчості англійського письменника-романіста, белетриста, 

есеїста та мистецтвознавця першої половини ХХ століття О. Хакслі набуває дедалі більшого значення в 

контексті діалогу Східної та Західної культур в літературній спадщині англійських письменників першої 

половини XX століття, зокрема Р. Кіплінга та Е.М. Форстера, яких цікавила тема Сходу, особливо Індії. 

Вихід роману «Острів» (1962) кардинально змінює погляд на творчість О. Хакслі. Вже не залишається 

сумніву, що значний вплив на духовну еволюцію письменника справив Дж. Крішнамурті. Саме в 

філософських поглядах представника Східної індійської релігії О. Хакслі знаходить захист від терору 
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історії, бо Дж. Крішнамурті пропонує вірний шлях порятунку. О. Хакслі бачить можливість ефективних 

соціальних реформ в «макромаштабному перетворенні ментальності, в моральному відродженні, які 

створюють оптимістичні умови розвитку людства шляхом йогічної дисципліни, містичного переживання, 

медитації та самовдосконалення».
5
  

По-перше, як О. Хакслі, так і Дж. Крішнамурті усвідомлювали кризу техногенної цивілізації, суспільні 

проблеми, крах духовних цінностей, як наслідок політичного та ідеологічного виміру людської екзистенції. 

Дж. Крішнамурті, як Вчитель Всесвіту і пророк, допоміг О. Хакслі позбавитись страхів, катастрофічних 

песимістичних візій майбутнього людства, повірити в необмежені можливості особистості шляхом її 

творчого вдосконалення. Дж. Крішнамурті ставив перед собою задачу «звільнити людство від страждання, 

усіх страхів», щоб пізнати істину шляхом миттєвого звільнення, усвідомлюючи хаос реального світу і 

водночас відмовляючись бути часткою цього світу.
6
 Роман О. Хакслі «Острів» продовжує оптимістичну 

ідею Дж. Крішнамурті про необхідність віри в людину, в силу її духу, а не в політичні моделі і системи, не в 

голі принципи – тільки таким шляхом цивілізація виживе. За його оптимістичною концепцією цивілізація не 

загине, якщо «кожна вільна творча особистість розвине можливості свого духу, звільниться від страхів і 

страждань, бо це єдиний шлях осягнення істини і загального порятунку через індивідуальний».
7
  

В останньому романі, «позитивній утопії» «Острів,» автор пропонує модель ідеального індійського 

суспільства острова Пала, з найкращими умовами реалізації його громадян в усіх сферах життя, згідно трьох 

вищеназваних етапів. Можливо, О. Хакслі відчував, що це буде його останній роман і бажав залишити після 

себе заповіт, сповнений віри та надії, а не вітчаю. В чому ж тоді слабке місце філософії О. Хакслі? 

Оскільки вчення Будди, яке на думку О. Хакслі допомагає досягти повного духовного прогресу, зв’язує 

усі людські нещастя саме з розумом, то автором пропонується засіб для подолання моральних недугів – 

спеціальний наркотичний препарат. В романі «Новий чудовий світ» – це сома, в «Острові» – мокша-екстракт, в 

філософських творах «Брама сприйняття», «Рай та пекло» – мескалін та ЛСД, чи «наркотики унікального 

призначення», що можуть використовуватись для «зверхгеніальних ведінь».
8
 

Проблема в тому, що усе це можливо лише для суспільства, в якому усі без винятку особистості 

однаково відповідальні та зрілі духовно. На жаль, в дійсності такий ідеальний устрій поки що неможливий, 

особливо для західної цивілізації, яка не навчилася навіть контролювати свої емоції, стреси, хвороби, хоча в 

науці і техніці досягла багатьох вершин, але ж за рахунок здорової екології навколишнього середовища. 

Підсумком даного дослідження стає ідея роману О. Хакслі «Острів» про можливість діалогу між Сходом 

та Заходом через діалог О. Хакслі – Дж. Крішнамурті, який наводить нас на думку: доки людство не знайде 

зв’язок між тілом та розумом, не буде гармонії між духовною екологією та Природою, тому потрібно 

прислухатись до мудрості Сходу, в образі Індійського ідеального суспільства острову Пала, яка на перше 

місце ставить розвиток духовної сфери життя людини. Таким чином відслідковується генезис поглядів 

англійських письменників першої половини XX століття на роль Сходу та Заходу в діалозі культур. 
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